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Sammanfattning
Titel

Små företag och offentlig upphandling

Författare

Housam Attar & Christian Albertsson

Handledare

Jörgen Dahlgren

Nyckelord

Offentlig upphandling, SME

Bakgrund

Lagen om offentlig upphandling specificerar att leverantörer
inte får missgynnas beroende på storlek, bakgrund, ekonomiska
resurser etc. Genom en grundlig litteraturöversikt fann vi
variabler som visade sig vara problematiska för små och
medelstora företag (SME) i en internationell kontext, vilka vi
ville undersöka vidare i en svensk kontext.

Syfte

Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder som SME upplever
i samband med offentliga upphandlingar i Sverige.

Slutförande/Genomförande

Genom att identifiera de variabler som visat sig vara mest
relevanta genom både ett kvantitativt och ett kvalitativt
angreppssätt kommer vi att svara på syftet med denna
avhandling.

Slutsats

Studien visar att vissa variabler som identifierats har en större
påverkan än andra. Vidare visar undersökningen att flera
variabler påverkar de minsta företagen till större grad än övriga
SME. Slutligen visar undersökningen att upplevelsen av hinder
skiljer sig åt beroende på företagens deltagandegrad i
upphandlingar.
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Abstract
Title:

Small businesses and public procurement

Authors:

Housam Attar & Christian Albertsson

Supervisor:

Jörgen Dahlgren

Key words:

Public Procurement, SME

Background:

The law involving public procurement specifies that suppliers
cannot be discriminated against on size, background, financial
resources etc. Through a thorough literature review we found
variables that were problematic for SME´s in an international
context, that we wanted to further investigate within a Swedish
context.

Purpose/aim:

The purpose of the thesis is to identify obstacles SMEs
experience in public procurement in Sweden.

Completion:

By examining the variables found to be most relevant through
both quantitative and qualitative approaches we will answer the
purpose of this thesis.

Conclusion:

Based on our investigation it can be concluded that some of the
variables identified have a greater impact than others.
Furthermore, our investigation showed that several variables
affect the smallest companies to a greater degree than the larger
companies. Finally, our survey also showed that barriers differ
depending on the companies' level of participation in the
procurement process.

II

Förord
Denna uppsats hade inte varit möjlig utan det tillmötesgående deltagandet från föreningen
Företagarna som hjälpt oss nå deras medlemmar. Vi vill tacka alla regionchefer på Företagarna
som tagit sig tid och hjälpt till under uppsatsens gång. Vi vill även tacka representanterna för
Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), Konkurrensverket och Företagarna som bidragit med sin tid
genom att låta oss föra intervjuer med dem.

Slutligen vill vi även tacka våra medstudenter i seminariegruppen som med värdefull kritik varit
till stor hjälp under uppsatsskrivandet.

Linköping, den 25 maj 2015

……………….

……………….

Housam Attar

Christian Albertsson
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1. Inledning
Offentlig upphandling är inköp som genomförs med statliga myndigheter samt övriga
offentlighetsrättsliga organ, enheter och bolag som inköpande part (Edwardsson & Mouis,
2009). Marknaden för offentlig upphandling är stor, drygt 600 miljarder kronor upphandlades
år 2011, vilket motsvarar ungefär 20 % av Sveriges BNP (Konkurrensverket, 2014:1).
Majoriteten av Sveriges företag klassas som små eller medelstora (SME), 99,9 % av företagen
ingår i denna grupp (Tillväxtverket, 2014).
Hur ser läget ut i Sverige vad avser marknadsandelen för SME i offentlig upphandling, i
förhållande till deras andel av Sveriges totala BNP? Enligt en rapport som beställts från
Europeiska Kommissionen (GHK, 2010) är SMEs andel i offentlig upphandling lägre än vad
den kan förväntas vara. I Sveriges fall låg andelen 11 % under vad som kunde förväntas år 2008
(Figur 1). Sverige låg visserligen bättre till än många andra länder, men vad som är oroväckande
är att Sverige är ett av länderna där utvecklingen för andelen SME i offentliga upphandlingar
har varit sämst. I figur 2 går det att utläsa att andelen i Sverige minskade mellan år 2005 till år
2008 och att utvecklingen varit bland de sämsta i EU.

Figur 1: SMEs andel i offentlig upphandling i förhållande till andel i BNP 2008 (GHK, 2010)
Figur 2: Ändring av SMEs andel i offentliga upphandlingar 2005 – 2008 (GHK, 2010)
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Det finns även viss svensk data som visar att utvecklingen går åt fel håll. Föreningen Företagarna
utförde år 2011 en undersökning som riktade sig till dess medlemmar som i huvudsak består av
SME. I undersökningen svarade 56 % av företagen att de upplevt att det blivit krångligare att delta
i offentliga upphandlingar de senaste tre åren. Endast 3 % svarade att det blivit enklare
(Företagarna, 2011 s. 8).
Följden av att SME inte deltar i offentliga upphandlingar kan bli en marknad som inte är tillräckligt
innovativ och som inte utvecklas (Uyarra, Edler, Garcia-Estevez, Georghiou & Yeow, 2014). SME
kan dessutom tillföra kunskap inom områden som leder till en hållbar tillväxt, det är därför
önskvärt att de deltar i upphandlingarna (Walker & Preuss, 2008).
Förutsättningarna för att driva företag påverkar både antalet företag som startas, men det avgör
även tillväxten för företagen. Om de institutionella ramvillkoren är ogynnsamma försvåras
villkoren för tillväxt och färre nya företag startas. Regelverk bör vara följsamma och förändras för
att undvika att näringslivets utveckling hindras (Tillväxtverket, 2014).
“... managing markets for competitiveness involves making that market as attractive to
suppliers as possible….” (Caldwell, Walker, Harland, Knight, Zheng & Wakeley, 2005 s.
248)
Om inte små och medelstora leverantörer har intresse av att delta i upphandlingar kan inte
marknadsfunktionen garanteras (Caldwell m.fl., 2005). Större företag har dominerat flera
marknader inom offentlig upphandling (Knutsson & Thomasson 2014). Frågan är vad det är som
hindrar SME till att delta i offentliga upphandlingar?

2

2. Lagen om Offentlig Upphandling
För att kunna undersöka våra frågeställningar är det nödvändigt att förklara väsentliga delar av den
lag som reglerar offentlig upphandling, nämligen Lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU
är ett svenskt regelverk, men kan till stor del härledas till EU-direktiv som specificerar
tillvägagångssätt som avser upphandlingen inom den offentliga sektorn. LOU är ett skydd och
ramverk, som beskriver hur myndigheter skall gå tillväga i anbudsprocessen och upphandlingen
(Gertéll, 2011).

2.1 Principerna
Inom offentlig upphandling måste hänsyn tas till EU-rättsliga principer i alla faser av
upphandlingen (Prop. 2006/2007:128 s.156.) Dessa består av principen om likabehandling,
principen om icke-diskriminering, principen om öppenhet, principen om ömsesidigt erkännande
och principen om proportionalitet.
Principen om likabehandling medför att leverantörer ska behandlas lika i alla steg av processen
och att de alltid ska få lika förutsättningar, vilket medför att leverantörer som befinner sig i
liknande situationer ska behandlas på ett likvärdigt sätt (Gertéll, 2011). Vidare, specificerar
principen om icke-diskriminering att varken nationalitet, etablering i medlemsstat eller
ursprungsområde ska påverka hur en anbudsgivare behandlas. Anbudsgivare ska behandlas lika
oavsett ifall de härstammar från annan ort än lokala företag (Prop. 2006/2007:128 s.155.)
Principen om öppenhet talar om att upphandlingen ska präglas av öppenhet samt transparens
(Gertéll, 2011). Det ska även tydligt framgå vad myndigheten har värderat och
förfrågningsunderlaget ska vara begripligt för alla parter. Detta krav syftar även till att säkerställa
att upphandlingen styrs av konkurrens och att jäv inte förekommer i processen (Gertéll, 2011).
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att diskriminering inte får ske baserat på utländska
certifikat, intyg eller examensbevis (Prop. 2006/2007:128 s. 132). Den sista principen talar om
proportionalitet där det ställs krav på myndigheterna att det i ett upphandlingsförfarande ska
ställas krav som står i rimlig proportion till de mål som eftersträvas. Sammanfattningsvis får inte
en myndighet ställa högre krav på en leverantör än vad som behövs för upphandlingen (Gertéll,
2011).
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2.2 Öppen Upphandling
I en öppen upphandling får alla leverantörer lämna anbud (2 kap. 22 § LOU), samtliga krav och
utvärderingar sker på en gång. I en öppen upphandling är möjligheten för förhandling eller
förändring efter annonsering mycket begränsad. I denna upphandlingsfas är det därför viktigt att
göra en omfattande bedömning och analys av läget innan man väljer att gå vidare (Gertéll, 2011).

2.3 Direktupphandling
En direktupphandling är en förenklad upphandling som inte innebär lika höga krav på hur
upphandlingen utförs (Konkurrensverket, 2011:6). Direktupphandling kan användas under
förutsättning att gällande så kallade tröskelvärden inte överskrids (Gertéll, 2011). Tröskelvärden
beräknas utifrån gällande EU-direktiv (SFS, 2014:5). I Sverige är värdet som inte får överskridas
lägre än gällande EU-direktiv. En direktupphandling får ske endast om värdet av det som
upphandlas inte överskrider 28 % av tröskelvärdet (15 kap. 3 § LOU). För upphandlingar som görs
enligt LOU är gränsen i dagsläget 505 800 kr (Konkurrensverket, 2014:7).

2.4 Selektiv Upphandling
Selektiv upphandling är just som det låter selektiv, där leverantörer kan ansöka om att få delta,
men där den upphandlande myndigheten avgör vem som får lämna anbud (2 kap. 16 § LOU,
Gertéll, 2011). Inbjudan till upphandlingen sker genom annonsering, där det tydligt framgår antalet
leverantörer som ska bjudas in och vilka kriterier som är avgörande. Efter det att leverantörerna
har lämnat in en så kallad anbudsansökan väljs det sedan ut vilka leverantörer som får lämna
anbud. Upphandlarna använder kriterier som grund för att besluta om anbudsansökningen är
tillräcklig dvs. om den uppfyller ställda krav eller miniminivåer (Gertéll, 2011).
Oberoende på upphandlingstyp har upphandlingarna något gemensamt, och det är att samtliga
upphandlingar innehåller krav. Kraven består av kvalificeringskrav, krav på varan/tjänsten och
administrativa krav. Kravformuleringen är en viktig komponent i en lyckad upphandling där en
välutvecklad och bra kravformulering leder till minskad komplexitet (Gertéll, 2011). Se tabell 1
för sammanställning av de olika upphandlingsformerna.
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Tabell 1: Upphandlingstyper

Upphandling
Öppen Upphandling

Analys
Omfattande bedömning och analys
innan man väljer att gå vidare.

Krav
Samtliga krav och utvärderingar sker
på samma gång.

Direkt Upphandling

Ingen omfattande analys krävs.

Utan krav på viss form då direkt
upphandling används när det som
skall köpas har ett värde som
understiger direktupphandlingsgränsen.

Omfattande bedömning och analys där
leverantörer bjuds in till upphandling
där det tydligt framgår vilka kriterier
det beror på.

Krav på vara/tjänst används som basis
för att besluta om anbudsansökan
uppfyller ställda krav eller
miniminivåer.

Selektiv Upphandling

2.5 Kriterier för anbudsutvärdering
Anbud som inkommer till en upphandlande enhet värderas i förhållande till varandra. Genom
värderingen kan beslut om tilldelning tas. Utvärderingen grundar sig på en beräkning enligt lägsta
pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. När det kommer till lägsta pris innebär denna
utvärderingsmodell att det anbud som har lägst pris vinner upphandlingen, givet att de enligt
upphandlingen specificerade kraven uppfyllts. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud innebär att
utvärdering görs enligt en sen förut bestämd kalkyl där relevanta kriterier ingår (Krall & Sandberg,
2010).

2.6 Problemdiskussion
Speciellt SME ställs inför stora utmaningar när det gäller offentlig upphandling (SOU, 2013:12).
“Research consistently shows that small and medium enterprises (SMEs) struggle with
public procurement processes.” (Mckevitt & Davis, 2014 s. 79)
Samtidigt utgör dessa företag basen till faktorer som kan leda till en rad positiva effekter. Det finns
ett värde som skapas genom att små och medelstora företag deltar i offentlig upphandling. Dessa
företag verkar som en ekonomisk motor som skapar arbetstillfällen. De har även en roll i att föra
innovationen framåt (Ngugi, Johnsen, & Erdeélyi, 2010).
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”Small firms have been identified as a significant component of economic strategies for
employment and the vehicle through which jobs are created.” (Fee, Erridge & Hennigan,
2002 s. 327)
Det har visat sig att små företag upplever hinder till att delta i offentliga upphandlingar. Detta har
visat sig ha en viss koppling till den omfattande upphandlingsprocessen. Processen finns avbildad
nedan i figur 3.

Figur 3: Upphandlingsprocessen (Konkurrensverket, 2014:7)

Processen startar med en behovsanalys. När planeringsstadiet är avslutat publicerar
upphandlingsenheten ett förfrågningsunderlag vilket sedan skickas till anbudsgivare.
Förfrågningsunderlaget ligger som grund för det som tillmäts betydelse vid anbudsprövningen
(Hellgren, Palm & Zackari, 1994).
Förfrågningsunderlagen är ofta svåröverskådliga, omfattande och komplicerade. Den
dokumentation som en leverantör behöver lämna inför en upphandling blir i många fall alltför
omfångsrik. Även om samma varor eller tjänster upphandlas kommer förfrågningsunderlagen att
skilja sig åt myndigheter emellan. Upphandlande myndigheter använder ofta en grundmall som
fylls på vartefter nya relevanta krav tillkommer. Med tiden kan grundmallen växa till sig till att
innehålla en komplex sammansättning av krav som inte är anpassade till situationen (Edwardson
& Mouis, 2009). Detta leder till att företag ofta upplever att offentliga upphandlare inte specificerar
krav som motsvarar de produkter eller tjänster som upphandlingen gäller. Det finns dessutom en
risk att upphandlarna efterfrågar varor och tjänster som är inaktuella (Greve, 2007).
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Problematiken med komplexa förfrågningsunderlag drabbar till stor del mindre leverantörer och
detta ses ofta som ett hinder. Föreningen Företagarna (2011) undersökte ett mindre antal variabler
som antogs hindra SME att delta i offentliga upphandlingar. Den viktigaste variabeln som hittades
var det faktum att företagen upplever att processen är för krånglig och att det innebär för stort
åtagande vad gäller tid. De små företagen angav även att de upplever att det ställs krav som inte är
relevanta för den vara eller tjänst som upphandlas (Företagarna, 2011).
Det har även gjorts en undersökning som beställts av Europeiska kommissionen (GHK, 2010),
vilken granskar SMEs deltagande i offentlig upphandling inom EU. Av de 887 företag som ingick
i undersökningen var endast 4 företag svenska. Resultaten från rapporten är därmed inte fullt ut
representativ för Sverige.
Inom offentlig upphandling ligger fokus på att eftersträva att så många potentiella leverantörer
som möjligt är intresserade av att delta (Vaidya, Sajeev & Callender, 2006). Utvecklingen verkar
tyvärr gå åt fel håll (Loader, 2015). Marknadsandelen för SME är mycket lägre än vad som kan
förväntas och det är ett genomgående fenomen inom hela EU (Fee, Erridge & Hennigan, 2002).
För Sveriges del visar det sig att utvecklingen varit ogynnsam för SME och att deltagandegraden
i offentliga upphandlingar minskat (GHK, 2010). Det är därför relevant att granska vad det är som
hindrar SME (Loader, 2013).

2.7 Problemformulering
Rapporten som Europeiska Kommissionen beställt (GHK, 2010) visar hur SME i EU upplever
hinder. Med vår undersökning vill vi komma fram till om svenska SME upplever liknande hinder.
Vi finner att det är motiverat att identifiera hinder utifrån ett svenskt perspektiv då det kan finnas
utmärkande drag som gör att svenska företag ställs inför andra hinder än vad andra europeiska
företag står inför. Genom att granska både företagens och upphandlarnas perspektiv kommer vårt
bidrag att ge en nyanserad bild av problematiken.
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2.8 Forskningsfrågor
1. Vilka hinder upplever SME i samband med offentlig upphandling?
1.1 Upplevs hindren i större grad av de minsta företagen?
1.2 Skiljer sig företagens upplevda hinder åt beroende på företagens deltagandegrad?

2.9 Syfte
Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder som SME upplever i samband med offentliga
upphandlingar i Sverige.
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3. Referensram
3.1 Hur undersöks hinder för SME?
För att hitta ett specifikt angreppssätt som var anpassad för vår undersökning gjorde vi i samband
med vår litteraturgenomgång en sammanställning på undersökningsmetoder som skulle kunna
komma på fråga. Genom detta kom vi över den av Günther och Scheibe (2006) beskrivna
hinderanalysen (hurdle analysis), som är tänkt att användas för att identifiera, analysera och
överkomma hinder inom offentlig upphandling. Metoden bygger på French och Raven (1959) och
deras beskrivning av hur makt skapas. Dessutom har de anammat den av Hauschildt and
Gemünden (1999) beskrivna analysen för att identifiera hinder i beslutsprocesser. Deras metod är
utvecklad för att hjälpa offentliga upphandlare att implementera ett mer miljömedvetet synsätt.
Metoden innehåller flera delar som tillsammans bildar ett paket för att åstadkomma förändring.
Integrering av SME ligger på samma nivå som en mer miljömedveten upphandling i den av
Harland, Telgen, Knight, Callender & Thai (2007) beskrivna sjugradiga prioritetsskalan. Båda
målen är komplexa och breda, därför är det rimligt att använda delar av metoden för att identifiera,
analysera och överkomma hinder för SME inom offentlig upphandling. Det första steget i Günther
och Scheibes metod är att visa att det finns hinder för det område som undersökts. Vidare visar
deras metod att det är viktigt att undersöka vilka parter som har del i problematiken. Günther och
Scheibe (2006) visar detta genom figuren nedan (Figur 4).

Figur 4: Exempel på aktörer i offentlig upphandling (Günther och Scheibe, 2006)
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Vi kommer att analysera SME. Den naturliga motparten i sammanhanget utgör upphandlarna då
dessa har den största kontaktytan med företagen. Övriga aktörer med påverkan kommer inte att
analyseras.
”…it is appropriate to take stock of our knowledge about the relationship between public
procurers and small suppliers.” (Loader, 2013 s. 39)
Genom att undersöka aktörernas beslutprocesser och hur dessa leder till hinder, kan hindren sedan
analyseras för att hitta potentiella lösningar. Günther och Scheibe (2006) har här använt Janis och
Mann (1979) för att visa att varje aktör som har kontaktyta med upphandlingsprocessen kan utgöra
grund till störande hinder. Genom en kontinuerlig medveten process kan målet som eftersträvas
föras framåt mot måluppfyllnad. Detta visar Günther och Scheibe (2006) genom en figur (Figur
5). Vi har i figuren bytt ut målet om hållbarhet mot ett mål med större integration av SME.

Figur 5: Hinderanalys (Günther och Scheibe, 2006). Figuren har blivit ändrad på en punkt och det är Involvement of SMEs
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Då komplexiteten i målbilden för offentlig upphandling är stor och även beroende på vilken
myndighet som avses, är den främsta uppgiften enligt Günther och Scheibe (2006) att göra en
kvantitativ uppskattning av problemen och visuellt presentera dessa för att starta processer som
leder till förändring.
Det finns flera sätt att presentera resultatet enligt Günther och Scheibe (2006). Gemensamt är att
det görs en hinderprofil där hindren sedan jämförs med varandra genom spridningsanalys. Genom
att koppla hindren till respektive aktör kan frågor kring vilka hinder som är relevanta för vilken
aktör besvaras. Dessutom kan hindret härledas till en viss aspekt och tidpunkt i beslutsprocessen.

3.2 Definitioner
Mycket av forskningen som gjorts beskriver små och medelstora företag som en enhetlig grupp
(som då betecknas SME). Det som avses i dessa fall är företag som följer EU-lagstiftningens
definition av företag som har mindre än 250 medarbetare, en årsomsättning på mindre än 50
miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro (EU-rekommendation
2003/361).
Vid undersökning av små och medelstora företag kan det vara rimligt att dela upp SME enligt:
 Mikroföretag (< 10 anställda)
 Småföretag (> 9 < 50 anställda)
 Medelstora bolag (> 49 < 250 anställda).
Orsaken till att det är rimligt med uppdelning, är att mikroföretagen upplever större hinder i
förhållande till småföretag. Småföretag upplever i sin tur större hinder än medelstora företag.
(Karjalainen & Kemppainen, 2008). Samma observation görs även i rapporten som beställts av
Europeiska kommissionen (GHK, 2010).
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3.3 SME inom offentliga upphandlingar
3.3.1 Forskningen om hinder för SME
Förutom de fåtaliga och ofullständiga svenska undersökningarna om hinder som SME upplever,
finns det utländsk forskning kring variabler som upplevs som hinder. Att SME hindras har
observerats sedan lång tid tillbaka i tiden. MacManus undersökte redan år 1991 varför SME inte
valde att sälja till offentliga enheter i USA. Totalt kunde fem variabler identifieras, vilka var dåliga
betalningsvillkor, för specifika krav på det som upphandlas, att det var svårt att kommunicera med
slutanvändaren, för stor administrativ börda och konkurrens från andra företag. Sedan MacManus
undersökning har det inte skett större förbättringar för SME i offentliga upphandlingar.
”…the data suggest that, across a twenty-year period, there has been only minimal
improvement in the value of contracts being awarded to SMEs.” (Loader, 2013 s. 52)
På senare tid har Loader (2015) undersökt hinder genom att granska svar som brittiska företag
lämnat via en webbaserad hemsida som upprättats på uppdrag av brittiska regeringen. Svaren
kodades om för att identifiera hinder. Fee, Erridge och Hennigan (2002) har genom en kvalitativt
inriktad undersökning i Nordirland granskat problem som SME ställs inför genom att föra
intervjuer med representanter för företagen. Karjalainen och Kemppainen (2008) har gjort en
kvantitativt inriktad undersökning genom utskick till finska SME. De föreslår att vidare forskning
ska bedrivas för respektive nation inom EU, samt att det är motiverat att dela upp forskningen
beroende på storleken på företagen som undersöks. Uyarra m.fl. (2014) har undersökt hur hinder
påverkar den offentliga upphandlingens förutsättning att skapa innovativa processer. Deras
undersökning utfördes med kvantitativ metod och undersökningen utfördes i Storbritannien.
Walker och Preuss (2008) identifierade hinder genom att utgå från upphandlares inställning till
SME.
För att hitta relevanta hinder som SME upplever i samband med offentliga upphandlingar gjorde
vi en litteraturgenomgång i relevanta artiklar och rapporter. Genom vår genomgång kunde ett antal
variabler identifieras som beskrivits i litteraturen som presumtiva hinder. I nedan stycken går vi
igenom varje identifierad variabel som kan mätas utifrån företagen. Variablerna kommer sedan att
fogas samman till en undersökningsmodell som presenteras i avsnitt 3.5.
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3.3.2 Kontraktsstorlek
SME upplever ofta att kontrakten som upphandlas är för stora för att de ska klara av att delta i
upphandlingar (Företagarna, 2011). Kontraktsstorleken kan därför utgöra ett hinder (Fee, Erridge
& Hennigan, 2002). Mindre leverantörer kan ofta missgynnas i upphandlingar om kontrakten är
för stora (Uyarra m.fl., 2014). Det finns stöd för att detta utgör det största hindret för SME. Orsaken
till att kontrakten buntas ihop till större delar kan vara resultatet av att det finns ett fokus på
kostnadsminskning (Loader, 2015).
Större leverantörer kan gynnas av att kontinuerligt stora kontrakt låser ute mindre leverantörer från
att ens försöka ta sig in på en marknad (Cabral, Cozzi, Denicoló, Spagnolo & Zanza, 2006). Stora
kontrakt kan verka hindrande då lokala leverantörer inte har möjlighet att leverera till en stor
geografisk marknad (FreshMinds, 2008). Stora kontrakt har visat sig påverka speciellt
mikroföretag på ett negativt sätt. Genom att bryta ner kontrakt kan SMEs deltagande i offentliga
upphandlingar ökas (GHK, 2010).
“A significant dilemma is the trend towards collaboration in procurement and the resulting
aggregation of contracts, which is likely to exacerbate the major barrier for SMEs—which
is contract size.” (Loader, 2013 s. 53)
En annan orsak till att kontrakten kan upplevas som större är att det finns en tendens inom offentlig
upphandling att samarbeten sker mellan upphandlingsenheter och att det i förlängningen leder till
större upphandlingar (McKevitt & Davis, 2014).

3.3.3 För stort fokus på pris
”Government procurement tends to focus on ensuring the lowest up-front cost, which does
not always translate to best value for money over a project’s lifetime.”(Fee, Erridge &
Hennigan, 2002 s. 329)
Mindre leverantörer härleder ofta vunna upphandlingar till att de kunnat erbjuda det högsta värdet
i förhållande till pris i upphandlingen (FreshMinds, 2008). Leverantörer upplever även att det är
ett för stort fokus på lägsta pris i offentliga upphandlingar (Michaelis, McGuire, & Ferguson,
2003). I undersökningen som beställts av Europeiska Kommissionen (GHK, 2010) visade det sig
att denna variabel påverkade samtliga företag till stor grad. Det kan finnas flera orsaker till varför
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ett för stort fokus på lågt pris kan verka hindrande för SME. En orsak kan vara att ett stort fokus
på pris kan innebära att kontrakten blir större än vad SME klarar av (Walker & Preuss, 2008).
Det finns risk att press på offentliga upphandlare att skapa effektiva lösningar skapar kortsiktiga
lösningar med stort fokus på pris (Preuss, 2011). SME verkar uppleva att upphandlarnas
uppfattning om vad som är värdefullt i förhållande till pris är för snävt (Pickernell, Kay, Peckham
& Miller, 2011). Att företagen tycker att det ett för snävt fokus på pris/kostnad observerades även
av Loader (2015).
“Taken together, efficient and centralised buying polarizes SME participation.” (McKevitt
& Davis, 2014 s. 96)
Fokus i offentliga upphandlingar verkar vara kostnadsbesparingar och inte att rätt kvalitet som
leder till önskvärd effekt levereras till slutanvändaren (Erridge & Nondi, 1994). Det finns stöd för
att det är effektivare att utvärdera både kvalitet och pris vid tilldelningen av kontrakt, men att det
ofta resulterar i att processen blir mer komplex och resurskrävande (Bergman & Lundberg, 2013).

3.3.4 Irrelevanta krav
Det finns en risk att det integreras irrelevanta krav i upphandlingar och att detta riskerar att utesluta
SME (Loader, 2015). Företagen upplever ofta att kraven är för vaga (Fee, Erridge & Hennigan,
2002) samt att kraven är orimliga (Uyarra m.fl., 2014). Enligt rapporten som Europeiska
kommissionen beställt (GHK, 2010) har variabeln störst påverkan på mikroföretagen.

3.3.5 För höga krav
SME upplever att kraven på företaget för att överhuvudtaget kunna delta i offentliga upphandlingar
(krav på omsättning, antal anställda etc.) är en starkt hindrande variabel (Uyarra m.fl., 2014).
Denna variabel blev även nämnd som en starkt hindrande variabel i undersökningen som Loader
(2015) utförde. Mikroföretagen påverkas till större grad än övriga företag (GHK, 2010).
Då kvalificeringskraven är omfattande kommer resultatet ofta bli att ett litet företag inte uppfyller
alla olikartade krav. Det kan därigenom verka som en hindrande faktor. Speciellt krav om
referenser från tidigare utförda arbeten verkar hämmande, detta då SME inte alltid har samma
referensram som större företag (Loader, 2005).
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3.3.6 Dåliga betalningsvillkor
Variabeln dåliga betalningsvillkor observerades redan 1991 som ett hinder av MacManus och
variabeln fanns även med i den rapport som Europeiska kommissionen beställt (GHK, 2010) där
den fick en relativt hög placering. Samtidigt hade variabeln störst påverkan på mikroföretagen. Att
denna variabel upplevs som ett hinder identifierades även av Loader (2015). Likviditeten spelar
stor roll för SME och likviditeten kan bli svårhanterlig om betalningsvillkoren är dåliga (Paulet,
Parnaudeau & Abdessemed, 2014).

3.3.7 Administrativ börda
SME verkar hindras genom att offentliga upphandlingar innebär en hög grad av administration, en
hög grad av informationsflöde för att kunna förstå vad som krävs för att fylla i dokumentationen
på rätt sätt och tidsåtgången för att lyckas fullgöra de administrativa kraven (Michaelis, McGuire,
& Ferguson, 2003). Att variabeln är hindrande observerades även av MacManus (1991), Loader
(2015), Fee, Erridge & Hennigan (2002) och Företagarna (2011). Variabeln verkar hindra
mikroföretag i större utsträckning än resten av SME (GHK, 2010).
”Industry suggests that bidding for government contracts is typically between ten and 50
per cent more costly than bidding for comparable projects in the private sector, and this
additional cost can deter some potential bidders from competing.” (Fee, Erridge &
Hennigan, 2002 s. 329)
Den administrativa bördan är även en mätbar kostnad för företagen. Det är mycket mer komplicerat
att delta i offentlig upphandling än i privata sammanhang och kostnaderna är därav större. Den
högre administrativa bördan och de kostnader som är en direkt följd av bördan kan till stor del
härledas till de höga lagstiftade kraven som offentlig upphandling innebär. Då det är mer komplext
att delta i offentliga upphandlingar kan detta avskräcka företag till att delta (Kovacic, 1992).

3.3.8 Dålig/för lite information om kommande upphandlingar
I en undersökning av Uyarra m.fl. (2014) visade det sig att en större del av de undersökta företagen
inte upplevde att det fanns tillräckligt med information om kommande upphandlingar. En del i
problematiken är att företag inte alltid vet vem de ska kontakta för att komma åt informationen
(Michaelis, McGuire, & Ferguson, 2003). Speciellt mindre upphandlingar som inte publiceras
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genom lagkravet om publicering kan vara svåra för SME att informera sig om (FreshMinds, 2008).
Även svenska företag verkar påverkas (Företagarna, 2011). I rapporten som beställts av
Europeiska Kommissionen (GHK, 2010) hade variabeln mindre påverkan än flera andra variabler.

3.3.9 Inte tillräckligt med kommunikation
Ett annat problem som SME och i synnerhet SME med stor andel FoU upplever, är att
kommunikationen med de upphandlande myndigheterna ter sig svårt. Denna faktor bidrar till att
dessa bolag har mindre vilja att försöka vinna upphandlingar (Uyarra m.fl., 2014). Detta gäller
speciellt för de upphandlingar som inte är direktupphandlingar (McKevitt & Davis, 2013). Att
företagen inte vet vem de ska vända sig till för att få information om upphandlingar observerades
även av Loader (2015). Bristen på kommunikation kan anses vara ett av de största hindren som
SME upplever i samband med offentliga upphandlingar (Fee, Erridge & Hennigan, 2002).
Variabeln hade enligt den rapport som Europeiska Kommissionen beställt (GHK, 2010) störst
påverkan på mikroföretagen.

3.3.10 Ingen möjlighet till e-upphandling
I en undersökning av Fee, Erridge och Hennigan (2002) påpekade flera SME vikten av att ha
möjlighet till e-upphandling. En stor del av SME anser att det skulle påverka dem positivt om de
skulle kunna delta i fler e-upphandlingar (GHK, 2010). E-upphandling kan vara en väg för att
integrera SME i offentliga upphandlingar, då det finns möjligheter att minska kostnaderna för den
administrativa börda som företagen upplever i samband med upphandlingarna. Det krävs dock
större investeringar för att implementera e-upphandling. Det krävs även en stor grad samarbete
mellan olika parter för att få till lösningar som accepteras och som därmed leder till sänkta
kostnader (Schapper m.fl., 2006). Det finns även en risk för att en ej genomtänkt implementering
av e-upphandling kan hindra SME, speciellt i de fall det krävs större resurser av företagen (Vaidya,
Sajeev & Callender, 2006). SME är ofta inte lika benägna att implementera IT-lösningar som större
företag (Vaaland & Heide, 2007).
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3.3.11 För få direktupphandlingar
”The process of tendering for public contracts, especially those above the EU thresholds
may be daunting for SMEs.” (FreshMinds, 2008 s. 27)
Processen vid direktupphandlingar är enklare än vid övriga typer av upphandling (Krall &
Sandberg, 2010). Då en stor del av de upplevda hindren härrör från den komplicerade
upphandlingsprocessen kan det förmodas att företagen upplever att för få direktupphandlingar
leder till att de hindras. Sverige har valt en lägre gräns än vad EU-direktivet anger (15 kap. 3 §
LOU) och det skulle därav kunna finnas skillnader i förhållande till andra europeiska länder på om
detta upplevs som ett hinder.

3.3.12 Inget stöd för att lära sig processerna
“… there are currently knowledge gaps that may be addressed in training seminars and also
gaps in supplier skills (what to do) and competence (how to do it).” (McKevitt and Davis,
2013 s. 478)
Det verkar som att SME önskar att det fanns fler möjligheter att lära sig hur offentlig upphandling
fungerar (GHK, 2010). Det finns möjligheter för att utöka kunskapen om offentlig upphandling
hos SME och det finns därmed även vissa tillåtna former av leverantörsutveckling (McKevitt &
Davis, 2014).

3.3.13 Inga förutsättningar för gemensamma anbud
Enligt den rapport som Europeiska kommissionen beställt (GHK, 2010) har denna variabel inte
lika stor påverkan som flera andra variabler. Vissa företag upplever att det är ett hinder när de bara
kan vinna upphandlingar om de samarbetar med andra företag (Loader, 2015).
“One response to the resource problem is for suppliers to compete as a consortium. This
model sees SMEs pool resources and capabilities with a ‘lead partner’ developing the less
experienced firms” (McKevitt & Davis, 2014 s. 80).
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3.3.14 Större företag gynnas direkt/indirekt
Stora företag har genom den utformning som offentlig upphandling har i nuläget, kommit att
dominera flera marknader som upphandlas offentligt (Bovis, 1998). Loader (2015) observerade att
det fanns en uppfattning hos SME att större företag gynnas oproportionerligt i upphandlingar.
Samma observation gjorde även (Michaelis, McGuire, & Ferguson, 2003).

3.3.15 Svårt att tyda förfrågningsunderlag
Variabeln svårt att tyda förfrågningsunderlag rankades högt när Loader (2015) granskade öppna
svar från brittiska företag. Variabel fanns även med i den rapport som Europeiska kommissionen
beställt (GHK, 2010) och variabeln hindrar främst mikroföretagen.

3.3.16 Regelverket ändras för ofta
”The continually changing procurement environment is also likely to disadvantage small
businesses disproportionately” (Loader, 2007 s. 313).
Det kan finnas en upplevelse hos SME att regelverket ändras för ofta och att detta leder till att
företagen är mindre benägna att delta i upphandlingarna (Loader, 2007).

3.3.17 Överklaganden från större företag
En majoritet av SME som upplever att en offentlig upphandling inte gått rätt till överklagar inte
upphandlingen (Företagarna, 2011). Den främsta grunden till att de inte överklagar är att det är
resurskrävande att överklaga (Företagarna, 2011). Med tanke på att antalet överprövningar är stort
(Konkurrensverket, 2013) och större företag har mer resurser till att överklaga, kan det förmodas
att SME hindras genom att större företag överklagar förlorade upphandlingar.

3.3.18 Ingen möjlighet till att bilda relationer
SME är ofta beroende av relationsbyggande handlingar (Ngugi, Johnsen, & Erdeélyi, 2010).
Samtidigt är interaktionen mellan upphandlarna och företagen ofta formell då den bygger på det
omfattande regelverket som reglerar möjligheterna till interaktion (McKevitt & Davis, 2014) och
det kan därmed förmodas att SME upplever detta som ett hinder.
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3.3.19 Dåliga möjligheter till marknadsföring och presentationer
“That marketing or pre-tender engagement is a deficiency experienced by micro-enterprises
is, however, a cause for concern.” (McKevitt & Davis, 2013 s. 477)
Problematiken med att inte kunna marknadsföra sig upplevs ofta som ett hinder för SME
(Michaelis, McGuire, & Ferguson, 2003). SME saknar kunskap om hur de kan marknadsföra sig i
offentliga upphandlingar (McKevitt & Davis, 2014). Genom att lära sig marknadsföringsstrategier
som är riktade mot den offentliga sektorn kan SME bli mer konkurrenskraftiga i förhållande till
större företag (Bovis, 1998).
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3.4 Offentliga upphandlare
3.4.1 Varför undersöka upphandlarnas perspektiv?
Då offentlig upphandling är ett speciellt område där stor vikt läggs vid att de lagspecifika kraven
följs är det rimligt att granska SMEs problematik inte endast genom företagen, utan även genom
upphandlarna. Forskningen inom hinder för SME har historiskt även fokuserat på upphandlarna.
Loader (2007) granskade till exempel upphandlarnas inställning till olika variabler för att
undersöka om det finns indikationer på att offentlig upphandling hindrar SME till att delta i
upphandlingar. Walker och Preuss (2008) undersökte upphandlarnas inställning till SME för att
dra slutsatser om det går att skapa förutsättningar till hållbar tillväxt genom en större andel av
upphandlingar med lokala SME. Knutsson och Thomasson (2014) visade att det som offentlig
upphandlare är möjligt att påverka integreringen av SME och att detta kan ske i symbios med den
omfattande regleringen. I den rapport som Europeiska Kommissionen beställt (GHK, 2010)
beskrevs problematiken utifrån både företagens och upphandlarnas perspektiv.

3.4.2 Upphandlaren och den offentliga organisationen
Offentliga upphandlare agerar inom en speciell kontext. För att kunna behandla offentlig
upphandlares agerande på ett rättvisande sätt, behöver vi beskriva eventuella skillnader mellan
offentliga och privata organisationer. Utan denna kunskap är det svårt att applicera modeller på ett
balanserat sätt. Det kan finnas skillnader som gör att modeller och undersökningsmetoder, som
tagits fram för privata organisationer, inte är tillämpbara för motsvarande offentliga
organisationer. Det finns ett behov av att förstå organisationers offentliga aspekter, genom att
granska de begränsningar och möjligheter som de publika aspekterna ger upphov till, kompletteras
bilden av hur en organisation fungerar (Nutt & Backoff, 1993).
Det finns två synsätt som påverkar inköpsfunktionen i organisationer, ett synsätt med inköpet som
en transaktion, och ett synsätt där inköpet är en del i en långsiktig affärsrelation. Axelsson, LaageHellman och Nilsson (2002) visar skillnaderna genom en sammanställning som finns återgiven i
tabell 2 nedan.

20

Tabell 2: Transaktions-och Relationssynsättet (Axelsson m.fl., 2002)

Variabel
Antal alternativ
Varje ny affär …

Transaktionssynsätt
Flertaliga
… är en ny affär, parterna tar inte hänsyn
till föregående affärer

Relationssynsätt
Ett eller ett fåtal
… är en del i ett långsiktigt samarbete

Värde skapas genom …

… att tillvarata kortsiktig konkurrens på
marknaden

… att tillvarata möjligheten till
samarbeten

Effektivitet samt utveckling
skapas genom …

… att byta affärspartner och att alltid
välja en produktiv samarbetspartner

… samarbeten och teamwork som
präglas av utbyten av resurser och
kunskap

Närhet mellan parterna

Inte önskvärt

Långsiktig närhet med högt ställda krav
och gemensam utveckling

Inköpsfunktionen
Fokus
Fördel

Inköp av "produkter"
Ett lågt inköpspris
Ger fördelaktigt pris för välspecificerade
produkter

Inköp av "förmågor"
Kostnads- och värdeorientering
Ger fördelar genom låg totalkostnad
och genom utveckling av värde genom
innovation

De två synsätten kan normal användas på ett kompletterande sätt och behöver inte utesluta
varandra. Inköpsfunktionen kan normalt anpassas, beroende på vilken produkt eller tjänst som
inköpet avser (Axelsson, Laage-Hellman & Nilsson, 2002).
Transaktionsbaserad upphandling innebär ett synsätt där upphandlingen utförs på en effektiv
marknad

med

öppen

marknadskonkurrens.

Inom

transaktionsbaserade

modeller

är

inköpsprocessen en följd av linjära processer. Resultatet av upphandlingen är med
transaktionsbaserat synsätt beroende av att upphandlingen sker med ett så konkurrensutsatt
förfarande som möjligt, därav finns det inget direkt mervärde i långsiktiga relationer mellan köpare
och säljare (Axelsson, Laage-Hellman & Nilsson, 2002). För att ett transaktionsbaserat synsätt ska
vara lönsamt krävs det att produkterna eller tjänsterna som upphandlas är relativt enkla att
specificera (Lian & Laing, 2004).
Inom den privata sektorn har det blivit ett allt större fokus på värdeskapande genom relationer
(Vargo & Lusch, 2004). I de relationsbaserade modellerna är upphandlarens roll mer aktiv, och
upphandlingsförfarandet präglas av interaktion mellan parterna. Processen är med detta synsätt
informellt och socialt. Företag kan med hjälp av dessa relationer specialisera både tillgångar och
förmågor till de kärnområden som ger bäst resultat (Murray, 1999).
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Ett annat område där det finns vissa skillnader mellan privata och offentliga organisationer är
målkonflikter och vissa specifika målkonflikter som påverkar offentlig upphandling bör belysas.
”In public procurement there are many stakeholders: obviously these many stakeholders (e.
g. citizens, taxpayers, electorate, elected officials, management, procurement officers) may
have different objectives”...”But even if they share an objective their interests in that
objective may conflict.” (Telgen, Harland & Knight, 2007 s. 18).
Då offentlig upphandling utgör en så stor del utav samhällets resurser finns det av naturliga skäl
många intressenter som har förväntningar på vad offentlig upphandling bör ha för målsättningar.
Samtidigt kan även ett ständigt skiftande politiskt läge bidra till att målkonflikter skapas. Slutligen
är offentlig upphandling budgetstyrd, vilket kan bidra till målkonflikter (Telgen, Harland &
Knight, 2007).
Flera beslutsfattare är delaktiga i upphandlingsprocessen, vilket säkerställer att alla produktens
parametrar blir granskade. Genom detta så värderas produktens eller tjänstens potential att möta
de behov som finns (Sheth, 1973). Då offentlig upphandling innehar fler mål i och med att den
eftersträvar ekonomiska, sociala och politiska mål, är den offentliga upphandlingens process mer
komplicerad än motsvarande privata process (Lindskog, Brege & Brehmer, 2012). Vidare är vinst
eller resultat inte alltid drivande inom den offentliga sektorn, vilket betyder att offentlig
upphandling har fler och mer komplicerade utfall än motsvarande process inom den privata sektorn
(Lindskog, Brege & Brehmer, 2012). Upphandlingsprocessen måste även verka för att göra
marknaden så attraktiv för leverantörer som möjligt. Genom att tillföra stabilitet och kontinuitet
går det att uppnå detta mål (Caldwell m.fl., 2005).
Harland m.fl. (2007) visar att det finns en tendens bland upphandlare som leder till att vissa
funktioner och mål inom offentlig upphandling prioriteras i större grad än andra.
Sammanställningen finns nedan (Figur 6) och den visar att bredare mål (steg 6-7), som till exempel
större integration av SME inom offentlig upphandling, prioriteras lägre än lagtillämpning och
kostnadsbetänkanden (steg 1-5).
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Stage
7

Deliverer of broader government policy objectives

6

Supporter of broader government policy objectives

5

Value for money

4

Accountability

3

Efficient use of public funds

2

Compliance with legislation/regulation

1

Sourcing and delivering goods and services

Figur 6: Seven Stages of public procurement (Harland m.fl., 2007)

Myndigheter måste kunna förändra processen utan att kringgå gällande lag. För att så ska ske krävs
det att kulturen inom offentlig upphandling med riskminimering upphör (Knutsson & Thomasson,
2014). Det finns argument för att en offentlig upphandling inte bör använda sig av lägsta pris som
ledande målkriterium utan att målkriterier som beskriver effektivitet, jämlikhet och ansvar måste
integreras i målbilden. Offentliga organisationer kan uppnå multipla mål, men det förutsätter att
organisationens resurser används på ett effektivt sätt (Meier & Wrinkle, 1999). Knutsson och
Thomasson (2014) tar upp ett intressant exempel på att det är möjligt att skapa nydanande
processer som främjar andra mål än enbart det lägsta priset. I deras fallstudie av en mindre
upphandlande myndighet i Sverige, visar det sig att det är möjligt att ändra riktning. I fallstudien
utgick förändringen till stor del utifrån en enskild upphandlingschef som fick politiskt stöd för de
beslut som togs. Allt inom lagens ram och utan överklaganden. Det gäller att framhålla goda
exempel för att visa att förändringsprocesser är möjliga. Genom att identifiera faktorer och
processer som påverkar upphandlingens målbild kan motåtgärder implementeras, som leder till att
målkonflikterna inom offentlig upphandling minskar (Günther och Scheibe (2006).
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Tabell 3: Skillnaden mellan offentliga och privata organisationer

Variabel
Offentlig tillordning
Krav på transparens
Flexibilitet
Risktagande
Lagstiftningsberoende
Värdeskapande genom
Inköpsprocessen ses som
Relationer
Förändringsbenägenhet
Målbild

Offentliga organisationer
Stor
Högt
Låg
Lågt
Högt
Transaktioner

Privata organisationer
Liten
Lägre
Högre
Beroende på situation
Lägre
Transaktioner och/eller
relationer
Komplex
Beroende på situation
Större
Mindre komplex

Linjär
Ofta korta
Liten
Komplex (ekonomiska, sociala
och politiska mål)
Styrd av öppenhet och
transparens

Mindre styrd av öppenhet och
transparens

Flera/många

Färre

Antal intressenter

3.4.3 Buying Decision Models
För att förstå hur upphandlare tar beslut i upphandlingsprocessen finns det flera olika modeller
som kan användas. Genom att beskriva dessa kan vi bättre beskriva de offentliga upphandlarnas
agerande.
“Behavioral decision theory suggests that decision makers faced with different decision
accountability across two of these activities: the search for information and the use of
analysis techniques.” (Siegel-Jacobs & Yates, 1996)
Två typer av ansvars/process i förhållande till utfallsmodeller har beskrivits (Siegel-Jacobs &
Yates, 1996), där utvärderingen bygger på beslutens kvalité och där resultatet är oberoende av
utfallet. Utvärderingen av utfallen grundar sig däremot på beslutens kvalité utan att ta hänsyn till
den typ av förfarande som använts (Moon & Tikoo, 2002). Inköpare/upphandlare och användare
av varor/tjänster spelar olika roller och har därför olika inflytande på inköpets aktiviteter.
Upphandlare och användare har formellt olika förutsättningar. Upphandlare har haft träning för att
klara av sin roll där rollen innebär en uppdelning i funktionsenheter och därför är upphandlare mer
känsliga för förändringar i processen än användare. Användare är däremot mer mottagliga av
inköpets resultat (Moon & Tikoo, 2002).
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“The central tenet of behavioural economics is that most human choices is not made
deliberatively and consciously by weighing up and evaluating all the possible variables and
permutations.” … “For these reasons human beings make less than perfect decisions
because of the inherent biases built into our brains and bodies.” (Gordon, 2011 s. 173)
Det går att koppla upphandlingsförfarandet och de beslut som tas mot vissa typer av heuristiska
processer. Ofta verkar de heuristiska processerna som förenklingsmekanismer, som verkar för att
beslut ska kunna fattas med begränsad information. Samtidigt kan dessa processer färga de beslut
som tas (decision bias) och då medföra suboptimala resultat. Individer kommer inte alltid att ta
rationella beslut (Kahneman, Slovic & Tversky, 1982).
Det finns flera beteendeändrande processer beskrivna inom litteraturen och Carter, Kaufmann och
Michel (2007) har grupperat och analyserat de processer som kan påverka besluten och som är
relevanta för beslutsfattare. En process som är intressant med tanke på offentlig upphandling och
dess rigiditet är ”presentation bias”, vilken påverkar beslutsfattare genom att en uppfattad
fullständighet i presentationen av leverantörer leder till att övriga leverantörer utesluts på ej
rationella grunder. En annan process som är intressant är ”persistance bias”, vilken kan färga beslut
om att ändra strategier som fjärmar sig från ursprungsläget. Dessa beslut tas mer sällan än vad som
kan förväntas och beslutsfattarna agerade därmed irrationellt. Det kan därför vara svårt att ändra
målsättning och strategi vilket skapar en viss tröghet i processen. Barclay och Bunn (2006) har
uppmärksammat en ytterligare beteendeändrande process som de kallar ”structuring”.
“Some decision makers rely on highly structured and ‘‘rational’’ buying activities in
situations where this would not have been expected. We call this ‘‘structuring’’ which
involves a conscious effort to use a systematic decision strategy and to apply analytical
standards to concrete data and ‘‘fuzzy’’ information.” (Barclay & Bunn, 2006 s. 189)
Inköparnas ansvarsskyldighet har en påverkan på inköpsprocessen och det är inte alltid i positiv
bemärkelse. Då det finns olika typer av ansvarsskyldighet inom organisationer, påverkar dessa
inköpsprocessen på olika sätt och det är därför viktigt att undersöka de specifika förutsättningar
som finns inom de organisationer som ska undersökas (Doney & Armstrong, 1996).
”Rädslan för överprövning har resulterat i en strukturell påverkan på den offentliga
upphandlingen i Sverige.”( SOU 2013:12 s. 602)
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Offentlig upphandling har väldigt speciella egenskaper vad gäller inköparnas ansvarsskyldighet
och det finns mer specifikt en rädsla för överprövning som färgar besluten hos de offentliga
inköparna. Det finns även observationer som visar att förfrågningsunderlagen påverkas av rädslan
(SOU 2013:12). Överklagningarna leder till att inköpet stannar upp vilket i sin tur resulterar i att
viktiga funktioner i form av produkter och tjänster, som den offentliga sektorn ska leverera inte
finns tillgängliga för slutkonsumenten.
Att upphandlarna ser processen genom leverantörernas perspektiv kan ha en positiv påverkan och
minska risken för felaktiga beslut. Med samma resonemang är det positivt om företagen har
möjlighet till att se processen genom upphandlarnas perspektiv (Kaufmann, Carter & Buhrmann,
2012).

3.4.4 Upphandlarnas perspektiv
I nedanstående stycken går vi igenom varje identifierad variabel som är relevant att undersöka
utifrån upphandlarna. Variablerna kommer sedan att fogas samman till en undersökningsmodell
som presenteras i avsnitt 3.5.

Inställning till SME
Offentliga upphandlares inställning till SME har visats i flera undersökningar. I rapporten som
Europeiska Kommissionen beställde (GHK, 2010) undersöktes hur offentliga upphandlare
uppfattade SME. Rapporten visade att det fanns en uppfattning hos flera upphandlare att SME
saknar resurser. Andra faktorer som rapporten visade var att upphandlare uppfattar att SME saknar
kompetens om hur offentlig upphandling fungerar. Samtidigt upplever upphandlarna att det finns
flera faktorer som SME är bättre på än större företag, till exempel anser upphandlarna att SME
ofta är mer flexibla än stora företag (GHK, 2010).

Inställning till dialog
“Procurers seem to feel more and more often the need to utilise additional information
channels to inform potential bidders about the tendering opportunities.” (GHK, 2010 s. 56)
SME upplever att det är svårt att kommunicera med upphandlarna (Uyarra m.fl., 2014). Dessutom
vet de inte alltid till vem de kan vända sig för att få information (Loader, 2015). Resultatet blir ofta
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att företagen inte känner att de har information om kommande upphandlingar (Företagarna 2011,
FreshMinds, 2008). Det finns flera åtgärder som upphandlare har listat som potentiella hjälpmedel
för att öka SMEs deltagande i offentliga upphandlingar (GHK, 2010). Bland annat kan
upphandlarna ge ett visst stöd i upphandlingsprocessen. Det finns stora möjligheter till att utöka
dialogen mellan parterna (McKevitt & Davis, 2014). Det är därför relevant att undersöka
upphandlares inställning till dialog.

Inställning till risk
Deltagandet av SMEs i upphandlingar påverkas negativt av risken som felaktigt är associerad med
SME (Walker & Preuss, 2008). Variabeln verkar hindra upphandlare från att integrera SME i
upphandlingarna (GHK, 2010).

Inställning till innovation
Det finns en tendens bland offentliga upphandlare att inte ta tillvara på nya möjligheter till följd
av att det upplevs som riskfyllt och att det kan stå i strid med det omfattande regelverket (GHK,
2010). Att SME deltar i offentliga upphandlingar är viktigt för innovationskraften på marknaden
(Walker & Preuss, 2008).

Målbild, resurser & stöd från politiker
“The most frequent driver mentioned was the need to make savings, or cut costs.” (Loader,
2011 s. 289)
Upphandlarnas målbild fokuserar på att sänka kostnader (Loader, 2011). Samtidigt upplever
företagen på att upphandlingarna fokuserar för mycket på lägsta pris (Michaelis, McGuire, &
Ferguson, 2003).
“Many respondents lack the time and the necessary human resources to redesign their
procurement policies and practices. Planning and implementing new procedures, preparing
new guidance and tools consumes too much of the organisational resources available.”
(GHK, 2010, s. 65)
Upphandlare upplever ofta att det finns starkt begränsade resurser och det kan vara en av orsakerna
till att det inte görs mer för att integrera SME i upphandlingarna (GHK, 2010). Vidare, observerade
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Knutsson & Thomasson (2014) att politikers stöd till upphandlarna i deras beslut är viktigt. Genom
att ha stöd från politiker kan en bredare målsättning än ett fokus på lägsta pris uppnås.

28

3.5 Modellpresentation
Vi har i de föregående avsnitten presenterat en samlad bild av de variabler som bör vara av intresse
för att kunna göra en undersökning av de hinder som SME möter i offentliga upphandlingar. Dessa
finns illustrerade i tabellen nedan (tabell 4). Vi kommer i vår undersökning att fokusera på dessa
variabler.
Tabell 4: Mätbara hinder och Upphandlarnas perspektiv

Mätbara hinder utifrån företagen
Kontraktsstorlek
För stort fokus på pris
Irrelevanta krav
För höga krav
Dåliga betalningsvillkor
Administrativ börda
För lite info om kommande upphandlingar
Inte tillräckligt med kommunikation
Ingen möjlighet till e-upphandling
För få direktupphandlingar
Inget stöd för att lära sig processerna
Inga förutsättningar för gemensamma anbud
Större företag gynnas direkt/indirekt
Svårt att tyda förfrågningsunderlag
Regelverken ändras för ofta
Överklaganden från större företag
Ingen möjlighet till att bilda relationer
Dåliga möjligheter till marknadsföring

Upphandlarnas perspektiv
Inställning till mindre företag
Inställning till dialog
Inställning till risk
Inställning till innovation
Målbild, resurser & stöd från politiker
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4. Metod
4.1 Utgångspunkten för undersökningen
”Public procurement research can only be implemented and provide value if sufficient and
rigourous empirical evidence is provided.” (Harland m.fl., 2007 s. 355)
Vi insåg tidigt att våra resurser var begränsade och att vi därmed behövde göra prioriteringar med
avseende på genomförandet av vår undersökning. Vi insåg även att detta påverkade väsentliga
faktorer och att det därför var av vikt att en passande forskningsmetod valdes (Layder, 1993).
Innan vi startade undersökningarna gjorde vi därför en analys för att utröna eventuella
komplikationer och implikationer.

4.2 Val av undersökningsmetod
Traditionellt sett står valet mellan en kvantitativt eller en kvalitativt inriktad forskningsstrategi.
Den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen ses ofta som två oberoende och uteslutande alternativ
vilket inte motsvarar verkligheten. Det kvalitativa och det kvantitativa paradigmet är extremer och
individuella studier återfinns mellan dessa extrema punkter. Det är därför inte rationellt att låsa
fast sig vid ett strikt kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt. Insikten om att båda ansatser har
fördelar och nackdelar, samt insikt om att dessa lämpar sig för olika sorters problem kan leda till
bättre undersökningar och slutsatser (Deshpande, 1983).
Vi valde att ta till oss insikten om ett dualt (balanserat) angreppssätt. Genom att använda ett
deduktivt förhållningssätt utgick vi från den befintliga forskningen och de teorier som fanns inom
ämnet. Forskningen inom offentlig upphandling är inte lika utvecklad som inom privat
upphandling (Telgen, Harland & Knight, 2007). Samtidigt visade vår litteraturgenomgång att det
finns flera undersökningar som inriktat sig mot de hinder som SME möter när det kommer till
offentlig upphandling. Utifrån de rapporter och undersökningar som vi läste vid vår
litteraturgenomgång skapades en modell med mätbara hinder. Vi upplevde att det skulle innebära
en stor fördel att använda en kvantitativ ansats, då vi genom detta kunde granska en stor mängd
data i förhållande till de resurser som finns tillgängliga för oss. Vi tog hänsyn till nackdelen som
en kvantitativ undersökning kan innebära, nämligen att det fanns risk för att de teorier som fanns
inom ämnet inte skulle vara tillräckligt heltäckande och att vår analys därigenom inte skulle lyckas
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belysa grundproblemet. För att minska risken för detta granskade vi vid vår litteraturgenomgång
så mycket undersökningar som var möjligt med tanke på rimlig allokering av tid som stod oss
tillhanda.

4.3 Webbenkäter
Som en del i vår kvantitativa undersökning valde vi att göra ett utskick av en webbenkät till både
företag samt offentliga upphandlare. Ett utskick i pappersformat skulle ha inneburit en större
arbetsbelastning med mindre användbar information som följd. Frågor som skickas med post har
dessutom nackdelen att de inte ger möjlighet för överhoppning av frågor som inte är aktuella för
den som svarar, svarsfrekvensen kan påverkas av detta faktum (Bryman & Bell, 2011). I tabell 5
återfinns de fördelar och nackdelar som vi beaktade då vi valde att göra utskick genom webbenkät.
Tabell 5: Fördelar och nackdelar för webbenkäter, (Grant m.fl., 2003; Bryman & Bell, 2011)

Fördelar

Nackdelar

Kort svarstid
Låg kostnad
Bekvämhet
Färre obesvarade frågor
Format som är attraktiva
Inga geografiska hinder

Låg svarsfrekvens
Högre kostnad vid start av undersökning
Liten kontroll över svaren
Kräver motivation
En person kan svara flera gånger
Är enkäten anonym?

Utformningen av webbenkäterna gjordes först genom flödesscheman, där vi fastställde hur den
övergripande layouten skulle göras så effektiv som möjligt (för att minska risken för ofullständigt
besvarade enkäter). Svarsalternativen till valde vi till stor del utforma som ”stängda”, där det inte
fanns möjligheter till utsvävande svar. Vi valde att använda oss av en likertskala för denna typ. I
slutet av enkäten valde vi att ta med två öppna frågor, där de svarande fick möjlighet att beskriva
de faktorer som de ansåg vara det största hindret och vilka faktorer som skulle kunna öka
deltagandet i offentliga upphandlingar. I slutet av enkäten fanns det även möjlighet för den
svarande att kommentera enkätens utformning. I samband med utskicket informerades mottagarna
att svaren skulle behandlas konfidentiellt, vilket syfte undersökningen hade och hur informationen
skulle användas.
Innan utskicket av enkäterna gjordes ett testutskick till företag och upphandlare i regioner som inte
var intressanta för den riktiga undersökningen för att hitta felaktigheter och oklarheter. Vi ville
även med testutskicket uppskatta hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäterna för de svaranden,
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för att kunna informera om uppskattad svarstid vid det riktiga utskicket. Efter testutskicken
sammanställdes de synpunkter som inkommit och enkäterna bearbetades.

4.4 Urval för utskick av webbenkäterna
Då det ofta kan vara svårt att nå en hel population är det vanligt att ett urval görs från populationen.
Detta minskar kostnaderna och tiden som sammanställningen av den datamängd som insamlats
kräver. Det är viktigt att urvalet görs på ett sätt som inte riskerar färga resultaten. (Bryman & Bell,
2011). Det finns flera faktorer som måste tas i hänsyn när det kommer till utskick av webbenkäter.
Speciellt låga svarsfrekvenser kan vara en faktor som måste beaktas då det kan vara en grund till
att betvivla undersökningens externa validitet och generaliserbarhet. SME är ofta obenägna att
svara på enkäter, Karjalainen och Kemppainen (2008) fick endast 4 % i svarsfrekvens i deras
undersökning.
Vi valde att ta kontakt med föreningen Företagarna (http://www.foretagarna.se) som vi hade haft
kontakt med tidigt i samband med vår litteraturgenomgång. Företagarna är Sveriges största
organisation för företagare och företräder närmare 70 000 företagare (Företagarna, 2011). Vi
hoppades att kunna få till ett utskick genom Företagarna. Orsaken till detta var att vi observerat att
svarsfrekvensen i deras undersökningar (Företagarna, 2011) varit hög i förhållande till vad som
kan förväntas då utskick görs till SME. Det visade sig efter samtal med företagarna att den höga
svarsfrekvensen hade uppkommit i samband med utskick till medlemmar som yttrat önskemål om
att delta i undersökningar. Då vi inte fick tillgång till en lista över alla medlemmar ansåg vi att det
skulle innebära osäkerhet över hur representativt ett utskick skulle vara om det skickades till denna
speciella grupp. Vi bestämde då att istället välja att göra utskick till en större grupp av medlemmar
inom Företagarna. Förhoppningen var att ett utskick skulle få ökad uppmärksamhet av de svarande
om det ”sponsrades” av en organisation som Företagarna. Vi hoppades i förlängningen även att
detta skulle resultera i en svarsfrekvens som motsvarade den svarsfrekvens som Företagarna hade
fått genom utskick till gruppen som anmält sig intresserade för att delta i undersökningar.
Dessutom fanns det därigenom en möjlighet att få till ett omfattande utskick som i händelse av låg
svarsfrekvens åtminstone skulle kunna få viss utsägelsekraft. Slutligen kunde föreningen
Företagarna granska vår enkät som skulle skickas ut så att det säkerställdes att enkäten var enkel
och så felfri som möjligt.
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Vi började med att kontakta Företagarnas huvudkontor för att se om det var möjligt med ett utskick
till samtliga medlemmar. Då föreningen Företagarna består av 18 regioner som alla agerar
självständigt, gick det tyvärr inte. Vi kontaktade alla regionkontor och ställde fråga om
möjligheterna till ett utskick. Av de 18 regionerna visade sig 7 vara intresserade. Dessa 7 regioner
och antal utskick finns nedan i tabell 6.
Tabell 6: Regioner och antal utskick

Region
Region Syd
Region Dalarna
Region Jönköping
Region Östergötland
Region Mälardalen
Region Gävleborg
Region Västerbotten
Total

Län
Skåne, Blekinge
Dalarna
Jönköping
Östergötland
Västmanland, Uppsala, Södermanland
Gävleborg
Västerbotten

Antal utskick
4937
1396
1250
1857
2937
966
1238
14581

Även om dessa regioner inte var representativt för hela Sverige valde vi ändå att ge klartecken för
ett utskick. Detta då vi ansåg att det var nog för att få en övergripande bild på hur en stor del av
regionerna ser på och upplever offentlig upphandling. Utskick hade inte kunnat göras med denna
storlek utan deltagande från föreningen Företagarnas sida. Vi ansåg att tillfället till utskick var
unikt och att de positiva aspekterna övervägde de negativa.
Företagen som ingick i utskicket informerades om att undersökningen var frivillig, men att det var
angeläget att de deltog. Vi bad slutligen även varje regions representant att skicka ut två
påminnelser för att öka svarsfrekvensen. För att minska risken för att påminnelserna skulle
manipuleras bad vi även om bekräftelse och utklipp från påminnelserna så att vi kunde säkerställa
att påminnelserna skickats till rätt population och att det gått regelrätt till. Vi övervakade även att
svar inkom i samband med att påminnelserna skickats, vilket skedde i samtliga fall.
För att matcha utskicket av webbenkät med upphandlare från samma regioner började vi att leta
efter upphandlingar som skett i dessa län och vem som ansvarat för upphandlingarna. Listan
kompletterades även med adresser som vi kunde hitta genom kommunernas och landstingens
hemsidor. För att öka underlaget utökades underlaget med individer från tre ytterligare län. Totalt
kunde vi specificera ett underlag med 238 yrkesverksamma upphandlare.
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4.5 Bortfallsanalys för enkätsvaren
En bortfallsanalys används vanligtvis när man skall försöka förklara bortfallet av individer eller
företag som inte har svarat på enkäten av diverse anledningar och hur det påverkar utgången av
undersökningen (Bryman & Bell, 2011).
Av de 239 tillfrågade svarade 94 upphandlare vilket gav oss en svarsfrekvens på 39,33 % medan
svarsfrekvensen för enkäten till företagen uppgick till endast 5,75 % vilket motsvarade 839
respondenter. Svarsfrekvensen för upphandlarnas enkät var mycket högre än svarsfrekvensen för
företagarna men den var däremot inte lika generaliserbar som företagarnas enkät då population var
mindre.
Vi valde att använda oss av en bortfallsanalys på grund av den låga svarsfrekvensen och för att vi
ville undersöka varför man valde att inte medverka i undersökningen. Syftet var att bekräfta att
problem existerar inom offentlig upphandling och hur man rättar till de problemen.
Vi gjorde en bortfallsanalys genom att ta kontakt med 10 upphandlare som valt att ej medverka i
undersökningen. Den största anledningen till att de 10 tillfrågade upphandlarna inte valde att
medverka i vår undersökning var upplevd tidsåtgång. Däremot valde vi att ej göra ett bortfall av
upphandlare med tanke på den redan lilla populationen och med tanke på hur ett bortfall hade
kunnat höja svarsfrekvensen avsevärt och på så sätt manipulera vår svarsfrekvens. Detta hade ej
gynnat vår undersökning. Som nämnt tidigare var svarsfrekvensen för företagarnas enkät låg och
detta kan förklaras med att flera av de tilltänkta individerna som skulle ha svarat på enkäterna hade
antingen pensionerat sig, bytt arbete eller avvecklat sin verksamhet. En annan faktor är att små
företag har begränsade resurser i form av tid. Vidare, kan det antas att företag som inte alls är
intresserade av att delta i offentliga upphandlingar har lägre benägenhet att svara.
“The quality of results from survey research partially depends on public willingness to
cooperate in survey interviews. In general, one can say that in most western societies this
willingness is decreasing.” (Loosveldt & Storms, 2008 s. 74)
Orsaken till de låga svarsfrekvenserna kan även bero på att det finns en allmän trend som innebär
att det har blivit fler utskick av webbenkäter och att det därigenom skapats en obenägenhet att
svara på utskick.
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4.6 Intervjuer
Efter att vi analyserat resultatet från de kvantitativa undersökningarna, breddades uppsatsens
empiriska bas genom tre intervjuer. Respondenterna valdes utifrån en bedömning om vilka parter
som hade störst koppling till vår undersökning. Vi intervjuade respondenter för Sveriges Offentliga
Inköpare (SOI), Konkurrensverket (KKV) och Företagarna. Enligt överenskommelse med
respondenterna kommer vi ej att publicera eller namnge någon av de intervjuade, detta för att inte
på något vis äventyra deras position eller ställning inom respektive myndighet eller organisation.
Intervjuerna var semistrukturerande vilket gav oss möjligheten att hoppa över frågor eller lägga
till frågor om vi så önskade eller ansåg att det behövdes (Bryman & Bell, 2007). Tidigt bestämdes
det att intervjuerna skulle vara mellan 45 – 60 minuter långa beroende på antalet frågor som
ställdes. Frågorna inför intervjuerna anpassades till respektive respondent och frågorna i
intervjuerna varierade mellan 12 – 14. Målet med intervjuerna var att fastställa och/eller bekräfta
svaren från webbenkäterna. Innan intervjuerna informerade vi om att interjuerna skulle spelas in,
vilket syfte undersökningen hade, hur informationen skulle användas och att deltagandet var
frivilligt. Efter själva intervjuerna transkriberades materialet och sändes sedan till respondenterna
för godkännande. I samband med att transkriberingen var klar togs även det inspelade materialet
bort.
Då tillvägagångssättet tenderar att vara mycket mindre strukturerat i kvalitativa undersökningar
ansåg vi att det var ett bra supplement till vår kvantitativa undersökning (Bryman & Bell, 2007).
Kvantitativa undersökningar är utformade att maximera tillförlitligheten och giltigheten av
mätning av nyckelbegrepp (Bryman & Bell, 2007). Enligt Bryman och Bell (2007) trycker
kvalitativa undersökningar på att få till större generaliseringar av de forskningsfrågor som ställs
och de intervjuandes perspektiv av det hela. Vidare, uppmuntras det i kvalitativa undersökningar
att ”prata på”, då det ger en inblick i vad de intervjuade ser som relevant och viktigt (Bryman &
Bell, 2007). I en kvantitativ undersökning borde detta inte göras då det kan kompromissa validiten
i undersökningen (Bryman & Bell, 2007). Som Bryman & Bell (2007) också nämner vill man i
kvalitativa intervjuer ha rika och detaljerade svar. I vårt fall valde vi att ha med en kvalitativ
undersökning i form av intervjuer för att stärka svaren från vår kvantitativa undersökning. Detta
gjordes delvis på grund av den låga svarsfrekvens i den kvantitativa undersökningen.
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5. Empiri
5.1 Inhämtning av Empiri
Vår empiri inhämtades på flera sätt. Vi kommer att börja med övergripande beskriva webbenkäten
som skickades ut till företagen. Sedan följer en övergripande beskrivning av webbenkäten till de
offentliga upphandlarna. I analysdelen går vi in i djupare detalj på vilka variabel som hade störst
påverkan. Som vi nämnt tidigare har det gjorts både en kvantitativ och kvalitativ undersökning och
i detta avsnitt presenteras endast den kvantitativa datan. Datan från den kvalitativa undersökningen
väljer vi att först presentera i analysdelen, främst för att backa upp och för att kunna validera
resultaten från den kvantitativa undersökningen.

5.1.1 Enkäten till Företagarna
Då utskicket gjordes till regionerna inom Företagarna som visat intresse för att delta i
undersökningen skedde klassificering av företagen enligt antal anställda. Fördelningen av de totalt
839 svarande företagen följer enligt tabell 7 och tabell 8 nedan. Som förväntat var den största
gruppen svaranden inom de minsta företagen.
Tabell 7: Antal anställda

Frekvens

Andel

0 - 9 anställda

630

75,1%

10 - 49 anställda

169

50 - 249 anställda
250 anställda eller mer
Total

Frekvens

Andel

Dalarna

204

24,3%

20,1%

Skåne

171

20,4%

33

3,9%

Västerbotten

128

15,3%

7

0,8%

Östergötland

66

7,9%

839

100,0%

Västmanland

62

7,4%

Gävleborg

41

4,9%

Jönköping

39

4,6%

Södermanland

39

4,6%

Blekinge

37

4,4%

Uppsala

36

4,3%

Stockholm

8

1,0%

Jämtland

3

0,4%

Västernorrland

2

0,2%

Norrbotten

1

0,1%

Värmland

1

0,1%

Västra Götaland

1

0,1%

839

100%

Tabell 8: Regioner Total
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Svarsfrekvensen var lägre än förväntat (5,75 % vilket motsvarade 839 respondenter) och vi blev
genom detta tvungna att inskränka vår undersökning till viss del. Istället för att granska
problematiken utifrån de olika regionerna för att avgöra skillnader mellan regionerna fokuserade
vi istället på variablerna i sin helhet genom att göra jämförelser med andra undersökningar för att
hitta likheter och skillnader.
I början av enkäten ställdes övergripande frågor. Bland annat frågades om företagen som faktiskt
deltar i offentliga upphandlingar om de upplevt att det blivit svårare eller lättare att delta i
offentliga upphandlingar de senaste åren. Svaret finns återgivet i tabellen nedan.
Tabell 9: Lättare eller svårare att delta i upphandlingar

Upplever du att det blivit lättare eller
svårare att delta i offentliga upphandlingar
de tre senaste åren?

0 - 9 anställda

10 - 49 anställda

50 - 249 anställda

Lättare

7%

10%

4%

Oförändrat

35%

33%

58%

Svårare

44%

51%

38%

Vet ej

14%

6%

0%

100%

100%

100%

Total

Det är en något större andel av de minsta (0-9 anställda) och mindre (10-49 anställda) som anser
att det blivit svårare att delta i offentliga upphandlingar än andelen för de mellanstora företagen
(50-249 anställda).
Vi frågade även företagen som angett att de i nuläget deltar i offentliga upphandlingar om de
generellt sett är nöjda med de upphandlingar som de deltagit i. Resultatet finns i tabellen nedan.
Tabell 10: Nöjdhet bland företag med upphandlingar

Hur nöjd är du med de
upphandlingar som ert
företag har deltagit i?

0 - 9 anställda

10 - 49 anställda

50 - 249 anställda

1. Mycket missnöjd

10%

20%

5%

2. Missnöjd

32%

28%

30%

3. Varken eller

28%

35%

40%

4. Nöjd

27%

15%

20%

5. Mycket nöjd

2%

2%

5%

100%

100%

100%

Total
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Som det verkar är det inga uppenbara skillnader som beror på storleken på företaget för denna
fråga. Vi testade detta med ett Chi-två test som bekräftade att det inte fanns en signifikant skillnad
i detta fall. Det betyder dock inte att det inte finns skillnader i andra grupper, till exempel skulle
det kunna finnas skillnader beroende på företagets storlek i de fall där företagen förut deltagit i
upphandlingar, men som nu valt att inte delta längre.
För att ge möjlighet för företagen att själva beskriva vad de anser vara det största hindret för att
delta i offentliga upphandlingar bad vi i enkäten de svarande att ge ett öppet svar. Svaren
analyserades sedan av oss. Analysens art utgick från den av Loader (2015) utförda undersökningen
av öppna svar från företag i Storbritannien. Vi började med att rensa bort den mindre del av svaren
som inte innehöll relevant information. Exempel på svar som inte innehöll någon relevant
information ses nedan.
”Sefsfsgdfgdf” (Svar från enkäten till företagen – Hinder)
”?” (Svar från enkäten till företagen – Hinder)
Sedan gick vi igenom resten av svaren och delade upp dessa i variabler beroende på vad svaren
hade för innehåll. Vi valde att begränsa antalet variabler i varje svar till tre stycken, där vi
prioriterade de variabler som framkommit först i svaret. En stor del av svaren innehöll endast en
variabel. En sammanställning finns i tabellen nedan (tabell 11) och tillhörande figur (Figur 7).
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Tabell 11: Största hinder enligt företagen

Fokus på pris
För höga krav
Tidsåtgång
Regelverk/Byrokrati
Uppgjord affär
För stora kontrakt
Större företag gynnas
Dålig kunskap hos upphandlarna
Ingen info kommande upphandling
Irrelevanta krav
Dåligt skrivna förfrågningsunderlag
Annat
Oärliga (lågt pris) anbud
Upplever inga hinder
Låg kunskap i företaget
Hög risk
Överklagan av andra företag
Ingen eller undermålig uppföljning
Brist på innovation
Inte möjligt att bilda relationer
För låg direktupphandlingsgräns
Totalt

Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3
69
21
6
59
10
1
44
11
2
47
2
0
23
13
2
28
7
1
15
12
3
20
8
1
24
2
1
24
0
2
18
6
1
18
0
2
7
5
1
12
0
0
7
2
0
3
2
1
2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
425
105
26

Största hinder enligt företagen
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Figur 7: Största hinder enligt företagen
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Totalt
96
70
57
49
38
36
30
29
27
26
25
20
13
12
9
6
4
3
2
2
2
556

Procent
17%
13%
10%
9%
7%
6%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
100%

För att ge möjlighet för företagen att själva beskriva vad de anser vara den största möjligheten för
att delta i fler upphandlingar bad vi i enkäten de svarande att kort ge ett öppet svar. Detta svar
analyserades sedan på samma sätt som för de upplevda hindren. En sammanställning finns i
tabellen nedan (tabell 12).
Tabell 12: Största möjligheter enligt företagen

Fokus på kvalitet istället för pris
Mindre kontrakt
Förenklad upphandlingsprocess
Relevanta/tydliga krav
Högre kompetens hos upphandlare/beställare
Mer information om kommande upphandlingar
Mer lokala upphandlingar
Bättre skrivna förfrågningsunderlag
Rättvis upphandling
Fler/högre gräns för direktupphandlingar
Förbättrad dialog
Annat
Förenklade regler
Mer möjligheter till upplärning
Lägre krav
Ta bort möjligheten till oärliga anbud
Inget
Möjlighet till gemensamma anbud av företag
Mer möjlighet till marknadsföring
Bättre betalningsvillkor

Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3
68
23
8
47
6
4
45
8
0
26
23
1
28
7
2
30
3
0
17
5
3
16
7
0
13
9
1
15
6
1
13
8
1
19
1
0
7
8
3
13
3
0
10
4
1
6
7
1
12
0
0
7
1
1
2
1
1
0
2
0
394
132
28

Totalt
99
57
53
50
37
33
25
23
23
22
22
20
18
16
15
14
12
9
4
2
554

Procent
18%
10%
10%
9%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
0%
100%

I enkäten gjordes även en undersökning av hindervariablerna med hjälp av stängda frågor och
likertskalor (värde 1-5). Ju högre medelvärde som en fråga resulterade i, desto större påverkan
hade hindret. Vi fördelade här företagen i två grupper, dels företag som deltar i upphandlingar
(Appendix A) och dels företag som inte deltar, men som har deltagit förut eller skulle kunna tänka
sig att delta i framtiden (Appendix B).
Variablerna för möjligheter till att delta i fler upphandlingar undersöktes med hjälp av stängda
frågor och likertskalor (värde 1-5). För denna typ av frågor fanns det ingen uppdelning beroende
på företagens deltagandegrad. Resultaten finns presenterade i appendix C.
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5.1.2 Enkäten till upphandlarna
I början av enkäten ställdes övergripande frågor. Vi ställde en fråga kring hur lång erfarenhet de
svarande haft i samband med offentlig upphandling. Vi frågade även om i vilket län den
upphandlingsenhet som upphandlaren jobbade för låg. Svaren finns nedan i tabell 13 och 14.
Tabell 13: Erfarenhet

Frekvens

Procent

Frekvens

Procent

0 - 1 år

8

8,5

Dalarna

6

6,4

2 - 3 år

29

30,9

Jönköping

5

5,3

4 - 5 år

13

13,8

Kalmar

10

10,6

Mer än 5 år

44

46,8

Norrbotten

8

8,5

Total

94

100

Skåne

12

12,8

Södermanland

6

6,4

Västerbotten

6

6,4

Västernorrland

2

2,1

Västmanland

2

2,1

Västra Götaland

22

23,4

Örebro

2

2,1

Östergötland

13

13,8

Total
Tabell 14: Regioner

94

100

För att ge möjlighet för upphandlarna att själva beskriva vad de anser vara det största hindret för
SME att delta i offentliga upphandlingar bad vi i enkäten de svarande att kort ge ett öppet svar.
Svaren analyserades sedan av oss. Analysens art utgick även här från den av Loader (2015) utförda
undersökningen av öppna svar från företag i Storbritannien. Vi började med att rensa bort den
mindre del av svaren som inte innehöll relevant information. Exempel på ett svar som inte innehöll
någon relevant information ses nedan.
”x” (Svar från enkäten till upphandlare – Hinder)
”ÖSODJf-<lskdjf-lsk<df” (Svar från enkäten till upphandlare – Hinder)
Sedan gick vi igenom svaren och delade upp dessa i variabler beroende på vad svaren hade för
innehåll. Vi valde att begränsa antalet variabler i varje svar till tre stycken, där vi prioriterade de
variabler som framkommit först i svaret. En stor del av svaren innehöll endast en variabel. En
sammanställning finns i nedan tabell (tabell 15) och tillhörande figur (Figur 8).
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Tabell 15: Största hinder enligt upphandlarna

Låg kunskap i företaget
Tidsåtgång
Begränsade reurser hos mindre företag
Regelverk/byråkrati
Stora kontrakt
Höga krav
Osäkerhet/rädsla i företaget
Dåligt skrivna anbud
Rädsla för överklagan
Företagen har ej info om upphandling
Irrelevanta krav
Totalt

Variabel 1
20
11
7
8
5
3
2
0
0
1
1
58

Variabel 2
8
4
5
3
3
2
0
0
2
0
0
27

Variabel 3
0
1
1
1
1
0
2
2
0
0
0
8

Totalt
28
16
13
12
9
5
4
2
2
1
1
93

Procent
30%
17%
14%
13%
10%
5%
4%
2%
2%
1%
1%
100%

Största hinder enligt upphandlarna
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%

Figur 8: Största Hinder enligt Upphandlarna

För att ge möjlighet för upphandlarna att själva beskriva vad de anser vara den största möjligheten
för SME att delta i fler upphandlingar bad vi i enkäten de svarande att kort ge ett öppet svar. Detta
svar analyserades sedan på samma sätt som för de upplevda hindren. En sammanställning finns
nedan i tabell 16.
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Tabell 16: Största möjligheter enligt upphandlarna

Mer utbildning för mindre företag
Ökad dialog
Mindre kontrakt
Mer/tidig info till mindre företag
Enkla/tydliga förfrågningsunderlag
Attitydförändring hos företagen
Förenklad upphandling
Mer lokala upphandlingar
Mer möjligheter till marknadsföring
Relevanta krav
Öka fokus med hjälp av intresseorganisation
Ökad kompetens hos upphandlare
Stöd från politiker
Annat
Ekonomiskt mest fördelaktiga som utvärderingsgrund
Höjd gräns för direktupphandling
Totalt

Variabel 1
10
7
10
6
4
1
3
1
2
0
3
2
0
1
0
1
51

Variabel 2
7
4
1
1
1
0
0
2
0
3
0
0
2
0
1
0
22

Variabel 3
2
0
0
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
8

Totalt
19
11
11
8
6
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
81

Procent
23%
14%
14%
10%
7%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
100%

I enkäten till upphandlarna gjordes även en undersökning av upphandlarnas inställning med hjälp
av stängda frågor och likertskalor (1-4) för att undersöka de variabler som bedömts relevanta.
Svarens medelvärden analyserades sedan och en sammanställning finns i Appendix D.
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6. Analys
6.1 Inledning
Vi kommer att analysera hindren per variabel. För att kunna göra detta på ett rättvisande sätt
kommer vi att använda oss både utav resultaten från våra enkäter samt inkludera resonemang från
de intervjuer som fördes. Detta för att öka trovärdigheten i resultatet av undersökningarna. Syftet
med den kvantitativa undersökningen var att få ett så stort genomslag som möjligt och när detta
inte lyckades bestämdes det att även en kvalitativ undersökning skulle inkluderas. Den kvalitativa
undersökningen skulle bestå av intervjuer med nyckelpersoner från myndigheter och
intresseorganisationer i Sverige som skulle kunna backa upp resultaten från den kvantitativa
undersökningen. Vidare, använder vi även svar från den kvantitativa undersökningen som innehöll
frågor med öppna svar. Detta för att kunna fånga enkätobjektens erfarenheter från offentliga
upphandlingar.

6.1.1 Kontraktsstorlek
”För stora upphandlingar som gynnar endast de större drakarna.”(Svar från enkäten till
företagen - hinder)
Kontraktsstorleken verkar vara en hämmande faktor för många SME som deltar i offentliga
upphandlingar. Variabeln kom på plats 6 när vi granskade företagens öppna svar i enkäten på vad
som hindrar dem. Variabeln verkar hindra främst de SME som i nuläget inte deltar i upphandlingar.
I synnerhet de minsta företagen verkar hindras kraftigt.
”Om man kunde lägga anbud på delar av hela anbudet skulle små företag ha en chans att
vinna upphandlingar på ett korrekt sätt.”(Svar från enkäten till företagen - möjligheter)
Med tanke på att variabeln med för stora kontrakt kom högt i listan av hinder så är det inte
förvånande att variabeln även ligger högt när företagen får specificera vad som skulle göra att de
skulle delta i fler upphandlingar. Variabeln kom på plats 2 när vi granskade företagens öppna svar
i enkäten på vad som skulle öka deras möjligheter i offentliga upphandlingar. Även här är det de
minsta företagen som främst efterfrågar mindre kontrakt.
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”För stora varukorgar/volymer i anbudsförfrågan som ska kunna offereras av en
leverantör.” (Svar från enkäten till upphandlarna - hinder)
Även de offentliga upphandlarna verkar inse att stora kontrakt hindrar SME. I enkäten till
upphandlarna kom denna variabel högt vid analysen av de öppna svaren
”Delade anbud. Att en upphandling delas upp i flera anbudsområden.” (Svar från enkäten
till upphandlarna - möjligheter)
Variabeln kom på plats 5 när det gäller hinder och plats 3 när det kommer till möjligheter i
upphandlarnas enkät. En åtgärd för att minska problematiken är att dela upp kontrakten.
”Generellt så tror jag att man kan behöva se om man kan bryta ner kontrakten lite oftare i
mindre delkontrakt.”(Intervju med representant för Företagarna)
Hur pass mycket kontrakten delas upp verkar även vara beroende av vilken upphandlingsenhet
som det handlar om.
”Det finns ju exempel på kommuner som lyckats dela upp mycket, Falun är en sån kommun.”
(Intervju med representant för KKV)
Frågan blir, med tanke på att det är ett hinder som har uppmärksammats både i tidigare forskning
(Uyarra m.fl., 2014; Cabral m.fl., 2006) och rapporter (GHK, 2010; Företagarna 2011) varför
denna variabel verkar kvarstå som ett hinder. Det verkar finnas flera faktorer som gör det svårt att
minska kontraktsstorleken i offentliga upphandlingar.
”Vi kan bara ha en leverantör inom vissa områden som till exempel kontorsmaterial, det
skulle vara jättesvårt att få till en bra avtalsstruktur och det är svårt för verksamheterna att
hantera många leverantörer.” (Intervju med representant för SOI)
Det verkar finnas en samsyn att det inte går att dela upp kontrakten i för stor grad. Även
representanten för Företagarna samt representanten från KKV uttryckte att det finns en balans
mellan vad som är rimligt och vad som är önskvärt.
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”Man måste vara lite nyanserad i det här tycker jag. Det offentliga måste ju kunna ta hand
om avtalen som de upphandlar också. Ju fler avtal eller delkontrakt från flera leverantörer
desto mer komplext blir ju deras situation också. Så att det finns väl någon slags nivå där
de där intressena balanseras med varandra.” (Intervju med representant för Företagarna)
Kontraktsstorleken avgör även den administration som krävs av de offentliga aktörerna och av
företagen. Mindre kontrakt innebär inte bara en större administrativ börda för upphandlarna, utan
även den beställande verksamheten drabbas av mer administration.
”…då blir ju priserna högre för en liten skola, jämfört med om en leverantör hade fått två
område. Så det kan vara en ekonomisk fråga också…” (Intervju med representant för SOI)
Den andra faktorn som kan göra det svårt att dela upp kontrakt är att större kontrakt kan ge
skalfördelar vad gäller pris. Större kontrakt kan i vissa fall leda till att priserna för det som
upphandlas minskar. Så om det inte finns ett uttalat mål om att dela upp upphandlingar i mindre
delar kan det finnas en risk för att upphandlingarna blir så pass stora att de hindrar SME.
“Contract bundling has a negative connotation in the government-contracting world.
Because of concern that the practice of bundling contracts harms small businesses” …
“buyers are required to demonstrate actual benefits before proceeding to consolidate or
bundle contracts that would displace small businesses.” (Pegnato, 2003 s. 166)
I USA har det problem som stora kontrakt innebär uppmärksammats och lagstiftningen kräver att
upphandlarna måste kunna förklara varför en större kontraktsstorlek har använts än vad som är
nödvändigt (Pegnato, 2003). Det verkar som att utvecklingen går åt samma håll i EU och därmed
även Sverige. Europeiska Kommissionen har i ett direktiv angett att upphandlande myndigheter
kommer att uppmuntras att dela upp kontrakt för att göra dem mer tillgängliga för SME. Det
kommer aven ett krav på att det ska motiveras om beslut om uppdelning av kontrakt inte sker
(KOM, 2011).
”De nya reglerna som kommer om ett år kommer att innebära att man alltid ska överväga
att alltid bryta stora kontrakt i mindre delar. Om man inte gör det så måste man förklara
skriftligen varför.” (Intervju med representant för Företagarna)
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Vid våra intervjuer poängterade dock både representanten för Företagarna och representanten för
SOI att det inte varit önskvärt med ett obligatoriskt krav. Samtidigt kan denna åtgärd ses i ljuset
av att vara en riktad åtgärd för att stödja SME.
“Efforts to ensure that small firms are awarded a share of public sector contracts can be
seen as another form of state support alongside financial support and the provision of
information and guidance.” (Loader, 2012 s. 39)
Frågan är om det är den effektivaste vägen till att öka de SMEs deltagande i offentliga
upphandlingar. Då stora kontrakt verkar vara hindrande till stor grad kan det vara en väg att gå.
Däremot krävs det att resurserna hos de offentliga enheterna övervakas, då det kan finnas risker
för att komplikationer till följd av ökad administration och kostnader.

6.1.2 För stort fokus på pris
”Endast priset avgör och ingen eller mycket liten hänsyn tas till kvalitet. Vi vill inte arbeta
med lågpris med dålig leverans som följd.” (Svar från enkäten till företagen – hinder)
Att det är för stort fokus på lägsta pris i upphandlingarna verkar vara en starkt hindrande faktor för
företagen. Variabeln kom på första plats som hinder när vi sammanställde företagens öppna svar i
vår enkät. För denna variabel är det samma hinderupplevelse, oberoende av företagets storlek.
Detta speglar resultatet i rapporten som beställts av Europeiska Kommissionen (GHK, 2010).
”Mer fokus på kvalité och kundservice. Fokusera på vad man får för pengarna.” (Svar
från enkäten till företagen – möjligheter)
Med tanke på den höga placeringen som hinder är det inte förvånande att företagen ser ett större
fokus på kvalitet som en prioritet. Även upphandlarna verkar till mindre del inse att ett för stort
fokus på lägsta pris kan upplevas hindrande.
”… utvärdera efter ekonomiskt mest fördelaktiga, inte lägsta pris.” (Svar från enkäten till
upphandlarna – möjligheter)
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I de öppna svaren var det dock endast en upphandlare som nämnde variabeln i de öppna svaren.
”Många tror att lägsta pris är det samma som billigast vilket det inte är, utan lägsta pris är
det bästa priset enligt de krav som vi har ställt.” (Svar från enkäten till upphandlarna –
hinder)
Vissa upphandlare indikerade istället att företagen inte förstått utvärderingsmodellerna som
används och att användandet av lägsta pris som utvärderingskriterium går att förena med hög
kvalitet. Det som verkar vara viktigt är att utvärderingen med lägsta pris används i rätt typ av
upphandlingar som passar för en transaktionsbaserad utvärdering. De långsiktiga och traditionella
köpare-säljare relationer som snabbt tillhandahåller företag tillgång till nya marknader och nya
teknologier blir svårare att etablera inom offentlig upphandling och förhindrar ett typiskt köparesäljare förhållande (Claycomb & Frankwick, 2008). Detta kan då bidra med att företagen inte
förstår utvärderingsmodellerna som används och användandet av lägsta pris.
”Den modellen är lämplig att ställa då man köper ex. Stapelvaror, då ställer man så kallade
obligatoriska krav som alla måste uppfylla.” (Intervju med representant för SOI)
Lägsta pris har blivit mycket vanligt som tilldelningskriterium och är numera det mest använda
tilldelningskriteriet. Upphandlingar med lägsta pris har i genomsnitt färre anbud än upphandlingar
som utvärderas enligt ekonomiskt mest fördelaktiga anbud (KKV, 2014).
”Det går ju snabbare med utvärderingen om du gör det på lägsta pris” …”så det kan ju
också vara en anledning till att man oftare väljer det”… ”om det inte är på grund av
resursbrist eller att man inte har kompetensen kanske.”(Intervju med representant för SOI)
En upphandlingsenhet som har bristande resurser skulle eventuellt kunna vara mer benägen att
välja den snabbare av två alternativ. En annan orsak till att lägsta pris används verkar vara risken
för överklaganden.
”Att upphandlarna oftast går på det lägsta priset det beror ju att man är rädd för att få en
överprövning, så fort du går över till det ekonomiskt mest fördelaktiga och ska bedöma
kvalité då hamnar du ju också i en risk för att bli överprövad” (Intervju med representant
för SOI)
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Det kan även vara en grund till att det observerats att rädslan för överprövning har fått en strukturell
påverkan på upphandlingarna (SOU 2013:12). Oavsett om det är så att företagen inte är utbildade
i hur utvärderingsmodellerna fungerar eller om det ökande användandet av lägsta pris är ett resultat
av andra faktorer, behöver det göras uppföljningar på vad som kan göras för att minska
uppfattningen hos SME att upphandlingarna bara fokuserar på lägsta pris.

6.1.3 Irrelevanta krav
”Förfrågningsunderlagen är inte utformade på ett relevant sätt för den tjänst som ska
upphandlas.” (Svar från enkäten till företagen – hinder)
Variabeln med irrelevanta krav hamnade på plats 10 när företagens öppna svar om upplevda hinder
analyserades. Enligt vår undersökning verkar denna variabel inte påverka mikroföretagen mer än
de andra företagen, så avseende detta skiljer sig vår undersökning mot den av Europeiska
Kommissionen beställda rapporten (GHK, 2010). Företagen verkar uppleva att det är
oproportionerliga krav i upphandlingarna och att kraven därmed inte är relevanta.
”Krångliga och alltför omfattande förfrågningsunderlag som inte står i proportion med
objektet för upphandlingen.” (Svar från enkäten till upphandlarna – hinder)
Företagen önskar att kraven som ställs blir mer tydliga och relevanta. Detta skulle öka deras
deltagande i upphandlingarna.
”Enkla och tydliga förfrågningsunderlag med relevanta krav.” (Svar från enkäten till
upphandlarna – möjligheter)
Upphandlarna nämnde inte denna variabel till lika stor grad som företagen. Vid intervjun med
representanten för Företagarna kunde vissa teman identifieras som möjliga orsaker. Det kan vara
så att upphandlarna till följd av tidsbrist använder krav som egentligen specificerats för redan
genomförda upphandlingar. Sedan kan det även finnas en viss rädsla för eventuella överprövningar
av besluten som medför att det ingår för mycket irrelevanta krav.
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6.1.4 För höga krav
”För höga krav på utbildning på personal. Exempel från Motala kommun:
Landskapsingenjör för att tömma papperskorgar och rensa ogräs.” (Svar från enkäten till
företagen – hinder)
Att det är för höga krav i upphandlingarna verkar hindra de företag som svarade i vår enkät till
väldigt hög grad. Detta samstämmer med tidigare forskning (Uyarra m.fl., 2014; Loader, 2015).
Det är väldigt varierande former av för höga krav som ingår i variabeln. Totalt kom variabeln på
andra plats i företagens öppna svar. När det gäller svaren som vi granskade via medelvärden verkar
variabeln hindra främst mikroföretagen som står utanför upphandlingarna. Detta speglar resultaten
från den rapport som Europeiska Kommissionen beställt (GHK, 2010).
”Att man inte ställer så höga skall-krav på referensuppdrag inom de senaste exvis 2 åren.
Vem kan ha det om man aldrig får chansen att leverera.” (Svar från enkäten till företagen –
möjligheter)
Flera företag skulle delta i fler upphandlingar om det var lägre skall-krav. Speciellt verkar det
finnas hinder i form av krav på tidigare referenser, vilket utesluter flera SME. Andra krav i form
av finansiella mätetal (omsättningskrav som exempel) är andra former av hinder som företagen
upplever.
”Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Krav på kvalitetscertifiering.” (Svar från
enkäten till upphandlarna – hinder)
Att SME hindras av för höga krav verkar en del utav upphandlarna anse vara det största hindret
till att delta i offentliga upphandlingar. Vad kan vara grunden till de höga kraven?
”Omsättningskrav, då måste det ju vara en stor upphandling där man inte kan riskera att
någon går i konkurs.” (Intervju med representant för SOI)
”Det är inte så enkelt att säga ju mer krav ju mer tjänar dom stora företagen, det beror på
vilka slags krav det handlar om.” (Intervju med representant för KKV)
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Det kan ju finnas lägen där det faktiskt är motiverat med höga krav. I upphandlingar som gäller
viktiga samhällsfunktioner kan det vara en nödvändighet med höga krav. Samtidigt är det viktigt
att kraven motsvarar det som upphandlas.
”Det viktiga är ju att se till att man inte ställer orimligt tuffa krav givet det som ska
upphandlas.” (Intervju med representant för Företagarna)
”Vissa krav slår väldigt hårt mot SME till exempel krav på kollektivavtal kan ju slå ganska
hårt, för det är bara runt 40 % av alla små företag som har kollektivavtal och det kan ju bli
ganska dyrt att utföra.” (Intervju med representant för KKV)
Samtidigt är det viktigt att kraven motsvarar det som upphandlas. Det verkar som att problemet
med de ibland omotiverat höga kraven även framkallat politiska åtgärder. Europeiska
Kommissionen har i ett direktiv (KOM, 2011) specificerat att det enligt direktförslaget ska
begränsas vilka krav som ska kunna ingå i upphandlingar och att dessa ska stå i rimlig proportion
till det som upphandlas. Det ingår även ett förslag till begränsning av krav på omsättning till
maximalt tre gånger det uppskattade kontraktsvärdet.

6.1.5 Dåliga betalningsvillkor
När det kommer till betalningsvillkoren som hinder verkar det inte vara ett lika stort hinder som
påvisats i andra undersökningar och rapporter (MacManus 1991; GHK, 2010; Loader 2015). I de
öppna svaren nämndes betalningsvillkor som en möjlighet till att delta i fler upphandlingar endast
två gånger. Det verkar med andra ord som att betalningsvillkoren antingen är bättre i Sverige, eller
att variabeln inte har lika stor påverkan på företagen i Sverige.

6.1.6 Administrativ börda
”För mycket byråkrati. Det tycks vara viktigare med formalia än bra produkter!” (Svar från
enkäten till företagen – hinder)
Det är en stor del av företagen som upplever att upphandlingarna styrs för mycket av det
omfattande och byråkratiska regelverket. I de öppna svaren från företagen hamnade variabeln på
plats 4 respektive plats 3 vad gäller variabeln som hinder och som möjlighet (förenklad
upphandlingsprocess). Till viss del är denna variabel även korrelerad med variabeln tidsåtgång,
vilken också fick en hög placering i de öppna svaren. Våra resultat är därmed i linje med tidigare
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undersökningar (MacManus 1991; Loader 2015; Fee, Erridge & Hennigan, 2002). Att variabeln
skulle påverka mikroföretagen till störst grad verkar dock inte vara fallet när vi sammanställde
våra resultat. Här går våra resultat emot den rapport som Europeiska Kommissionen beställt (GHK,
2010).
”Offentliga upphandlingar kan uppfattas som mer krångliga än vad de egentligen är. Jag
tror att det största hindret för SME att delta i offentliga upphandlingar är att offentlig
upphandling upplevs som komplicerat och oerhört regelstyrt.” (Svar från enkäten till
upphandlarna – hinder)
Från de öppna svaren som upphandlarna gav finns det stöd för att det finns en viss förståelse för
att företagen kan uppleva att offentliga upphandlingar är för byråkratiska och regelstyrda.
Samtidigt verkar det vara som att upphandlarna kopplar denna variabel även till att företagen har
en för låg kunskap om hur offentliga upphandlingar regleras.
”Okunskap om offentlig upphandling, man tror det är svårare att delta än vad det är.” (Svar
från enkäten till upphandlarna – hinder)
”Man måste ju förstå regelverket innan man lämnar anbud och då är det ju klart att där har
ju mindre företagen en nackdel med att de inte har en organisation som är experter på hur
man lämnar anbud” (Intervju med representant för SOI)
Då offentliga upphandlingar har höga krav på att processen ska följa principerna om
likabehandling, icke-diskriminering, principen om öppenhet, principen om ömsesidigt erkännande
och principen om proportionalitet kommer det att finnas extra element i upphandlingsprocessen i
förhållande till samma process i privat regi. SME har dock ofta mindre resurser för att lära sig
processen och kan därmed ha en nackdel i upphandlingarna i förhållande till större företag.
”Det är ju ganska tydliga siffror som talar för att företagen upplever att det har blivit
krångligare tyvärr.” (Intervju med representant för Företagarna)
Samtidigt som det finns klara skäl till att processen behöver ha vissa extra element som skyddar
principerna är det även önskvärt att processerna blir så smidiga som möjligt. Det finns vissa
faktorer som kan orsaka att processerna blir onödigt komplicerade. Det finns en hög grad av
ansvarsutkrävande i offentliga upphandlingar och en rädsla för överprövning kan påverka
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upphandlingarna på ett negativt sätt (SOU, 2013:12). Det finns förslag som förhoppningsvis
kommer att leda till förenklade processer (KOM, 2011). Men det finns vissa farhågor att åtgärder
som är avsedda till att förenkla kan leda i motsatt riktning.
”Jag tror att det här nya regelverket kan bidra till att det kanske inte kommer att bli enklare,
utan snarare kanske tvärtom.” (Intervju med representant för Företagarna).

6.1.7 Inget stöd för att lära sig processerna
Att företagen upplever att det inte finns tillräckligt med möjligheter till att lära sig
upphandlingsprocessen stöds till viss del av våra resultat. I de öppna svaren från företagen kom
variabeln inte lika högt upp som många andra variabler. När vi granskade de stängda svaren så var
det främst mikroföretagen som såg en möjlighet med att få mer stöd till att lära sig
upphandlingsprocessen. Samtidigt verkar det som om upphandlarna förstår problematiken med att
SME måste få stöd för att lära sig processerna.
”Kompetens, stora företag kan ha flera personer heltidsanställda för att enbart jobba med
anbud, medans mindre oftast har en person på halvtid. Kvaliteten blir självklart därefter.”
(Svar från enkäten till upphandlarna – hinder)
Genom utbildningsmöjligheter skulle även kontaktytan mellan företag och upphandlarna bli större
vilket gynnar båda parter (Kaufmann, Carter & Buhrmann, 2012).
”Erbjuden utbildning från lokala upphandlande myndigheter i hur upphandlingar går till.
Detta skulle också vara lärorikt för upphandlarna.” (Svar från enkäten till upphandlarna –
möjligheter)
Enligt våra resultat upplever upphandlarna att det största hindret för SME är att de saknar kunskap
om regelverket och att den största möjligheten för SME är att lära sig mer om vad offentlig
upphandling innebär. Det finns flera möjligheter till stöd för att lära sig processerna som är
lagenliga (GHK, 2010, McKevitt & Davis, 2014).
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6.1.8 Ingen möjlighet till att bilda relationer
”Mer personlig kontakt.” (Svar i enkäten till företagen – möjligheter)
Att SME ofta är beroende av att kunna bygga relationer har observerats (Ngugi, Johnsen, &
Erdeélyi, 2010). Med tanke på att det finns mekanismer som gör att relationerna begränsas
misstänkte vi att detta hindrade SME. I företagens öppna svar nämndes variabeln främst som en
möjlighet och att en förbättrad dialog skulle kunna leda till att företagen skulle delta i fler
upphandlingar.
I en debattartikel i Dagens Industri (19 april 2015) skriver Ardalan Shekarabi (Civilminister
Socialdemokraterna), Lena Micko (ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting) samt Åke
Svensson (VD, Teknikföretagen) att ett nationellt program lanserats av regeringen i samarbete med
SKL och Teknikföretagen som kommer att innebära att möjligheterna till dialog ökas. Programmet
kommer främst att inriktas mot det tidiga skedet i upphandlingsprocessen. Förhoppningen är att
programmet ska leda till att intresset till att delta i offentliga upphandlingar samt att den ökade
dialogen ska minska riskerna för överklagan. Det finns visst stöd för att detta kan minska
problematiken för SME och att det är rätt att fokusera på dialogen innan det att
förfrågningsunderlaget publicerats (McKevitt & Davis, 2014).

6.1.9 Mindre viktiga variabler
”Det är svårt att veta när en upphandling inom vårt område publiceras då alla använder
olika plattformar som därtill ofta är betaltjänster.” (Svar från enkäten till företagen –
hinder)
Att företagen hindras av att de inte upplever att det finns tillräckligt med information om
kommande upphandlingar har enligt våra resultat en viss påverkan. Speciellt de minsta företagen
som i nuläget inte deltar i upphandlingar verkar påverkas. En del i problematiken verkar vara att
viss information endast går att få genom betaltjänster, vilket skulle kunna hindra de minsta
företagen med lägst resurser. I de öppna svaren kom variabeln på plats 9 som hinder och på plats
6 som möjlighet. Upphandlarna nämnde variabeln främst som en möjlighet, variabeln kom på plats
4 i de öppna svaren från upphandlarna. Att variabeln har en mindre påverkan än flera andra
variabler framgick även i andra undersökningar (GHK, 2010, Företagarna 2011).
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”Att få personlig kontakt med upphandlaren för avstämning av att vår kompetens och
uppdraget stämmer överens innan vi börjar skriva på anbudet.” (Svar från Enkäten till
företagen – möjligheter)
Variabeln med otillräcklig kommunikation kom inte lika högt som hinder i vår undersökning än
vad andra undersökningar visat (GHK, 2010; Fee, Erridge & Hennigan, 2002). Variabeln kom
först på plats 11 som möjlighet och nämndes inte som ett hinder i de öppna svaren från företagen.
I upphandlarnas öppna svar om möjligheter kom variabel högt, variabeln kom här på plats 2.
“The lack of engagement may be reflective of buyers as much as a deficiency of small
suppliers.” (McKevitt & Davis, 2013 s. 478)
Det bör även noteras att eventuella upplevda problem i kommunikationen mellan upphandlare och
företag även kan orsakas av företagen själva, det behöver inte vara enbart upphandlarna som står
för problematiken. Vidare, är e-upphandling en del av kommunikationen mellan upphandlare och
företag och variabeln ingen möjlighet till e-upphandling visade att ha mycket mindre påverkan i
Sverige än vad tidigare undersökningar visat (Fee, Erridge & Hennigan, 2002; GHK, 2010;
Schapper m.fl., 2006). Det kan vara så att de möjligheterna som e-upphandlingar innebär för att
sänka transaktionskostnader inte används fullt ut och att företagen därför inte tycker att variabeln
hindrar dem. Ett annat alternativ är att företagen inte önskar delta i e-upphandlingar till lika stor
del som tidigare forskning visat. Vissa öppna svar i företagens enkät visar att SME ibland upplever
att det är kostnader i form av betaltjänster som gör att de inte deltar i e-upphandlingarna till så stor
grad som möjligt. SME är ibland mindre benägna att implementera nya IT-lösningar, vilket skulle
kunna vara en förklaring (Vaaland & Heide, 2007). För att e-upphandlingar ska få en önskvärd
effekt måste systemen implementeras på ett genomtänkt sätt, annars kan en implementering få
motsatt effekt (Vaidya, Sajeev & Callender, 2006).
”Tror dock, för den typ av verksamhet företaget bedriver, att högre nivå/gräns för
direktupphandling skull vara det som är till mest fördel.” (Svar från enkäten till företagen möjligheter)
Det verkar som att företagen inte ser gränsen för direktupphandlingar som ett större hinder. När vi
granskade variabeln som en möjlighet var det dock en del företag som ansåg att företaget skulle
gynnas av fler direktupphandlingar. Variabeln har även vissa gemensamma nämnare med
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variablerna regelverk/byråkrati och tidsåtgång som påverkar företagen till stor grad. En
direktupphandling innebär en förenklad upphandling, så fler direktupphandlingar borde leda till
mindre hinder för de minsta företagen. En orsak till att variabeln inte hamnade så högt upp som vi
förväntade kan vara att företagen inte är tillräckligt informerade om vad en direktupphandling
innebär. En annan orsak skulle kunna vara att företagen anser att fler direktupphandlingar endast
skulle gynna andra företag och inte dem själva. Sverige har valt att sätta gränsen för
direktupphandling lägre än vad EU-direktiven anger (15 kap. 3 § LOU). ) och frågan är om detta
orsakar att deltagandet i offentliga upphandlingar är lägre än vad som kan förväntas. Det kan vara
intressant att granska om länder med högre direktupphandlingsgräns har en större deltagandegrad
av SME i offentliga upphandlingar. En annan intressant variabel som undersöktes var möjligheten
att kunna lämna gemensamma anbud med andra företag och det visade sig vara en möjlighet främst
för mikroföretagen. Att variabeln inte kom så högt som ett hinder för företagen återspeglar
resultaten från föregående undersökningar (GHK, 2010). Vidare granskade vi också om SME
upplevde att större företag gynnades i offentliga upphandlingar och enligt vår undersökning visade
det sig att främst mikroföretagen har denna inställning.
”Det blir ju en ganska stor kraftansträngning för de här riktigt små företagen”…” Det är
viktigt att inte krångla till det med mer eller tuffare krav än vad som är nödvändigt med
beaktande av den vara eller tjänst som man ska köpa.” (Intervju med representant för
Företagarna)
I våra intervjuer visade det sig att det kan finnas fog för att det är mikroföretagen som upplever de
största hindren till att delta i upphandlingarna. Samtidigt framkom det att till stor del är tidigare
erfarenhet som avgör resultaten för de minsta företagen.
”Företaget har skrivit ett bra anbud och har erfarenhet av att ha utfört likvärdigt uppdrag
hos någon annan motsvarande upphandlande myndighet har stor fördel.” (Intervju med
representant för SOI)
Att företagen hindras av att det är svårt att läsa förfrågningsunderlagen hade störst påverkan på
mikroföretagen i den rapport som Europeiska Kommissionen beställt (GHK, 2010). I Loaders
(2015) undersökning kom variabeln högt som en hindrande variabel. Enligt våra resultat verkar
variabeln inte ha störst påverkan på mikroföretagen. Variabeln kom på en relativt låg placering i
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företagens öppna svar. Det verkar som att det är själva kraven i förfrågningsunderlagen som
hindrar företagen. Kraven upplevs som irrelevanta och för höga. Det är ett större hinder än att
förfrågningsunderlagen är svårlästa.
”Enkla förfrågningsunderlag och som endast kräver ett kryss som svar och en underskrift
för att inge ett anbud.” (Svar från enkäten till upphandlarna – möjligheter)
Upphandlarna rankade ett enklare förfrågningsunderlag som en stor möjlighet, variabeln kom på
plats 5 som en möjlighet i upphandlarnas enkät. Det verkar med andra ord finnas en viss skillnad
i uppfattning kring variabelns påverkan mellan företagen och upphandlarna. Ett enklare
förfrågningsunderlag underlättar processen och gör det lättare för företagare att tyda det. Däremot
finns det alltid en risk för att någon väljer att överklaga en avslutad upphandling. Då SME är
obenägna att överklaga förlorade upphandlingar (Företagarna, 2011) samt att antalet överklagan
ökar (KKV, 2013) förmodade vi att de ökade överklaganden berodde på att större företag
överklagar och att det därav kunde vara en faktor som hindrar SME. Vi kan dock inte i vår
undersökning observera att det främst är större företag som överklagar.
”Att vi får träffa kunden, berätta om oss, våra värderingar och vårt arbetssätt. Visa
produkter och motivera varför vi valt just dem för just den här kunden. Då kanske fler kunder
med centrala avtal skulle bli nöjda med sina samarbeten. Idag hör vi så ofta om motsatsen.
(Svar från enkäten till företagen – möjligheter)
Att det finns sämre förutsättningar till att marknadsföra produkter och tjänster inom offentliga
upphandlingar har observerats som ett hinder för SME (McKevitt & Davis, 2013; Michaelis,
McGuire, & Ferguson, 2003; Bovis, 1998). I våra resultat kommer variabeln inte högt som ett
hinder. Den nämndes relativt sällan i de öppna frågorna, både i företagens och upphandlarnas
enkät.

6.2 Variabler som upptäcktes under granskning av enkätsvaren
Den modell som vi sammanställde i avsnitt 3.5 visade sig inte innehålla alla relevanta variabler.
Då vi gick igenom de öppna svaren från företagen visade det sig att vissa variabler tillkom i svaren.
Dessa presenteras i nedanstående stycken.
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6.2.1 Uppgjord affär
”I praktiken så råder i princip ingen objektiv upphandling, man har sina kompisar !!”
(Svar från enkäten till företagen – hinder)
En relativt stor del företag upplever att upphandlingarna är riktade mot en ibland sedan förut
bestämd aktör. Variabeln kom på en relativt hög plats när vi granskade de öppna svaren i enkäten
till företagen. En del i upplevelsen kan vara att kraven som specificeras utgår ifrån tidigare
upphandlingar eller att företagen kopplar ihop för höga krav med att detta då riktas mot en viss
aktör.
”Även om man försöker göra ett förfrågningsunderlag så neutralt som möjligt så är det
alltid så att nuvarande leverantör har en fördel utifrån att den känner till förhållandena hos
den upphandlande myndigheten och på detta sätt kan lämna ett attraktivt anbud.” (Intervju
med representant för SOI)
En annan grund kan vara att det inte är möjligt, eller åtminstone förbundet med höga kostnader att
byta leverantör.
”Det kan ju vara så att när man till exempel upphandlar ett visst system som är beroende av
andra system i kommunen, det är klart att då kan det ju upplevas som riktat, men det beror
ju på att det måste fungera med det andra” (Intervju med representant för SOI)
Det kan vara så att förväntningarna på vad offentliga utbildningar innebär är för stora och att
upplevelsen av en orättvis upphandling hör ihop med en lägre kunskap i företaget. Oavsett detta
är just upplevelsen av orättmätiga upphandlingar ett problem, ett företag som har denna upplevelse
bör vara obenäget att delta i framtida upphandlingar. Samtidigt går det inte att utesluta att det
faktiskt sker olämpligt riktade upphandlingar. I de fallen finns det naturligtvis möjlighet till
åtgärder.
”Förhoppningsvis är det inte så många sådana fall, men har man sådana misstankar då får
man väl påpeka det och man kan ju i så fall också ifrågasätta dom krav som ställs om man
tycker att de verkar väldigt vinklade eller orimliga.” (Intervju med representant för KKV)
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6.2.2 Oärliga (lågt pris) anbud samt undermålig uppföljning
”Prisnivån kan ibland ligga under vinnarens inköpspriser. Men den som vinner
upphandlingen levererar alltid en dyrare vara.” (Svar från enkäten till företagen – hinder)
I de öppna svaren framkom det även att många företag hindras av att de upplever att det lämnas
orimligt låga anbud och att företagen som lämnar dessa sedan inte levererar det som beställts. Detta
har även observerats i en rapport (KKV, 2011). Det finns en viss koppling mellan denna variabel
och variabeln undermålig uppföljning. Det verkar som att vissa aktörer på marknaden har insett
att offentlig upphandling är väldigt prisfokuserat och försöker utnyttja det faktumet. Det verkar
även som att detta är en företeelse som uppkommit på senare år, vilket kan vara en orsak till att
den inte nämnts som ett hinder i den internationella forskningen.
”Jag tycker den här diskussionen hade vi inte för 5 år sedan, då förekom det inte att det kom
in så kallade nollanbud.” (Intervju med representant för SOI)
I en nyligen publicerad rapport från Konkurrensverket (2015:4) visade det sig att en del av
leverantörerna har betalningsanmärkningar som överstiger 10 000 kr samt att en del av dessa även
har skatteskulder som är registrerade hos Kronofogden.
Ett företag som inte kan eller medvetet inte betalar skatt såsom det är ålagt snedvrider
konkurrensen eftersom man i förekommande fall indirekt kan sätta lägre priser på sina varor
och tjänster än vad de seriösa konkurrenterna kan göra (Konkurrensverket, 2015:4 s. 82).
Enligt Konkurrensverket är det också viktigt att kunna säkerställa att leverantörer betalar in den
korrekta skattesatsen annars leder det till att konkurrensen på marknaden snedvrids. Dessutom ska
man vara noga med att poängtera att offentliga medel inte ska användas till att betala leverantörer
som missköter sig och leverantörerna ska verka på lika villkor (Konkurrensverket, 2015:4).
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6.3 Upphandlarnas inställning till SME
”Kunskapen som krävs för att lämna anbud finns sällan hos de mindre företagen.” (Svar
från enkäten till upphandlarna – hinder)
Vi hittar överlag inte stöd för att upphandlarna upplever att SME missgynnas i offentlig
upphandling vad gäller företagens förutsättningar. Det är dock en variabel som sticker ut, nämligen
att upphandlarna överlag upplever att SME är sämre utbildade i hur offentlig upphandling
fungerar. I de öppna svaren som upphandlarna besvarade i enkäten upplevs denna variabel som
det största hindret för SME till att delta i upphandlingar. Dessutom är den största möjligheten enligt
upphandlarna en ökad utbildning för företagen. När det gäller denna inställning sammanfaller våra
resultat med resultaten i rapporten som Europeiska Kommissionen beställde (GHK, 2010). När det
gäller inställningen till att SMEs saknar resurser sammanfaller våra resultat även här med
rapporten (GHK, 2010). I vår undersökning hamnade denna faktor som tredje största hinder enligt
upphandlarna. Våra resultat skiljer sig dock något mot rapporten i och med att upphandlarna inte
upplever att SME är mer flexibla och kan erbjuda en högre kvalitet än de större företagen.
Däremot kan kvalité påverkas av att det förekommer svårigheter med kommunikationen men
undersökningen gav inte stöd för att upphandlarna upplever att det är svårt att kommunicera med
SME. Däremot anser företagen att det är svårt att kommunicera med upphandlarna vilket är samma
resultat som Uyarra m.fl., (2014) kom fram till i sin undersökning.
”Utökad och förbättrad kommunikation mellan upphandlande myndigheter och företag”
(Svar från enkäten till upphandlarna – möjligheter).
Upphandlarna ser inte kommunikationen som hinder för SME men däremot så hamnade ökad
dialog på en hög plats när upphandlarna fick ge öppna svar för möjligheterna för SME.
Undersökningen visade också på att upphandlarna anser att de arbetar aktivt med att integrera SME
och att det är del av deras målbild. Vi hittar även stöd för att upphandlarna anser att de kan göra
mer för att integrera SME i upphandlingar. Upphandlarna instämmer också till väldigt stor grad
till att det skapas värde för de pengar som används i offentligt upphandling. Angående resurser
och upphandlarnas resurser visade undersökningen att upphandlarna anser att mer resurser skulle
innebära att upphandlingens kvalitet skulle förbättras och att upphandlarna upplever tidsnöd då de
förbereder förfrågningsunderlagen. Denna variabel kan få väldigt stor påverkan på SMEs
60

deltagande i och med att flera av de hinder som företagen upplever är kopplade till resursbrist hos
upphandlare. Däremot tycker inte upphandlarna att de har otillräckligt med utbildningsmöjligheter.
”Ökad kompetens hos upphandlarna. Stora möjligheter finns för att öppna upp för de mindre
företagen” (Svar från enkäten till upphandlarna – möjligheter).
Vissa av upphandlarna inser att de måste öka sin kompetensnivå inom offentlig upphandling. Inom
litteraturen finns det flera beteendeändrande processer beskriva (Carter, Kaufmann & Michel
2007). Då upphandlingsprocessen är en i högsta grad strukturerad process och samma struktur med
stor sannolikhet inte hade använts om inte ett strängt regelverk hade funnits kan det argumenteras
för att upphandlingsprocessen verkar som en ”structuring” heuristisk process liknande det som
beskrivits av Barclay och Bunn (2006). Det skulle även kunna förklara en del av de problem som
offentlig upphandling står inför. Nämligen att mer komplexa målsättningar, som att integrera SME
till större grad är svåra att uppnå.
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6.4 Är upplevda hinder större för de minsta företagen?
Instead of considering small- and medium-sized enterprises as one homogeneous group of
smaller enterprises, differences between these two groups of companies should be
acknowledged. It seems reasonable to assume that other factors may also vary by SME
company size.” (Karjalainen & Kemppainen, 2008 s. 232)
Karjalainen och Kemppainen (2008) observerade i sin forskning att speciellt företag med mindre
än 10 anställda (mikroföretag) står inför större utmaningar i samband med offentlig upphandling
än övriga företag som klassas som små eller medelstora. I deras forskning framgår det att dessa
mikroföretag ser sig ha sämre förutsättningar till att delta i offentliga upphandlingar på vissa
punkter.
För att analysera vilka hinder som det fanns en signifikant skillnad för mellan grupperna (95 %
säkerhet) användes samma typ av test (Anova) som Karjalainen & Kemppainen (2008) utfört
tidigare. Först undersöktes hur företagen upplever de hinder som vi tidigare presenterat. Resultatet
visade vissa variabler med signifikanta skillnader. Dessa presenteras nedan i tabell 17. En komplett
översikt över alla undersökta variabler återfinns i appendix E.
Tabell 17: ANOVA-analys mellan mikro- och övriga företag (endast signifikanta resultat visas)

Variabel (likertskala 1-5)
Vi hindras av att kontrakten som upphandlas är för
stora
Vi hindras av att stora företag gynnas i offentlig
upphandling
Vi hindras av att det är svårt att lämna gemensamma
anbud med andra företag

Sig.
Storlek på företag
0,000 0-9 anställda

Medelvärde

Std. Dev.

2,75

1,12

10-249 anställda
0,000 0-9 anställda

2,22

1,07

3,30

1,18

10-249 anställda
0,000 0-9 anställda

2,86

1,25

2,65

1,15

10-249 anställda

2,25

1,08

Vi undersökte även om det fanns skillnader när det gällde upplevelsen av vad som skulle leda till
att företagen skulle delta i fler upphandlingar. Dessa presenteras nedan i tabell 18. En komplett
översikt över alla undersökta variabler återfinns i appendix F.
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Tabell 18: ANOVA-analys mellan mikro-och övriga företag (endast signifikanta resultat visas)

Variabel (likertskala 1-5)
Sig.
Storlek på företag
Om kontrakten skulle vara mindre skulle vi delta i fler 0,000 0-9 anställda
upphandlingar
10-249 anställda
Om vi skulle få mer stöd till att förstå hur
0,049 0-9 anställda
upphandlingsprocessen fungerar skulle vi delta i fler
10-249 anställda
upphandlingar
Om det skulle vara lättare att lämna gemensamma
anbud med andra företag skulle vi delta i fler
upphandlingar

Medelvärde

Std. Dev.

3,57

1,07

3,01

1,12

3,10

1,10

2,91

1,05

3,12

0,96

2,65

1,10

0,000 0-9 anställda
10-249 anställda

Sammantaget visar vår undersökning vad gäller om mikroföretag upplever större hinder i samband
med offentlig upphandling att så är fallet på vissa punkter. Speciellt verkar kontraktsstorleken
hindra mikroföretag i större grad än övriga små- och medelstora företag. Att det upplevs som svårt
att lämna gemensamma anbud tillsammans med andra företag är även det mer märkbart för de
minsta företagen. Slutligen så skulle de minsta företaget svara bättre på ett ökat stöd än övriga
företag.

6.5 Skiljer sig hindren åt beroende på erfarenhet?
”Firms with contracts cited different problems than those without contracts…” (MacManus,
1991 s. 328)
Tidigare forskning har visat att hinder för mindre företag skiljer sig åt beroende på om de deltar i
offentliga upphandlingar eller om de står helt utanför (MacManus 1991). Vi gjorde ett test (Anova)
för att se om så var fallet. Resultaten för analysen syns nedan i tabell 19. En naturlig hypotes vore
att de företag som helt står utanför upphandlingarna upplever större hinder än de företag som deltar
i upphandlingarna. För nästan alla av variablerna verkar så vara fallet. Det är signifikanta
skillnader (95 % säkerhet) för ett antal variabler. Den enda variabeln som hade högre säkerställt
medelvärde för företag som deltar i offentliga upphandlingar är hindret till att marknadsföra
produkter och/eller tjänster. Det skulle kunna tolkas som att när väl företagen har tagit sig förbi de
mer

grundläggande

hindren

som

rör

företagets

resurser

(man

har

upphandlingsprocessen fungerar) så blir det istället andra hinder som tillkommer.
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lärt

sig

hur

Tabell 19: ANOVA-analys beroende på deltagandegrad (endast signifikanta resultat visas)

Variabel (likertskala 1-5)
Vi hindras av att kontrakten som upphandlas är för stora

Sig.
0,00

Vi hindras av att kraven i upphandlingar inte är relevanta för
produkten och/eller tjänsten

0,05

Vi hindras av för högt ställda krav i upphandlingar

0,00

Vi hindras av kraven på dokumentation i upphandlingar

0,00

Vi hindras av att det är svårt att läsa förfrågningsunderlag

0,00

Vi hindras av dåliga betalningsvillkor i kontrakten

0,00

Vi hindras av att reglerna för offentlig upphandling ändras för
ofta

0,00

Vi hindras av att större företag överklagar förlorade
upphandlingar

0,00

Vi hindras av att det inte finns tillräckligt med information om
kommande upphandlingar

0,00

Vi hindras av att det är svårt att kommunicera med
upphandlare

0,00

Vi hindras när det inte finns möjlighet till e-upphandling

0,00

Vi hindras av att det saknas stöd för att lära sig
upphandlingsprocessen

0,00

Vi hindras av att det är svårare att samarbeta med offentliga
upphandlare än privata upphandlare

0,00

Vi hindras av att det är svårt att lämna gemensamma anbud
med andra företag

0,00

Vi hindras av svårigheterna med att marknadsföra produkter
och/eller tjänster

0,00

Deltagande
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej
Deltar
Deltar ej

Medelvärde
2,53
3,24
3,09
3,27
2,80
3,31
2,73
3,30
2,70
3,11
2,58
2,94
2,58
2,96
2,57
2,85
2,78
3,11
2,93
3,21
2,11
2,41
2,44
3,06
3,19
3,61
2,48
2,92
4,10
2,90

Std. Dev.
1,13
1,20
1,13
1,06
1,12
1,12
1,18
1,11
1,17
1,13
1,18
1,09
0,96
0,88
1,17
1,10
1,09
1,04
1,10
1,05
1,07
1,03
1,08
1,14
1,21
1,09
1,13
1,12
1,04
0,95

Vi utförde samma analys för hur företagen upplever möjligheterna till ett ökat deltagande i
upphandlingarna. Även här var den naturliga hypotesen att företag som inte deltog alls i offentliga
upphandlingar skulle ha en större benägenhet till att uppskatta åtgärder som leder till minskade
hinder än de företag som redan deltar. Resultaten syns nedan i tabell 20. Det fanns ett par variabler
där vår hypotes visade sig stämma. För denna undersökning fanns det inga variabler där företag
som deltar i upphandlingar hade säkerställda högre medelvärden än för gruppen av företag som
inte deltar i upphandlingar.

64

Tabell 20: ANOVA-analys beroende på deltagandegrad (endast signifikanta resultat visas)

Variabel (likertskala 1-5)
Om kontrakten skulle vara mindre skulle vi delta i fler
upphandlingar

Sig.
0,00

Om det skulle vara mindre krav på dokumentation skulle vi delta
i fler upphandlingar

0,00

Om det skulle vara enklare att läsa förfrågningsunderlagen skulle
vi delta i fler upphandlingar

0,00

Om det skulle vara bättre betalningsvillkor i kontrakten skulle vi
delta i fler upphandlingar

0,02

Om vi skulle få mer stöd till att förstå hur upphandlingsprocessen
fungerar skulle vi delta i fler upphandlingar

0,00

Om det skulle vara lättare att lämna gemensamma anbud med
andra företag skulle vi delta i fler upphandlingar

0,00

Deltagande Medelvärde
Deltar
3,21
Deltar ej
3,67
Deltar
3,18
Deltar ej
3,57
Deltar
3,14
Deltar ej
3,45
Deltar
2,91
Deltar ej
3,13
Deltar
2,86
Deltar ej
3,23
Deltar
2,85
Deltar ej
3,16

Std. Dev.
1,17
0,99
1,17
1,01
1,19
1,00
1,10
1,01
1,10
1,04
1,15
1,04

Vi tog även upp frågan i intervjuerna för att undersöka om det fanns synpunkter på om vad det är
som gör att det skiljer sig åt mellan grupperna. Vi fick inte fram några direkta slutsatser från
intervjuerna, men det kan vara en bra idé undersöka vad det är som skiljer sig åt i framtida
forskning.
”Jag tycker att det är ett jättebra initiativ från er sida, för just företagarnas enkät som ni
också hänvisar till och samma med Tillväxtverkets enkät så buntar man ihop dom som är
erfarna och de som inte är det.” (Intervju med representant för KKV)
Det är ju till viss del naturligt att företag som inte deltar i offentliga upphandlingar upplever större
hinder till att delta än företag som i nuläget deltar. Men en följdfråga blir även vad det är som gör
att företagen som deltar faktiskt deltar. Är det specifika åtgärder som har lett till att företagen är
mer villiga till att delta, eller beror den ökade benägenheten på företagsspecifika faktorer? Genom
att undersöka variablerna vidare kan en viss prioritering göras som antingen gynnar företag som
står helt utanför upphandlingarna, eller som leder till ett ökat deltagande för företag som redan till
viss del deltar.
“…there is insufficient attention given to the voice of small firms who compete for public
contracts versus those that do not.” (McKevitt & Davis, 2013 s. 472)
Genom att fokusera på företag som deltar i upphandlingar och undersöka varför de överkommit
de hinder som finns kan eventuellt strategierna replikeras även för andra företag som står utanför
upphandlingarna.
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7. Slutsats
Enligt Karjalainen och Kemppanainen (2008), kan man genom att identifiera variabler som hindrar
SMEs deltagande i offentliga upphandlingar på ett bättre och mer effektivt sätt utveckla relevanta
motåtgärder. Vi har ökat kunskapen genom att granska företagens upplevelser och upphandlarnas
inställning.
Vår systematiska litteraturgenomgång resulterade i en forskningmodell som presenterades i avsnitt
3.5. Modellen undersöktes sedan av oss genom utskick av enkäter till offentliga upphandlare och
privata företagare runt om i Sverige. Sedan genomfördes intervjuer med relevanta representanter
för SOI, Företagarna och KKV. Nedan går vi igenom våra forskningsfrågor och de slutsatser vi
drar utifrån resultaten från vår undersökning.

Forskningsfråga 1: Vilka hinder upplever SME i samband med offentlig
upphandling?
När vi undersökte de hinder som vi sammanställde i vår modell så var det vissa variabler som hade
större signifikans än andra. Det verkar som att offentlig upphandling i Sverige har gått mot ett mer
transaktionsbaserat synsätt. Detta speglas av att lägsta pris har blivit det mest använda
tilldelningskriteriet (KKV, 2014).
“Specifically whereas private sector organizations utilized a range of approaches, which
can broadly be classified as relational in nature, public sector organizations almost
exclusively relied on transactional-based approaches.”(Lian & Laing, 2003 s. 247)
Det är viktigt att offentliga upphandlare är medvetna om de fördelar som en upphandling med
SME kan ge. Upphandlarna behöver även bortse från ett strikt transaktionsbaserat synsätt och
därmed minska tendensen till att ge större företag en fördel. Vi ansluter oss därmed till Bovairds
(2006) syn på att det behövs ett bredare förhållningssätt till marknaden.
“... the traditional concepts of the ‘market’ and of ‘market management’ are now outdated
and need to be revised to take into account the potential of collaborative market-based
relationships between multiple stakeholders on both the demand and supply side in the
public domain.” (Bovaird, 2006 s. 99)
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Att lägsta pris används som tilldelningskriterium kan kopplas mot att det är ett snabbare och
mindre resurskrävande tillvägagångssätt. Upphandlarnas resurser kan vara en problematisk
faktor och upphandlarna anser enligt vår undersökning att upphandlingarna skulle gynnas och
förbättras om det fanns mer tillgängliga resurser. Samtidigt kommer det mycket nya krav som är
avsedda att integrera SME till större grad. Till exempel kommer det i framtiden att bli obligatoriskt
att undersöka möjligheterna att dela upp ett kontrakt innan det att en upphandling publiceras. Då
en sådan åtgärd kommer att kräva ökade resurser är det viktigt att det finns stöd från politiker och
att resurser ställs till förfogande. Kontraktstorleken är enligt vår undersökning en starkt hindrande
variabel, vilket även observerats i tidigare forskning (Uyarra m.fl., 2014; Cabral m.fl., 2006). Att
det i framtiden sker en obligatorisk analys för att avgöra om kontrakt kan uppdelas är enligt våra
resultat en önskvärd åtgärd. Samtidigt måste det finnas en balans för hur upphandlingar delas upp
och det måste även finnas en medvetenhet om att en sådan åtgärd är väldigt resurskrävande.
“... a proper assessment of costs is essential to reaching sensible conclusions about the
desirability of adopting new regulatory measures.” (Kovacic, 1992 s. 30)
Ett annat sätt att angripa problematiken med stora kontrakt är att ge SME möjligheten att lämna
gemensamma anbud med andra företag för att på så sätt stärka deras möjligheter att vinna en
upphandling. Företagen verkar dock inte uppleva att det finns för få möjligheter att lämna
gemensamma anbud. Företagets resurser är enligt vår undersökning problematiska eftersom
upphandlare anser att företagen är dåligt utbildade i hur offentlig upphandling fungerar, vilket kan
vara ett resultat av resursbrister i företagen. Resursproblematiken i företagen förvärras av att
företagen upplever att upphandlingsprocessen är för byråkratisk och regelstyrd. Dessutom
upplevs den administrativa bördan som hindrande, vilket stöds av tidigare forskning (MacManus,
1991; Loader, 2015). Ett sätt att förenkla upphandlingen är att använda sig av
direktupphandlingar. Samtidigt verkar det inte vara som om företagen upplever att fler
direktupphandlingar skulle gynna dem till större grad. En annan lösning kan vara att offentliga
aktörer bidrar genom att ge undervisning om hur regelverk och process fungerar i praktiken.
Slutligen kan vissa aspekter dokumenteras och standardiseras för att underlätta processen för SME
(Karjalainen & Kemppainen, 2008).
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Företagen upplever i vår undersökning inte att det är svårt att tyda förfrågningsunderlagen till
lika stor grad som tidigare undersökningar har visat (GHK, 2010; Loader, 2015). Dock visar vår
undersökning att innehållet i förfrågningsunderlaget hindrar företagen, speciellt kraven i
förfrågningsunderlaget upplevs som irrelevanta. Att kraven är irrelevanta kan kopplas mot det att
det saknas resurser i de offentliga upphandlingsenheterna. Företagen upplever även att det är för
höga krav i förhållande till vad som upphandlas. Vår undersökning visar att höga krav är en stark
hindrande variabel för svenska SME och detta samstämmer med tidigare forskning (Uyarra m.fl.,
2014; Loader, 2015). Enligt ett Europeiskt direktiv (KOM, 2011) kommer kraven i framtiden
begränsas så att de står i rimlig proportion till det som upphandlas. Enligt vår undersökning är
detta en mycket önskvärd åtgärd, samtidigt som det måste övervägas vilken påverkan det får på
upphandlingsenheternas resurser. Båda upphandlarna och företagen upplever att en ökad dialog
mellan parterna är önskvärd, samtidigt kom variabeln otillräckligt kommunikation inte lika högt
i vår undersökning som tidigare forskning visat (GHK, 2010; Fee, Erridge & Hennigan, 2002). Att
upphandlarna upplever att det är svårt att kommunicera med SME framkommer inte i resultaten
av vår undersökning. Företagen upplever till viss del att de saknar stöd för att lära sig processerna
medan upphandlarna upplever att företagens utbildningsnivå är ett större problem. Detta kan även
kopplas till företagens resurser, större företag har större möjligheter att åsidosätta resurser för att
lära sig processer medan SME har begränsade resurser. Vår undersökning gav överlag inte stöd åt
att dra slutsatsen att upphandlarna upplever att SME missgynnas i offentlig upphandling. Vidare
visar vår undersökning att upphandlarna upplever att de arbetar aktivt med att integrera SME och
att det är en del av deras målbild. Samtidigt visar vår undersökning att upphandlarna anser att det
finns fler möjligheter för att integrera SME i upphandlingarna. Genom att se inköpsprocessen
genom leverantörernas synvinkel kan faktorer som färgar upphandlarnas beslut minskas
(Kaufmann, Carter & Buhrmann, 2012). Genom att integrera en bred målbild hos
upphandlingsenheterna kan SMEs deltagande i offentliga upphandlingar öka.
Den modell som undersöktes visade sig inte innehålla alla relevanta variabler och speciellt
variabeln om uppgjord affär identifierades som problematisk i vår undersökning. Företagen
upplever i vissa fall att upphandlingarna är riktade mot en sedan innan bestämd leverantör. En
annan variabel som tillkom i de öppna svaren var oärliga anbud samt undermålig uppföljning.
Vad gäller oärliga anbud finns inte denna variabel beskriven i tidigare forskning som ett hinder för
SME. Våra resultat visar att företagen upplever att det finns en koppling mellan oärliga anbud och
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undermålig uppföljning. Ett fenomen som uppstått på senare år är att företag inser att offentlig
upphandling är väldigt prisfokuserat och på så sätt försökt utnyttja det. Detta kan vara orsaken till
varför det inte beskrivits i tidigare forskning. Enligt en nyligen presenterad undersökning verkar
det som att en del leverantörer utnyttjar systemet och att det finns en risk för att upphandlingarna
därmed inte sker på lika villkor (Konkurrensverket, 2015:4).
I vår undersökning visade det sig att vissa variabler som tidigare undersökningar nämnts som
hinder inte upplevs som hinder eller har väldigt liten påverkan. SME verkar inte hindras av att det
saknas möjlighet till e-upphandling. Faktum är att en del företag upplevde att e-upphandlingar i
sig är ett hinder. Vår undersökning går på denna punkt emot tidigare forskning (Fee, Erridge &
Hennigan, 2002). Vi hittar inget stöd för att företagen upplever att regelverken ändras för ofta
eller att större företag är mer benägna att överklaga en förlorad upphandling.
Sammanfattningsvis så upplever svenska företag liknande hinder som resten av företagen i Europa.
I en jämförelse med resten av Europa så upplever svenska företag att fokus på lägsta pris är det
största hindret och samma observation har gjorts för resten av företagen i EU. Däremot när det
gäller för stora kontrakt visade det sig att svenska företag upplever att denna variabel har mycket
större påverkan än vad resten av företagen i EU upplever. Inom resten av EU verkar dåliga
betalningsvillkor vara en starkt påverkande variabel, medan vår undersökning visade att företagen
inte upplevde denna variabel som en starkt hindrande faktor. Den administrativa bördan visade
sig däremot ha lika mycket påverkan på svenska företag som för resten av företag inom EU.
Det finns indikationer till att bredare målsättningar inom offentlig upphandling är ett fokusområde
i Sverige och speciellt Region Skåne kan tjäna som ett exempel på vilja till förändring. I en
debattartikel i Dagens Industri (2 Mars, 2015) skriver Amela Hodzic (Regionråd Skåne) och
Ardalan Shekarabi (Civilminister, Socialdemokraterna) att det ofta är SME som utvecklar
innovativa lösningar och att Region Skåne har som ambition att bygga en ekonomiskt, socialt och
ekologiskt hållbar region som kantas av innovationsupphandlingar. Samtidigt är det nödvändigt
att politiska åtgärder inte påverkar upphandlingen till den grad att det skapas målkonflikter.
Dessutom måste politiska åtgärder vara oberoende av den politiska styrningen för att få effekt
(Telgen, Harland & Knight, 2007).
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Forskningsfråga 2: Upplevs hindren till större grad av de minsta företagen?
“….small firms clearly compete on unequal terms.” (Uyarra m.fl., 2014 s. 640).
Vår undersökning visar att främst mikroföretagen upplever att större företag gynnas
direkt/indirekt i offentliga upphandlingar. För vissa variabler hittar vi signifikanta skillnader för
hur mikroföretagen upplever hinder i förhållande till resten av SME. Speciellt visar vår
undersökning att mikroföretagen upplever att de hindras av för stora kontrakt och att det är svårt
att lämna gemensamma anbud med andra företag. Dessutom ser mikroföretagen ett utökat stöd
för att lära sig upphandlingsprocessen som en större möjlighet än övriga SME. Till viss del
stödjer våra resultat därmed tidigare forskning som också observerat att mikroföretagen
missgynnas i offentliga upphandlingar (Karjalainen & Kemppainen, 2008).

Forskningsfråga 3: Skiljer sig företagens upplevda hinder åt beroende på företagets
deltagandegrad?
Våra resultat visar att företag som helt avstår att delta i upphandlingar upplever större hinder än
företag som till viss del deltar i offentlig upphandling. I vår undersökning visade det sig dock att
när det gäller variabeln för upplevda svårigheter med att marknadsföra produkter/tjänster så
hindras företagen som faktiskt deltar i upphandlingarna mer än företagen som står utanför. Att vår
undersökning visar att det finns skillnader mellan gruppen som deltar och inte deltar har även
koppling till tidigare forskning (MacManus, 1991).
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7.1 Begränsningar
Valet att begränsa undersökningen till endast företag och upphandlare innebär en begränsning. Då
upphandlarna och företagen har den största kontaktytan gjordes bedömningen att en begränsning
till dessa aktörer var rimlig med tanke på tidsaspekten som vår uppsats innebar. En aktör som hade
varit intressant att analysera är beställaren. Beställaren och upphandlaren är i många fall inom
offentlig upphandling åtskilda. Det kan tänkas att även handlingar och beslutsprocesser hos den
beställande parten kan leda till hinder. En annan part som hade varit intressant att analysera är
användaren. Slutligen hade det varit önskvärt att analysera politiska aktörer då det kan förmodas
att deras handlingar och beslut kan leda till hinder för små och medelstora företag.
En undersökning av de hinder som SME upplever i offentliga upphandlingar kräver en bred ansats
som inkluderar all relevant forskning. För att identifiera alla potentiella påverkande variabler
gjordes därför en systematisk och omfattande litteraturgenomgång. Genomgången innefattade
både forskning och rapporter från relevanta myndigheter. Alla variabler sammanställdes sedan till
en undersökningsmodell. I undersökningen identifierades sedan de variabler som hade störst
påverkan. I undersökningarna tillkom det ytterligare variabler som inte hade inkluderats i den
ursprungliga modellen. Det går inte att utesluta att det finns ytterligare variabler som har påverkan,
men den breda ansatsen möjliggjorde en identifiering av de mest relevanta variablerna.
Med tanke på problematiken och att forskningen inom offentlig forskning inte är fullständig
förväntade vi oss att responsen från både upphandlarna och företagen skulle vara hög. Då vi
förväntade oss en hög respons fokuserade vi från början på att göra en kvantitativ undersökning.
För att försäkra oss mot en låg svarsfrekvens testades enkäterna i ett utskick som mätte intresset
för att besvara frågorna som behandlade problematiken inom offentlig upphandling. Resultatet
från testutskicket motsvarade våra förväntningar och vi kunde ändra enkätfrågorna enligt de
förslag till förbättringar som vi fått in. Vidare kunde vi genom testutskicket få en uppskattning på
hur lång tid det skulle ta för de svarande att besvara enkäten.
När de riktiga enkäterna skickades var förväntan att svarsfrekvensen skulle motsvara
svarsfrekvensen från testutskicket. När det gäller utskicket till upphandlarna låg svarsfrekvensen
på en nivå som motsvarade våra förväntningar dock var provstorleken mindre än för utskicket till
företagen av naturliga skäl. Utskicket till företagen visade sig ha mycket lägre svarsfrekvens än
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vad testutskicket visade, dock var provstorleken i detta fall mycket högre, totalt skickades enkäten
till 14 581 företag. I ett försök att höja svarsfrekvensen skickades det ut två påminnelser, vilka
påverkade svarsfrekvensen positivt, men inte till den graden som hade krävts för att få en godtagbar
svarsfrekvens.
Svarsfrekvensen för företagarnas enkät hamnade slutligen på endast 5,75 % och detta skulle kunna
påverka både undersökningens generaliserbarhet och därmed även validitet. Som en konsekvens
av detta blev det nödvändigt att genomföra kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner med stor
insyn i problematiken. För att fånga upp båda sidors perspektiv valdes representanter ut som
motsvarade kraven (SOI, Företagarna, KKV). I intervjuerna presenterades resultaten från den
kvantitativa undersökningen för att stärka resultaten. Den kvalitativa undersökningen visade att de
variabler som presenterades hade relevans och dessutom tillkom det förklaringar till variablernas
påverkan. Fler intervjuer hade eventuellt höjt undersökningens validitet ytterligare, men
tidsaspekten var en avgörande faktor då vi inte kunde avsätta mer tid till intervjuer. Dessutom
gjordes en avvägning på om fler intervjuer hade bidragit till uppsatsens bidrag i förhållande till det
bidrag som redan gjorts.
Utskicken av enkäterna till företagen gjordes genom de regionchefer vi kontaktat inom föreningen
Företagarna. Valet att utföra utskicket på detta sätt var ett resultat av att det inte var möjligt att få
tillgång till medlemsregistret. Med tanke på att möjligheten till ett utskick till Företagarnas
medlemmar var ett unikt tillfälle och att utskicket därmed kunde ske med en stor provstorlek var
valet att de positiva aspekterna övervägde de negativa aspekterna. Det fanns en risk för eventuell
manipulation som därmed skulle ha kunnat hota vår undersöknings validitet. För att minska risken
för att utskicken skulle manipuleras krävdes det bekräftelse och utklipp från utskicken så att det
gick att säkerställa att utskicken skickats till rätt mottagare och att det gått regelrätt till. I samband
med utskicken övervakades även svarsfrekvensen för att se att utskicken verkligen skickats.
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7.2 Förslag till vidare forskning
Just nu sker stora förändringar som är tänkta att öka SMEs deltagande i offentliga upphandlingar.
Till exempel införs inom kort krav om en obligatorisk analys för att se om kontrakt kan delas upp.
Därför kan det att förmodas att hindren som företagen upplever kommer att förändras de närmsta
åren. Därför kommer det att behövas göras nya undersökningar om hur SMEs upplever hinder i
framtiden. Genom detta kan man avgöra om åtgärderna som utförts har haft effekt.
Då vi i vår undersökning begränsat oss till att endast granska företagen och de offentliga
upphandlarna anser vi att det finns utrymme för vidare forskning som undersöker andra aktörer.
Speciellt kan interaktionen mellan beställaren och upphandlarna vara av intresse, detta då det är
beställarens behov som ska avgöra kraven i upphandlingen. Brister i interaktionen mellan
beställare och upphandlare skulle kunna leda till att irrelevanta krav eller felaktiga krav inkluderas
i förfrågningsunderlagen, vilket skulle kunna leda till att SME upplever hinder.
“In addition to resource perceptions, some other factors such as experience, education,
communication style and general business culture may affect SMEs’ readiness, capabilities
and willingness to participate in public procurement.” … “It could be useful to examine the
impact of these types of business culture characteristics on SME involvement in public
procurement.” (Karjalainen & Kemppainen, 2008, s. 239)
Det finns även företagsspecifika faktorer som behövs undersökas vidare. Vi har i vår undersökning
inte undersökt företagen utifrån branschspecifikation, produktutbud/tjänsteutbud osv. Vidare
forskning skulle även kunna granska förfrågningsunderlagens utformning och kravspecifikationer
för att undersöka om det finns underlag som styrker att SME missgynnas i offentliga
upphandlingar. En annan intressant aspekt att undersöka är att granska företagen som faktiskt
deltar i offentliga upphandlingar för att se varför de väljer att delta. Genom att hitta positiva
aspekter som har lett till företagens deltagande kan strategier replikeras för att utöka SMEs
deltagande. Ett exempel på sådan forskning utfördes av Knutsson och Thomasson (2014) som i
sin undersökning visade att det är möjligt att skapa innovativa processer som främjar bredare mål,
istället för ett för snävt fokus på lägsta pris.
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9. Appendix
Appendix A - Resultat företag som deltar i upphandlingar
Data för företag som angett att de i nuläget deltar i
upphandlingar
Vi hindras av att kontrakten som
upphandlas är för stora

Vi hindras av att gränsen för
direktupphandling är för låg

Vi hindras av att stora företag gynnas i
offentlig upphandling

Vi hindras av att upphandlingarna
fokuserar på lägsta pris

Vi hindras av att kraven i upphandlingar
inte är relevanta för produkten och/eller
tjänsten

Vi hindras av för högt ställda krav i
upphandlingar

Vi hindras av kraven på dokumentation i
upphandlingar

Vi hindras av att det är svårt att läsa
förfrågningsunderlag

N

Mean

0 - 9 anställda

162

2,75

1,12

0,09

2,58

2,93

10 - 49 anställda

96

2,29

1,10

0,11

2,07

2,52

50 - 249 anställda

21

1,90

0,83

0,18

1,53

2,28

Total

279

2,53

1,13

0,07

2,40

2,66

0 - 9 anställda

161

2,88

1,23

0,10

2,69

3,07

10 - 49 anställda

95

2,83

1,05

0,11

2,62

3,05

50 - 249 anställda

21

2,67

0,91

0,20

2,25

3,08

Total

277

2,85

1,14

0,07

2,71

2,98

0 - 9 anställda

162

3,30

1,18

0,09

3,11

3,48

10 - 49 anställda

96

2,98

1,26

0,13

2,72

3,23

50 - 249 anställda

21

2,33

1,06

0,23

1,85

2,82

Total

279

3,11

1,23

0,07

2,97

3,26

0 - 9 anställda

161

3,64

1,24

0,10

3,45

3,83

10 - 49 anställda

95

3,82

1,14

0,12

3,59

4,05

50 - 249 anställda

20

3,55

1,10

0,25

3,04

4,06

Total

276

3,70

1,19

0,07

3,55

3,84

0 - 9 anställda

164

3,07

1,17

0,09

2,89

3,25

10 - 49 anställda

96

3,22

1,08

0,11

3,00

3,44

50 - 249 anställda

21

2,71

1,01

0,22

2,26

3,17

Total

281

3,09

1,13

0,07

2,96

3,23

0 - 9 anställda

164

2,86

1,10

0,09

2,69

3,03

10 - 49 anställda

93

2,81

1,16

0,12

2,57

3,05

50 - 249 anställda

21

2,38

1,07

0,23

1,89

2,87

Total

278

2,81

1,12

0,07

2,67

2,94

0 - 9 anställda

163

2,77

1,18

0,09

2,58

2,95

10 - 49 anställda

95

2,77

1,15

0,12

2,53

3,00

50 - 249 anställda

21

2,19

1,17

0,25

1,66

2,72

Total

279

2,72

1,18

0,07

2,59

2,86

0 - 9 anställda

164

2,62

1,19

0,09

2,44

2,81

10 - 49 anställda

95

2,88

1,13

0,12

2,65

3,11

50 - 249 anställda

21

2,52

1,08

0,24

2,03

3,01

Total

280

2,70

1,17

0,07

2,57

2,84

81

Std.
Err

95% C.I. for Mean
Lower
Upper

Std.
Dev

Vi hindras av dåliga betalningsvillkor i
kontrakten

Vi hindras av att reglerna för offentlig
upphandling ändras för ofta

0 - 9 anställda

163

2,62

1,21

0,09

2,43

2,81

10 - 49 anställda

96

2,54

1,15

0,12

2,31

2,77

50 - 249 anställda

21

2,38

1,07

0,23

1,89

2,87

Total

280

2,58

1,18

0,07

2,44

2,71

0 - 9 anställda

162

2,58

0,95

0,07

2,43

2,73

10 - 49 anställda

96

2,67

0,98

0,10

2,47

2,87

50 - 249 anställda

20

2,15

0,88

0,20

1,74

2,56

278

2,58

0,96

0,06

2,47

2,69

164

2,50

1,13

0,09

2,33

2,67

95

2,77

1,20

0,12

2,52

3,01

50 - 249 anställda

21

2,33

1,20

0,26

1,79

2,88

Total

280

2,58

1,16

0,07

2,44

2,72

0 - 9 anställda

161

2,81

1,11

0,09

2,64

2,99

10 - 49 anställda

94

2,85

1,03

0,11

2,64

3,06

50 - 249 anställda

21

2,24

1,00

0,22

1,79

2,69

Total

276

2,78

1,08

0,07

2,65

2,91

0 - 9 anställda

163

2,85

1,10

0,09

2,68

3,02

10 - 49 anställda

93

3,15

1,10

0,11

2,92

3,38

50 - 249 anställda

20

2,70

1,03

0,23

2,22

3,18

276

2,94

1,11

0,07

2,81

3,07

163

2,11

1,08

0,08

1,94

2,28

94

2,19

1,06

0,11

1,97

2,41

50 - 249 anställda

21

1,81

0,98

0,21

1,36

2,26

Total

278

2,12

1,07

0,06

1,99

2,24

0 - 9 anställda

162

2,47

1,13

0,09

2,29

2,64

10 - 49 anställda

94

2,48

1,04

0,11

2,26

2,69

50 - 249 anställda

20

2,05

0,76

0,17

1,69

2,41

Total

276

2,44

1,08

0,06

2,31

2,57

0 - 9 anställda

163

3,15

1,20

0,09

2,96

3,33

10 - 49 anställda

95

3,39

1,18

0,12

3,15

3,63

50 - 249 anställda

21

2,67

1,39

0,30

2,03

3,30

Total

279

3,19

1,22

0,07

3,05

3,34

0 - 9 anställda

163

2,65

1,15

0,09

2,47

2,83

10 - 49 anställda

96

2,34

1,09

0,11

2,12

2,57

50 - 249 anställda

21

1,81

0,93

0,20

1,39

2,23

Total

280

2,48

1,14

0,07

2,35

2,62

0 - 9 anställda

161

2,72

1,04

0,08

2,56

2,88

10 - 49 anställda

95

2,80

1,14

0,12

2,57

3,03

50 - 249 anställda
Total

20
276

2,60
2,74

1,05
1,07

0,23
0,06

2,11
2,61

3,09
2,87

Total
Vi hindras av att större företag överklagar 0 - 9 anställda
förlorade upphandlingar
10 - 49 anställda

Vi hindras av att det inte finns tillräckligt
med information om kommande
upphandlingar

Vi hindras av att det är svårt att
kommunicera med upphandlare

Total
Vi hindras när det inte finns möjlighet till 0 - 9 anställda
e-upphandling
10 - 49 anställda

Vi hindras av att det saknas stöd för att
lära sig upphandlingsprocessen

Vi hindras av att det är svårare att
samarbeta med offentliga upphandlare än
privata upphandlare

Vi hindras av att det är svårt att lämna
gemensamma anbud med andra företag

Vi hindras av svårigheterna med att
marknadsföra produkter och/eller tjänster
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Appendix B - Resultat företag som ej deltar i upphandlingar
Data för företag som angett att de i nuläget inte
deltar i upphandlingar
Vi hindras av att kontrakten som
upphandlas är för stora

Vi hindras av att gränsen för
direktupphandling är för låg

Vi hindras av att upphandlingarna
fokuserar på lägsta pris

Vi hindras av att kraven i upphandlingar
inte är relevanta för produkten och/eller
tjänster

Vi hindras av för högt ställda krav i
upphandlingar

Vi hindras av kraven på dokumentation i
upphandlingar

Vi hindras av att det är svårt att läsa
förfrågningsunderlag

Vi hindras av dåliga betalningsvillkor i
kontrakten

Vi hindras av att reglerna för offentlig
upphandling ändras för ofta

95% C.I. for Mean
Lower
Upper

N

Mean

Std.
Dev

Std.
Err

0 - 9 anställda

287

3,30

1,21

0,07

3,16

3,44

10 - 49 anställda

42

2,83

1,12

0,17

2,48

3,18

50 - 249 anställda

5

3,40

1,14

0,51

1,98

4,82

Total

334

3,24

1,20

0,07

3,11

3,37

0 - 9 anställda

292

2,98

1,08

0,06

2,86

3,11

10 - 49 anställda

42

3,07

0,95

0,15

2,78

3,37

50 - 249 anställda

5

3,80

0,84

0,37

2,76

4,84

Total

339

3,01

1,06

0,06

2,89

3,12

0 - 9 anställda

289

3,75

1,13

0,07

3,62

3,89

10 - 49 anställda

44

3,75

1,18

0,18

3,39

4,11

50 - 249 anställda

5

4,20

0,84

0,37

3,16

5,24

Total

338

3,76

1,13

0,06

3,64

3,88

0 - 9 anställda

291

3,27

1,06

0,06

3,15

3,39

10 - 49 anställda

43

3,12

1,03

0,16

2,80

3,43

50 - 249 anställda

5

3,80

0,84

0,37

2,76

4,84

Total

339

3,26

1,05

0,06

3,15

3,37

0 - 9 anställda

289

3,34

1,10

0,06

3,21

3,47

10 - 49 anställda

43

3,02

1,18

0,18

2,66

3,39

50 - 249 anställda

4

3,00

0,82

0,41

1,70

4,30

Total

336

3,29

1,11

0,06

3,18

3,41

0 - 9 anställda

289

3,25

1,13

0,07

3,12

3,38

10 - 49 anställda

44

3,43

0,97

0,15

3,14

3,73

50 - 249 anställda

5

4,00

1,00

0,45

2,76

5,24

Total

338

3,28

1,11

0,06

3,16

3,40

0 - 9 anställda

291

3,10

1,11

0,06

2,97

3,23

10 - 49 anställda

43

3,16

1,17

0,18

2,80

3,52

50 - 249 anställda

5

3,20

1,30

0,58

1,58

4,82

Total

339

3,11

1,11

0,06

2,99

3,23

0 - 9 anställda

287

2,92

1,10

0,06

2,79

3,05

10 - 49 anställda

41

3,00

0,95

0,15

2,70

3,30

50 - 249 anställda

5

3,20

0,45

0,20

2,64

3,76

Total

333

2,93

1,07

0,06

2,82

3,05

0 - 9 anställda

285

2,95

0,86

0,05

2,85

3,05

10 - 49 anställda

42

2,90

0,96

0,15

2,61

3,20

50 - 249 anställda

5

3,60

0,89

0,40

2,49

4,71

332

2,95

0,88

0,05

2,86

3,05

Total
83

Vi hindras av att större företag överklagar 0 - 9 anställda
förlorade upphandlingar
10 - 49 anställda

291

2,85

1,11

0,06

2,72

2,98

43

2,84

0,95

0,14

2,55

3,13

5

2,40

0,89

0,40

1,29

3,51

Total

339

2,84

1,08

0,06

2,73

2,96

0 - 9 anställda

290

3,12

1,06

0,06

3,00

3,25

10 - 49 anställda

42

3,12

0,99

0,15

2,81

3,43

50 - 249 anställda

5

4,20

0,84

0,37

3,16

5,24

Total

337

3,14

1,06

0,06

3,03

3,25

0 - 9 anställda

285

3,16

1,04

0,06

3,04

3,29

10 - 49 anställda

42

3,29

1,02

0,16

2,97

3,60

50 - 249 anställda

5

4,00

1,00

0,45

2,76

5,24

332

3,19

1,04

0,06

3,08

3,31

288

2,43

1,04

0,06

2,31

2,55

43

2,28

0,98

0,15

1,98

2,58

5

2,80

1,10

0,49

1,44

4,16

Total

336

2,41

1,03

0,06

2,30

2,52

0 - 9 anställda

289

3,09

1,16

0,07

2,96

3,22

10 - 49 anställda

44

3,05

1,12

0,17

2,71

3,39

50 - 249 anställda

5

3,80

1,10

0,49

2,44

5,16

Total

338

3,09

1,15

0,06

2,97

3,22

0 - 9 anställda

286

3,56

1,08

0,06

3,44

3,69

10 - 49 anställda

42

3,62

1,17

0,18

3,26

3,98

50 - 249 anställda

5

3,80

1,10

0,49

2,44

5,16

Total

333

3,57

1,09

0,06

3,46

3,69

0 - 9 anställda

290

2,88

1,13

0,07

2,75

3,01

10 - 49 anställda

43

2,93

0,96

0,15

2,63

3,23

50 - 249 anställda

5

3,20

0,45

0,20

2,64

3,76

Total

338

2,89

1,10

0,06

2,77

3,01

0 - 9 anställda

288

2,95

1,04

0,06

2,83

3,08

10 - 49 anställda

41

2,90

0,94

0,15

2,60

3,20

50 - 249 anställda

5

3,60

0,89

0,40

2,49

4,71

334

2,96

1,03

0,06

2,85

3,07

50 - 249 anställda
Vi hindras av att det inte finns tillräckligt
med information om kommande
upphandlingar

Vi hindras av att det är svårt att
kommunicera med upphandlare

Total
Vi hindras när det inte finns möjlighet till 0 - 9 anställda
e-upphandling
10 - 49 anställda
50 - 249 anställda
Vi hindras av att det saknas stöd för att
lära sig upphandlingsprocessen

Vi hindras av att det är svårare att
samarbeta med offentliga upphandlare än
privata upphandlare

Vi hindras av att det är svårt att lämna
gemensamma anbud med andra företag

Vi hindras av svårigheterna med att
marknadsföra produkter och/eller tjänster

Total

84

Appendix C - Resultat alla företag om möjligheter
Data för samtliga företag om möjligheter till att
delta i fler upphandlingar
Om kontrakten skulle vara mindre skulle
vi delta i fler upphandlingar

Fler direktupphandlingar skulle gynna
vårt företag

Ett större fokus på kvalitet i
upphandlingar skulle gynna vårt företag

N

Mean

0 - 9 anställda

444

3,57

1,07

0,05

3,47

3,67

10 - 49 anställda

133

3,11

1,14

0,10

2,91

3,30

50 - 249 anställda

25

2,52

0,82

0,16

2,18

2,86

Total

602

3,42

1,11

0,05

3,33

3,51

0 - 9 anställda

444

3,82

0,95

0,05

3,73

3,90

10 - 49 anställda

135

3,68

0,97

0,08

3,52

3,85

50 - 249 anställda

26

3,81

0,98

0,19

3,41

4,20

Total

605

3,79

0,96

0,04

3,71

3,86

0 - 9 anställda

445

3,97

0,95

0,05

3,88

4,06

10 - 49 anställda

136

4,09

1,01

0,09

3,92

4,26

50 - 249 anställda

26

4,19

1,02

0,20

3,78

4,60

607

4,01

0,97

0,04

3,93

4,08

443

3,45

0,99

0,05

3,36

3,55

135

3,56

1,04

0,09

3,38

3,73

50 - 249 anställda

26

3,50

1,21

0,24

3,01

3,99

Total

604

3,48

1,01

0,04

3,40

3,56

0 - 9 anställda

443

3,41

1,08

0,05

3,31

3,51

10 - 49 anställda

132

3,28

1,17

0,10

3,08

3,48

50 - 249 anställda

26

2,92

1,16

0,23

2,45

3,39

Total

601

3,36

1,11

0,05

3,27

3,45

0 - 9 anställda

439

3,30

1,09

0,05

3,20

3,40

10 - 49 anställda

135

3,30

1,16

0,10

3,11

3,50

50 - 249 anställda

26

2,81

1,06

0,21

2,38

3,24

Total

600

3,28

1,11

0,05

3,19

3,37

0 - 9 anställda

440

3,03

1,04

0,05

2,93

3,13

10 - 49 anställda

134

3,01

1,10

0,09

2,83

3,20

50 - 249 anställda

26

2,58

1,14

0,22

2,12

3,04

Total

600

3,01

1,06

0,04

2,92

3,09

0 - 9 anställda

436

3,33

1,01

0,05

3,23

3,42

10 - 49 anställda

135

3,50

0,96

0,08

3,33

3,66

50 - 249 anställda

26

3,15

1,12

0,22

2,70

3,61

Total

597

3,36

1,01

0,04

3,28

3,44

0 - 9 anställda

442

3,42

1,01

0,05

3,32

3,51

10 - 49 anställda

135

3,40

1,07

0,09

3,22

3,58

50 - 249 anställda

26

3,04

1,22

0,24

2,55

3,53

Total

603

3,40

1,04

0,04

3,32

3,48

Total
Bättre ställda krav i upphandlingar skulle 0 - 9 anställda
göra att vi deltar i fler upphandlingar
10 - 49 anställda

Om det skulle vara mindre krav på
dokumentation skulle vi delta i fler
upphandlingar

Om det skulle vara enklare att läsa
förfrågningsunderlagen skulle vi delta i
fler upphandlingar

Om det skulle vara bättre
betalningsvillkor i kontrakten skulle vi
delta i fler upphandlingar

Om det skulle vara lättare att
kommunicera med upphandlarna skulle
vi delta i fler upphandlingar

Om det fanns mer information om
kommande upphandlingar skulle vi delta
i fler upphandlingar

95% C.I. for Mean

Std.
Dev

85

Std. Err

Lower

Upper

Om fler upphandlingar skulle ske
elektroniskt (e-upphandling) skulle vi
delta i fler upphandlingar

0 - 9 anställda

444

2,71

0,99

0,05

2,61

2,80

10 - 49 anställda

134

2,62

1,02

0,09

2,44

2,79

50 - 249 anställda

26

2,50

1,07

0,21

2,07

2,93

Total
Om vi skulle få mer stöd till att förstå hur 0 - 9 anställda
upphandlingsprocessen fungerar skulle vi
10 - 49 anställda
delta i fler upphandlingar
50 - 249 anställda

604

2,68

1,00

0,04

2,60

2,76

442

3,10

1,10

0,05

3,00

3,21

135

2,96

1,05

0,09

2,78

3,14

26

2,62

0,98

0,19

2,22

3,01

Total

603

3,05

1,09

0,04

2,96

3,14

0 - 9 anställda

442

3,12

1,09

0,05

3,02

3,23

10 - 49 anställda

133

2,67

1,07

0,09

2,49

2,85

50 - 249 anställda

26

2,58

1,10

0,22

2,13

3,02

Total

601

3,00

1,10

0,04

2,91

3,09

0 - 9 anställda

443

2,88

0,96

0,05

2,79

2,97

10 - 49 anställda

134

2,93

1,06

0,09

2,75

3,11

50 - 249 anställda

26

2,69

1,29

0,25

2,17

3,21

Total

603

2,88

1,00

0,04

2,80

2,96

Om det skulle vara lättare att lämna
gemensamma anbud med andra företag
skulle vi delta i fler upphandlingar

Ökade möjligheter till marknadsföring
leder till att vi deltar i fler upphandlingar

86

Appendix D – Resultat för upphandlarna
95% C.I.for Mean

N

Mean

Std.
Dev

SME har sämre finansiella förutsättningar än större
företag

76

2,26

0,77

0,09

2,09

2,44

Om SME deltar i offentliga upphandlingar till så
stor grad som möjligt blir innovationen på
marknaden större

63

2,68

0,86

0,11

2,47

2,90

SMEs anbud är oftare ofullständiga än
motsvarande anbud från ett större företag

76

2,25

0,87

0,10

2,05

2,45

SMEs anbud är oftare svårare att läsa än
motsvarande anbud från ett större företag

81

1,70

0,73

0,08

1,54

1,87

SME är sämre utbildade i hur offentlig
upphandling fungerar än större företag

79

2,75

0,85

0,10

2,56

2,94

SME kan anpassa sina produkter och/eller tjänster
snabbare än större företag

60

2,53

0,75

0,10

2,34

2,73

SME kan erbjuda en högre kvalitet än större
företag

61

1,72

0,66

0,08

1,55

1,89

Det är svårare att kommunicera med SME än
större företag

80

1,31

0,59

0,07

1,18

1,44

SME missgynnas om upphandlingarna fokuserar
på lägsta pris

79

1,66

0,70

0,08

1,50

1,81

En större andel av SME skulle delta i offentliga
upphandlingar om tröskelvärdet vore högre

55

1,56

0,88

0,12

1,33

1,80

SMEs deltagande i offentliga upphandlingar
främjar en hållbar tillväxt

68

2,99

0,74

0,09

2,81

3,17

SME har lika förutsättningar att lyckas i
upphandlingar som större företag

82

2,93

0,84

0,09

2,74

3,11

Större företag överklagar oftare en förlorad
upphandling än SME

69

2,48

0,98

0,12

2,24

2,71

Om ett SME vinner en upphandling överklagar
ofta ett större företag

60

1,67

0,71

0,09

1,48

1,85

Risken för överklaganden påverkar
förfrågningsunderlagets utformning

80

2,44

0,97

0,11

2,22

2,65

Risken för överklaganden gör att vi kommunicerar
mindre med företagen än vad vi hade gjort annars

80

1,56

0,79

0,09

1,39

1,74

Risken för överklaganden gör att vi i större
utsträckning använder det lägsta priset som
tilldelningskriterie

80

1,35

0,64

0,07

1,21

1,49

Data för upphandlarna

87

Std.
Err

Lower

Upper

Kommunikationen med företagen innan det att vi
börjat skriva förfrågningsunderlaget är formell

75

2,28

0,99

0,11

2,05

2,51

Vi tillåter att företag marknadsför produkter och
tjänster innan vi börjat skriva
förfrågningsunderlaget
Vi informerar tidigt om kommande upphandlingar
till alla företag som kan vara intresserade av att
lämna anbud

75

2,72

1,01

0,12

2,49

2,95

82

2,33

0,96

0,11

2,12

2,54

Kommunikationen med företag leder till att vi får
mindre tid till andra viktiga arbetsuppgifter

79

1,37

0,64

0,07

1,22

1,51

Om vi hade mer resurser skulle upphandlingarnas
kvalitet förbättras

78

2,92

0,92

0,10

2,72

3,13

Vi upplever ofta tidsnöd när vi förbereder ett
förfrågningsunderlag

82

2,72

0,82

0,09

2,54

2,90

Om vi hade mer utbildningsmöjligheter skulle
upphandlingarnas kvalitet förbättras

79

2,30

0,81

0,09

2,12

2,48

Ju fler anbud som lämnas i en upphandling av en
komplex produkt eller tjänst, desto bättre blir
utfallet av upphandlingen

77

2,71

0,94

0,11

2,50

2,93

Ju fler anbud som lämnas i en upphandling av en
enklare (standardiserad) produkt eller tjänst, desto
bättre blir utfallet av upphandlingen

83

2,52

1,15

0,13

2,27

2,77

En konkurrensutsatt marknad leder alltid till högsta
kvalitet på produkter och tjänster

81

2,56

0,95

0,11

2,35

2,77

Vårt viktigast mål är att skapa värde för de pengar
som används

80

3,75

0,52

0,06

3,64

3,86

Vi upplever att vi har stöd från politiker i de beslut
som vi tar

71

2,80

0,84

0,10

2,60

3,00

Vi arbetar aktivt med att integrera små företag i
offentliga upphandlingar

78

2,85

0,85

0,10

2,65

3,04

Dagens regelverk försvårar integrationen av SME i
offentliga upphandlingar

73

1,95

0,86

0,10

1,74

2,15

Vi kan göra mer för att integrera SME i
upphandlingarna

78

2,76

0,76

0,09

2,59

2,93

88

Appendix E – Anova analys för företagens upplevda hinder
ANOVA – För skillnader i upplevelse av hinder mellan
mikroföretag och resterande SME
Vi hindras av att kontrakten som upphandlas
är för stora

Vi hindras av att gränsen för
direktupphandling är för låg

Vi hindras av att stora företag gynnas i
offentlig upphandling

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between Groups

19,15

1

19,15

15,86

0,00

Within Groups

334,35

277

1,21

Total

353,49

278

0,43

1

0,43

0,33

0,57

Within Groups

361,20

275

1,31

Total

361,63

276

Between Groups

12,74

1

12,74

8,70

0,00

Within Groups

405,59

277

1,46

418,33

278

1,21

1

1,21

0,85

0,36

391,23

274

1,43

392,44

275

0,26

1

0,26

0,20

0,66

Within Groups

357,34

279

1,28

Total

357,59

280

1,17

1

1,17

0,93

0,34

Within Groups

346,35

276

1,26

Total

347,51

277

0,72

1

0,72

0,52

0,47

Within Groups

385,03

277

1,39

Total

385,75

278
1,94

0,17

0,56

0,46

0,00

0,98

1,81

0,18

0,32

0,57

Between Groups

Total
Vi hindras av att upphandlingarna fokuserar på Between Groups
lägsta pris
Within Groups
Total
Vi hindras av att kraven i upphandlingar inte
är relevanta för produkten och/eller tjänsten

Vi hindras av för högt ställda krav i
upphandlingar

Vi hindras av kraven på dokumentation i
upphandlingar

Vi hindras av att det är svårt att läsa
förfrågningsunderlag

Vi hindras av dåliga betalningsvillkor i
kontrakten

Vi hindras av att reglerna för offentlig
upphandling ändras för ofta

Vi hindras av att större företag överklagar
förlorade upphandlingar

Vi hindras av att det inte finns tillräckligt med
information om kommande upphandlingar

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

2,64

1

2,64

Within Groups

377,76

278

1,36

Total

380,40

279

0,78

1

0,78

Within Groups

385,65

278

1,39

Total

386,43

279

0,00

1

0,00

Within Groups

255,76

276

0,93

Total

255,76

277

2,44

1

2,44

Within Groups

375,83

278

1,35

Total

378,27

279

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

0,37

1

0,37

Within Groups

322,58

274

1,18

Total

322,96

275
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Vi hindras av att det är svårt att kommunicera
med upphandlare

Vi hindras när det inte finns möjlighet till eupphandling

Between Groups

3,35

1

3,35

Within Groups

332,60

274

1,21

Total

335,95

275

Between Groups

0,01

1

0,01

314,31

276

1,14

314,32

277

0,29

1

0,29

319,78

274

1,17

320,07

275

0,84

1

0,84

Within Groups

410,71

277

1,48

Total

411,55

278

Between Groups

11,03

1

11,03

Within Groups

348,88

278

1,26

Total

359,91

279

0,13

1

0,13

Within Groups

317,08

274

1,16

Total

317,22

275

Within Groups

Total
Vi hindras av att det saknas stöd för att lära sig Between Groups
upphandlingsprocessen
Within Groups
Total
Vi hindras av att det är svårare att samarbeta
med offentliga upphandlare än privata
upphandlare
Vi hindras av att det är svårt att lämna
gemensamma anbud med andra företag

Vi hindras av svårigheterna med att
marknadsföra produkter och/eller tjänster

Between Groups

Between Groups

90

2,76

0,10

0,01

0,93

0,25

0,62

0,57

0,45

8,79

0,00

0,12

0,73

Appendix F – Anova analys för företagens upplevda möjligheter
ANOVA – För skillnader i upplevelse av möjligheter
mellan mikroföretag och resterande SME
Om kontrakten skulle vara mindre skulle vi
delta i fler upphandlingar

Fler direktupphandlingar skulle gynna vårt
företag

Ett större fokus på kvalitet i upphandlingar
skulle gynna vårt företag

Bättre ställda krav i upphandlingar skulle
göra att vi deltar i fler upphandlingar

Om det skulle vara mindre krav på
dokumentation skulle vi delta i fler
upphandlingar
Om det skulle vara enklare att läsa
förfrågningsunderlagen skulle vi delta i fler
upphandlingar
Om det skulle vara bättre betalningsvillkor i
kontrakten skulle vi delta i fler
upphandlingar
Om det skulle vara lättare att kommunicera
med upphandlarna skulle vi delta i fler
upphandlingar
Om det fanns mer information om
kommande upphandlingar skulle vi delta i
fler upphandlingar
Om fler upphandlingar skulle ske
elektroniskt (e-upphandling) skulle vi delta i
fler upphandlingar
Om vi skulle få mer stöd till att förstå hur
upphandlingsprocessen fungerar skulle vi
delta i fler upphandlingar
Om det skulle vara lättare att lämna
gemensamma anbud med andra företag
skulle vi delta i fler upphandlingar

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between Groups

35,88

1

35,88

30,54

0,00

Within Groups

704,95

600

1,18

Total

740,83

601

1,52

1

1,52

1,67

0,20

Within Groups

550,55

603

0,91

Total

552,07

604

2,14

1

2,14

2,27

0,13

Within Groups

569,84

605

0,94

Total

571,97

606

1,02

1

1,02

1,00

0,32

Within Groups

615,70

602

1,02

Total

616,72

603

4,27

1

4,27

3,51

0,06

Within Groups

728,65

599

1,22

Total

732,93

600

0,74

1

0,74

0,61

0,44

Within Groups

730,66

598

1,22

Total

731,40

599

0,82

1

0,82

0,73

0,40

Within Groups

674,17

598

1,13

Total

674,99

599

0,70

1

0,70

0,65

0,42

Within Groups

647,78

601

1,08

Total

648,48

602

1,50

1

1,50

1,49

0,22

Within Groups

601,79

595

1,01

Total

603,29

596

1,30

1

1,30

1,29

0,26

Within Groups

604,75

602

1,01

Total

606,05

603

4,59

1

4,59

3,89

0,05

Within Groups

708,82

601

1,18

Total

713,41

602

Between Groups

25,87

1

25,87

22,07

0,00

Within Groups

702,13

599

1,17

Total

728,00

600

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups

Between Groups
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Ökade möjligheter till marknadsföring leder
till att vi deltar i fler upphandlingar

Between Groups

0,02

1

0,02

Within Groups

603,85

601

1,01

Total

603,87

602
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0,02

0,89

Appendix G – Intervjufrågor till representant för Företagarna
1. Namn och yrke?
2. Arbetslivserfarenhet och hur länge har du varit på Företagarna?
3. Vad tycker du om vår undersökning rent allmänt?
4. Finns det något i undersökningen som överraskar dig?
5. Finns det något i undersökningen som behöver förklaras vidare?
6. Finns det något i undersökningen som saknas (variabler etc.)?
7. Varför tror du att ”fokus på lägsta pris” är den variabel som sticker ut?
a. Vad är orsaken till att den hindrar SME?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
8. Variabeln ”för höga krav”
a. Vad är orsaken till att den hindrar SME?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
9. Variabler ”tidsåtgång” samt ”regelverk/byråkrati”
a. Är variablerna till viss del olika sidor av samma mynt?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
10. Variabler ”uppgjorda affärer” och ”orimligt lågt prissatta anbud”
a. Många företag upplever att förfrågningsunderlagen är riktade mot en sen förut
bestämd part. Dina tankar om det?
b. Vissa aktörer verkar lägga orimligt låga anbud. Hur kan problematiken lösas?
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11. Variabler ”större företag gynnas” samt ”stora kontrakt”
a.
b.
c.
d.

Tycker du kontrakten som upphandlas är för stora?
Påverkar gränsen för direktupphandling kontraktens storlek?
Hur kan detta hinder minskas?
Finns det konkreta exempel på lösningar?

12. Tror du det är de minsta företagen (0-9 anställda) som har det svårast i offentliga
upphandlingar?
13. Är det något mer du vill tillägga?
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Appendix H – Intervjufrågor till representant för SOI
1. Namn och yrke?
2. Arbetslivserfarenhet och hur länge har du varit verksam för SOI?
3. Finns det något i svaren som överraskar dig?
4. Finns det något i undersökningen som behöver förklaras vidare?
5. Finns det något i undersökningen som saknas (variabler etc.)?
6. Upphandlarna verkar enligt vår undersökning instämma till att det saknas resurser i form
av tid samt att det ofta råder tidsnöd när ett förfrågningsunderlag förbereds
a. Skulle ökade resurser leda till bättre resultat enligt din mening?
b. Finns det andra resursproblem, i så fall vilka?
7. Varför tror du att ”fokus på lägsta pris” är den variabel som sticker ut när företagen
beskriver problem med att delta i offentliga upphandlingar?
a. Upphandlare verkar inte anse att variabeln missgynnar SME. Kan det vara så att
även stora företag (> 250 anställda) har problem med detta?
b. lningpengar som används”. Finns det risk för att det blir för stort fokus på ett lågt
pris?
c. Hur kan detta hinder minskas?
d. Finns det konkreta exempel på lösningar?
8. Variabeln ”för höga krav”
a. Vad är orsaken till att kraven upplevs som för höga?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
9. Variabler ”tidsåtgång” samt ”regelverk/byråkrati”
a. Är variablerna till viss del olika sidor av samma mynt?
b. Det finns antydningar till att upphandlare anser att SME är sämre utbildade i hur
offentlig upphandling fungerar, dina tankar kring det?
c. Hur kan dessa hinder minskas?
d. Finns det konkreta exempel på lösningar.
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10. Variabler ”uppgjorda affärer” och ”orimligt lågt prissatta anbud”
a. Många företag upplever att förfrågningsunderlagen är riktade mot en sen förut
bestämd part. Dina tankar om det?
b. Vissa aktörer verkar lägga orimligt låga anbud. Hur kan problematiken lösas?
11. Variabler ”större företag gynnas” samt ”stora kontrakt”
a. Tycker du kontrakten som upphandlas generellt sett är för stora?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
12. Upphandlare anser enligt vår undersökning att SME har lika förutsättningar att lyckas i
upphandlingar som större företag.
a. Tror du det är de minsta företagen (0-9 anställda) som har det svårast i offentliga
upphandlingar?
b. Upphandlare verkar instämma till att ”Vi kan göra mer för att integrera SME i
upphandlingarna”. Vad finns det för lösningar?
13.

Är det något mer du vill tillägga?
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Appendix I – Intervjufrågor till representant för KKV
1. Namn och yrke?
2. Arbetslivserfarenhet och hur länge har du varit verksam för Konkurrensverket?
3. Finns det något i svaren som överraskar dig?
4. Finns det något i undersökningen som behöver förklaras vidare?
5. Finns det något i undersökningen som saknas (variabler etc.)?
6. Upphandlarna verkar enligt vår undersökning instämma till att det saknas resurser i form
av tid samt att det ofta råder tidsnöd när ett förfrågningsunderlag förbereds
a. Skulle ökade resurser leda till bättre resultat enligt din mening?
b. Finns det andra resursproblem, i så fall vilka?
7. Varför tror du att ”fokus på lägsta pris” är den variabel som sticker ut när företagen
beskriver problem med att delta i offentliga upphandlingar?
a. Upphandlare verkar inte anse att variabeln missgynnar SME. Kan det vara så att
även stora företag (> 250 anställda) har problem med detta?
b. Upphandlare verkar instämma med ”Vårt viktigaste mål är att skapa värde för de
pengar som används”. Finns det risk för att det blir för stort fokus på ett lågt pris?
c. Hur kan detta hinder minskas?
d. Finns det konkreta exempel på lösningar?
8. Variabeln ”för höga krav”
a. Vad är orsaken till att kraven upplevs som för höga?
b. Hur kan detta hinder minskas?
c. Finns det konkreta exempel på lösningar?
9. Variabler ”tidsåtgång” samt ”regelverk/byråkrati”
a. Är variablerna till viss del olika sidor av samma mynt?
b. Det finns antydningar till att upphandlare anser att SME är sämre utbildade i hur
offentlig upphandling fungerar, dina tankar kring det?
c. Hur kan dessa hinder minskas?
d. Finns det konkreta exempel på lösningar.
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10. Variabler ”uppgjorda affärer” och ”orimligt lågt prissatta anbud”
a. Många företag upplever att förfrågningsunderlagen är riktade mot en sen förut
bestämd part. Dina tankar om det?
b. Vissa aktörer verkar lägga orimligt låga anbud. Hur kan problematiken lösas?
c. Vad gör ni på KKV för att övervaka detta?
11. Variablr ”större företag gynnas” samt ”stora kontrakt”
a.
b.
c.
d.

Tycker du kontrakten som upphandlas generellt sett är för stora?
Är det ett hinder för konkurrensen på marknaden?
Hur kan detta hinder minskas?
Finns det konkreta exempel på lösningar?

12. Upphandlare anser enligt vår undersökning att SME har lika förutsättningar att lyckas i
upphandlingar som större företag.
a. Tror du det är de minsta företagen (0-9 anställda) som har det svårast i offentliga
upphandlingar?
b. Upphandlare verkar instämma till att ”Vi kan göra mer för att integrera SME i
upphandlingarna”. Vad ser KKV för lösningar?
13. Är det något mer du vill tillägga?
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Appendix J - Försättsblad till upphandlare
Hej!
Hur ser Ni som offentliga upphandlare eller offentliga inköpare på SME?
Vi utför en enkätundersökning i syfte att undersöka SMEs delaktighet i offentliga upphandlingar.
Enkätundersökningens svar kommer att behandlas konfidentiellt och därmed nämns varken Ert
namn eller upphandlingsenheten i den slutliga rapporten. Resultaten kommer att användas i vår
examensuppsats vid Civilekonomprogrammet på Linköpings Universitet under handledning av
Ek. Dr Jörgen Dahlgren.
Beräknad tid för att besvara enkäten är ca 8-12 minuter. Om Du önskar skickar vi gärna den
färdiga uppsatsen till Dig. Vi uppskattar verkligen att Ni svarar och är tacksamma om svar ges
senast fredagen den 3 april.
Ett stort tack på förhand för Ditt deltagande!

Med vänliga hälsningar,
Housam Attar
Houat759@student.liu.se
Christian Albertsson
Chral346@student.liu.se
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Appendix K – Försättsblad till företagarna
Hej!
Vad tycker Ni hindrar Er från att delta i offentliga upphandlingar? Vi utför en enkätundersökning
i syfte att förklara hinder till deltagande i offentliga upphandlingar.
Resultaten kommer att användas i vår examensuppsats vid Civilekonomprogrammet på
Linköpings Universitet under handledning av Ek. Dr Jörgen Dahlgren. Dessutom kommer
resultaten av undersökningen att användas av Företagarnas regioner som en del i det
företagarpolitiska arbetet.
Enkätundersökningens svar kommer att behandlas konfidentiellt och därmed nämns varken Ert
namn eller företaget i den slutliga rapporten. Beräknad tid för att besvara enkäten är ca 6-10
minuter. Om Ni önskar skickar vi gärna den färdiga uppsatsen till Er.
Vi uppskattar verkligen att Ni svarar och är tacksamma om svar ges senast fredagen den 3 april
innan dagens slut.
Ett stort tack på förhand för Ditt deltagande!
Här är en länk till undersökningen:
https://sv.surveymonkey.com/s/8N3H9W9
Med vänliga hälsningar,
Housam Attar
Houat759@student.liu.se
Christian Albertsson
Chral346@student.liu.se
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