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Abstract 
When the Swedish public sector buy office supplies, sports arenas, services, or other forms of 

purchasing it falls under the term of public procurement. The total amount of public 

procurement in Sweden is estimated to exceed 500 billion Swedish crowns annually. When a 

public contract shall be implemented, an inquiry document is created by the purchaser by 

which the tender may submit an offer to complete the contract on offer. When the bids come 

in, the contracting entity's task is to determine which tenders bid is the most advantageous, 

this by weighing different factors against each other. This study examines whether the factor 

price is being prioritized by the purchaser in this decisive situation. The results show that 

price is the factor that decides the winner of the procurement auction, but this is only after 

other factors have already been taken into account and influenced the price factor. 
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III 

Förord 
 
Att skriva en studie inom offentlig upphandling har varit mycket krävande samtidigt som det 

har varit väldigt givande för oss. Under studiens skrivande har vår kunskap och vårt intresse i 

offentliga upphandling vuxit konstant. Nu vet vi att offentliga upphandlingar är ett centralt 

fenomen i samhället och de finns överallt. Vi skulle vilja tacka vår handledare Christer 

Holmén som väglett oss vid viktiga beslut och bidragit med viktiga åsikter. Dessutom skulle 

vi vilja tacka de respondenter som har ställt upp på intervjuer och gjort denna studie möjlig, 

dessa är Pehr Helsing, Anette Sarwe, Kerstin Axelsson, Susanne Söderman, Mats Berg och 

Maria Andersson som alla har delgett sina kunskaper.    
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IV 

Sammanfattning 
 

Då den svenska offentliga sektorn handlar kontorsmaterial, idrottsarenor, tjänster eller andra 

former av inköp hamnar detta under benämningen offentlig upphandling. Den totala summan 

av offentlig upphandling i Sverige uppskattas överstiga 500 miljarder svenska kronor årligen. 

När en offentlig upphandling skall genomföras skapas ett förfrågningsmaterial från 

upphandlaren genom vilket leverantörer får lämna anbud om att kunna slutföra det kontrakt 

som erbjuds. När anbuden kommer in är det upphandlarens uppgifter att avgöra vilket anbud 

som är det mest fördelaktiga, detta genom att väga olika faktorer emot varandra. Denna studie 

undersöker ifall faktorn pris prioriteras i denna beslutsfattande situation från upphandlaren. 

Resultaten visar på att pris först i slutändan är den faktor som avgör vilken leverantör som blir 

vinnare i budgivningen, men detta är först efter att andra faktorer redan har blivit beaktade 

och påverkat faktorn pris. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer läsaren introduceras till ämnet genom en bakgrund samt 

problemformulering för studien. Vidare kommer syfte, forskningsfråga samt avgränsningar 

för studien att presenteras. 

1.1 Bakgrund 

Då den svenska offentliga sektorn handlar kontorsmaterial, idrottsarenor, tjänster eller andra 

former av inköp hamnar detta under benämningen offentlig upphandling. Den totala summan 

av offentlig upphandling i Sverige uppskattas överstiga 500 miljarder svenska kronor årligen. 

Det är staten, landsting och kommuner som innefattas i den offentliga sektorn och de styrs här 

av ett antal lagar och regler. Dessa är framförallt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 

Dessa bygger i sin tur på EU-direktiv som i grunden är likadana inom hela EU området 

(Upphandlingsstödet, 2014). 

 

Ett intressant tankesätt för att klargöra begreppet offentlig upphandling är att göra en 

jämförelse mellan inköp genom offentliga upphandlingar och inköp i den privata sektorn. Den 

tydligaste skillnaden är att den offentliga sektorn gör sina inköp med allmänhetens pengar, i 

form av skattemedel. Därför finns det regler som reglerar hur t.ex. en kommuns inköp får gå 

till. Dessutom tar en upphandling ofta längre tid än vad ett inköp i den privata sektorn skulle 

gjort på grund av den process som upphandlingen genomgår. Det börjar oftast med att den 

upphandlande myndigheten skickar ut en detaljerad annons om vad de efterfrågar, företag får 

sedan svara på de förfrågningsmaterial som myndigheten annonserat ut och beskriva vad de 

kan erbjuda och till vilket pris. Myndigheten får sedan utvärdera de anbud som de fått för 

upphandlingen och avgöra vem som får kontraktet om att t.ex. bygga en ny skola i kommunen 

(Upphandlingsstödet, 2014). 

 

Kapitel 12 i LOU berör tilldelning av kontrakt och den inledande första paragrafen ser ut 

enligt följande: 

 

Alternativa grunder för tilldelning av kontrakt 

1§ En upphandlande myndighet skall anta antingen  

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, 

eller 

2. det anbud som innehåller det lägsta priset. 

 

När en bedömning skall göras angående vilket anbud som anses vara det mest ekonomiskt 

fördelaktiga skall hänsyn tas till flera olika kriterier som är relevanta för upphandlingen, 

såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och 

tekniskt stöd. Den grund som ett kontrakt kommer att tilldelas utefter skall anges av den 

upphandlande myndigheten i annonsen eller i förfrågningsunderlaget för den berörda 

upphandlingen (Rättsnätet, 2012). 

 

Kommuner är alltså en av de aktörer som genomför offentlig upphandling i Sverige. Det finns 

idag 290 kommuner i Sverige och en av dessa är Kungsbacka kommun, där denna studie utgår 

ifrån (Kungsbacka1, u.å.). Staden Kungsbacka firade år 1982 sitt 400-års jubileum. Dock 

finns det bevis på att staden är betydligt äldre än så, den tros ha funnits redan på sent 1400-tal 

(Kungsbacka2, u.å.). Dagens form av Kungsbacka kommun bildades år 1974 då Kungsbacka, 
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Fjärås, Onsala och Löftadalen slogs samman (Kungsbacka1, u.å.). I slutet av år 2013 hade 

Kungsbacka kommun 77 390 invånare och är med det den 26:e största kommunen i Sverige 

(centralbyrån, 2014). 

 

År 2010 uppskattades det att den offentliga upphandlingen i Kungsbacka kommun uppgick 

till ca 1,7 miljarder svenska kronor. Utav dessa var drygt hälften så kallade ramavtal då man 

jobbar långsiktigt och samarbetar med kommunen under en avtalad tidsperiod. Den andra 

halvan omsätts i form av så kallade objektsupphandlingar där kommunen gör separata affärer 

i form av t.ex. traktorer, konstgräsplaner eller konstutsmyckningar. I Kungsbacka kommun 

följer man lagen om offentlig upphandling, (LOU), vilket alla kommuner alltid måste följa.  

Utöver LOU har Kungsbacka kommun en egen upphandlingspolicy och 

tillämpningsanvisningar. Dessa hjälper Kungsbacka kommun att säkerställa att varor och 

tjänster köps med rätt kvalité till lägsta kostnad och att det medför minsta möjliga 

miljöpåverkan (Kungsbacka3, u.å.). 

 

I en bilaga till Dagens Industri 28 februari 2014 presenteras Kungsbacka som en mycket 

framgångsrik kommun när det handlar om upphandlingar. Nyckeln till framgången är en stark 

organisation som jobbar noggrant med uppföljningar och processkartläggning. Det är viktigt 

att alla vet hur en upphandling skall gå till. Även information och kunskap presenteras som en 

viktig aspekt, Kungsbacka anordnar utbildningsdagar där man informerar företag om 

upphandlingar och om hur processen för dessa går till (Csanady, 2014). 

1.2 Problematisering 

Enligt Budica and Tudor (2013) uppfylls principen om offentlig upphandling genom att ha 

den rätta varan på den rätta platsen vid den rätta tiden till det bästa priset (Budica & Tudor, 

2013). Som Hunsaker (2009) säger är det offentliga medel i form av skatt som används till 

offentlig upphandling. Detta sätter press på upphandlingen då det är allmänheten som i 

slutändan skall på ett eller annat sätt använda produkten som upphandlingen leder fram till 

(Hunsaker, 2009). 

 

När det för denna studie görs en genomgång av tidigare studier är budgivningsprocessen, där 

företag får lägga anbud på kontrakt rörande olika uppdrag, ett vanligt återkommande ämne. 

Lundberg (2005) skriver i sin artikel att budgivningsprocessen i offentlig upphandling i 

Sverige är av typen ”First-price sealed bid” auktion, vilket innebär att alla konkurrenter av ett 

kontrakt får lägga ett bud som är hemligt för de övriga och den som lägger det lägsta budet 

vinner kontraktet. Denna metod skapar en konkurrens mellan företagen som tävlar om ett 

kontrakt (Lundberg, 2005). Vidare skriver Lundberg (2005) att offentlig upphandling i 

Sverige regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU) som tillsammans med EU-direktiv 

förespråkar en konkurrerande budgivning om offentliga kontrakt. På grund av denna 

konkurrenseffekt i budgivningen är det den som erbjuder sig att slutföra kontraktet till lägst 

kostnad som lägger det vinnande budet. 

 

Wang (2000) säger i sin artikel att de bud som ges av företag i en vanlig budgivning om ett 

kontrakt är oföränderliga. Det händer dock att priset omförhandlas med det vinnande 

företaget, speciellt då det handlar om ett komplext projekt. En omförhandling är enligt Wang 

(2000) ett kostsamt moment för den som upphandlar. Däremot ger det en möjlighet till att 

skaffa mer information om det företag som har vunnit budgivningen och framförallt om 

dennes kostnader (Wang, 2000). 
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De Silva, Kosmopoulou, and Lamarche (2009) skriver i sin artikel att små företag har en 

tendens att buda mer aggressivt på kontrakt inom byggnadsbranschen än vad större och mer 

erfarna företag gör. Detta kommer sig av en osäkerhet när ett bud skall formuleras, vilket 

grundar sig i bristande information och erfarenhet. De större företagen har bättre kunskap om 

kostnader för inblandade faktorer i budet. Det hela leder då till att små företag vinner med 

klart lägre bud i relation till de större företagen på marknaden (De Silva et al., 2009). Estache 

and Iimi (2010) ser de små budgivarnas aggressivitet som mycket viktig då de främjar 

konkurrensen vid budgivningarna och kan hjälpa till att bryta hemliga koalitioner mellan de 

större aktörerna (Estache & Iimi, 2010). 

 

Lunander and Lundberg (2012) tar upp fenomenet med kombinatoriska budgivningar på 

offentliga kontrakt. Vilket innebär att man lägger bud på delar av flera kontrakt istället för ett 

komplett kontrakt. Denna metod ger möjligheter till att både sänka priset och öka 

effektiviteten i upphandlingarna. Detta öppnar möjligheter för de mindre företagen som kan 

lägga anbud på delar av ett kontrakt som bättre passar deras kapacitet (Lunander & Lundberg, 

2012). 

 

Michelsen and de Boer (2009) skriver om grön upphandling, om att ha miljöaspekten i åtanke. 

Grön upphandling presenterar ett val mellan miljön eller priset. Många väljer ofta priset för att 

ha pengar över till andra projekt. Deras resultat visar på att miljötänkandet i upphandlingar är 

betydligt mer etablerat i större kommuner än i de mindre (Michelsen & de Boer, 2009). En 

annan aspekt tas upp av Estache and Iimi (2012) som undersöker relationen mellan pris och 

kvalité. Upphandlingspraxis utesluter icke seriösa aktörer från processen då en sådan aktör 

kan visa sig vara extremt kostsam att anlita. Dock har det under senare tid vuxit fram ett 

motargument, att släppa på kvalitetskraven i upphandlingar kan vara ett bra sätt att förespråka 

lokala verksamheter och för att underlätta ekonomisk tillväxt (Estache & Iimi, 2012). Vidare 

skriver Rönnbäck (2012 ) att kvalité är en avgörande faktor som direkt påverkar resultatet av 

en upphandling. Samspelet mellan faktorerna pris, miljö och kvalité i offentliga 

upphandlingar är ett återkommande diskussionsämne där tidigare studier presenterar argument 

både för och emot dem alla. Rezende (2009) citerar den tidigare inköpschefen för IBM Gene 

Richter om att det inte finns någon form av inköp som ett företag kan göra där endast faktorn 

pris är av intresse (Rezende, 2009). 

 

Problemet med faktorn pris innebär att andra faktorer, som t.ex. miljö och kvalité blir lidande 

då faktorn pris blir prioriterad. Om en billigare vara har sämre hållbarhet kommer beställarna 

och de slutliga användarna att bli lidande då upphandlarna endast beaktat det billiga priset i 

syfte att spara pengar. Då LOU tillåter att tilldelning av kontrakt baseras endast på lägsta 

anbudspris kan vårt problem antas existera i verkligheten, alltså att pris dominerar. Pris kan i 

offentliga upphandlingar ha flera betydelser, det kan handla om det inledande anbudspriset 

från leverantörerna, det kan handla om det slutgiltiga vinnande priset i upphandlingen eller 

även det pris som beställarna upplever då de beställer sina varor. Den aspekt av pris som vi 

fokuserar på i vår problematisering är det inledande anbudspriset.   

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka offentlig upphandling och se effekterna av faktorn 

pris. Vi vill illustrera de problem som uppstår om pris tillåts bli en dominerande faktor i 

upphandlingsprocessen. Med denna studie hoppas vi kunna underlätta upphandlingsprocessen 

genom att skapa ett material som på djupet undersöker diskussionen kring de olika faktorernas 

värden i offentliga upphandlingar. 

 



- 4 - 

 

1.4 Forskningsfråga 

Hur påverkar faktorn pris den offentliga upphandlingen? 

 

1.5 Avgränsning 

Studien fokuserar på faktorn pris i offentliga upphandlingar och avser undersöka hur denna 

faktor påverkar upphandlingar. Studien kommer ställa denna faktor emot de två faktorerna 

kvalité och miljö då tidigare forskning lagt stor vikt vid dessa, även mindre förekommande 

faktorer inom offentliga upphandlingar kommer beaktas. Studien kommer begränsas till de tre 

aktörerna leverantörer, beställare och upphandlare som identifierats som huvudsakliga 

påverkande intressenter. Studiens fokus kommer ligga på affärsområdet livsmedel.  

 

Teoretisk avgränsning görs till de områden som berörs i tidigare forskning i form av 

budgivningsprocessen, lagar och regler, kvalité, miljö, diskriminering, korruption, etik samt 

E-upphandling. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som har använts för 

skrivandet av denna studie. Olika beslut kommer motiveras med hjälp av relevanta 

metodböcker. 

2.1 Tillvägagångssätt för skrivandet 

2.1.1 Formulering av ämne, syfte och problematisering  

Denna studie tar upp ämnet offentlig upphandling i Kungsbacka kommun. Arbetsprocessen 

för att skapa denna studie började med att vi diskuterade vilka intressen vi har inom ekonomi i 

syfte att finna det ämne som studien skulle beröra. Resultatet blev offentlig upphandling 

vilket vi båda kände skulle vara både intressant och fullt möjligt som ämne att genomföra 

studien inom. En viktig fråga som skulle vara avgörande för valet av offentlig upphandling 

som ämne för denna studie var access. Om kontakt inte skulle fås på en lämplig plats i form 

av ett företag, myndighet, kommun eller annan form av lämplig organisation kände vi att 

ämnet skulle behöva bytas ut.  

 

Genom en geografisk positionering valdes därför att direkt ta kontakt med Kungsbacka 

kommun i syfte att undersöka möjligheten av access, skulle det vara möjligt att genomföra en 

studie där med intervjuer, skulle de kunna hjälpa oss? Kontakten togs över telefon med Pehr 

Helsing, han är verksamhetschef vid upphandlingsenheten i Kungsbacka kommun och kändes 

som den givne personen att inleda en kontakt med. Han såg inga problem i att göra detta 

möjligt för oss. Därmed blev det klart att studien skulle beröra offentlig upphandling och den 

skulle skrivas med material från Kungsbacka kommun.  

 

Redan vid starten av arbetet med denna studie hade vi planer på att skriva en kvalitativ studie 

istället för en kvantitativ studie. Vi enades även om att fallstudien skulle passa bra som 

forskningsmetod för vår studie. När man väljer sin forskningsstrategi finns det enligt Yin 

(2003) tre villkor som bör tas i beaktning: 1. Hur ser forskningsfrågan ut? 2. Vilken kontroll 

har författaren över det beteende som skall undersökas? 3. Ligger studiens fokus på 

nuvarande företeelser eller på historiska händelser? Vi gjorde valet att skriva en fallstudie om 

offentlig upphandling då det är ett fenomen inom dagens samhälle och fokus ligger på att 

skapa en djupgående förståelse. Vi önskar undersöka kopplingarna mellan olika begrepp inom 

offentlig upphandling för att kunna förklara komplikationer som kan antas uppstå. Ämnet för 

denna studie berör även aktuella händelser i samhället vilket enligt Yin (2003) speglar 

fallstudien på ett bra sätt. Enligt Merriam (1994) är fallstudien som metod för forskning viktig 

när det gäller att utveckla kunskapsbasen inom ett visst område. Metoden bygger på verkliga 

situationer och ger då resultat som är omfattande helhetsbilder av verkligheten. Den kan även 

ligga till grund för strukturering av hypoteser till framtida forskning som följd av den insikt 

som metoden skapar. 

 

I begreppet fallstudie kan man enkelt utläsa att det är ett fall som skall studeras, Enligt 

Merriam (1994) kan fallet till en fallstudie utgöras av en individ, ett program, en institution, 

en grupp, en händelse eller ett begrepp. Det är beslutet att inrikta undersökningen på ett visst 

exempel som gör en fallstudie av en undersökning. Till denna studie är det Kungsbacka 

kommun som kommer symbolisera fallet, vi har då kommit fram till en fallstudie om offentlig 

upphandling baserad på Kungsbacka kommun.  

 

När arbetet började med studien handlade mycket om att läsa in oss noggrant på ämnet och se 

vad tidigare forskning berör inom offentlig upphandling. Det blev tydligt under denna process 
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att ämnet innehåller många olika inriktningar med möjlighet till fördjupning. Samtidigt som 

inläsningen pågick kom vi även in på nästa viktiga punkt av studien, att identifiera studiens 

problem. Patel and Davidson (2011) skriver att vad som menas med problem i en 

forskningsstudie, är det man avser att lösa eller belysa genom undersökningen. Det behöver 

inte vara något problematiskt utan det kan helt enkelt vara något man är intresserad av att 

skaffa sig ny kunskap om. Vid ett handledningsmöte vid Borås Högskola med vår handledare 

Christer Holmén fick vi hjälp med att identifiera vårt problem. Förslaget kom från Christer att 

undersöka och problematisera faktorn pris i en upphandling.  Tankesättet var att pris blir 

prioriterat av upphandlarna, alltså om en leverantör lämnar anbud med det lägsta priset vinner 

de. Detta även om deras produkt inte är den bästa, anbuden värderas endast utifrån angivet 

pris. 

 

Ur detta tankesätt och problem formades även vår forskningsfråga angående vilka effekter 

som uppstår genom att pris är en dominerande faktor. Under arbetets gång har 

forskningsfrågan förenklats för att få den formulering som presenteras under rubrik 1.4 

forskningsfråga på sida 3.  

2.1.2 Litteratursökning 

När vårt ämne, forskningsfråga och fall till fallstudiemetoden var bestämt lades fokus på en 

noggrann genomsökning av tidigare forskning inom offentlig upphandling i form av 

vetenskapligt publicerade artiklar. För att finna dessa användes sökmotorn summon på Borås 

högskolas biblioteks hemsida. Då vi av erfarenhet visste att engelska är det dominerande 

språket för dessa vetenskapliga artiklar användes engelska sökord för denna process. De 

sökord som användes var public procurement som kombinerades med tilläggsord som 

enviorment, quality, law. Vi använde sedan sökmotorns filtreringssystem för att säkerställa 

artiklarnas kvalité då vi markerade filtren Tidskriftsartikel samt Material från vetenskapliga 

publikationer. De artiklar som presenterades av sökmotorn och upplevdes relevanta för oss 

sparades ner till en mapp och gavs ett nummer för att enkelt kunna identifieras senare under 

arbetet. Metoden med att använda artiklarnas egna källor för att finna ytterligare användbara 

artiklar var också någonting som användes. Samtidigt som sökandet efter artiklar gjorde 

började vi även bearbeta de som sparades ner i vår gemensamma mapp. Artiklarna lästes 

igenom och tematiserades utefter deras innehåll, artiklar som upplevdes oanvändbara sållades 

bort. De vetenskapliga artiklar som studerades berörde många olika områden inom offentliga 

upphandlingar, dessa tematiserades till: budgivningsprocessen, lagar och regler, kvalité, miljö, 

diskriminering, korruption, etik samt E-upphandling. Det fanns ingen forskning som 

fokuserade på vår problemfaktor pris, utan den fanns inkluderad i alla de områden som 

angetts. Tidigare forskning berör inte området livsmedel vilket gör att det skiljer sig mot den 

empiri som vi kommer presentera i studien. Dock kan vi göra kopplingar mellan 

livsmedelsupphandlingar och upphandlingar inom andra varuområden. I presentationen av 

tidigare forskning valde vi då att inte inkludera ett kapitel angående faktorn pris, utan den är 

inkluderad inom de områden som presenteras. I separata dokument skrevs efter att artiklarna 

tematiserats de texter som under varje berört ämnesområde presenterar den tidigare 

forskningen. Därefter infogades de i vårt huvuddokument som skapats i syfte att samla allt 

färdigskrivet material till studien. 

2.1.3 Urval, utförande och bearbetning av intervjuer 

I samband med den inledande kontakten med Kungsbacka kommun och Pehr Helsing bokades 

den första intervjun till studien. Denna bokades med Pehr då han som verksamhetschef sågs 

som en given person till att ge en övergripande tydlig bild av upphandling i Kungsbacka. Då 

vi fortfarande befann oss i startgroparna för denna studie valde vi att boka intervjun ca 1,5 
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månad framåt i tiden. Vi kände oss inte redo att börja arbetsprocessen med en så pass viktig 

intervju som denna utan önskade mer tid till att få igång övriga delar av arbetet först.  

 

Arbetet med genomgången av tidigare forskning fortgick bra och när det var ca 10 dagar kvar 

till vår inplanerade intervju med Pehr Helsing började vi formulera och planera en 

intervjuguide. Vårt tankesätt med denna intervju var att skapa en tydlig och bra bild över 

Kungsbackas upphandlingsverksamhet, hur de arbetade, hur deras struktur såg ut etc. Vår 

intervjuguide speglade även detta tankesätt då våra frågor inriktade sig mycket på 

tillvägagångssättet för en upphandling samt upphandling i Kungsbacka. Vi förde även in 

frågor riktade emot vårt problem med faktorn pris då det är vad studien skall fokusera på. När 

denna intervjuguide utformades enades vi direkt om att en semistrukturerad form skulle vara 

den mest optimala för oss. Bryman and Bell (2011) skriver att vid semistrukturerade 

intervjuer har forskaren en lista på specifika teman som skall ingå i intervjun, men där 

intervjupersonen har en stor frihet hur han ska utforma svaren. Intervjuprocessen är flexibel 

om man jämför med t.ex. strukturerade intervjuer. Idén är att få intervjupersonerna att vara 

fria och aldrig hindras från att avvika från ämnet. En semistrukturerad form på intervjuerna är 

även utgångspunkten för de övriga intervjuer som genomförts i senare läge av studien. 

 

Intervjun med Pehr genomfördes runt ett bord på hans kontor vid upphandlingsenheten i 

Kungsbacka. Med Pehrs godkännande spelade vi in hela intervjun, vi lade båda våra Iphones 

på det bord vi satt runt för att de skulle fånga upp vårt samtal på ett bra sätt. Att vi spelade in 

intervjun på två enheter säkerställde även att vi skulle få med all information som berördes, 

och det skulle i senare skede underlätta för oss i bearbetningen av intervjun. Under intervjuns 

gång var det en av oss som ställde de frågor som intervjuguiden innehöll, vi höll det som ett 

mönster för att ge lite struktur till intervjun. Vi ställde sedan båda följdfrågor när det fanns 

möjlighet och var av intresse.  Intervjun blev 76 minuter lång och flöt på utan problem, vi 

kände oss riktigt nöjda då vi fått bra svar på våra frågor och det gav en bra bild av 

upphandling i Kungsbacka kommun. Vid slutet av intervjun ställde vi frågan till Pehr om han 

kunde hjälpa oss med kontaktuppgifter till personer som skulle vara relevanta för ytterligare 

intervjuer till studien. Detta skulle inte vara några problem och vi kom överens om att 

kommunicera detta via mail. Direkt efter denna intervju diskuterade vi angående hur vi skulle 

bearbeta materialet, vi beslutade oss för att transkribera hela intervjun ordagrant. Då vi båda 

hade intervjun inspelad på vår Iphone delade vi intervjun i mitten och transkriberade halva 

var. Detta för att senare i arbetet kunna ha snabb och enkel tillgång till materialet i intervjun.  

 

Då vi tidigt i arbetet hade identifierat enligt oss tre huvudsakliga intressenter i en upphandling 

kom dessa även att spegla våra önskemål om intervjuer. Det är upphandlarna som upphandlar 

varor/tjänster som sedan beställare i kommunen skall använda och de levereras av olika 

företag som försöker vinna upphandlingarna. De tre aktörerna är då Upphandlarna, 

Beställarna och Leverantörerna, detta förklarade vi i ett mail till Pehr där vi önskade 

genomföra två intervjuer med varje aktör. Alltså två upphandlare, två beställare och två 

leverantörer. Dessutom ställde vi önskemålet om att de skulle vara aktiva inom samma 

bransch, alltså om leverantörerna handlade med livsmedel ville vi intervjua beställare som 

behandlar livsmedel. Då intervjun med Pehr hade ett fokus på upphandling ur en 

upphandlares och framförallt ur en upphandlande enhets perspektiv räknade vi denna som en 

intervju med en upphandlare. Därav var vårt önskemål till Pehr att få kontaktuppgifter till två 

leverantörer, två beställare samt en upphandlare och om möjligt skulle de vara aktiva inom 

samma varuområde. Detta skulle ge oss totalt sex intervjuer till denna studie och de skulle 

täcka in alla tre aktörers synvinkel på vårt problem. Fler intervjuer hade ökat kvalitén på 

studien men med studiens tidsram i åtanke ansåg vi två intervjuer med varje aktör vara lagom. 
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Att välja personer till sin undersökning kan vara väldigt viktigt. Detta är beroende av vilken 

sorts undersökning man skall göra. Snöbolls- eller kedjeurvalsmetoden är en metod där man 

kommer i kontakt med personer genom att få uppgifter från personer som intervjuats tidigare 

(Bryman & Bell, 2011). Denna metod använde vi oss av, där vi först intervjuade Pehr som vi 

sedan fick uppgifter av till de andra personerna. 

 

Under ett handledningstillfälle i Borås kom vi tillsammans med vår handledare Christer 

Holmén fram till att de vetenskapliga teorier som vi skulle använda som verktyg till vår 

analys var intressentmodellen och rationalitetsteorin. Efter att ha läst in oss på dessa teorier 

var vi överens om att de skulle skapa grund för en bra analys. 

 

Efter ett par veckor kom det ett mail från Pehr innehållande namn och kontaktuppgifter som 

motsvarade våra önskemål. Genom telefonkontakt med Pehr hade vi redan vetskap om att de 

utvalda personerna alla agerade inom handel med livsmedel. Detta kändes för oss riktigt bra 

då vårt önskemål var att alla skulle vara aktiva inom samma varuområde, livsmedel kändes 

som ett bra område då det är väldigt viktigt och det är många som berörs av det. De två 

beställarna som vi fick kontaktuppgifter till var kökschefer på varsin skola, de köper alltså in 

livsmedel till sina skolkök från leverantörer som kommunen har skrivit avtal med genom en 

upphandling. De två leverantörerna var företagen Arla som levererar mejeriprodukter och 

företaget Johan i Hallen som levererar köttprodukter. Upphandlaren var Anette Sarwe på 

Kungsbackas upphandlingsenhet, hennes område är just livsmedelsupphandlingar. Mer 

grundläggande information om intervjupersonerna presenteras under avsnitt 4.1 

Intervjupersoner. 

  

Kontakten med dessa potentiella intervjupersoner togs över telefon, vi började med att planera 

när vi skulle önska genomföra intervjun och vi såg till att vara förberedda innan 

telefonkontakten togs. Den första som ringdes upp var upphandlaren Anette, vi förklarade vad 

samtalet handlade om och hon ställde upp på att boka in en intervju utan komplikationer. 

Nästa kontakt tog med beställarna av livsmedel och även här kunde intervjuer bokas in utan 

komplikationer. När vi sedan vände oss till de två leverantörerna började lite problem visa sig. 

Kontaktpersonen på Arla var placerad i Växjö och ute på resande fot, därav skulle en intervju 

bli besvärlig att planera in om den skulle genomföras med ett fysiskt möte. Vi lade då fram 

förslaget om att genomföra en telefonintervju och glädjande sågs detta som ett bra alternativ 

av kontaktpersonen. Bryman and Bell (2011) skriver att telefonintervjuer har sina fördelar och 

nackdelar. Några positiva effekter är att kostnaderna kan hålla nere. För oss hade det blivit 

kostnader för tågbiljetter till Växjö och andra kostnader som hade uppkommit. Även tid är 

något som man sparar genom att genomföra telefonintervjuer. Andra effekter är att det kan 

vara lättare att fråga och framförallt svara på lite känsligare frågor vid telefonintervjuer. Det 

är dock inte bra att göra längre intervjuer via telefon. Det är lättare för intervjupersonen att 

avsluta intervjun via telefon än när man gör det ansikte mot ansikte. Sedan ser man även inte 

hur personer reagerar på frågorna genom kroppsspråk, kroppsspråk som minspel och gester 

kan vara viktiga för intervjuaren för att få information. Kontaktpersonen hade dock ett 

önskemål innan han ville delta i en intervju, detta var att få se intervjufrågorna på förhand. Vi 

önskade gärna inte skicka frågorna på förhand då detta skulle ge möjlighet för svar som inte 

behöver spegla verkligheten. Vi var dock måna om att genomföra intervjun och valde då att 

skicka en tydlig förklaring av vad intervjun skulle hålla för inriktning, vilket ämne som skulle 

beröras. Detta godkändes av kontaktpersonen som nu gärna deltog i en intervju. 

 

Även leverantör nummer två, köttleverantören Johan i Hallen presenterade problem för oss då 

kontakt togs över telefon. Även denna person var mycket upptagen och ofta ute på resande 
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fot. Personen erbjöd självmant att hjälpa oss genom en form av mail-intervju, vi skulle 

formulera ett antal frågor i ett Word dokument och skicka detta till kontaktpersonen. Till detta 

var vi ganska skeptiska, här skulle förskönade svar verkligen ha möjlighet att uppkomma. Vid 

en liveintervju där frågorna ställs för första gången finns det mindre tid till att reflektera över 

svaret och det som sägs speglar mer troligt verkligheten. Vårt dilemma var nu alltså att söka 

reda på och kontakta en ny leverantör eller att följa det förslag som kommit om att intervjua 

över en mail konversation. Vi diskuterade detta tillsammans och tog framförallt studiens 

tidsperspektiv i beräkning mot återstående arbete då vi beslutade att skicka iväg ett mail med 

frågor som skulle täcka upp den information vi önskade få ut från intervjuerna. Detta blev för 

oss en ny och annorlunda intervjumetod som vi skulle utvärdera då svar kom tillbaka till oss. 

Om informationen var tillräcklig kvalitetsmässigt eller om en ny intervju trotts allt skulle 

behövas.  

 

De fyra intervjuer som vi nu skulle genomföra med en livekonversation bokades alla in under 

samma vecka fördelade på tre dagar. I vårt arbete hade vi nått stadiet där intervjuer och 

empirikapitlet var nästa del som behövde genomföras och skrivas. Då inriktningen nu blivit 

mot livsmedel speglas detta även i de intervjuguider som vi tillsammans formulerade inför 

dessa intervjuer. Vi skapade tre olika då vi ansåg att till de båda beställarna skulle samma 

intervjuguide kunna användas. Alla intervjuguider som vi skapat till denna studie har dock 

hållit samma röda tråd, första har personen fått presentera sig själv och sin arbetsroll, därefter 

har personen fått diskutera en upphandling ur sin synvinkel och sedan har intervjun riktats in 

mot studiens problem med faktorn pris. Skillnaderna har varit anpassningar utefter den 

arbetsroll som personen har haft i form av upphandlare, beställare eller leverantör. De frågor 

som vi skickade iväg till kontaktpersonen på företaget Johan i Hallen var dock lite 

annorlunda. Dessa var anpassade utefter studiens syfte med enkelhet i åtanke, vi ville inte 

skapa känslan av att det var jobbigt att besvara våra frågor för kontaktpersonen. 

 

Genomförandet av de första tre intervjuerna där vi skulle besöka personen var ganska lika. Vi 

anlände till platsen i god tid med allt material förberett. Vi använde likt vid intervjun med 

Pehr våra Iphones för att spela in hela konversationen och underlätta vår bearbetning av 

materialet. Vi höll oss till vår semi-strukturerade intervju form där vi följde vår intervjuguide 

och ställde följdfrågor då intressant information kom på tal. Gemensamt för alla dessa 

intervjuer, (och även telefonintervjun), var att de avslutades med att intervjupersonen sa att 

om vi skulle komma på några ytterligare frågor eller om någonting var oklart skulle vi bara 

höra av oss. Detta gav oss en skön känsla av att intervjun hade varit lyckad och 

intervjupersonen hade en positiv uppfattning om oss och vår studie. Telefonintervjun var 

däremot ganska annorlunda, vi säkerställde att vi kunde sitta i ett tyst rum för genomförandet 

av denna. Vi ville vara säkra på att ingenting skulle störa telefonsamtalet. När vi ringde upp 

vår kontaktperson på Arla, Mats Berg, presenterade vi oss och förklarade hur vi hade tänkt 

genomföra intervjun. En av oss skulle ställa frågor och den andre skulle sitta i bakgrunden 

och anteckna, dessutom skulle vi med Mats godkännande spela in hela intervjun. Vi var 

väldigt måna om att Mats skulle känna sig bekväm och veta vad som hände på vår sida av 

samtalet. Dessa intervjuer valde vi att inte transkribera likt den första. Det var en process som 

tog väldigt mycket tid och kraft som vi nu var överens om att vi kunde behöva lägga på andra 

delar i studien. Hur materialet bearbetades presenteras längre fram i detta metodkapitel. 

 

Efter dessa intervjuer gick arbetet över till att utveckla och förbättra olika delar av studien, 

alla avsnitt skrevs i separata Word-dokument för att sedan läggas in i vårt större 

huvuddokument där studien byggdes. Till empirikapitlet gjorde vi valet att presentera 

materialet i en löpande text, detta efter konsultation av vår handledare Christer. Vi delade upp 
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kapitlet utefter de roller som våra intervjuade personer innehar, upphandlare, beställare och 

leverantörer. Vi ansåg att denna uppdelning var logisk då intervjuerna hade olika syften i att 

presentera de tre olika parternas syn på vårt problem samt upphandling i sin helhet. Då 

intervjuerna nu var inspelade valde vi att lyssna igenom allihop och skriva ner intressanta 

kommentarer och information i punktform. Dessa punkter skrev sedan rent till löpande text 

där vi kombinerade de båda upphandlarna och de båda beställarna när vi presenterade deras 

perspektiv. Då vi ännu inte fått svar från köttleverantören Johan i Hallen fick den delen av 

empirin vänta. Fokus när vi plockade ut relevanta och intressanta punkter var att det skulle 

fylla ett syfte. Det som vi skrev ner skulle kunna vara användbart till den text som skulle 

skrivas. För att effektivisera arbetet delade vi upp intervjuerna i att en skrev om upphandlarna 

och en av oss skrev om beställarna. Detta kändes bra då vi planerat att i senare skede gå 

igenom hela studien för att höja kvalité och säkerställa likformighet genom studiens språk.    

 

Då tiden började kännas knapp och inget svar hade kommit från leverantören Johan i Hallen 

tog vi beslutet att söka en ny leverantör för intervju till vår studie. Genom Anette Sarwe fick 

vi kontaktuppgifter till leverantören Björn Anderssons Frukt & Grönt. Där bokade vi in en 

intervju med Maria Andersson för att fylla den sista delen i vår studie. Hon tog glädjande 

emot oss och vi genomförde intervjun på liknande sätt som de tidigare. Hela intervjun spelade 

in och vi använde en semi-strukturerad intervjuform för att kunna följa alla relevanta 

informationsvägar som intervjun presenterade. Denna intervju lyssnades igenom ett par 

gånger där information plockades ut och en text skapades tillsammans med information från 

den andre leverantörsintervjun för att presenteras i studiens empirikapitel. 

2.2 Metodreflektion 

Att ha en bra kännedom om både vår valda metod och andra potentiella metoder sågs som en 

självklarhet då det finns styrkor och svagheter i allt. Alternativa metoder och svagheter med 

vår valda metod är två huvudområden som metodböckerna användes till att fylla med 

information. 

2.2.1 Alternativ metod 

Enligt Yin (2003) är fallstudien bara en av många metoder som kan användas när man skriver 

en studie inom samhällsvetenskap. Andra exempel på metoder är Experiment, 

Surveyundersökning, Historisk studie eller en analys av källor. Alla metoder har styrkor och 

svagheter och det gäller för författaren av studien att välja den metod som passar bäst till 

studien. Detta genom att beakta de tre frågor som tidigare nämnts. 1. Hur ser forskningsfrågan 

ut? 2. Vilken kontroll har författaren över det beteende som skall undersökas? 3. Ligger 

studiens fokus på nuvarande företeelser eller på historiska händelser?  

 

När man genomför samhällsvetenskaplig forskning är fallstudien en vanlig metod och det är 

generellt den metod som föredras då man ställer frågor som ”hur” och ”varför” i sin studie 

(Yin, 2003). I denna studie används frågeordet ”hur” i forskningsfrågan. Detta tillsammans 

med att fallstudien som metod har fokus på nutida händelser och inte kräver någon kontroll av 

beteenden som studeras, gör att fallstudien passar bättre än de övriga metoderna till denna 

explorativa studie om offentlig upphandling. 

 

När Yin (2003) diskuterar vidare om alternativa forskningsmetoder skriver han att det finns en 

vanlig missuppfattning att de olika forskningsstrategierna skulle kunna sorteras in i ett 

hierarkiskt sätt. Flera samhällsvetare är fortfarande övertygade att surveystudier och 

livsberättelser passar en deskriptiv fas, att experiment är det enda som kan användas i 

förklarande eller kausala undersökningar och att fallstudier enbart passar under en explorativ 
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fas. Detta synsätt förstärker bilden att fallstudier bara utgör en preliminär eller inledande 

forskningsstrategi och att fallstudier inte kan användas för att beskriva eller pröva 

propositioner och hypoteser. Det hierarkiska synsättet är dock inget synsätt som är något som 

måste vara sant, detta synsätt kan ifrågasättas. Det finns flera berömda fallstudier som både 

varit förklarande och deskriptiva. Därför är en mer sann bild av dessa olika strategier mer 

omfattande än att bara dela in dem i olika fack. Alla av de tre olika strategierna kan användas 

till alla de tre syftena, alltså explorativt, deskriptivt och förklarande. Det finns alltså 

experiment som är explorativa eller deskriptiva eller förklarande, på samma sätt som de finns 

fallstudier som är utforskande, beskrivande respektive förklarande. Det finns självklart 

skillnader mellan de olika strategierna, men det är viktigt att vara medveten om att det inte 

finns några tydliga gränser emellan dem. De överlappar alltså varandra i många avseenden. 

Det viktiga med valet av strategi är att försöka undvika en dålig passform, alltså att det kan 

finnas någon som hade passat bättre (Yin, 2003). 

2.2.2 Reflektioner över fallstudien 

Ingen metod täcker upp allt, alla metoder har sina begränsningar. Kvantitativa forskare har 

kritiserat kvalitativa undersökningar och på samma sätt har kvalitativa forskare kritiserat 

kvantitativa undersökningar. För oss som författare till denna studie blir en metods svagheter 

viktiga då kännedom om dem kan stärka studiens reliabilitet. När det gäller kritik emot 

kvalitativa studier som fallstudien tar Bryman and Bell (2011) upp följande fyra områden som 

framförallt kommer ifrån de kvantitativt inriktade forskarna. 

 

Kvalitativ forskning får ofta kritik för att vara alltför impressionistisk och subjektiv. Detta 

innebär då att kvalitativ forskning bygger för mycket på vad just forskaren anser vara viktigt 

och relevant för studien. Vidare startar forskaren till en kvalitativ undersökning ofta på ett 

förhållandevis öppet sätt för att sedan precisera frågeställningarna. Detta leder ofta till att den 

som läser en kvalitativ forskningsrapport får relativt lite information om varför ett visst 

område eller temavalts till studien. Kvantitativa forskare menar att de har mer explicita 

frågeställningar och en tydligare koppling till existerande litteratur och viktiga teoretiska idéer 

om ett visst tema, jämfört med vad kvalitativa forskare har i sina undersökningar (Bryman & 

Bell, 2011) 

 

En annan stor kritik mot kvalitativa studier är svårigheterna till att replikera en undersökning. 

Detta är på grund av att en kvalitativ undersökning är ostrukturerad och att de ofta är 

beroende på forskarens egen uppfinningsrikedom. Forskaren själv är det viktigaste redskapet 

vid datainsamling i en kvalitativ undersökning och det är forskaren själv som styr vilket 

material han samlar in, självklart finns det även fördelar med detta. Speciellt när det handlar 

om det som observeras och registreras, och det som forskaren väljer att rikta in sig på, är det 

forskarens eget intresse som avgör (Bryman & Bell, 2011). 

 

Ett annat exempel av kritik relaterat till svårigheten med replikering är att de personer som 

ingår i studien högst sannolikt påverkas av forskarens egenskaper. Det kan alltså bli olika svar 

från de intervjuade personerna beroende på hur forskaren är som person. Aspekter som kön 

och ålder spelar också in. Även om träning i observation och intervjuande är ett nödvändigt 

steg, så är det inte helt lätt för blivande fallstudieforskare. Beroende på att personerna kan 

skilja sig i hur öppna man vågar vara, bidrar detta till att det är svårt, om inte helt omöjligt, att 

replikera en sådan studie och få samma resultat (Bryman & Bell, 2011).  

 

Kan ett fall vara representativt för alla andra fall inom samma område är en fråga som 

Bryman and Bell (2011) ställer. Deras svar är att nej det kan det inte. I en fallstudie arbetar 
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man inte med ett stickprov vars resultat man kan generalisera till en population, i många fall 

kan det vara rent omöjligt att beräkna en population. Resultat från en kvalitativ studie ska 

istället försöka generaliseras till teorin. Det är det teoretiska tankesättet som försöker stärkas 

när man diskuterar generalisering i en kvalitativ studie och det viktiga vid bedömning av 

generaliserbarhet är då de teoretiska slutsatserna i studien. Bryman and Bell (2011) nämner 

ytterligare en form av kritik emot kvalitativa studier nämligen bristande transparens. Denna 

kritik är dock inte lika stark som de ovan nämnda. Det handlar om att studien saknar 

information om hur den har planerats och genomförts på ett tydligt sätt. Hur har människor 

valts ut till intervju/observation? Hur har forskaren kommit fram till sina slutsatser? Vad har 

forskaren konkret gjort? Brister på detta område är en rak motsats till den kvantitativa studien 

där man finner omfattande beskrivningar om till exempel urvalsmetoder. 

 

Utöver den kritik som nämnts mot kvalitativa studier ger Merriam (1994) och Yin (2003) 

ytterligare ett par punkter av kritik som riktas mot just fallstudien som metod. De speciella 

egenskaperna hos fallstudiemetoden är grunden till att man väljer den som metod. Detta 

innebär även vissa begränsningar i dess tillämpning. Ofta strävar man efter en rik och tät 

beskrivning och analys av en företeelse för att producera en kvalitativt bra fallstudie. 

Problematiken som kan uppstå är ofta att produkten blir för lång och detaljerad vilket gör att 

upptagna personer och beslutsfattare sällan har tid att läsa och använda studien. Det finns 

många tips och förslag hur man skall lägga upp sin rapport, men hur stort utrymme man skall 

ge åt beskrivning, analys och sammanfattning är något varje forskare själv måste bearbeta 

(Merriam, 1994) 

 

Vidare skriver Merriam (1994) angående en begränsning av fallstudier att ”Fallstudier kan 

överförenkla eller överdriva faktorer i en situation, vilket gör att läsaren drar felaktiga 

slutsatser om hur det hela egentligen är”. Risken finns även att läsaren kan förledas att tro att 

fallstudien är en redogörelse av helheten av en situation medan den i själva verkat är 

maskerad till en helhet och endast utgör är en del. 

 

När Yin (2003) går igenom några vanliga fördomar mot fallstudien som forskningsmetod 

nämner han den brist på noggrannhet som kan dyka upp. Personerna som skrivit studien har 

varit slarviga och inte konstant noggranna med alla delar i studien. Skevheter, (”Bias”), kan 

ha tillåtits att påverka slutsatser och resultat i studien.  

2.2.3 Validitet och reliabilitet 

När det gäller att bedöma kvalitén på forskning är de båda begreppen validitet och reliabilitet 

viktiga, inom kvalitativ forskning har det dock diskuterats om hur bra dessa begrepp är då 

kvantitativ och kvalitativ forskning ser väldigt olika ut (Bryman & Bell, 2011). Både validitet 

och reliabilitet kan för kvalitativ forskning delas in i ett externt och internt perspektiv. 

 

Den externa validiteten handlar om hur väl ett resultat kan generaliseras till andra områden. 

Detta kan vara svårt för kvalitativ forskning då den ofta har en fallstudiedesign (Bryman & 

Bell, 2011). Den externa validiteten är svår att uppnå då vi endast har intervjuat personer 

inom livsmedelsbranschen. Dock är offentliga upphandlingar relativt homogena, vilket gör att 

vi kan dra vissa kopplingar till andra områden. Den interna validiteten innebär att det ska 

finnas en god överrensstämmelse mellan de empiriska observationer och de teoretiska idéer 

som forskarna bearbetar (Bryman & Bell, 2011). För att höja den interna validiteten har vi 

strävat efter att det skall finnas en relevans i det material som vi har lagt tid på. Material som 

inte har bidragit till studien har tidigt sållats bort. 

 



- 13 - 

 

Extern reliabilitet berör i vilken utsträckning en forskning kan replikeras, i en kvalitativ 

forskning är detta ofta svårt då det är omöjligt att frysa den miljö och de sociala grunder som 

gäller då studien inleds (Bryman & Bell, 2011). Denna aspekt inom validitet är svår för vår 

studie då lagar och praxis hela tiden utvecklas och bearbetas inom offentliga upphandlingar. 

Dessutom tillkommer det hela tiden nya aktörer på marknaden vilket gör att det hela tiden 

skapas nya förutsättningar för affärer. Den interna reliabiliteten berör hur väl forskarna har 

tolkat sina observationer under studiens gång (Bryman & Bell, 2011). Vad gäller denna punkt 

är vår studie stark, vi har under hela studiens gång jobbat tillsammans och varit två vid varje 

beslut. Dessutom har vi fört en diskussion mellan oss gällande alla de observationer som vi 

gjort under arbetets gång för att säkerställa oss om att vi uppfattat information på ett 

homogent sätt.    
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer relevanta teorier som varit vägledande genom skrivandet av denna 

studie, samt en genomgång av tidigare existerande forskning inom området offentlig 

upphandling att presenteras. 

3.1 Teoribildning 

För att kunna uppfylla syftet med denna studie används intressentmodellen och 

rationalitetsprincipen som verktyg för att kunna förklara faktorn pris och de effekter som den 

för med sig i offentliga upphandlingar. 

3.1.1 Intressentmodellen 

Grunden till intressentmodellen lades fram av Freeman, R Edward år 1984. Detta var ett 

förslag till de strategiska ledningarna av organisationer i slutet av 1900-talet. Med tiden har 

modellen vuxit och fått allt mer uppmärksamhet, det är verk av personer som Clarkson och 

Mitchell som har utvecklat teorin. Olika forskare definierar begreppet intressenter olika, men i 

regel så har det samma innebörd. Meningen med modellen är att företag bör ta hänsyn till de 

behov, intressen och influenser av folk och grupper som antingen påverkar eller kan påverkas 

av dess politik och verksamhet. Allt för att en organisation skall styras och bedrivas på bästa 

möjliga sätt (Wagner Mainardes, Alves, & Raposo, 2011) 

 

Intressentmodellens syfte är att försöka lösa problem mellan intressenter till ett företag, där en 

konflikt mellan dessa parter kan skada bolaget. Istället vill man få parterna att samarbeta mot 

gemensamma mål vilket gynnar alla. Ofta handlar det om aktieägare till företaget som kan ha 

intressen som krockar med andra parter inom företaget, det kan till exempel vara personer 

som är inblandade runt omkring företaget. Det kan vara allt från kunder, anställda, 

leverantörer, finansiärer och andra runt om i samhället. En vanlig diskussion är vilka grupper 

som kan kallas intressegrupper, och även skillnader mellan olika intressegrupper. Man kan 

dela upp dem genom att en intressegrupp är ”påverkare” som är kraftfulla och viktiga för 

företaget och en grupp är ”sökande” med mindre styrka som ofta får rätta sig efter 

påverkarnas vilja (Tullberg, 2013). 

 

Max Clarkson diskuterade vilka som bör ses som intressent till ett företag. Han ansåg att det 

bör vara partier som bär en risk till följd av ett företags verksamhet. Inte varje person som 

korsar en chefs väg. Clarkson tyckte även att det skall krävas ett direkt samband mellan ett 

specifikt socialt problem och specifika företagsaktiviteter. Detta för att den risk-baserade 

intressentmodellen kräver ett moraliskt åtagande från företaget för att försöka lösa problemet, 

saknas detta samband krävs alltså inget åtagande (Vidaver-Cohen, 1999). 

 

Intressentmodellens ursprung är från fyra akademiska viktiga områden: ekonomi, politik, etik, 

och sociologi. Freeman definierar hur aktörer med liknande intressen bildar en grupp och 

försöker sedan förklara förhållandet mellan företaget och dess omvärld och hur företaget beter 

sig i den miljön. Detta gör han genom en modell där företaget är i centrum och olika 

intressenter är knutna till företaget (Wagner Mainardes et al., 2011). 
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Figur 1: Intressentmodellen 

 

Tullberg (2013) tar i sin artikel upp att strävan efter lycka för en person kan jämföras med hur 

ett företag strävar efter vinst för företaget. Han refererar likt Freeman till Aristoteles, att en 

person kan efter ett beslut utvärdera sina känsloreaktioner och se om han är lyckligare nu i 

den nya situationen, efter ett beslut än innan beslutet. Alla har olika viljor och även olika 

saker som ger en den lycka man strävar efter. Det är detta som intressentmodellen visar att 

olika intressen kan leda till diskussioner och oenigheter inom till exempel ett företag 

(Tullberg, 2013). 

 

Freeman (2010) föreslår att intressentmodellen kan ses som en teori om hur en verksamhet 

arbetar. Många anser att näringslivet har genomgått stora förändringar det senaste decenniet. 

Ökningen av globalisering, dominansen av informationsteknik och framförallt en ökad 

samhällelig medvetenhet om konsekvenserna av hur verksamheter arbetar påverkar samhällen 

och nationer, vilket lett till förändringar i vår tankegång kring verksamheter (Freeman, 2010). 

3.1.2 Rationalitetsprincipen 

Rational Choice Theory (RCT) försöker förklara alla sociala fenomen i form av hur individer 

gör sina val. Alla påverkas av sina egna intressen, sina egna önskemål och då människan är 

självintresserad kan denna teori appliceras på alla val vi gör i livet. Teorin ser på sociala 

utbyten på samma sätt som ekonomiska transaktioner där alla parter försöker maximera sina 

fördelar och sin vinst. Detta samtidigt som negativa effekter önskas minimeras. De 

grundläggande antagandena för rationalitetsteorin är: 

 
1. Alla människor baserar sitt beteende på beräkningar av vad som är rationellt. 

2. Alla människor agerar rationellt när de tar beslut. 

3. Alla människors val tas med målet att maximera den upplevda nyttan eller att maximera 

vinsten. 

Konceptet med rationalitetsteorin appliceras vanligtvis inom ekonomi och marknadsföring, 

men även inom kriminologi och internationella relationer. Det finns dock kritik mot teorin i 

form av att den inte kan förklara sociala fenomen såsom altruism, ömsesidighet och 
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förtroende. Varför individer ansluter sig till grupper eller föreningar där kollektiva vinster 

söks och inte individuella är ytterligare en fråga som teorin inte kan besvara 

(BusinessDictionary). 

 

Enligt Halvor Vale (2010) är rationalitetsprincipen ekonomers bidrag till förståelsen av 

mänskligt beteende i dagens samhällen. Enligt principen finns det inget fel på individen som 

tar beslut utan alla har sina egna preferenser. Halvor Vale (2010) skriver angående beroende 

att vi inte behöver hålla med en drogmissbrukare angående dess preferenser, men vi har ingen 

rättighet att överföra våra egna preferenser på någon annan. Alla har sina egna preferenser 

som de gör sina val utefter. 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Offentlig upphandling och budgivningsprocessen 

”Procurement is the acquisation of goods and/or services at the best possible total 

cost of ownership, in the right quality and quantity, at the right time, in the right place 

and from the right source for the direct benefit or use of corporations, individuals, or 

even governments, generally via a contract” (Stephen  Martin, Hartley, & Cox, 1997).  

 

Med detta menar Stephen  Martin et al. (1997) likt Budica and Tudor (2013) att principen om 

offentlig upphandling uppfylls genom att ha den rätta varan på den rätta platsen vid den rätta 

tiden till det bästa priset. 

 

När förfarandet för tilldelning av ett kontrakt inleds upprättas kriterier som motsvarar den 

upphandlande myndighetens behov. Ur leverantörernas synvinkel blir detta självklart, beslut 

om dennes förslag kommer att bli vinnande i upphandlingen eller inte bör enbart grundas på 

kriterierna från den upphandlande myndigheten. Tilldelningssystemet spelar sedan en central 

roll i den offentliga upphandlingen, det är detta som avgör vilket anbud som den 

upphandlande enheten kommer se som det mest ekonomiskt givande utefter de kriterier som 

satts upp. Det avgör vilket anbud som vinner upphandlingen (T. H. Chen, 2008). 

 

T. H. Chen (2008) ger ett förenklat, illustrerande exempel på hur ett tilldelningssystem som 

används i Nederländerna fungerar: 

 
Tabell 1 Tilldelningssystem 

 

Resultat från upphandling 

 

Budgivare  

Kvalitets 

resultat Pris 

Pris 

resultat 

Totalt 

resultat 

A 30 1000:- 50 80 

B  35 1050:- 45 80 

C 38 1060:- 40 78 

  

Anta två kriterier, pris och kvalité, som värdesätts lika och har en möjlig poäng mellan 0 – 50, 

dessa avgör vilket anbud som anses vara det bästa av den upphandlande myndigheten. Poäng 

ges ut efter hur bra budgivares anbud är i relation till varandra, till pris ges poängen 50 till den 

som lämnat anbud med det lägsta priset. 45 poäng ges till den med näst lägst pris, 40 till de 

med 3e lägst och så vidare. Som tabellen visar vinner budgivare A budgivningen då dennes 

totala resultat från pris och kvalité sammanställs till det mest attraktiva för den upphandlande 

myndigheten (T. H. Chen, 2008). 



- 17 - 

 

 

I den offentliga sektorn finns det klara lagar och regler som avgör hur inköp organiseras. 

Offentlig upphandling är reglerad av ett antal regelverk och principer för att säkerställa att 

varor och tjänster upphandlas till konkurrenskraftiga priser (Stentoft Arlbjørn & Vagn 

Freytag, 2012). I Sverige är offentlig upphandling reglerad av lagen om Offentlig 

Upphandling (LOU) som likt EU-direktiven förespråkar en konkurrerande budgivning om 

offentliga kontrakt (Lundberg, 2005). Stentoft Arlbjørn and Vagn Freytag (2012) räknar upp 

ett antal principer som regelverken för offentlig upphandling bygger på: principen om 

likabehandling, principen om icke - diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, 

proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. 

 

En nyckel för att konkurrensen skall bestå är att små budgivare lämnar anbud på offentliga 

kontrakt, de spelar en viktig roll när det handlar om att bryta hemliga överenskommelser 

mellan större, mer etablerade budgivare (Estache & Iimi, 2010). Enligt Morand (2003) bör 

regeringar främja de små budgivarna då de medför viktiga ekonomiska aspekter i form av att 

skapa nya jobb, effektivitet och tillväxt. Det finns två tillvägagångssätt för ett mindre företag 

att involvera sig i offentlig upphandling, de kan antingen gå in direkt med egna anbud på 

offentliga kontrakt, eller de kan agera underleverantör till en huvudentreprenör (Morand, 

2003). 

 

Den asymmetriska auktionsteorin säger att nya, mindre budgivaren kan antas agera mer 

aggressivt i en budgivnings än mer etablerade aktörer. Estache and Iimi (2010) finner i sin 

studie av infrastrukturbranschen stöd för detta, framförallt inom vägarbetssektorn. I 

konkurrens med etablerade företag lägger nya aktörer mer aggressiva anbud på offentliga 

kontrakt för att vinna budgivningen. Vidare finner de att konkurrenseffekten är signifikant 

inom elektricitetsbranschen där ett större antal aktörer leder till lägre upphandlingskostnader 

(Estache & Iimi, 2010). Även Onur, Özcan, and Tas (2012) visar stöd för den asymmetriska 

auktionsteorin då man studerat offentlig upphandling i Turkiet. Antalet budgivare har en 

signifikant och negativ påverkan på upphandlingspriset. Förekomsten av en mer 

konkurrensutsatt miljö sänker kostnaderna för upphandlingen, vilket sänks ytterligare när 

utländska aktörer släpps in på marknaden (Onur et al., 2012). 

 

Även Gupta (2002) diskuterar konkurrens och dess påverkan på upphandlingspriset. “A 

market with 1,000 firms may be no more competitive than a market with 100 firms. How many 

firms, then, would be needed to bring about competitive prices?” Resultaten som Gupta 

(2002) kommer fram till är att anbudspriserna faller då antalet anbudsgivare ökar, vilket 

intygar att marknaden blir mer konkurrenskraftig med fler aktörer. Detta stämmer även 

överens med vad Estache and Iimi (2010) och Onur et al. (2012) skriver i sina studier. Vidare 

skriver Gupta (2002) i sina resultat att det krävs minst sex anbudsgivare för att skapa en 

konkurrenskraftig miljö. Ytterligare anbudsgivare påverkar inte nivån på det vinnande priset. 

Således kommer en marknad med 8, 50 eller 500 budgivare att skapa samma 

konkurrenskraftiga prisnivå i upphandlingen. 

 

De Silva, Dunne, Kankanamge, and Kosmopoulou (2008) tar upp ytterligare en aspekt som 

påverkar konkurrensen och priset i en upphandling i form av information. Data från 

upphandlingar motorvägsbyggen används och ger ett resultat som säger att ju mer information 

som släpps ut till anbudsgivarna desto lägre blir upphandlingspriset. I Oklahoma USA ledde 

det enbart till lägre genomsnittsbud och inte lägre vinnande anbud, vilket tyder på att 

ytterligare information kanske bara påverkar den övre delen av anbudsgivarna (De Silva et al., 

2008). 
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Traditionellt sker upphandling i Sverige genom en ”First-price sealed bid” vilket innebär att 

alla budgivare får lägga ett anbud på kontraktet samtidigt och ingen kan veta någonting om en 

konkurrents anbud (Lundberg, 2005). Det finns dock fler metoder som används för 

auktionerna av offentliga kontrakt, en av dessa är kombinatoriska auktioner. Det är en 

auktionstyp där flera kontrakt skall tilldelas samtidigt och budgivarna kan lämna separata 

anbud på delar och kombinationer av kontrakten. Den kombinatoriska metoden är dock svår 

att implementera, främst för att den kräver komplexa datasystem för att räkna ut vinnarna av 

budgivningen på ett sätt som ger det mest gynnsamma resultatet för den upphandlande 

myndigheten. Dessutom kan det vara mycket komplext för leverantörerna att lämna och 

framförallt att konstruera kombinatoriska anbud (Lunander & Lundberg, 2012). Vidare 

skriver de att konkurrensen kan förbättras genom att dela upp stora kontrakt i flera små då fler 

företag får möjligheten att kunna färdigställa kontraktet. Små och medelstora företag med 

begränsad kapacitet får möjligheten att konkurrera på ett helt annat sätt. De behöver inte 

utsättas för risken att vinna för många eller för få kontrakt på samma sätt som under en 

klassisk auktion, de kan matcha kontrakten bättre till sina kapaciteter (Lunander & Lundberg, 

2012) 

 

Kombinatoriska auktioner har enligt J. Chen, Huang, and Kauffman (2011) ett par egenskaper 

som gör dem effektiva som metod, den ekonomiska effektiviteten för auktionen, den 

ekonomiska effektiviteten för vinnaren av kontrakt samt dess genomförbarhet. De viktigaste 

frågorna i en kombinatorisk auktionsdesign är att uppnå effektivitet i fördelningen av 

kontrakt, att uppnå intäktsmaximering samt att uppmuntra sanningshalten i budgivningen.  

Vidare menar de att effektivitet i fördelningen av kontrakt uppnås då det sammanlagda värdet 

för både leverantörerna och upphandlarnas värdering maximeras.  Detta är även ett primärt 

mål i auktioner som involverar en statlig auktionsförrättare (J. Chen et al., 2011).  

 

Någonting som forskare är överens om är att offentlig upphandling är en mycket komplex och 

komplicerad process. Yeow and Edler (2012) tar upp en anledning till detta vilket är 

innovationer, upphandlare som arbetar med vanlig återkommande upphandling saknar 

kunskapen till att förstå och klara av upphandlingar av innovationer. Innovationer berör nya 

behov, nya tekniker och för med sig högre risker och skapar därmed en mer komplex situation 

(Yeow & Edler, 2012). Anbuden som företag ger skapar en annan komplex situation enligt 

Rezende (2009) i form av jämförelse av leverantörerna. Anbuden är långa dokument som 

skiljer sig åt på många olika sätt utöver priset. Det kan vara leveranstid, betalningsvillkor, 

mängden av varan/tjänsten eller leverantörens tillförlitlighet. Denna komplexitet skapar ett 

antal strategiska problem som man inte stöter på i en vanlig auktion där vinnaren är den som 

lägger det lägsta budet. Gene Richter, före detta Chief Purchasing Officer på IBM, menar att 

en enkel lägsta-budet auktion aldrig bör användas, inte ens för den enklaste upphandlingen:  

 

“There is nothing that a company buys that I can think of where only the price is 

important. There is a price, quality, delivering and technology issue in everything. So 

the purest use of auctions where the lowest bidder gets the business no matter what is 

terrible”(Rezende, 2009). 

 

Även Thai (2001) kommer fram till att upphandling är en mycket komplicerad process då den 

kräver vetenskaplig kunskap och förståelse från flera olika områden. Ekonomi, 

statsvetenskap, offentlig förvaltning, bokföring, marknadsföring, juridik, drift forskning, 

teknik och arkitektur är alla exempel på områden. Att ha en bra kommunikation med experter 

på dessa områden blir mycket viktigt då det är omöjligt att implementera dessa kunskaper i  
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upphandlingskunskapen. Enligt Thai (2001) kan det dock vara mycket svårt att uppnå en 

meningsfull kommunikation mellan discipliner som de ovan nämnda.  

 

I litteraturen återkommer fenomenet där omförhandlingar sker i en upphandling. Rezende 

(2009) påstår att samtal och förhandlingar ofta sker både före och efter det formella 

budgivningssteget i en upphandling. Detta är då när projektet/varan för upphandlingen är av 

en mycket komplex art. I en vanlig upphandlingsauktion är dock priserna i anbuden 

oföränderliga. Wang (2000) ger exemplet med kontrakt för det amerikanska 

försvarsdepartementet som ofta omförhandlas i efterhand. 

3.2.2 Lagar och regler för offentliga upphandlingar 

Offentliga upphandlingar påverkas av rättspraxis från Europeiska Unionen. EU är den som 

utvecklar begreppen för regelverket för offentliga upphandlingar. För att lyckas med målet av 

att få till en inre europeisk marknad så gäller det att öka gränsöverskridande av produkter och 

tjänster. Detta görs genom att lyckas med regleringen av offentlig upphandling och dess 

principer som fri rörlighet av varor och tjänster, etableringsrätten och förbud mot 

diskriminering på grund av nationalitet (Bovis, 2013). 

 

Enligt Stephen Martin, Hartley, and Cox (1999a) är det förbjudet att diskriminera utländska 

produkter och tjänster om det inte gäller till viss del försvarsmakten. Det finns undantag för 

dessa produkter, dessa gäller dock inte för produkter med dubbla användningsområden. 

Stephen Martin et al. (1999a) tar upp hur försvarsministrar och försvarsmakter gynnar 

inhemska leverantörer även fast det är produkter med dubbla användningsområden. EU-

direktiven om offentlig upphandling visar tydligt att försvarsmakten skall annonsera i EGT 

alla sina köp av produkter med dubbla användningsområden, där kontraktsvärdet är högre än 

tröskelnivån. Personerna som köper in varorna är också skyldiga att offentliggöra ett 

meddelande om att ett kontrakt har tilldelats, detta tillsammans med uppgifter om den 

vinnande leverantören samt värdet av det vinnande budet (Stephen Martin et al., 1999a) 

 

World Trade Organization (WTO) jobbar hela tiden för att förbättra internationell handel. 

Som sagt innan att transparens i offentlig upphandling en viktig fråga som det jobbar mycket 

med. Ett stort hinder för att få fram nyttiga svar på problemet är att det finns en oklarhet på 

själva begreppet ”öppenhet”. Samtidigt som öppenhet bara är ett medel för att nå ett mål i sig. 

Med öppenhet försöker WTO åtgärda ett av de stora problemen inom offentlig upphandling, 

man vill hindra möjligheterna till diskriminering av anbudsgivare (Arrowsmith, 2003) 

 

Ett annat problem som uppstår frekvent är när en vinnande leverantör inte kan leverera den 

vara eller tjänst till det priset som de vann budgivningen på. Att de ökar priset efter att de 

vunnit över de andra leverantörerna. Många länder har lagar och regler för att lösa problemen 

som kan uppstå när detta händer (Arrowsmith, 2004). 

 

Sökandet efter de rätta lagarna och reglerna för offentlig upphandling runt om i världen har 

gjort att internationella standarder och regler har genererat svåra relationer mellan befintliga 

discipliner. Konflikter eller motsägelser mellan internationella upphandlingsregler orsakas 

framförallt på grund av svårigheten att anpassa olika metoder med statliga organens metoder 

som de har för att skydda sina intressen. Skillnader och bristen på samordning mellan 

regelverken kan leda till problem, till exempel när en upphandlande myndighet är bunden till 

båda GPA (Government Procurement Agreement) och Världsbankens direktiv eller 

gränsöverskridande överenskommelser (Caroli Casavola, 2006). 
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Kennedy-Loest and Pourbaix (2010) påstår att EU länders försvars inköp kommer skakas om 

genom EU:s nya försvarsupphandlings direktiv. De kan snart behöva utsätta sina inköp av 

militär eller känsliga utrustning till full konkurrens. Detta kommer leda till en stor förändring 

för många regeringar i hur dem jobbar idag med försvars och säkerhets upphandlingar. De nya 

försvarsdirektiven vill hitta en balans mellan en öppen konkurrens och samtidigt skydda 

nationella säkerhetsintressen. Det är tiden som får utgör hur väl de kommer att lyckas få till 

den hårfina balansen. 

 

Det finns forskning som visar att 98 procent av all offentlig upphandling går till inhemska 

företag, samtidigt som importen i sin helhet ligger på ca 20 procent. Detta bevisar att det finns 

fortfarande mycket arbete kvar för att nå den europeiska inre marknaden (Stephen Martin, 

Hartley, & Cox, 1999b). 

3.2.3 Kvalité i offentliga upphandlingar 

Upphandlare tar sällan enbart pris i beaktning när upphandlingar skall avgöras, kvalitén på 

varan/tjänsten är någonting som ofta tas med och är direkt avgörande i det slutliga beslutet. 

Att genomföra en upphandling där faktorer utöver pris är av relevans leder till vad utövare 

ofta hänvisar till som komplexa upphandlingar. Upphandlingar inom försvaret är exempel på 

detta, här inkluderas flera dimensioner i beslutstagandet och omförhandlingar är förväntade 

längs resans gång. Den raka motsatsen till detta är då vanligt kontorsmaterial köps in, pennor 

är någonting där köpare enbart är intresserade av priset (asker & cantillon, 2010) 

 

Estache and Iimi (2012) skriver att det idag finns en stark allmän uppfattning bland 

upphandlare om att man inte skall kompromissa med kvalité i upphandlingar, framförallt inte 

när det handlar om stora, värdefulla projekt som infrastruktur. Detta för att det kan bli extremt 

kostsamt att ingå ett kontrakt med opålitliga och okunniga entreprenörer. I Madagaskar år 

2008 tvingades tre kontrakt till ett värde av $62 miljoner att sägas upp. Detta på grund av 

oacceptabelt låg kvalité på entreprenörens arbete. Den nya upphandlingen slutade med ett pris 

som ökade 37 %, samt att projekten blev över två år försenade. Dagens upphandlingspraxis 

försöker utesluta oprofessionella budgivare på offentliga kontrakt, för som sagt, de kan bli 

extremt kostsamma för den upphandlande enheten. Under de senaste åren har det dock vuxit 

fram en ny synvinkel på problemet, upphandling inom infrastrukturen kan användas för att 

stimulera ekonomin. Det kan vara ett effektivt sätt att främja lokala småföretag som på så sätt 

kan utvecklas och skapa en god tillväxt på marknaden. Genom att släppa på kvalitetskraven 

kan fler affärsmöjligheter öppnas upp för lokala företag, vilket kan bidra till att skapa en bra 

ekonomisk tillväxt. Estache and Iimi (2012) påpekar dock att risken med att kvalitén kan 

sjunka och skapa extremt kostsamma situationer alltid kommer finnas. De studerar 

avvägningen mellan pris och kvalité, de kommer fram till att implementering av signifikanta 

kvalitetskrav i upphandlingen leder till ökade upphandlingskostnader genom tekniska hinder. 

Dessutom minskar antalet anbudsgivare vilket ytterligare påverkar upphandlingskostnaderna. 

Det finns alltså ett stort ekonomiskt värde kopplat till kvalitetskrav när diskussioner förs 

angående upphandlingar inom infrastrukturen. Kostnaderna för en upphandling skulle kunna 

sänkas betydligt, men risken skulle alltid finnas med opålitliga entreprenörer och försenade 

projekt (Estache & Iimi, 2012). 

 

När Rönnbäck (2012 ) skriver om relationen mellan kvalité och pris ihop i upphandlingar är 

det bl.a. om hur värderingen kan ske i avvägningen mellan faktorerna när anbuden börjar 

komma in på kontrakt. Artikeln fokuserar på kollektivtrafiken i Sverige och säger att 

avvägningen mellan pris och kvalité måste överensstämma med marknadens situation och 

anbudsgivarna. Avvägningar som använts i Sverige är 80/20 (pris/kvalité) som grundas på 
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låga kvalitetskrav på marknaden, även 60/40 och 75/25 är exempel som går att finna inom den 

svenska kollektivtrafikens upphandlingar. Även om kvalité värderas klart lägre än pris i dessa 

exempel är två av tre anbudsgivare överens om att kvalité kan ha en avgörande roll i 

upphandlingen, detta då anbudsgivarna har erfarenheter av att beräkna sina kostnader till 

väldigt lika nivåer. Detta visar att kvalité är en viktig faktor i offentlig upphandling som måste 

beaktas och tas på allvar då den kan vara direkt avgörande i tilldelningen av ett kontrakt 

(Rönnbäck, 2012 ). 

 

asker and cantillon (2010) presenterar två typer av inköpsmöjligheter i form av Scoring 

auction och Bargainning och hur väl dessa två metoder fungerar då kvalité kommer in som en 

dimension: Scoring auction – Upphandlaren tillkännager hur han kommer värdera de olika 

anbuden utefter olika dimensioner så som kvalité och pris (the scoring rules), budgivarna 

lämnar sedan sina anbud och den leverantör vars anbud får det högsta resultatet utefter 

bedömningsreglerna vinner kontraktet. Här finns möjligheten för upphandlaren att spela ut 

leverantörerna mot varandra. Bargaining – Denna metod definieras som då en köpare 

förhandlar med leverantörer en i taget, för att gå vidare till en ny leverantör måste 

förhandlingarna förfalla mellan köparen och den första leverantören. Bargaining ger bättre 

utrymme för köparen att designa varan/tjänsten under förhandlingarna med en leverantör, 

dock sker detta till en ökad kostnad som effekt av den förlorade konkurrenseffekten i en 

auktion. 

 

Resultaten som de presenterar är att Scoring auctions fungerar bra medans Bargaining är 

mindre effektiv som inköpsmetod. Tolkningen görs att nyttomaximering handlar mer om att 

få fördelningen av kontrakt rätt än att vrida på kvalitéer. Detta är anledningen till att auktioner 

är bättre som metod enligt (asker & cantillon, 2010). 

3.2.4 Miljö i offentliga upphandlingar 

När det gäller miljöaspekten inom offentlig upphandling skriver Michelsen and de Boer 

(2009) att påtryckningar från kunder är den mest pådrivande faktorn för mer miljövänliga 

produkter, och under de senaste 10 åren har ett större fokus på offentliga upphandlingar vuxit 

fram. De definierar Green Public Procurement (GPP) som:  

 

“The approach by which Public Authorities integrate environmental criteria into all 

stages of their procurement process, thus encouraging the spread of environmental 

technologies and the development of environmentally sound products, by seeking and 

choosing outcomes and solutions that have the least possible impact on the 

environment throughout their whole life cycle”(Michelsen & de Boer, 2009) 

 

Det finns en klar skillnad idag mellan stora och små kommuner när det gäller GPP. Michelsen 

and de Boer (2009) skriver att det är mycket mer etablerat i de stora kommunerna än i de små. 

Detta stärks av Magerholm Fet, Michelsen, and de Boer (2011) som säger att det troligtvis 

beror på att de stora kommunerna har bättre och mer utvecklade inköpssystem i jämförelse 

med de små. Det kan ses som ganska viktigt att inse att vidare utveckling av GPP är nära 

relaterat med utvecklingen av nya professionella inköpssystem för de mindre kommunerna. 

Enligt Michelsen and de Boer (2009) skulle både stora och små kommuner dra nytta av att 

utveckla fler miljöfunktioner. En aspekt gällande detta tar de upp då de skriver att större 

kommuner har resurser till att skapa en upphandlingsavdelning som genererar både kunskap 

och inköpsstrategier. Detta kan vara svårt för mindre kommuner som dock kan använda sig av 

samarbete med andra kommuner. Inom kommunal upphandling är samarbete i inköpen 

speciellt effektivt och praktiskt (Michelsen & de Boer, 2009).  
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En annan aspekt av miljöfaktorn som berörs i forskning idag är hur viktig miljön är vid valet 

av en upphandlings vinnare. Michelsen and de Boer (2009) kommer fram till att kommuner 

behöver lägga mer vikt vid miljöaspekten vid val av leverantör, antingen vid ett första urval 

och/eller vid det slutliga valet av leverantör, ifall miljövänlig upphandling skall bli en viktig 

del i en hållbar utveckling i samhället. Enligt Palmujoki, Parikka-Alhola, and Ekroos (2010) 

finns varor och tjänster där miljöfrågan inte spelar någon roll, men inom majoriteten av fallen 

är den mycket viktig, kanske även den viktigaste frågan. En upphandlande myndighet som 

ställer miljökrav skall inkludera dessa i den informationen som skickas ut om upphandlingen. 

Om metoden ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” används skall en tydlig beskrivning av 

hur myndigheten kommer bedöma de övriga faktorerna vid beslutsfattning inkluderas. Vidare 

är det enligt Palmujoki et al. (2010) att genom sina offerter påverka tillverkare till att röra sig 

mot mer miljövänliga produkter och tillverkningssätt. Detta genom att på ett systematiskt sätt 

ställa krav ur miljösynvinkeln vilken kommer leda till förändringar i produkter på marknaden 

(Palmujoki et al., 2010). 

 

Ett exempel på område där GPP dyker upp är inom kollektivtrafiken. Lidestam and 

Abrahamsson (2010) skriver att ett utvecklat och expanderat bussystem kommer bidra till att 

minska koldioxidutsläppen drastiskt. Enligt EU-rekommendationer är målet sänka 

koldioxidutsläppen med 80 % fram till år 2050, och enligt EU-statistik är bussar bland de 

mest rena och energieffektiva transportmedlet på vägarna. Detta med ett utsläpp på hälften av 

den mängd koldioxid som en personbil ger ut och med en energiförbrukning per 

passagerarkilometer som ligger på hälften av en personbil (Lidestam & Abrahamsson, 2010). 

 

Enligt Magerholm Fet et al. (2011) finns det en stor skillnad mellan leverantörer och 

konsumenter i hur relevant miljöaspekten verkligen är i valet av leverantör vid en 

upphandling. Vidare är det inte säkert att leverantörerna håller med om vilka kriterier som är 

viktigast i upphandling, det är därför viktigt att släppa in leverantörerna i upphandlingen för 

att GPP skall kunna ske på ett effektivt sätt (Magerholm Fet et al., 2011). 

3.2.5 Diskriminering i offentliga upphandlingar 

Enligt Stephen  Martin et al. (1997) har och är fortfarande diskriminerande offentliga 

upphandlingar ett av de stora hindren till en inre fullbordad europeisk marknad. Med 

diskriminering inom offentlig upphandling menas att länder favoriserar sina inhemska företag 

och diskriminerar utländska företag. En undersökning år 1985 visade att importtäckningen var 

22 % för de länderna som var med i undersökningen i sin helhet, samtidigt som motsvarande 

siffra inom den offentliga sektorn endast var 2 %. Denna undersökning gjordes på fem 

medlemsstater inom EU, dessa var Belgien, Frankrike, Italien, Storbritannien och Tyskland. 

Undersökningen visar tydligt att det finns en diskriminering av utländska leverantörer inom 

offentliga upphandlingar. Forskningen visar att offentliga inköpare gynnade de inhemska 

leverantörerna framför de utländska.  Nuförtiden är så gott som all offentlig upphandling 

föremål till de omfattande EU-reglerna som syftar till att förbjuda en diskriminerande 

inköpspolicy. Det finns varor som inte ingår i dessa regler och Stephen  Martin et al. (1997) 

ger ett exempel på detta med material till ett lands försvar.  

 

EU:s upphandlingsregler har utvidgats betydligt sen studien från 1985, ändå så finns det 

relativt lite forskningen angående vilka effekter dessa regler verkligen har åstadkommit. Det 

finns väldigt få bevis på, om och även i vilken utsträckning de nya direktiven har lyckats att 

öppna upp EU:s marknader för offentlig upphandling. Den Europeiska kommissionen har 

sponsrat forskning för att få svar på vad som kan vinnas genom att övervinna de 
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protektionistiska känslorna för att lyckas med öppnandet av de offentliga upphandlingarna. 

De finns tre tydliga positiva effekter om man lyckas med det. För det första sparar 

kommunerna pengar om de köper från den billigaste leverantören. För det andra så kommer 

det att skapa en press nedåt på priserna från de inhemska företagen om de vill försöka 

konkurrera med de utländska företagen, som kommer in på de tidigare skyddade 

hemmamarknaderna.  Det sista positiva argumentet är att det blir en omstrukturerings effekt 

inom industrin på marknaden, på grund av trycket av de nya konkurrensförhållandena. Det 

leder till en minskning av europeiska företag på marknaden som gör att priserna sänks 

eftersom det blir mindre dubblering av forskning och utvecklingskostnader. De så kallade 

stordriftsfördelarna kommer att öka (Stephen  Martin et al., 1997). 

 

Breton and Salmon (1996) visar i sin studie ett antal orsaker som kan ligga till grund till att 

man gynnar inhemska producenter. De ställer frågan: Motiveras diskriminerande 

upphandlingspolitik alltid av protektionism? Detta tycker dem är ett självklart svar att det är 

så, men att de kan ha sina negativa effekter.  De menar att även om regeringen bestämmer sig 

för att endast köpa från inhemska leverantörer så blir effekten att det blir en press uppåt i 

priserna. Det gör att regeringens beskydd av inhemska leverantörer kompenseras av en ökning 

av köp av import varor av den privata sektorn. De citerar även Baldwin: 

 

”Since government purchases of most non-military items represent only a fraction of 

the domestic supply of these items, the preceding analysis suggests that government 

preferential purchasing policies are generally ineffective in raising the price received 

by domestic suppliers. Nor will they affect domestic employment, production, profits, 

or growth”(Breton & Salmon, 1996) 

 

Mclachlan (1985) menar i sin studie att det finns motiv för att diskriminera i offentliga 

upphandlingar. Det är svårt att få till en policy som helt och hållet får bort diskriminering 

eftersom det är de som sätter policyn som kan gynnas. Att dem personerna som sätter lagarna 

inte är helt neutrala i sin motivation. Därför säger att han att det kommer fortsätta att finnas 

problem med diskriminering.  

 

”There is a deep-rooted feeling, common to politicians officials, and industry, and 

invariably supported by the organs of public opinion that the taxpayers´ money should 

be used to purchase domestic goods and not foreign goods”(Mclachlan, 1985) 

 

Trots dessa positiva effekter så finns det alltså bevis på att köparna inte alltid håller sig till den 

nya lagstiftningen. Det är även inte heller klart att efterlevnad av lagstiftningen blir bättre. Det 

tidigare direktiv som utfärdades på 1970-talet. Dessa var ineffektiva och reglerna hade många 

kryphål som utnyttjades flitigt, samtidigt som kontroller av missbruk mot reglerna var alldeles 

för svaga. Efter forskningen om de fem medlemsländerna, kom en rad nya direktiv i slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet (Stephen Martin et al., 1999b) 

 

Det finns olika indikatorer som används för att mäta marknadens öppenhet. Köparen är 

skyldig vid varje köp att lämna en offentlig anbudsfordran och meddela om 

kontraktstilldelning. Dessa dokument ger sedan en mängd information för att analysera 

effekterna av reglerna för en öppen europeisk marknad för offentliga upphandlingar. Det finns 

dock bevis att detta inte alltid följs till punkt och pricka då de ibland inte publicerar ett 

meddelande om kontraktsbildning. Det påstås även vara stora skillnader mellan länder inom 

EU i vilken grad de lokala myndigheterna följer reglerna. Det behövs dock ett bredare 
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spektrum av indikatorer för att mäta marknadens öppenhet och få till en klar bild hur reglerna 

följs (Stephen Martin et al., 1999b) 

3.2.6 Korruption inom offentliga upphandlingar 

Offentliga upphandlingar av varor och tjänster utgör en väldigt stor del av världens handel 

enligt Auriol (2006). Den står för mer än hela 18 procent av världens bruttonationalprodukt. 

År 2002 gav detta en uppskattning att de offentliga upphandlingarna var hela 5800 miljarder 

amerikanska dollar. Det handlar om väldigt stora belopp och det kan tyckas att det bör vara 

väldigt stor säkerhet och kontroll över dessa upphandlingar runt om i världen. Det handlar 

trots allt om skattebetalarnas pengar, ändå så är det än idag väldigt svaga incitament för att 

övervaka dessa offentliga inköp. Det är till och med så att korruption utgör ett stort problem 

runt om i världen. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OCED) anti-

mot konvention som uppstod i februari år 1999 har inte lyckats få den fulla effekt som de 

hade hoppats på (Auriol, 2006). 

 

Det finns forskning som säger att den totala mängden mutor inom offentliga upphandlingar 

världen över uppskattas till 200 miljarder amerikanska dollar per år. Stämmer den siffran så är 

3,5 procent av all världens offentliga upphandlingar inblandade i korruption av något slag. 

Hur mycket pengar som förloras genom mutor är väldigt svårt att beräkna eftersom ingen vet 

skillnaden på köpet som blir på grund av mutor jämfört med den som hade vunnit utan mutor. 

Ett tankesätt är att den som vinns på grund av mutor är dyrare eftersom det annars är onödigt 

av leverantören att muta. Detta gör att den totala kostnaden av korruptionen blir svår att 

fastställa (Auriol, 2006). Statlig korruption kan som sagt finnas i många olika former som 

mutor, utpressning, förskingring och stöld. Detta är mot lagen i alla länder, ändå så 

förekommer det runt om i världen. Det förekommer som mest när det finns en stor potentiell 

vinst med en låg chans att blir upptäckt (Schefer & Woldesenbet, 2013). 

 

Enligt Auriol (2006) är det svårt att förstå hur det fortfarande kan vara ett så ineffektiv 

regelverk för offentliga upphandlingar. Det finns massvis med dokument från politiska 

partier, runt om i världen, att de har finansierats sina kampanjer, och även i partiledarnas 

privata konton, med pengar från mutor. År 2003 så ansåg företagsledare, att olagliga 

donationer till politiska partier är vanligt eller ganska vanligt i 41 procent av de 102 länderna 

som var med i undersökningen av World Economic Forum. Auriol (2006) presenterar två 

olika sorters korruption. Den första kallar han för ”capture” och det är korruption som uppstår 

när ett företag mutar en enskild offentlig tjänsteman för att lyckas få en handelsfördel 

gentemot sina konkurrenter. Detta motsvarar ”Active bribery” inom OCED-konventionen. 

Den andra sorten korruption är då man använder sig av utpressning för att gynnas av något 

slag. Detta är när ett företag betalar någon för att uppfylla ett krav som krävs för att inte bli 

utesluten från den aktuella handeln.  Denna typ av betalning kallas ”facilitation payments” 

inom internationell lagstiftning. Facilitation payment räknas inte som muta enligt de 

internationella anti-mot konventionerna från OECD. I motsats till mutor för capture som är 

mot de nationella och internationella lagarna. Detta är på grund av att capture ger en 

välfärdsförlust som inte utpressning gör. Detta är två olika former av korruption som inte är 

likvärdiga ifråga om kostnaden de utsätter skattebetalarna. Auriol (2006) visar hur regler bör 

fastställas för att klara av capture hot och säger att offentliga upphandlar bör få någon sorts 

stimulansbidrag för att motstå capture. 

 

De finns olika sätt att arbeta mot korruption och det sker på väldigt många olika sätt beroende 

på var i världen man befinner sig i. Många före detta kolonier till Europa och de flesta 

europeiska länderna som Frankrike, har immunitetslagar för att skydda politiker vid 
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korruptionsfall. De vill inte föra någon lista över spärrade leverantörer som är skyldiga för 

korruption. Detta gör att leverantörer som har gjort sig skyldiga till korruptionsbrott har lika 

chans att lämna anbud på andra nya offentliga upphandlingar (Auriol, 2006). 

 

För att tillsammans motarbeta korruption så tog WTO (världshandelsorganisationen) år 2012 

upp det som en punkt för första gången. Frågan som de skulle få svar på var: Vad skall WTO 

medlemmarna göra åt korruption inom internationell handel? Det är en relativt ny punkt för 

organisationen vilket gör att de återstår att se vilka effekter WTO kan åstadkomma mot 

korruption den närmsta tiden (Schefer & Woldesenbet, 2013). 

3.2.7 Etik inom offentliga upphandlingar 

Enligt Hunsaker (2009) finns det inga professionella upphandlare som vill vara inblandade i 

negativa rubriker. När det handlar om offentliga upphandlingar så är etik en viktig punkt. En 

offentlig upphandlare måste vara väl medveten med vad han håller på med. Det pågår en 

ständig utveckling inom offentliga upphandlingar och de gäller för den offentliga 

inköpsavdelningen att hänga med i utvecklingen och de trender som uppkommer inom den 

moderna upphandlingen (Hunsaker, 2009). 

 

Offentliga upphandlingar runt om i världen utgör en stor procent av de nationella 

ekonomiernas BNP. Detta gör att offentliga upphandlingar utgör en av de största marknaderna 

i världen. Offentliga upphandlare samarbetar ofta med en unik upphandlingsmyndighet som 

är distanserad från deras direkta tillsyns linje. Detta är på grund av att förhindra oetiskt och 

olaglig inverkan på upphandlarnas professionella bedömning (Hawkins, Gravier, & Powley, 

2011). 

 

När det pratas om etisk offentlig upphandling så är det oftast korruptionsfria inköp man syftar 

på. I de etiska offentliga upphandlingarna lovar aktörer att undvika intressekonflikter och 

säkerställer att de finns extern insyn (Tátrai, 2013). 

 

Hunsaker (2009) börjar sin artikel med Abrahams Lincoln ord, “If you once forfeit the 

confidence of your fellow citizens, you can never regain their respect and esteem”, det är 

stora ord från en stor ledare. Citatet visar vilket förtroende medborgarna har på regeringen och 

att man inte skall äventyra detta förtroende. Eftersom det kan ta oerhört lång tid att bygga upp 

ett förlorat företroende igen, om det ens är möjligt att återställa det som det än gång har varit 

(Hunsaker, 2009). Hon önskar skapa en högre medvetenhet om etik genom att visa att som 

offentlig inköpare är de ens ansvar att se till att grundläggande värderingar, integritet, ärlighet 

och öppenhet följs och även sprids i hela byrån där man arbetar (Hunsaker, 2009). 

 

Tátrai (2013) listar ett antal olika former av oetiska beteenden inom offentliga upphandlingar: 

A. Att den upphandlande myndigheten tyst medger anbudsgivarna i deras gemensamma 

intresse. 

1. Att de gemensamt bereder upphandlingsförfarandet. 

2. Att de sker olagliga handlingar under upphandlingsförfarandet. 

3. Olika tillgång till information under upphandlingsförfarandet. 

B. Att anbudsgivare samarbetar för ömsesidigt intresse. 

1. Anbudsgivare skickar samordnade anbud. 

2. Anbudsgivare delar upp marknaden mellan varandra för att minska konkurrensen. 

C. Missbrukar rättigheter och missbrukar även marknaden.  

1. Blockera flödet vid ett visst upphandlingsförfarande. 

2. Att man begränsar utbudet av anbud. 
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3.2.8 E-upphandling 

E-upphandling är något som växer inom offentliga upphandlingar. Ändå finns det enligt 

Huntgeburth, Steininger, Parasie, and Veit (2012) kommuner som fortfarande lite ovilliga till 

användning av e-upphandling. De menar att de federala beslutsfattarna bör berömma de 

kommuner som använder sig mycket utav e-upphandling, för att uppmuntra fler kommuner att 

använda sig av det. Att flytta offentliga upphandlingar till internet är en stor och spännande 

händelse som väcker stora förväntningar. Regeringarna i Europa står för hela 16 % av 

Europas brutto nationalprodukt, därför är nyheter om hur det skall gå till väldigt intressant. E-

upphandlingarnas positiva delar är besparingar för process och produktkostnader. Men ett av 

huvudmålen är även att öppenheten för upphandlade myndigheter förbättras, vilket är ett steg 

för att främja fullbordandet av den europeiska inre marknaden. Trots dessa positiva effekter 

som e-upphandling för med sig, har inte e-upphandling blivit så stort som förväntat. Enligt en 

undersökning från 2009 visade sig att från 63 storstäder runt om i Europa är det mer ett 

undantag att använda e-upphandling än en regel (Huntgeburth et al., 2012) 

 

Det är redan många andra branscher som bevisat stora betydande fördelar med användningen 

av e-upphandling. De positiva effekterna som de visat på är bland annat förbättrad efterlevnad 

av kontrakt, förbättrad informationshantering, sänkta inköpskostnader och minskade 

transaktionstider. Detta är från branscher från den privata sektorn men e-upphandlingen 

kapacitet visar att myndigheter kan även dem kan få stora positiva fördelar utav e-

upphandling. Som sagt är en av de stora fördelarna med internet är hur det gör att regeringen 

bli mycket mer transparent, vilket underlättar utbytet av information mellan offentliga organ 

och dess handelspartners. Redan för 10 år sedan försökte den brittiska regeringen sätta ett 

krav på att 90 % av all rutin inköp skulle ske via e-upphandling, det har dock gått långsamt 

framåt sedan dess. Det finns många olika förklaringar till varför det går så långsamt framåt för 

e-upphandlingarnas framfart för den offentliga sektorn (Doherty, McConnell, & Ellis-

Chadwick, 2013). 

 

Det uppstår alltid hinder som måste övervinnas när organisationer ska göra stora investeringar 

inom IT. Vanliga faktorer som spelar in är kulturell tröghet, motstånd till förändringar, brist 

på kompetens.  Men de organisationerna som har investerat i e-upphandling har ofta innan 

problem med många leverantörer, höga nivåer av fel och långsamma transaktionstider. 

Eftersom vid införandet av e-upphandling så har man ofta ett syfte att minska de 

administrativa kostnaderna, förbättra processeffektiviteten och att minska pappersarbetet 

(Doherty et al., 2013). 

 

Walker and Brammer (2012) visar på andra fördelar med e-upphandling som vi inte tagit upp 

innan. Här visar de på att offentliga sektorers organisationer som använder sig av e-

upphandling kommunicerar mer med leverantörer angående engagemang inom miljö och 

metoder för hållbar upphandling.  E-upphandling kan även öka effektiviteten och sänka inköp 

och leverans processen som sagt. Detta gör upphandlingarna mer ”lean and green”. Negativa 

effekter som de forskat fram inom e-upphandling är relationen mellan små och medelstora 

företag och e-upphandling. Små och medelstora företag har inte samma tillgångar som stora 

företag och inte heller samma kompetens oftast, vilket gör att om offentliga sektorer startar 

med e-upphandling och andra IT relaterade områden, så kan de tappa en del av de lokala små 

företagen. De små företagen är inte redo för e-upphandling jämfört med de stora etablerade 

företagen. Därför förespråkar enligt Walker and Brammer (2012) de stora företagen e-

upphandling. Offentliga upphandlingar blir beskrivet som ”The automation of the 

procurement process” (Walker & Brammer, 2012). 
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3.3 Summering av fynden 

Genom att gå igenom tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar inom området 

offentlig upphandling har ett antal faktorer och områden som påverkar offentliga 

upphandlingar identifierats. Dessa presenteras i tabell 2 nedanför. I denna studie kommer 

fokus att ligga på faktorerna 3 och 4, kvalité och miljö. 

 
Tabell 2: Faktorer som påverkar offentliga upphandlingar. 

1 Budgivningsprocessen 

(Stephen  Martin et al., 1997)* 
(Budica & Tudor, 2013) 
(T. H. Chen, 2008) 
(Stentoft Arlbjørn & Vagn Freytag, 2012) 
(Lundberg, 2005) 
(Estache & Iimi, 2010) 
(Morand, 2003) 
(Onur et al., 2012) 
(Gupta, 2002) 
(De Silva et al., 2008) 
(Lunander & Lundberg, 2012) 
(J. Chen et al., 2011) 
(Yeow & Edler, 2012) 
(Rezende, 2009) 
(Thai, 2001) 
(Wang, 2000) 

2 Lagar och regler 

(Bovis, 2013) 
(Stephen Martin et al., 1999a) 
(Arrowsmith, 2003) 
(Arrowsmith, 2004) 
(Caroli Casavola, 2006) 
(Kennedy-Loest & Pourbaix, 2010) 
(Stephen Martin et al., 1999b)* 

3 Kvalité 
(asker & cantillon, 2010) 
(Estache & Iimi, 2012) 
(Rönnbäck, 2012 ) 

4 Miljö 

(Michelsen & de Boer, 2009) 
(Magerholm Fet et al., 2011) 
(Palmujoki et al., 2010) 
(Lidestam & Abrahamsson, 2010) 

5 Diskriminering 

(Stephen  Martin et al., 1997)* 
(Breton & Salmon, 1996) 
(Mclachlan, 1985) 
(Stephen Martin et al., 1999b)* 

6 Korruption 
(Auriol, 2006) 
(Schefer & Woldesenbet, 2013) 

7 Etik 
(Hunsaker, 2009) 
(Hawkins et al., 2011) 
(Tátrai, 2013) 

8 E-upphandling 
(Huntgeburth et al., 2012) 
(Doherty et al., 2013) 
(Walker & Brammer, 2012) 

*Artikel har använts inom mer än 1 område 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras den empiri som har samlats in till studien i form av intervjuer och 

dokument med relevant information.  

4.1 Intervjupersoner 

Till denna studie har sex intervjuer genomförts, hur dessa har genomförts presenteras under 

2.1.3 urval, utförande och bearbetning av intervjuer. Här presenteras först grundläggande 

information angående intervjupersonerna.  

 

 Pehr Helsing: Pehr är verksamhetschef vid upphandlingsenheten i Kungsbacka 

kommun. Han har arbetat där sedan 1990 och besitter stor kunskap inom offentliga 

upphandlingar. 

 Anette Sarwe: Anette är ansvarig upphandlare för området livsmedel i Kungsbacka 

kommun och har arbetat med detta sedan augusti 2013. Innan dess arbetade hon med 

upphandlingar inom Västra Götalands region. 

 Kerstin Axelsson: Kerstin är sedan år 2000 kökschef på Särö grundskola. Där beställer 

hon varor till köket som kommunen har upphandlat. 

 Susanne Söderman: Susanne är kökschef på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka där hon 

beställer och använder varor som Kungsbacka kommun har upphandlat. 

 Mats Berg: Mats har de senaste 5 åren arbetat på Arla mot kommuner, landsting och 

statliga verksamheter. 

 Maria Andersson: Maria är ägare till Björn Anderssons Frukt & Grönt. Hon tog över 

företaget från sin far och de har under många år levererat till Kungsbacka kommun. 

Tabell 3: Genomförda intervjuer 

Intervjuperson Plats för intervjun 

Längd på 

intervjun 

Tid och datum för 

intervjuns start 

Pehr Helsing 

Pehrs kontor på 

upphandlingsenhet i 

Kungsbacka 76 minuter 

2014-03-07.  

Kl 09:00 

Anette Sarwe 

Konferensrum på 

upphandlingsenheten i 

Kungsbacka 53 minuter 

2014-04-09.  

Kl 11:00 

Kerstin Axelsson 

Personalrum i köket på 

Särö skola 33 minuter 

2014-04-10.  

Kl 10:00 

Susanne 

Söderman 

Personalrum i köket på 

Aranäsgymnasiet 40 minuter 

2014-04-10.  

Kl 13:50 

Mats Berg 

Konferensrum i 

bowlinghallen Strike&Co 

Gamlestaden 23 minuter 

2014-04-11. 

Kl 14:30 

Maria Andersson 

Personalrum hos Björn 

Andersson Frukt & Grönt 

i Kungsbacka 32 minuter 

 2014-05-06. 

Kl 10:00 
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4.2 Intervjuerna 

4.2.1 Upphandlarnas synvinkel 

Upphandlingsenheten i Kungsbacka kommun innefattar två områden, upphandling och E-

handel. Upphandlarna gör upphandlingar och skriver avtal som läggs in i E-handelssystemet 

där kommunens organisationer kan göra sina beställningar. På vardera enhet arbetar det 13 

personer med en enhetschef på varje enhet. Dessa två enhetschefer svarar till 

verksamhetschefen Pehr Helsing som står för det mer övergripande och strategiska i 

verksamheten. 

 

Pehr har arbetat på upphandlingsenheten i Kungsbacka sedan 1990 och har en väldigt bra bild 

av kommunen, han säger själv att han vet hur den fungerar. Idag är han verksamhetschef på 

upphandlingsenheten men då det behövs hjälper han även till med vanligt upphandlingsarbete. 

All upphandling i Kungsbacka kommun sköts från samma enhet, det kan gälla allt från nya 

skolböcker till fastigheter. Upphandlingsprocessen görs av upphandlarna som med hjälp av 

referensgrupper har formulerat de olika krav som den specifika upphandlingen ställer på 

leverantörerna. Siffrorna för upphandlingar växer konstant och värdet på ett kontrakt kan bli 

väldigt högt, t.ex. upphandlar Kungsbacka kommun livsmedel för mellan 60-70 miljoner på 

ett år. All upphandling i kommunen förväntas 2014 överstiga 2 miljarder vilket skulle 

motsvara ca hälften av kommunens omsättning som beräknas hamna runt 4 miljarder. 

 

En utav upphandlarna är Anette Sarwe, hon har arbetat i Kungsbacka kommun sedan augusti 

2013 med att upphandla livsmedel, innan detta har hon flera års erfarenhet med upphandling 

inom Västra Götaland regionen. Hon betonar likt Pehr hur viktig en upphandlares 

referensgrupp är i en upphandling, det är personerna i den gruppen som kan området och vet 

vad som behövs. Både Pehr och Anette gör en jämförelse mellan en tavla och en upphandling: 

 

”Det är vi som är ramen och referenspersonerna är bilden, tavlan ser olika ut för olika 

förvaltningar och de måste förse oss med bilderna så vi upphandlar rätt saker”- Anette 

 

Ramavtal görs inom 350-400 olika varuområden och detta gör det omöjligt att som 

upphandlar ha kännedom om alla behov som finns i kommunen. Därför blir referensgruppen 

viktig för utan den är det svårt att veta vad som behöver upphandlas. Det är samtidigt svårt att 

skapa referensgrupper då de så kallade experterna inom olika områden ofta jobbar mycket och 

en upphandling kräver ofta mycket tid. Därför har kommunen nu ambassadörspersoner ute i 

organisationerna som agerar likt en medlare mellan upphandlingsenheten och 

organisationerna. De håller ögonen öppna om vilka behov som finns samt informerar fram 

och tillbaka mellan organisationerna om upphandling, de hjälper även upphandlarna med att 

ta fram bra referenspersoner till upphandlingar. Pehr kallar dem för upphandlarnas förlängda 

armar. Anette hänvisar till egen erfarenhet i att det kan vara mycket krävande att ingå i en 

referensgrupp. I sin tidigare anställning som upphandlare för Västra Götaland regionen ingick 

hon även i en referensgrupp genom sin utbildning som biokemisk analytiker.  

 

När vi för in intervjuerna emot de tre olika faktorerna miljö, kvalité samt vår problemfaktor 

pris blir det tydligt hur viktigt det är att göra allting noggrant inom detta område. Pehr berättar 

om en livsmedelsupphandling där de bl.a. skulle upphandla persikohalvor i sin egen juice. 

Upphandlingen genomfördes och en leverantör blev tilldelad. Tilldelningen överprövades 

sedan av den leverantör som blivit placerad som tvåa i upphandlingen med argumentet att den 

vinnande leverantörens persikohalvor inte låg i sin egen juice utan i sockerlag. Med andra ord 

de uppfyllde inte ett ska-krav. Ett ska-krav innebär att det ska vara på ett visst sätt, likt i 
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nedanstående exempel för slaktmetod där djuret ska vara helt bedövat. Kungsbacka 

motiverade sitt beslut med att man inte hade undersökningsplikt, utan det var ett problem som 

kunde ordas i efterhand om det visade sig stämma. Det hela ledde till en rättsprocess efter 

vilken Kungsbacka valde att kontrollera alla leverantörers persikohalvor och fann då att den 

överprövande leverantörens produkt också var bristande och skulle tas bort. Det hela ledde till 

att en helt ny upphandling fick göras. Små otydligheter kan alltså leda till problem inom 

offentliga upphandlingar.  

 

Ur upphandlarnas synvinkel är miljöfrågan en mycket viktig punkt i en upphandling och 

ligger väldigt nära kvalitetsfaktorn. Vid intervjun med Anette fick vi ta del av ett häfte från 

miljöstyrningsrådet med deras upphandlingskriterier för kyckling och ägg. Detta häfte 

innehåller ett antal ska-krav och förslag på verifikat för dessa. Ett utdrag för slaktmetod ser ut 

enligt följande: 

 

Slaktmetod 
Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker. 

 

Förslag på verifikat 
 Leverantörsförsäkran, t.ex. vid införsel och import, protokoll från Svensk Fågel 

revision av ackrediterat kontrollorgan, verifikation av officiell veterinär på slakteri 

 Eller annan likvärdig typ av verifikation/dokumentation som verifierar kravet 

Häften med krav som dessa finns för alla former av livsmedel och de sammanställs i förväg i 

en upphandling tillsammans med upphandlarens referensgrupp. Ett ska-krav som Kungsbacka 

har idag är att en leverantör ska kunna ansluta sig till deras E-handelssystem där 

organisationer i kommunen gör sina beställningar. Det gäller då för leverantörerna som 

lämnar anbud att uppfylla dessa krav för att ha bästa möjlighet till att vinna budgivningen. 

Anette gillar miljöstyrningsrådets krav, de är enkla och effektiva att använda. Om man inte 

kan uppfylla ett krav som upphandlaren ställer i förfrågningsunderlaget använder Kungsbacka 

sig av ett belastningspålägg. Det vill säga om ju fler krav som en leverantör inte kan uppfylla, 

ju högre blir hans anbudspris då belastningspålägg läggs till detta. En fråga som Anette lägger 

fram är ifall man kan ställa krav på spjutspetsnivå i alla lägen? Kraven måste vara realistiska 

och de små företagen kanske inte klarar av detta. Att ha ISO-certifikat och miljösystem kan 

kosta stora summor pengar för företag. För mindre och medelstora företag som inte kan 

konkurrera med de större leverantörerna finns enligt Anette alternativet att leverera till en 

grossist som i sin tur levererar till kommunen. På detta sätt kan en mindre leverantör vara mer 

säker om att få sålt den mängd som önskas. Grossisten tar då emot lokala produkter genom 

avtal som kommunen inte är delaktiga i. Anette säger här återigen att det är referensgruppen 

med experter som sätter kraven och upphandlaren som genomför upphandlingen. 

 

Kungsbacka försöker dock värna om de mindre leverantörerna och Anette ger ett exempel 

med livsmedel där man bl.a. brutit ut grönsaker o frukt, färsk fisk, färskt bröd till mindre 

kontrakt istället för att ha ett stort. Man delar upp dessa för att få fler företag som konkurrerar 

i upphandlingen, fler mindre o medelstora företag önskas då man värnar om att de också ska 

ha en chans i en upphandling. Det ger även större möjlighet till mer närproducerat. 

 

Som sagt ligger faktorerna miljö och kvalité väldigt nära varandra för området livsmedel, 

många miljökrav syftar även till att skapa bättre kvalité på varorna. Ett vanligt och enkelt 

tillvägagångssätt för att testa kvalité är att helt enkelt ta in varan och prova den, grilla köttet, 

äta cornflakes, koka potatisarna etc. då detta sker använder sig Kungsbacka av flera olika 
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åldersgrupper, det är inte upphandlarna själva som testar varorna. Dagisbarn, skolelever, 

pensionärer från ålderdomshem tillsammans med experterna i referensgrupperna är med och 

testar varorna då man vill ha in allas åsikter. Även här kan det bli aktuellt med 

belastningspålägg för de krav som varorna inte uppfyller. Viktigt att nämna är dock att en 

leverantör kan vinns en upphandling trotts att denne tilldelas ett belastningspålägg. I dessa 

smaktester gäller även sekretess, man måste kunna vara opartisk då varorna värderas.  

 

Det är dock inte möjligt att göra smaktester med alla olika typer av varor som upphandlas i en 

kommun, att ta in fyra olika gurkor och testa dessa är inte praktiskt utan då rättar man sig efter 

miljöstyrningsrådets krav som man har ställt på leverantörerna. I ett sortiment behövs inom 

flera områden flera alternativ på samma typ av varor. Pehr berättar att de som arbetar med 

verktyg vid byggnationer av olika slag behöver bra kvalité på sina verktyg. Samtidigt behöver 

skolor inte samma höga kvalité på de verktyg som används under utbildningarna, för där finns 

risken att de får fötter och försvinner. De krav som ställs på leverantörer och varor är möjliga 

att anpassa efter de önskemål som referensgruppen har, om de t.ex. vill ha mer 

närproducerade produkter kan vi använda krav från miljöstyrningsrådet på ett sätt som gynnar 

lokala leverantörer/producenter. Marknaden utvärderas även med jämna mellanrum för att se 

när leverantörerna kan lämna anbud, när marknaden kan göra en upphandling effektiv. Ju fler 

aktörer som kan vara med och lämna anbud, desto bättre blir en upphandling. Att skapa 

konkurrens om kontrakten är en av upphandlarens viktigaste arbetsuppgifter enligt Pehr. För 

att tydliggöra detta drar han en liknelse till friidrotten: 

 

”På träning slås det inga världsrekord, det är på tävling de görs”- Pehr 

 

Ett bra sätt för upphandlare att skapa konkurrens är att upphandla oftare. Enligt LOU får ett 

kontrakt sträcka sig över fyra år, i att Kungsbacka har dessa delats upp till att varje kontrakt 

skrivs på två år, med möjlighet till förlängning 1+1 år. Det är dock viktigt att 

konkurrensutsätta oftare vilket gör att det inte finns någon säkerhet för att möjligheterna till 

förlängningar utnyttjas. 

 

De krav som ställs på leverantörerna och deras varor i förfrågningsunderlaget leder till slut 

fram i det pris som kommer vinna upphandlingen. I slutändan är det priset som avgöra vem 

som blir leverantör till kommunen. Detta är dock efter att andra faktorer har blivit beaktade. 

Som nämnts ovan ger Kungsbacka belastningspålägg till leverantörers anbud då de inte 

uppfyller ett krav, detta leder då till att miljö och kvalitetskrav påverkar priset i 

upphandlingen.  Anette förklarar att det är den strategi som formuleras fram i inledningen av 

en upphandling då man tar fram kravspecifikationen på leverantörerna som avgör om 

upphandlingen kommer få önskat utfall. Det måste finnas en tydlig plan som skall följas för 

att misstagen inte skall ske.  

 

På frågan om vilka konsekvenser en dominerande faktor som pris kan skapa i en upphandling 

berättar Anette om en gammal upphandling hon hört talas om. Varan i fråga var förkläden 

som man hänger runt halsen och dessa hade enbart blivit värderade efter pris. Kvalitén var 

jättedålig och då leverantören hade blivit kontaktad sa han att han inte kunde förstå varför 

hans förkläden blivit accepterade i första början. De var enligt honom själv jättedåliga 

kvalitetsmässigt. Här är det då kraven som ställs innan som är jätteviktiga, om dessa följs kan 

de dåliga varorna sorteras bort.  

 

Både Pehr och Anette understryker också att det är viktigt att allmänheten informeras i hur 

upphandlingar går till och vad de innebär. Allmänheten ser inte de bakomliggande faktorer 
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som vägs in i processen innan ett pris i slutändan avgör, t.ex. värderingen av kvalité och 

miljö. Anette säger att hon ofta får frågor via mail eller Facebook angående upphandlingar där 

det märks att invånare inte känner till hela processen. Allmänhetens väg till att påverka 

upphandlingar går enligt Anette via politikerna, det är här som folket kan få till förändringar 

då politikerna har makten att förändra lagar.    

 

”Vi är stora nog till att ha resurser, men vi är små nog till att vara personliga,  

vi är en lagom stor kommun”- Pehr 

 

Detta är Pehr egen beskrivning av Kungsbacka och dess arbete med upphandling. Han ser 

upphandling som en central verksamhet i kommunen, de jobbar och påverkar över hela 

kommunen och ofta på ställen där allmänheten inte tror att upphandling förekommer. Att det 

är en lagom stor kommun hänger även ihop med att kontakt är en form av A och O.  

 

Pehr ger även sin syn på en upphandlares viktigaste lagverk, Lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Den kan tyckas bökig i många fall men samtidigt har varit väldigt nyttig och hjälpt 

upphandlingsområdet väldigt mycket. Pehr har arbetat med upphandling sedan 1977 och då 

upplevt flera epoker, bl.a. när lagen kom för första gången 1994 och då den nya lagen kom 

2004. Lagen har satt upphandlingsämnet på kartan och förändrat bilden av upphandlare från 

administratörer till specialister. Som specialist gäller det att utmana lagen, Pehr likställer det 

med en fotbollsplan, om man är rädd för att misslyckas står man i mittcirkeln, och därifrån 

gör man inga mål som vinner matchen. Anette pratar också om LOU då hon poängterar hur 

viktigt det är att hänga med i utvecklingen som upphandlare, det kommer ofta nya rättsfall 

som man behöver uppdatera sig med. Likt inom alla områden lär man sig hela tiden när man 

arbetar med offentlig upphandling. 

4.2.2 Beställarnas synvinkel 

En kökschef på en skola är den person som är chef i matsalen, det är denna person som gör 

beställningar av livsmedel till skolans kök. På Särö grundskola heter kökschefen Kerstin 

Axelsson, hon har varit där och haft denna titel sedan år 2000. Hennes kök är ett 

tillagningskök/produktionskök som lagar 3400 portioner. Det är ett stort kök som producerar 

till andra mindre kök runt om omkring och har leveranser 3 gånger i veckan. Det är kalla 

halvfärdiga maträtter vilket gör att dem inte behöver ha leverans 5 dagar i veckan. 

 

På Aranäs gymnasieskola heter kökschefen Susanne Söderman och hon har haft denna titel på 

Aranäs de senaste sex åren. Hennes kök är också ett produktionskök som serverar till 1140 

elever på Aranässkolan, men de tillagar till uppemot 4000 personer varje dag runt om i 

Kungsbacka kommun. Susanne är aldrig med i produktionen utan hon gör pappersarbete med 

beställningar och andra viktiga uppgifter. Istället har Susanne 12 andra personer som har olika 

uppgifter i produktionen av all mat. 

 

Kerstin och Susanne förklarar i intervjuerna att det finns tydliga skillnader mellan 

grundskolor där Kerstin jobbar och gymnasieskolor där Susanne jobbar. Gymnasieskolor har 

inget krav på sig att servera mat till sina elever, det har däremot grundstadieskolor. Detta kan 

då enligt de båda kökscheferna påverka deras inställning till offentliga upphandlingar, 

speciellt när det handlar om pris, kvalité och miljö. Susanne säger att gymnasieskolor får 

pengar beroende på hur många tallrikar de serverar. Därför anses kvalité som en väldigt viktig 

punkt för Susanne som annars inte får in sina elever till skolans matsal.  
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Både Susanne och Kerstin handlar via den så kallade e-handeln. Detta sker via internet där de 

trycker i produkter som de skall beställa. Produkterna som de får välja mellan är produkter 

från leverantörer som har vunnit budgivningen på det specifika området. Kerstin tog som 

exempel att hon skall tillaga korv. Det finns miljarder korvar säger hon, men hon får välja 

mellan några specifika korvar som har ”tummen upp” inom e-handeln. ”Tummen upp” 

betyder att dessa produkter är de som gäller.  

 

”Hade det kunnat vara lite mer uppluckrat så kanske dom här mindre leverantörerna hade 

kunnat svara, för det kan jobbigt och besvärligt för de små leverantörerna med jobbet innan 

upphandlingar med all text som skall skrivas. Vi vet hur mycket jobb som vi behöver göra vid 

upphandling om vilka produkter vi ska, så kan bara tänka mig hur det är för leverantörerna” 

-Susanne 

 

Båda anser att systemet att relativt bra och enkelt, själva problemet är vilka produkter som har 

tummen upp. Det som är jobbigt är jobbet innan budgivningen, när man skall skriva ner varje 

lite detalj om varje produkt så att det inte blir några fel i upphandlingen. Det gäller att få rätt 

produkter, glömmer man någon detalj så kan det bli fel direkt. Det är inte många små och 

lokala leverantörer som har tummen upp utan det är de stora företagen och produkter som de 

har som man får välja mellan. Detta tycker båda är lite synd då de tycker att det hade kunnat 

vara lite mindre styrt ibland så man kanske hade kunnat handla i alla fall till en liten del med 

de lokala leverantörerna. Det finns enligt Susanne undantag då de tillåts att köpa av de lokala 

leverantörerna och det är när köket behöver produkter som inte finns med i upphandlingarna.  

 

”Vi är ju piskade att köpa den och den artikeln som kommer från de och de företagen, så vi är 

ju helt styrda” - Kerstin 

 

När det handlar om kvalité, miljö och pris så vet Kerstin ingenting om det. Hon har undrat hur 

upphandlarna väger in alla de olika parametrarna. Hon säger att det inte upp till dom själva 

utan att expertgrupperna som målar bilden i ramen har ett stort ansvar för hur resultaten blir. 

Expertgrupper bytts ut lite titt som tätt och det är alltså personer från olika användarområden 

runt om i Kungsbacka som sitter och samarbetar för vilka produkter som behövs. Personerna 

som blir utvalda och tackar ja till att vara med får därmed en viktig roll.  

 

Susanne från Aranäs var med i upphandlingen nu senast. Hon förde fram Aranäs åsikter om 

vad de önskade, och så kommer personer från andra kök och säger vad dem vill ha. Sedan får 

dem försöka sammanställa allas åsikter så alla blir nöjda. Det blev ett byte av en leverantör 

precis. Susanne berättar att de har haft Björn Andersson i 6 år och nu helt plötsligt fick de 

någon ny leverantör från Göteborg. Björn Andersson ligger här ute i Kungsbacka vilket var 

smidigt eftersom när de uppstod fel, så var dem här på 5 minuter och rättade till det. Nu blir 

det något nytt så det återstår att se hur det kommer bli, men hon är väldigt skeptisk.  

 

När det handlar om Susanne så har hon beslutat att inte sitta med i expertgrupperna. Detta är 

på grund av att hennes man jobbar för Servera, vilket är en av de största leverantörerna. Hon 

anser att hon kan bli partisk i hennes åsikter så hon tagit ett beslut att avstå från det. Men det 

är andra personer från Aranäs kök som sitter med ibland och för fram åsikter. Hon vill alltså 

inte vara med offentligt för att kunna slippa påtryckningar om att hon föredrar olika saker på 

grund av hennes mans jobb. Det Susanne bryr sig om är att de fixar bra produkter med bra 

kvalité, eftersom annars så får hon inte in sina elever till matsalen och får hon inte in eleverna 

så får hon mindre pengar till nästa år och så kan det bli en ond spiral. Hon menar att när 

barnen blivit ungdomar och börjar i gymnasiet så har de egna pengar. Subway ligger bara 5 
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minuter bort från Aranäs skolan, så är inte maten tillräckligt bra så springer de bort dit och 

slösar sina pengar. Hon säger att här serveras de 3 olika maträtter och då bör man lyckas få in 

eleverna till matsalen, men hon märker direkt när något är fel. Hon berättar exempel på när 

olika produkter blivit utbytta till nya produkter, då märker hon de direkt i slänghinken i hur 

mycket som slängs den dagen. Allt som sker inom offentlig upphandling för livsmedel till 

skolan resulteras här i skolan, så det är här vi ser resultat av de vinnande leverantörernas 

produkter.  

 

Kerstin förklarar att problem som uppstår när något är fel med produkterna eller om några 

produkter glömts att tas med i upphandlingarna blir problematiska och dyra. När detta uppstår 

så börjar man med en direktupphandling för den specifika varan och detta tar tid och kostar 

framförallt pengar. Det blir alltid mycket dyrare priser när det sker direktupphandlingar. Detta 

är ett argument till att expertgrupperna måste vara noggranna för de har ett stort ansvar för hur 

resultaten ute i skolorna blir. Enligt Susanne kan det vara jobbigt att följa alla steg och krav 

som behövs för att vara med i de vanliga upphandlingarna. 

 

”Vi har cirka 10 kronor per barn, så det är ju inte mycket pengar. Därför går det inte att ha 

alla de miljövänligaste produkterna” - Kerstin 

 

När det handlar om miljö så är det en svår fråga för de båda kökscheferna. Susanne berättar 

att dom började med något som hette smartmat och de var tvungna att använda dom 

produkterna som första rätt. Men produkterna som ingick i smartmat var katastrofala vilket 

resulterade i att maten inte var ätbar. Därför menar hon att när dem beslutar sig för att göra 

sådana satsningar så måste de vara bättre produkter. Det var så illa så att ungdomarna frågade 

om de fick fågelmat den dagen.  

 

Kerstin berättar att det var några upphandlingar som hade ett stort fokus på miljön. Problemet 

som uppstod sen var att produkterna som de skulle få köpa var alldeles för dyra för deras 

budget. Det spelade ingen roll att miljövänliga produkter hade vunnit upphandlingen för 

skolornas budget tillät inte kökscheferna att beställa dessa varor. Skolornas budget är inget 

som upphandlarna petar i, utan skolorna har en budget som de självständigt skall jobba efter.  

 

Susanne tycker att det kan vara positivt med miljö inriktningar men då gäller det att 

produkterna är okej och framförallt ätbara. De jobbar dom så miljö vänligt i den mån dem 

kan, men hon menar att det är inget speciellt som det läggs fokus på. Allt måste hela tiden 

passa verksamheten, eftersom funktionen är viktigast.  

 

Man får en del påtryckningar utifrån angående miljö och närproducerade varor. Folk förstår 

ofta inte upphandlingar, många ringer och frågar och klagar var allt kommer ifrån. Dom tror 

att de bara kan åka och handla lite var som helst. Bara Aranäs till exempel kanske behöver 

400 kg kyckling och så ska Lindälv och Särö också köpa in kyckling så tillsammans blir det 

över 1 ton kyckling. Det handlar alltså om stora mängder så det går inte att springa ner till 

ICA och köpa lite kyckling utan det är mycket mer komplicerat än så. Susanne berättar att det 

pratas hemskt mycket om svenskt kött och att allt skall komma från Sverige. Så det gäller att 

hålla låg profil och svara lugnt och metodiskt om varför allt inte kommer från Sverige. Ibland 

är det lätt att bli irriterad och säga emot dem som ringer men då riskerar man att det blir 

skriverier direkt. 
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4.2.3 Leverantörernas synvinkel 

Inom livsmedel är mejeriprodukter och frukt och grönt någonting som alltid behövs. Under 

många år har leverantören Björn Anderssons Frukt & Grönt levererat varor till Kungsbacka 

kommun. Företaget drivs idag av Maria Andersson som tog över efter sin pappa som drev 

företaget i över 35 år. 

 

Maria berättar under intervjun att de nu tyvärr har förlorat en nyligen slutförd upphandling 

angående frukt och grönt med Kungsbacka kommun, det har varit väldigt bra att ha 

kommunen som kund då vi ändå har andra kunder runt om i kommunen. Maria ser sitt företag 

som en mindre aktör och de måste tjäna pengar på varje projekt, detta är någonting som hon 

inte tror att den större aktör som nu vann upphandlingen i Kungsbacka måste göra. Enligt 

Maria använde de sig av faktorn pris för att vinna upphandlingen, de lämnade ett väldigt lågt 

pris med syfte att vinna och inte att tjäna pengar, baktanken till detta tror Maria är att de vill ta 

sig in på marknaden. 

 

Mats Berg arbetar på Arla som levererar mejeriprodukter och han berättar att de är direkt 

inblandade i upp emot 50 upphandlingar varje år där han själv och en kollega lämnar anbud. 

Genom olika samarbetspartners är de inblandade över hela landet även om de inte själva 

lämnar anbud över hela landet. Mats förklarar att de är väldigt vanligt i Sverige att olika 

kommuner samarbetar och gör sina upphandlingar samtidigt inom bl.a. livsmedel, 

upphandlingen för Göteborgs stad innefattade t.ex. hela 12 kommuner. Detta är enligt Mats 

lite mycket, i snitt är det 3-4  kommuner som gör livsmedelsupphandlingarna tillsammans.  

Kungsbacka har däremot valt att köra själva.  

 

När vi för in intervjun på hur en upphandling ser ut ifrån perspektivet ur en leverantörs 

synvinkel berättar Mats att upphandlarna ofta samlar information om hur marknaden ser ut 

ungefär sex månader innan en upphandling annonseras. När sedan förfrågningsmaterialet 

kommer ut läses det igenom och utvärderas av Arla. Utefter de krav som 

förfrågningsmaterialet ställer får man sedan formulera sitt anbud. Maria ger en liknande 

beskrivning på upphandling ur en leverantörs synvinkel. När de fått ut förfrågningsmaterialet 

läser de igenom det noggrant och ifall de har några frågor ser de till att meddela kommunen 

om dessa. Här har det nu blivit mycket effektivare på senare år när e-handel har kommit in i 

bilden och mycket kan skötas elektroniskt enligt Maria. För ett antal år sedan var det stora 

pappersdokument som skulle läsas igenom och skickas fram och tillbaka mellan enheterna 

som var inblandade. Det är väldigt viktigt att materialet för en upphandling är komplett och 

inte saknar då det är utefter detta som leverantörerna formulerar sina anbud säger Maria.  

 

Maria berättar att vissa upphandlingar annonseras ut i hela Europa, även om de är för den lilla 

kommunen Kungsbacka.  

 

”När förfrågningsmaterialet kommer ut står det att anbud ska lämnas på svenska, tänk då ett 

franskt företag, hur ska de kunna lämna anbud på svenska?” – Maria 

 

Enligt Maria borde detta inte vara OK utan engelska borde vara språket som anbuden ska 

lämnas på. Maria ser detta som en form av diskriminering av utländska aktörer. Mats gillar de 

regler och lagar som finns för upphandlingar, då det handlar om skattepengar som används 

måste det finnas säkerhet på att allting genomförs på bästa sätt. Någon möjlighet till jäv vid 

valet av leverantör får inte förekomma. Mats berättar även att de krav som ställs i ett 

förfrågningsmaterial ibland kan vara väldigt hårda, det är viktigt att det är relevanta och 

realistiska krav som ställs samtidigt som det enligt Mats är bra att det ställs krav. 
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Angående de olika faktorer som berörs i en upphandling tycker både Maria och Mats att miljö 

och kvalité är viktigt. Mats berättar att fler och fler som ställer ska-krav inom olika områden i 

upphandlingen, att produkterna ska vara krav märkta eller liknande. Kungsbacka är absolut en 

av de som gör det. Det blir en form av kvalité för dem då det bevisar för omgivningen att de 

kan minimera dåliga effekter på miljön med de produkter som de använder. För Maria är 

miljön jätteviktig och det hon anser smutsar ner mest är varutransporter. Därför anser hon att 

en närliggande leverantör borde värderas högt i upphandlingar när upphandlaren får in sina 

anbud. Maria säger att de själva ställer krav på sina egna leverantörer om transportfrågan, de 

har 3-4 leverantörer i Helsingborg som de försöker få att köra ihop, istället för att fyra 

lastbilar ska komma under natten kan det komma en. Enligt Maria handlar upphandlingar 

även mycket om service och inte bara den vara som berörs. Om någonting blir fel i en 

beställning eller leverans blir det ofta att man får åka tillbaka ytterligare en gång och rätta till 

felet. Det glöms varor i både beställningar och leveranser och om fem platser glömmer varje 

vecka utav de 160 som Kungsbacka kommun innefattar blir det ganska många mil extra. 

Maria jämför Kungsbackas 160 leveransställen med Varberg som har strax under 100 trots att 

de är en större kommun. Hon funderade på om de skulle lägga anbud på den upphandling som 

gjorde i Varberg i början av året men valde att avstå denna möjlighet.  

 

”Jag vet att det finns en leverantör i Tvååker och jag vet att de lägger anbud. De klarar detta 

10 gånger bättre än oss då de är på plats” – Maria 

 

Varberg är längre bort för Marias företag än vad Kungsbacka är och om de skulle får behålla 

Kungsbacka som kund skulle de bli mer riskabelt ifall det skulle fungera med båda 

kommunerna, Maria vill att det skall fungera från start. 

 

Kvalité är också väldigt viktigt menar Maria. Speciellt när det handlar om t.ex. förskolor som 

bara får en leverans i veckan, då gäller det att kvalitén är bra för varorna måste hålla sig tills 

nästa leverans kommer. Hon menar även att om man väljer en billigare produkt med sämre 

kvalité kan det bli lika dyrt om inte dyrare än den varan av hög kvalité. Svinn är någonting 

som kostar väldigt mycket, om en billigare potatis välj kan man behöva skala bort mycket mer 

av den än på den dyrare vilket gör att mycket fler potatisar behövs och då blir det i längden 

inte allt för billigt.  

 

Mats påstår att det alltid är faktorn pris som tillslut avgör upphandlingarna, detta gäller enligt 

honom inom alla branscher. Fast han påpekar att det är mycket som skall uppfyllas innan 

beslutsfattandet kommer fram till faktorn pris. Mats poängterar att upphandlarna utvärderar 

leverantörerna för att säkerställa att klarar av den tidsperiod som en upphandling avser, Oftast 

handlar det om 2 år som sedan kan förlängas med 1+1 år.  

 

”Vi måste se till att vi arbetar på ett rätt sätt, att arbetarna mår bra och alla sådana bitar 

som gör våra företag till en god handlingspartner” – Mats  

 

Men när man väl har klarat alla de krav som finns kommer priset tillslut och avgör processen 

och upphandlingen avgörs. Vidare har konkurrensen ökat genom de fria leveranserna inom 

EU. Vill man vara med och konkurrera gäller det att klara av allt, Mats säger att det finns 

ingen som tycker synd om någon som inte klarar av grejer utan det gäller att kämpa på om 

man vill nå framgång. 
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När Maria pratar om faktorn pris tar hon upp den upphandling som de nyligen förlorade. Det 

vinnande företaget använde just faktorn pris som en strategi för att vinna. Deras anbudspris 

var på en nivå som Maria inte skulle klarar av då hon måste tjäna pengar på sina projekt. Hon 

säger att efter en upphandling när allt material blir offentligt begärs de övriga anbudsgivarnas 

anbud in och de granskas för att se vad de gjorde som inte vi gjorde. Nu blev Marias anbud 

rankat som tvåa i upphandlingen och hon tycker detta var surt. Hon förklarar på ett förenklat 

sätt att när de formulerar det pris som de lämnar till kommunen görs det genom att uppskatta 

de kostnader som kommer uppstå och till detta adderas den vinst som önskas. Då får de ett 

anbud som de lämnar till kommunen för att värderas emot övriga anbud. Nu har hennes 

företag arbetet med Kungsbacka kommun under många år och har en bra kännedom om sina 

omkostnader samt hur arbetet i kommunen skall skötas effektivt vilket gjorde 

anbudsberäkningen relativt enkel. Maria säger att hon tycker att pris inte ska vara den enda 

faktor som värderas, det finns väldigt mycket mer som är viktigt i en upphandling. 

 

Enligt Maria finns det både för och nackdelar med avtal som offentliga upphandlingar. Utan 

avtal hade man kunnat slippa att leverera till de små platser som ingår i avtalen, den är de 

stora som är värdefulla och det är de som väger upp avtalet som helhet. Utan avtal hade det 

nog blivit väldigt smidigt att vara aktör men samtidigt hade marknaden kunnat bli väldigt 

splittrad. 

 

”Avtal gynnar ingen, ofta är priserna låga när man begär in priser, men inte när man börjar 

sälja” – Maria 

 

Priserna svänger mycket inom livsmedelsbranschen och framförallt inom frukt och grönt, då 

är avtal inte lika bra. Maria säger att inom vår bransch finns dagspriser, då har upphandlingen 

en bestämd dag vars priser alla skall använda då anbud lämnas. 

 

Maria berättar även om konsekvenser som uppkommit av att de nu förlorat Kungsbacka 

kommun som kund, de var tvungna att avskeda fyra personer. De har god kännedom om sina 

kostnader och vet att personal är en stor faktor. De var tvungna att agera direkt och sedan får 

de i efterhand se om det var tillräckligt eller inte. Idag är de bara nio personer i företaget, att 

avskeda fyra var alltså ingen liten grej. Hon är inte säker på om de kommer lämna anbud 

nästa gång, innan har de varit på automatik att de arbetat med Kungsbacka kommun. Nu 

kommer de kunna utforska nya affärsmöjligheter för att se vad som är lönsamt.  
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5 Analys 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras mot de vetenskapliga teorierna 

intressentmodellen och rationalitetsprincipen, samt tidigare forskning som samlats in och 

presenterats i studien. 

5.1 Intressenter 

Fenomenet offentliga upphandlingar är någonting som påverkar oss alla i dagens samhälle på 

något sätt, därav skulle man kunna säga att vi alla är intressenter till en upphandling. Som 

Tullberg (2013) tar upp i sin studie kan intressenterna delas in i två olika grupper som 

påverkare eller sökande i relation till fenomenet. Gruppen påverkare är de som är kraftfulla 

och har möjligheten att påverka fenomenet på egen hand. Gruppen sökande är mindre starka 

och kan inte påverka fenomenet på samma sätt, de får istället rätta sig efter resultatet. 

 
Figur 2: Egen illustration av intressenter till offentliga upphandlingar 

 

När det gäller offentliga upphandlingar finns det tre intressenter som kan benämnas 

påverkare. Dessa är beställarna, upphandlarna och leverantörerna. Det är dessa tre intressenter 

som på olika sätt kan påverka hur en upphandling kommer sluta. T.ex. kan beställarna 

påverka en upphandling genom att sitta med i de så kallade expertgrupperna där de kan föra 

fram önskemål angående vad de vill se upphandlas. Både Susanne och Kerstin har 

erfarenheter från uppdrag i expertgrupper där de lagt fram sina åsikter. I dagsläget kan de 

påverka genom att föra fram sina önskemål till andra beställare som ingår i referensgrupper.  

Detsamma gäller för upphandlaren Anette som har ingått i en expertgrupp under sin tidigare 

anställning då hon besitter unika kunskaper genom sin utbildning. 

 

När Freeman (2010) definierar intressentmodellen gör han det genom att illustrera hur olika 

aktörer med liknande intressen bildar en grupp. Han försöker förklara förhållandet mellan 

företaget och dess omvärld och hur företaget beter sig i den miljön. Detta är likt det som Pehr 

och Anette säger om att upphandlarna är den huvudsakliga enheten i offentliga upphandlingar, 

utan en upphandlande enhet skulle inte upphandlingar ske. Deras roll är som en medlare 

mellan leverantörerna och beställarna. De genomför arbetet med att skapa avtal mellan dessa 

och då detta är gjort försvinner de ur bilden, och återkommer först när upphandlingen behöver 

förnyas eller problem har uppstått. Pehr och Anette ser sig själva som delar utav den ram som 

håller ihop tavlan av offentliga upphandlingar. Wagner Mainardes et al. (2011) säger att 

företaget bör ta hänsyn till de behov, intressen och influenser av folk och grupper som 

antingen påverkar eller kan påverkas av dess politik och verksamhet. Allt för att en 

organisation skall styras och bedrivas på bästa möjliga sätt. Detta gäller även då för 

upphandlarna som måste lyssna på utomstående intressenter för att upphandlingarna skall 

kunna genomföras på bästa möjliga sätt och ge ett optimalt resultat (Wagner Mainardes et al., 

2011). 
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Leverantörernas inblandning går ut på att tävla om möjligheten till att få leverera varor och 

tjänster till organisationerna i kommunen. Om inte leverantörer lägger anbud på de kontrakt 

som annonseras blir det ingen upphandling. Detta innebär att det är leverantörerna som har 

den störta makten när det gäller att påverka en upphandling. Mats från Arla säger att de som 

leverantör kan försöka utmana de krav som ställs i en upphandling genom att ställa frågor och 

försöka få till förändrade krav till upphandlingen. Om detta inte uppfattas av upphandlarna 

kan leverantören välja att inte lämna anbud. Som sagt, lämnas inga anbud blir det ingen 

upphandling. 

 

Utöver dessa tre påverkande intressenter till offentliga upphandlingar finns det andra som 

påverkar. Den som Tullberg (2013) kallar sökande gruppen intressenter har inte samma 

möjlighet till att påverka upphandlingarna utan de får rätta sig efter resultaten. Detta gäller 

även inom offentliga upphandlingar då t.ex. barnen i skolan inte kan påverka en upphandling 

på egen hand, de måste börja med att föra fram åsikterna till köket. Susanne säger under 

intervjun att hon ofta får samtal från personer som frågar och klagar angående maten i skolan. 

Hon är dock som beställare bunden till det utbud som upphandlingarna skapar och kan inte 

rätta sig efter påtryckningar utifrån. 

 

Det finns ytterligare en intressent som kan påverka upphandlingar på egen hand och det är 

politikerna enligt Anette. Deras påverkan gäller dock offentliga upphandlingar i stort och inte 

den specifika upphandlingen. Därav ser vi inte politikerna som en relevant intressent för 

denna studie. 

5.2 Rationalitetsprincipen för upphandlarna 

Efter att ha intervjuat utvalda personer till denna studie har det skapats en relativt klar bild av 

upphandlingsprocessen i Kungsbacka kommun. I intervjun med Pehr Helsing säger han att en 

av en upphandlares viktigaste arbetsuppgifter och förmågor är att kunna skapa konkurrens i 

upphandlingarna. Hans liknelse till idrotten illustrerar på ett mycket bra sätt hur viktig 

konkurrens är för att uppnå resultat. Denna studie finns stöd för resultaten som Gupta (2002), 

Estache and Iimi (2010) och Onur et al. (2012) presenterar om att anbudspriserna faller då 

antalet anbudsgivare ökar, vilket intygar att marknaden blir mer konkurrenskraftig med fler 

aktörer. Konkurrenskraften är även någonting som förespråkas i de lagar och regler som finns 

angående offentliga upphandlingar enligt Stentoft Arlbjørn and Vagn Freytag (2012) och 

Lundberg (2005). Ett sätt som Pehr nämner för att skapa potential för en konkurrensutsatt 

upphandling är att utvärdera marknaden ofta. Att veta när leverantörerna på marknaden har 

möjlighet till att lämna anbud är mycket viktigt för ju fler som kan lämna anbud desto bättre 

blir upphandlingen. 

 

Stephen  Martin et al. (1997) skriver att de nya EU-direktivens mål var att öppna upp EU:s 

marknader för offentlig upphandling. Om detta blev den verkliga effekten av direktiven skulle 

de medföra tre klart positiva effekter. 

1. Kommunerna kan spara pengar om priserna är lägre.  

2. De inhemska företagens priser skulle pressas nedåt, om de vill försöka konkurrera med 

de utländska företagen som kommer in på de tidigare skyddade hemmamarknaderna.  

3. Det blir en omstrukturerings effekt inom industrin på marknaden som en följd av 

trycket från de nya konkurrensförhållandena. 

En faktor som är mycket viktig för konkurrensen är de små företagen. Estache and Iimi 

(2010) ser de små budgivarnas aggressivitet som mycket viktig då de främjar konkurrensen 

vid budgivningarna. Morand (2003) säger att regeringar till och med bör främja de små 
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budgivarna då de medför viktiga ekonomiska aspekter i form av att skapa nya jobb, 

effektivitet och tillväxt på marknaderna. I Kungsbacka försöker man värna om de små 

företagen i den utsträckning man kan. En form av kombinatoriska upphandlingsmöjligheter 

beskrivs under intervjun med Anette där Kungsbacka har brutit ner livsmedelsupphandlingar i 

flera mindre kontrakt. Detta har gjorts just med syftet att fler mindre och medelstora företag 

skall ha chansen att vara med och konkurrera i upphandlingar. Lunander and Lundberg (2012) 

bekräftar att konkurrensen kan förbättras genom att dela upp stora kontrakt i flera små då fler 

företag får möjligheten att kunna färdigställa kontraktet. Små och medelstora företag med 

begränsad kapacitet får möjligheten att konkurrera på ett helt annat sätt. De kombinatoriska 

kontrakten förespråkar alltså de små aktörerna. Upphandlarna i Kungsbacka är mycket tydliga 

med att konkurrens är bland det viktigaste i upphandlingen. För att förespråka konkurrens 

väljer man nu inte nödvändigtvis att förlänga kontrakten upp till de fyra år som LOU tillåter. 

För en av de bästa metoderna som kan användas för att skapa konkurrens är att upphandla 

oftare. 

 

Konkurrens  fler aktörer  små företag  kravspecifikationen förlänga avtal 

Figur 2: Egen illustration av upphandlares intressen 

 

Upphandlarnas intresse av att skapa konkurrens kan sammanfattas med ovanstående 

illustration. Upphandlarens viktigaste egenskap är att kunna skapa konkurrens om kontrakten. 

Detta innebär då att fler aktörer måste lämna anbud för att upphandlingen skall blir 

effektivare. För att fler skall lämna anbud vänder sig upphandlarna till de små och medelstora 

företagen och önskar att de försöker konkurrera med de större aktörerna. Tillvägagångssättet 

för att öppna en upphandling för de mindre aktörerna är att släppa på de krav som ställs i 

förarbetet till en upphandling. Alla företag klarar inte att uppfylla de tuffa och kostsamma 

krav som ofta ställs. För att skapa konkurrens väljer då upphandlarna att upphandla oftare, 

vilket innebär att det oftare blir aktuellt att lämna anbud. Det är alltså ingen säkerhet att man 

får vara leverantör under de maximala fyra år som LOU tillåter. 

 

Bakom detta ligger då frågan om de krav som formuleras i förarbetet till en upphandling. 

Frågan som Anette lägger fram om ifall man kan ställa krav på spjutspets nivå är mycket 

viktig att tänka på. Ur upphandlarnas synvinkel är detta extra viktigt att beakta då 

implementering av kvalitetskrav enligt Estache and Iimi (2012) leder till ökade 

upphandlingskostnader genom tekniska hinder och antalet anbudsgivare minskar. Det finns 

alltså ett stort ekonomiskt värde kopplat till kvalitetskrav. När det gäller kravbilden ur 

miljöaspekten finns det enligt Magerholm Fet et al. (2011) en skillnad mellan de olika 

aktörernas åsikter om signifikansen. För att miljövänlig upphandling skall kunna slå igenom 

är det därmed viktigt att upphandlarna släpper in leverantörerna mer i upphandlingarna. 

5.2.1 Upphandlarna om pris 

Budica and Tudor (2013) skriver att principen med offentlig upphandling uppfylls genom att 

ha den rätta varan på den rätta platsen vid den rätta tiden till det bästa priset. Detta kan även 

ses som definitionen på en effektiv upphandling. Att just säkerställa ”det bästa priset” är vad 

denna studie har fokuserat på och alla intervjupersoner har fått ge sina tankar om faktorn pris. 

 

Priset är vad alla upphandlingar grundar sig på, leverantörerna lämnar sina anbud och 

upphandlaren avgör sedan vilket anbud som vinner. I Kungsbacka används då en metod som 

går ut på att man gör ett pålägg till anbudsgivares angivna pris då de inte uppfyller ett krav 

som upphandlingen ställer. Detta innebär att andra faktorer än pris beaktas först. Både Pehr 

och Anette är mycket tydliga med att pris inte är en dominerande faktor i upphandlingen, de 
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andra faktorerna beaktas före. Kungsbackas tilldelningssystem liknar då det som T. H. Chen 

(2008) beskriver ifrån Nederländerna, som presenteras under kapitel 3.2.1 offentlig 

upphandling och budgivningsprocessen. Kungsbacka har de i förväg sammanställda krav som 

ställs på leverantörerna och utefter dessa kommer sedan anbudspriset att förändras och 

ordningen om vem som lämnat lägst pris i sitt anbud kommer troligtvis förändras. Just denna 

process belyser Pehr och Anette då de påstår att allmänheten har svaga kunskaper i 

upphandlingsprocessen. Frågor kommer ofta in angående upphandlingar och detta hänvisar de 

båda upphandlarna till angående den svaga kunskapen hos allmänheten. 

5.3 Rationalitetsprincipen för beställarna 

Ute på fältet finns det en stor skillnad i vilka intressen de olika grupperna har och hur varje 

grupp arbetar för att få sina intressen prioriterade. Rönnbäck (2012 ) skriver i sin studie att 

kvalité är en viktig faktor i offentliga upphandlingar som måste beaktas då det kan vara direkt 

avgörande för vem som vinner upphandlingen. Enligt Estache and Iimi (2012) finns det idag 

en stark allmän uppfattning bland upphandlare om att man inte skall kompromissa med 

kvalité i upphandlingar. Huvudintresset för beställarna var utan tvekan kvalité på produkterna 

som de beställer via upphandling. Priset var en viktig faktor eftersom de följer en viss budget 

som varje skola har, men kvalité kom i första hand enligt deras intresse. Detta återfanns även i 

litteraturen, hur kvalitén kan bli lidande när andra faktorer ställs för högt och kvalitén blir för 

lågt prioriterat. Ett speciellt ämne som återfanns mycket i litteraturen och även i intervjuerna 

var faktorn miljö. När det gäller miljöaspekten inom offentlig upphandling skriver Michelsen 

and de Boer (2009) att påtryckningar från kunder är den mest pådrivande faktorn för mer 

miljövänliga produkter, och under de senaste 10 åren har ett större fokus på offentliga 

upphandlingar vuxit fram. Detta bekräftar både Susanne och Kerstin då de berättar att det 

miljöprioriteras alldeles för högt vissa gånger, vilket leder till att kvalitén blir lidande och att 

priset blir högre. Varans funktion blir lidande när fel krav ställs på produkterna enligt 

Susanne. 

 

Som Estache and Iimi (2012) presenterar i sin artikel att när kvalitetskraven höjs resulterar det 

i färre anbudsgivare kan miljökraven ha en liknande effekt. Höjda miljökrav leder till att färre 

leverantörer kan gå med i budgivningen eftersom de då inte når upp till de krav som krävs för 

att delta. Susanne var strikt inne på att kvalité var ett måste för hennes kök. Hennes mål och 

vision var att lyckas få in alla sina elever till matsalen för att äta så att inte eleverna springer 

över gatan för att äta på Subway eller liknande restauranger som finns i närheten av skolan. 

Hon menade då att för att lyckas med det så måste helt enkelt kvalitén vara tillräckligt hög. 

Därför ansåg hon angående miljöprodukter att det ofta blir tufft. Miljövänliga produkter som 

tappar i kvalité och smak funkar inte för Susannes kök. 

 

Stentoft Arlbjørn and Vagn Freytag (2012) räknar upp ett antal principer som regelverken för 

offentlig upphandling bygger på. Två av dessa är principen om likabehandling och principen 

om icke - diskriminering, vilket innebär att alla företag skall få tävla om kontrakten på lika 

villkor. Susanne och Kerstin tycker det hade kunnat vara positivt i vissa lägen att få välja 

leverantör helt själva. Om upphandlingarna hade varit lite mindre styrda och om man som 

beställare inte hade blivit lika låst hade man kunnat köpa några produkter av de små lokala 

leverantörerna. Deras önskan är inte möjlig eftersom de ska följa den vinnande leverantören 

från budgivningen. Dock finns det enligt Susanne undantag då de kan köpa av de lokala 

leverantörerna och det är när köket behöver produkter som inte finns med i upphandlingarna. 

 

I Michelsen and de Boer (2009) studie om miljöpåverkan säger de att för att förbättra miljön 

så bör fler kommuner fokusera mer på miljöeffekterna när de väljer leverantörer vid 
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upphandlingarna. Palmujoki et al. (2010) visar i sin studie att genom att systematiskt ställa 

krav ur miljösynvinkeln kan upphandlarna påverka sina leverantörer till att arbeta mer 

miljövänligt och på så sätt leda till förändringar på marknaden. Kerstin och Susanne tycker att 

man skall jobba så miljövänligt i den mån man kan, men att det inte kan vara 

huvudprioritering för upphandlarna. Blir det prioriterat så finns det stor chans att det blir för 

dyrt för beställaren. 

 

Estache and Iimi (2012) skriver i sin studie om att kostnaderna för en upphandling skulle 

kunna sänkas betydligt om man sänkte kvalitetskraven, men risken skulle alltid finnas med 

opålitliga entreprenörer och försenade projekt. Detta speglar det som Susanne berättar 

angående hur jobbigt det kan vara att följa alla steg och krav som behövs för att vara med i de 

vanliga upphandlingarna. Risken att sänka kvalitetskraven vid upphandlingarna kan bli 

kostsamt eftersom det kan bli problem om de t.ex. inte kan leverera de produkter de lovat. 

Kerstin påpekade också att det som är dyraste är när något är fel och man måste göra direkt 

upphandlingar, för då blir priserna högre än de vanliga upphandlingarna. 

5.3.1 Beställarna om pris 

Palmujoki et al. (2010) skriver att då metoden ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” används 

i en upphandling, skall en tydlig beskrivning av hur myndigheten kommer bedöma de övriga 

faktorerna vid beslutsfattning inkluderas. Upphandlingspriset och andra parametrar är 

någonting som Kerstin inte vet mycket om. Hon har undrat hur upphandlarna väger in alla de 

olika parametrarna. Hon säger att det inte upp till de själva utan att expertgrupperna som 

målar bilden i ramen har ett stort ansvar för hur resultaten blir. 

 

Enligt Huntgeburth et al. (2012) finns det kommuner som är lite ovilliga till att implementera 

e-upphandling, att flytta offentliga upphandlingar till internet är en stor och spännande 

händelse som väcker stora förväntningar. Produkterna som Kerstin och Susanne får välja 

mellan är produkter från leverantörer som har vunnit budgivningen på det specifika området. 

Kerstin tog som exempel att hon skall tillaga korv. Det finns miljarder korvar säger hon, men 

hon får endast välja mellan några specifika korvar som har ”tummen upp” inom e-handeln. 

Huntgeburth et al. (2012) säger vidare att myndigheter bör berömma de kommuner som 

använder sig mycket utav e-upphandling. Både Kerstin och Susanne anser att systemet att 

relativt bra och enkelt, själva problemet är vilka produkter som har tummen upp då detta gör 

valmöjligheterna mindre. Kerstin berättar att det varit några upphandlingar som haft ett stort 

fokus på miljön. Problemet som uppstod då var att produkterna som de skulle få köpa var 

alldeles för dyra för deras budget. Det spelade ingen roll att miljövänliga produkter hade 

vunnit upphandlingen för skolornas budget tillät inte kökscheferna att beställa dessa varor. 

Skolornas budget är inget som upphandlarna petar i, utan skolorna har en budget som de 

självständigt skall jobba efter.  

 

”Vi har cirka 10 kronor per barn, så det är ju inte mycket pengar. Därför går det inte att ha 

alla de miljövänligaste produkterna” - Kerstin 

5.4 Rationalitetsprincipen för leverantörerna 

”Procurement is the acquisation of goods and/or services at the best possible total cost 

of ownership, in the right quality and quantity, at the right time, in the right place and 

from the right source for the direct benefit or use of corporations, individuals, or even 

governments, generally via a contract” (Stephen  Martin et al., 1997).  
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Leverantörerna är den part som skall se till att varorna kommer till de olika organisationerna 

som gör beställningar, deras part i ovanstående definition av upphandlingar är alltså att vara ” 

the right source” 

 

Morand (2003) skriver i sin studie att regeringar bör främja de små budgivarna då de medför 

viktiga ekonomiska aspekter i form av att skapa nya jobb, effektivitet och tillväxt. Detta är 

någonting som vi i denna studie kan hålla med om då Maria berättar om konsekvenser som 

uppstått efter att hennes företag förlorade Kungsbacka kommun som kund. De var tvungna till 

att agera direkt och då de har bra insikt i sina kostnader blev följden att fyra personer fick 

avskedas. 

 

Estache and Iimi (2010) finner i sin studie att i konkurrens med etablerade företag lägger nya 

aktörer mer aggressiva anbud på offentliga kontrakt för att vinna budgivningen. Detta finner 

vi stöd för i vår studie då Maria tror att den nyligen avgjorda upphandlingen för frukt o grönt i 

Kungsbacka vanns av en ny aktör genom att strategiskt lämna lågt anbudspris. Enligt Maria 

var deras aggressiva anbud lagt med syfte att ta sig in på marknaden. 

 

Michelsen and de Boer (2009) skriver att större kommuner har resurser till att skapa en 

upphandlingsavdelning som genererar både kunskap och inköpsstrategier. Detta kan vara 

svårt för mindre kommuner som dock kan använda sig av samarbete med andra kommuner. 

Inom kommunal upphandling är det effektivt och praktiskt att samarbete vid inköpen 

(Michelsen & de Boer, 2009). Detta bekräftas av Mats som säger att det i Sverige är väldigt 

vanligt att olika kommuner samarbetar och gör sina upphandlingar inom livsmedel 

tillsammans. 

 

Stephen  Martin et al. (1997) skriver i sin studie att diskriminering har och är fortfarande ett 

av de stora hindren till en inre fullbordad europeisk marknad för offentliga upphandlingar. 

Med diskriminering inom offentlig upphandling menas att länder favoriserar sina inhemska 

företag och diskriminerar utländska företag. Detta är någonting som vi i denna studie kan 

bekräfta. Maria påpekar att när anbuden går ut i Europa sker en viss diskriminering från 

svensk sida. I kravspecifikationen skrivs ofta att anbuden skall lämnas skrivna på svenska. 

Detta är inte helt rättvist enligt Maria. För att lyckas med målet av att få till en inre europeisk 

marknad så gäller det att öka gränsöverskridande av produkter och tjänster. Detta görs genom 

att lyckas med regleringen av offentlig upphandling och dess principer som fri rörlighet av 

varor och tjänster, etableringsrätten och förbud mot diskriminering på grund av nationalitet 

(Bovis, 2013). Även Mats tycker det är bra med alla krav och lagar som måste följas eftersom 

det är våra skattepengar det handlar om och att de skall användas på bästa sätt. Därför skall 

det inte finnas några möjligheter till jäv eller liknande av valet av leverantör. 

 

Enligt Rönnbäck (2012 ) är två av tre anbudsgivare överens om att kvalité kan ha en 

avgörande roll i upphandlingen, detta då anbudsgivarna har erfarenheter av att beräkna sina 

kostnader till väldigt lika nivåer. Detta visar att kvalité är en viktig faktor i offentlig 

upphandling som måste beaktas och tas på allvar då den kan vara direkt avgörande i 

tilldelningen av ett kontrakt (Rönnbäck, 2012 ). Detta håller vi i denna studie med om då 

Maria pratar om faktorn kvalité som en väldigt viktig aspekt i offentliga upphandlingar. Hon 

menar att om man väljer en billigare produkt med sämre kvalité inom livsmedel kan det bli 

lika dyrt om inte dyrare än den varan av hög kvalité. Svinn är någonting som kostar väldigt 

mycket, om en billigare potatis välj kan man behöva skala bort mycket mer av den än på den 

dyrare vilket gör att mycket fler potatisar behövs och då blir det i längden inte allt för billigt.  
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5.4.1 Leverantörerna om pris 

“There is nothing that a company buys that I can think of where only the price is important. 

There is a price, quality, delivering and technology issue in everything. So the purest use of 

auctions where the lowest bidder gets the business no matter what is terrible” skriver 

Rezende (2009) i sin artikel som ett citat av Gene Richter före detta inköpschef på IBM. I vår 

studie har vi mött liknande åsikter från leverantörerna där Maria säger att hon tycker att pris 

inte ska vara den enda faktor som värderas, det finns väldigt mycket mer som är viktigt i en 

upphandling. 

 

T. H. Chen (2008) skriver i sin artikel att tilldelningssystemet spelar sedan en central roll i 

den offentliga upphandlingen, det är detta som avgör vilket anbud som den upphandlande 

enheten kommer se som det mest ekonomiskt givande utefter de kriterier som satts upp. Detta 

kan vi koppla till när Maria förklarar att hennes anbud blev rankat som nummer 2 i den 

nyligen gjorda upphandlingen om frukt o grönt i Kungsbacka kommun. Enligt henne kan man 

på ett enkelt sätt beräkna sitt anbudspris genom att uppskatta de kostnader som kommer 

uppstå under kontraktstiden och till detta addera den vinst som önskas. 

 

Walker and Brammer (2012) tar upp fördelar angående e-upphandling att offentliga sektorers 

organisationer som använder sig av e-upphandling kommunicerar mer med leverantörer 

angående engagemang inom miljö och metoder för hållbar upphandling.  E-upphandling kan 

även öka effektiviteten och sänka inköp och leverans processen. Detta är något som vi kan 

bekräfta i denna studie då Maria nämner vid intervjun, att för ett antal år sedan så var det stora 

pappersavtal som skickades fram och tillbaka, vilket gjorde att hela processen tog längre tid. 

Nu för tiden så sker allt via datorn vilket har gjort att allt har effektiviseras vilket är väldigt 

positivt enligt Maria. 

 

Gupta (2002), Estache and Iimi (2010) och Onur et al. (2012) skriver i sina studier att 

anbudspriserna faller då antalet anbudsgivare ökar, vilket intygar att marknaden blir mer 

konkurrenskraftig med fler aktörer. Detta kan vi i denna studie se tecken på då Mats säger att 

det finns ingen som tycker synd om någon som inte klarar av grejer utan det gäller att kämpa 

på om man vill nå framgång. Det finns alltid andra aktörer som lämnar anbud och vill ha 

chansen till att göra affärer om ditt företag inte klarar av det. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatserna för denna studie presenteras samt att studiens 

forskningsfråga kommer besvaras. 

 

Offentliga upphandlingar är någonting som sker hela tiden i dagens samhälle över alla 

områden man kan tänka sig. Syftet med denna studie var att undersöka offentlig upphandling 

och se effekterna av faktorn pris. Vi vill illustrera de problem som uppstår genom att pris blir 

den dominerande faktorn i upphandlingen, som styr och avgör vilken anbudsgivares anbud 

som vinner upphandlingsprocessen Den forskningsfråga som vi i denna studie ställer är då: 

 

 Hur påverkar faktorn pris den offentliga upphandlingen? 

För att besvara denna fråga har vi gått igenom området upphandling ur tre perspektiv i form 

av upphandlarnas synvinkel, beställarnas synvinkel och leverantörernas synvinkel. Den mest 

relevanta part för att besvara vår forskningsfråga är den som innehas av upphandlarna. Det är 

de som bedriver arbetet med att värdera de olika faktorerna när en upphandling görs. Utav den 

bild som vi har fått kan vi säga att pris idag inte är en dominerande faktor, men det är den 

direkt avgörande faktorn i offentliga upphandlingar. Genom den kravspecifikation som skapas 

i inledningen av en upphandling säkerställs att pris inte kommer vara den dominerande 

faktorn, det är här som relevanta faktorer som miljö och kvalité vägs in och påverkar 

upphandlingen. Det har tydligt beskrivits hur processen för upphandling går till och genom 

den kravspecifikation som görs i en inledande fas undviks en dominerande faktor. Pris är den 

faktor som i slutänden avgör alla upphandlingar, men detta är först efter att andra faktorer har 

blivit beaktade. 

 

Det är upp till upphandlaren och dennes referensgrupp att avgöra vilka krav som skall ställas 

på leverantörerna när de lämnar anbud. Genom dessa anbud kommer då deras anbudspris att 

förändras och rangordningen av vilket anbud som anses vara det mest ekonomiskt 

fördelaktiga kommer förändras, detta med hjälp av det belastningspålägg som idag används. 

Detta innebär då att det är kravspecifikationen som avgör hur dominant faktorn pris tillåts 

vara. Om kravspecifikationen är lång finns det många faktorer som kan påverka det pris som 

en leverantör har angett. Om kravspecifikationen istället är kort och simpel kan ett lågt och 

billigt anbudspris tillåtas dominera då det inte finns tillräckligt med faktorer som kan 

modifiera priset innan upphandlingen blir avgjord. Enligt lagen är det tillåtet att endast 

värdera en upphandling utefter pris, detta är dock någonting som genom vår studie har 

uppfattats som ovanligt då alla inblandade parter har diskuterat ingående om 

kravspecifikationerna. 
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7 Reflektioner 
I detta kapitel kommer en avslutande diskussion att presenteras ur författarnas synvinkel för 

denna studie, samt förslag till framtida forskning. 

7.1 Diskussion 

En viktig kunskap som vi tycker att man måste ha i åtanke när man läser om upphandlingar är 

att det är skattepengar som de bedrivs med. Vi skattebetalare är de egentliga finansiärerna till 

upphandlingar och det är då våra krav och preferenser som upphandlingarna skall ta hänsyn 

till. Enligt oss så jobbar de offentliga upphandlarna på ett bra sätt. Många tror att det bara är 

pris det handlar om, och att det är den billigaste leverantörer som vinner upphandlingen. Men 

riktigt så är det inte. I den tidigare forskning som bearbetats har det visat sig att faktorn pris 

inte är någonting som forskare har fördjupat sig i. Dock har faktorn berörts inom de områden 

som vi har läst in oss på då den är en form av grundsten till offentliga upphandlingar. 

Offentliga upphandlingar är en form av affärshändelse där två parter skall enas om ett pris 

som skall bytas mot en vara eller tjänst, likt vid en bilförsäljning är det då detta pris som man 

skall enas över. Pris har varit inkluderat i alla de områden som den tidigare forskningen har 

lett oss in på, men det finns ingen direkt fördjupning på just denna faktor då den är inkluderad 

i alla grenar inom offentliga upphandlingar. 

 

Beställarnas och leverantörernas synvinklar tyder på en verklighet som säger emot 

upphandlarnas synvinkel på vissa delar, detta gäller främst angående pris som en dominerande 

faktor. Den känsla som vi har upplevt är att både på beställarnas sida och på leverantörernas 

sida är inte kunskapen tillräckligt bra om hur upphandlingen går till på upphandlarnas sida, 

det finns ett kunskapsglapp. Under intervjuerna har flera tecken funnits på detta då 

respondenterna har talat om faktorn pris och om hur den tillsammans med andra faktorer 

värderas i upphandlingar. Kunskapsglappet gäller värderingsprocessen av olika faktorer i en 

upphandling. Vi tror att om beställarna och leverantörerna kan ges bättre förståelse för hur 

värderingsprocessen går till för upphandlaren skulle det skapa möjligheter för effektivare 

upphandlingar.   

 

Då de tre parterna beställare, upphandlare och leverantör har olika huvudintressen i en 

upphandling har vi kunnat se skillnader i hur dessa parter ser på faktorn pris. Upphandlarnas 

huvudintresse har visat sig vara att skapa en effektiv upphandling, detta innebär att de behöver 

utöka konkurrensen mellan olika företag när ett kontrakt annonseras ut. Prisets betydelse för 

upphandlarna är alltså av direkt intresse då en utökad konkurrens kommer sänka 

upphandlingspriset, vilket både tidigare forskning och empiri i denna studie visar. Beställarna 

har en helt skild syn på faktorn pris då deras huvudintresse är funktionen av varan som de 

beställer. Det viktigaste för de kökschefer som vi har intervjuat har visat sig vara att 

livsmedelsvarorna skall kunna användas på ett effektivt sätt i köket. Med effektiv menas att 

ungdomarna kommer till matsalen och äter maten. Därför har de ingen direkt åsikt om att 

priset är det viktigaste, men genom att se på varornas kvalité kan de se ifall priset har varit 

avgörande i gjorda upphandlingar. Leverantörernas åsikter om pris tyder på att det är den i 

slutändan avgörande faktorn, genom att strategiskt lämna ett pris kan man avgöra en 

upphandling direkt. Marias tankar om att den nyligen avgjorda upphandlingen om frukt och 

grönt vanns av en ny aktör som endast sökte marknadsandelar tyder på detta.  Leverantörernas 

största intresse som är kopplat till upphandlingar visar sig dock i denna studie vara 

affärsmöjligheten. Det företag som vinner upphandlingen måste klara av att slutföra den på ett 

effektivt sätt för de organisationer som kommer beställa varor. Detta innebär att frågan om 

rätt företag på rätt plats blir väldigt viktig ur deras synvinkel. 
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7.2 Framtida forskning 

Genom arbetet med denna studie har det för oss uppkommit många olika tankar och idéer 

angående ämnet offentlig upphandling och de olika faktorer som ingår. Ett par av dessa tankar 

berör möjligheterna till framtida forskning inom ämnet. Förslag från oss angående detta skulle 

vara att utföra vår studie på faktorn pris inom ett annat område, vi har inriktat oss på handel 

med livsmedel men offentliga upphandlingar berör väldigt mycket mer. Dessutom skulle vår 

studie kunna utföras i större omfattning, t.ex. genom att inkludera flera kommuner och på så 

sätt få en bredare bild av faktorn pris.  

 

Dessutom skulle det vara mycket intressant att forska kring det kunskapsglapp som vi har 

identifierat mellan leverantörerna, beställarna och upphandlarna angående värdering av övriga 

faktorer förutom pris. Om leverantörerna och beställarna skulle få en bättre kunskap och 

insikt i hur denna värderingsprocess går till, skulle det kunna underlätta ytterligare till att 

lämna anbud. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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