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Förord 

I regleringsbrevet för år 2005 gav regeringen Nutek i uppdrag att 
kartlägga och analysera de eventuella problem som småföretag kan ha 
när de deltar i offentlig upphandling. Uppdraget redovisas genom 
denna rapport.  

I rapporten presenteras två undersökningar som utförts av SCB på 
uppdrag av Nutek. Dels en telefonundersökning av tusen småföretag 
som visar hur vanligt det är att småföretag lämnar anbud i offentliga 
upphandlingar. Dels en uppföljningsenkät till småföretag som i en 
tidigare undersökning svarat att reglerna om offentlig upphandling 
utgör ett hinder för företagets tillväxt som visar vilka problem och 
hinder de upplever i samband med offentliga upphandlingar.  

Rapporten har utarbetats av Stefan Jönsson efter samråd med en 
referensgrupp bestående av följande personer: Maria Edholm, 
Vinnova, Anna Ekberg, Statskontoret, Olof Erixon, Svenskt 
Näringsliv, Peter Granevi, Nutek, Jens Karlsson, Företagarna, Stilianos 
Mafredas, Verket för högskoleservice, Kristian Pedersen, Nämnden för 
offentlig upphandling, Per-Arne Sundbom, Konkurrensverket, Eva 
Sveman, Sveriges kommuner och landsting samt Linda Svensson, 
Nutek. Staffan Larsson och Lars Nyberg, båda Nutek, har utgjort en 
styrgrupp. Nutek svarar ensamt för de slutsatser och förslag som 
presenteras i rapporten.  

Stockholm i oktober 2005  

Kjell Jansson          
generaldirektör, Nutek 

Stefan Jönsson         
projektledare, Nutek 



 



Abstract 

Public procurement – Barriers and opportunities to small 
business participation in public procurements  
One small Swedish business out of six considers that the public 
procurement regulations in Sweden are a barrier to its growth. This 
report analyses what barriers small businesses experience when 
participating in public procurements.  

The main barriers to a company are the cost involved in preparing a 
tender, the demands placed on the company, and the different 
evaluation models used by procuring units. There also exists a mistrust 
of the capability of the officials engaged in public procurements.  

In spite of the fact that a large and increasing share of publicly 
financed activities are based on public procurement contracts, there is 
a lack of reliable information on how many procurements are made, 
what they involve, and what companies win them. 

In the report several proposals are given that aim at facilitating small 
business participation in public procurements. They give, for example, 
procuring units support and advice that will enable them to provide 
better procurement specifications and to create conditions for the 
development of methods and tools for public procurements. 



 



Sammanfattning 

Statliga myndigheter, kommuner och landsting köpte varor och 
tjänster och gjorde investeringar för omkring 344 miljarder kronor 
under 2004. Offentliga upphandlingar utgör således en mycket viktig 
marknad för företagen i Sverige.  

Enligt Nuteks enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 
2005 anser dock 16 procent av småföretagen att reglerna om offentlig 
upphandling är ett ganska eller mycket stort tillväxthinder. I denna 
rapport presenteras en uppföljningsenkät till de företag som ser 
offentlig upphandling som ett tillväxthinder. Resultaten är inte 
representativa för alla småföretag men bör ändå ge en god 
fingervisning om vilka problem och hinder småföretagen upplever. De 
främsta hindren som företagen upplever handlar om: 

 kostnaderna för att ta fram anbud,  

 den korta tid som företagen får på sig att ta fram anbud, 

 de krav som ställs på företaget, 

 att olika upphandlande enheter använder olika 
utvärderingsmodeller,  

 att anbud kan bli underkända av formella skäl som inte har 
betydelse för den vara eller tjänst som upphandlas och  

 att företagen blir bundna av de anbud som läggs, vilket kan 
medföra att de tvingas binda upp resurser under lång tid utan att 
vara säkra på att få ett kontrakt.  

Det verkar också finnas en bred misstro mot kompetensen och 
integriteten hos de tjänstemän som arbetar med offentliga 
upphandlingar.  

Av samtliga småföretag anser 13 procent att det inte finns några 
hinder för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Det visar att 
offentliga upphandlingar i många fall fungerar alldeles utmärkt.  

Statistiken om offentliga upphandlingar har stora brister. Det finns till 
exempel inte någon tillförlitlig uppgift om hur många upphandlingar 
som görs per år. I rapporten presenteras en telefonundersökning som 
visar att tolv procent av småföretagen lämnade anbud i någon offentlig 
upphandling under 2004. Ju större företagen är i termer av antal 
anställda och omsättning, desto vanligare är det att de lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar.  



De hinder företagen upplever beror således i hög grad på att 
förfrågningsunderlagen är mer omfattande och svårtolkade än vad 
som följer av lagar och regler. I många fall ställs onödigt många eller 
olämpliga krav i förhållande till vad som upphandlas och det 
förväntade kontraktsvärdet. I vissa fall kan man misstänka att 
förfrågningsunderlagen utformats för att passa ett specifikt företag, 
men i de flesta fall torde det snarare bero på slentrianmässiga och 
obetänksamma formuleringar, t.ex. genom att man utgår från ett 
förfrågningsunderlag som använts tidigare. De förslag som lämnas i 
rapporten tar därför främst sikte på att ge stöd och råd till de 
upphandlande enheterna så att de kan formulera bättre 
förfrågningsunderlag.  

I rapporten föreslås att regeringen ska formulera en nationell 
upphandlingspolicy som bland annat bör innebära att upphandlingar 
utformas så att småföretag och nya aktörer ges möjligheter att lämna 
anbud:  

 Upphandlingar bör utformas så att en god konkurrens uppnås, 
med låga inträdeshinder för nya aktörer och med hänsyn till de 
mindre företagens förutsättningar.  

 Upphandlingar bör planeras och annonseras i god tid och med 
tillräcklig långa anbudstider. 

 Vid upphandlingar som kräver stora investeringar bör 
kontraktstider och andra villkor väljas som gör det möjligt för nya 
aktörer att räkna hem nyinvesteringar.  

 Nya upphandlingsmetoder som t.ex. kombinatorisk upphandling, 
elektronisk upphandling, dynamiska inköpssystem och 
utvärderingsmodeller bör utvecklas, prövas och utvärderas.  

 Kraven i förfrågningsunderlagen bör stå i proportion till 
upphandlingens storlek 

Därutöver föreslås bland annat följande:  

 En särskild funktion för metodutveckling, analyser och 
uppföljning av offentliga upphandlingar bör inrättas på någon 
myndighet med strategisk kompetens om upphandlingar. 
Metodutvecklingsfunktionen bör bistå upphandlande enheter med 
råd och stöd och verka för att förenkla upphandlingsprocessen.  

 Metodutvecklingsfunktionen bör ta fram elektroniska verktyg som 
ger upphandlande enheter stöd vid upphandlingar.  

 De krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlagen måste stå i 
proportion till det förväntade värdet på leveranskontraktet.  



 En gräns bör införas för hur stora ”arbetsprover” som måste 
levereras redan i samband med anbudet.  

 Nutek bör ges i uppdrag att mäta företagens administrativa börda 
till följd av reglerna om offentliga upphandlingar.  

 Även de upphandlande enheternas administrativa kostnader för 
att göra offentliga upphandlingar bör mätas. Om mätningarna 
visar att de upphandlande enheternas kostnader är större än de 
besparingar som kan förväntas bör gränsen för 
direktupphandlingar höjas.  

 Nutek bör ges i uppdrag att informera företag om vilka 
affärsmöjligheter som kan finnas i offentliga upphandlingar. 

 Insamlingen av statistik om offentliga upphandlingar bör 
förbättras och även omfatta förenklade upphandlingar.  

 NOU bör ges resurser att aktivt bevaka de krav och villkor som 
ställs i förfrågningsunderlag.  
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1 Slutsatser och förslag 

En stor del av den offentliga sektorns verksamhet utförs idag av 
privata företag efter offentliga upphandlingar. Nutek har fått i 
uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera de eventuella 
problem som små företag kan ha när de deltar i offentliga 
upphandlingar och att lämna förslag för att förbättra deras möjligheter 
att delta i offentliga upphandlingar. Enligt uppdraget bör förslagen 
inte innebära några lagändringar.  

Lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar alla inköp som görs 
av statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra offentliga 
organisationer. LOU bygger i huvudsak på ett antal EU-direktiv. Den 
offentliga upphandlingen i Sverige skiljer sig dock från de flesta andra 
länder. EU:s upphandlingsdirektiv gäller endast upphandlingar som 
överstiger vissa belopp, s.k. tröskelvärden, men i Sverige tillämpas 
stora delar av regelverket även på upphandlingar under 
tröskelvärdena. Den svenska förvaltningsmodellen innebär också att 
de upphandlande enheterna är avsevärt fler och mindre än i de flesta 
andra länder. Det finns 552 självständiga statliga myndigheter, 290 
kommuner, 18 landsting, 2 regioner och dessutom ett stort antal 
statliga och kommunala bolag som alla måste följa LOU. Även vissa 
privata bolag omfattas av LOU. Det totala antalet upphandlande 
enheter är avsevärt större eftersom det i många fall finns flera 
upphandlande enheter inom en myndighet. 

Offentliga upphandlingar leder ofta till lika bra eller bättre 
tjänster till lägre kostnader 
Offentlig upphandling syftar i första hand till att få till stånd en god 
konkurrens och säkerställa leveranser till låga priser och hög kvalitet 
till den offentliga sektorn. En viktig aspekt är dock att alla företag ska 
ges samma möjlighet att tävla om offentliga uppdrag och kontrakt. 
Det är också viktigt både för den långsiktiga konkurrensen och för 
näringslivets utveckling att småföretagen får en rimlig andel av den 
offentliga upphandlingen.  

De studier av offentliga upphandlingar som genomförts pekar på att 
upphandlingar inledningsvis kan leda till kostnadsminskningar på i 
storleksordningen 20-30 procent (Nilsson m.fl. 2005). Efter den 
inledande kostnadsminskningen stiger ofta kostnaderna, men i stora 
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delar har upphandlingarna gett det resultat man önskat – lika bra eller 
bättre tjänster till lägre kostnader än tidigare.  

Statistiken om offentliga upphandlingar har stora brister 
Enligt SCB:s nationalräkenskaper köpte den offentliga sektorn varor 
och tjänster och gjorde investeringar för omkring 344 miljarder kronor 
under 2004, vilket motsvarar omkring 14 procent av BNP. I denna 
siffra ingår inte inköp som gjordes av statliga och kommunala bolag 
m.fl. Däremot ingår vissa upphandlingar som inte omfattas av LOU, 
t.ex. lokalhyror och vissa försvarsprodukter. 

Statistiken om offentliga upphandlingar omfattar endast 
upphandlingar som annonserats i EU:s gemensamma databas TED. 
Enligt denna statistik gjordes omkring 3 300 upphandlingar över 
tröskelvärdena under 2003 till ett sammanlagt värde av omkring 88 
miljarder kronor. Däremot saknas tillförlitliga uppgifter om 
annonserade upphandlingar under tröskelvärdena, och vad gäller 
direktupphandlingar finns det inga uppgifter alls.  

Enligt Upphandlingskommitténs betänkande från år 1999 görs det 
omkring 200 000 annonserade upphandlingar under tröskelvärdena 
per år. Enligt företaget Opic AB, som bevakar alla annonserade 
upphandlingar i Sverige, gjordes det dock bara 15 400 annonserade 
upphandlingar under tröskelvärdena förra året, alltså mindre än en 
tiondel så många. Skillnaderna mellan de båda uppgifterna är 
anmärkningsvärt stor. De mycket bristfälliga uppgifterna om den 
offentliga upphandlingens omfattning och resultat gör också att det är 
svårt att bedöma omfattningen av eventuella problem.  

Tolv procent av småföretagen lämnade anbud förra året 
En telefonundersökning som utförts av SCB visar att tolv procent av 
småföretagen, motsvarande omkring 23 000 småföretag, lämnade 
minst ett anbud i en offentlig upphandling under 2004. Ju större 
företagen är desto vanligare är det att de lämnar anbud. Bland de 
minsta företagen, utan anställda och med en årsomsättning under 
500 000 kronor per år, lämnade endast tre procent anbud under 2004 
vilket kan jämföras med 40 procent bland småföretag med 20-49 
anställda.  

Däremot är det relativt vanligt även bland de minsta företagen att vara 
underleverantör till andra företag som har kontrakt efter offentliga 
upphandlingar. 18 procent av de minsta företagen är 
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underleverantörer till sådana företag, vilket ligger nära genomsnittet 
bland samtliga småföretag på 17 procent.  

Småföretagens 120 000 anbud ledde till 41 000 kontrakt 
Telefonundersökningen visade också att småföretagen sammanlagt 
lämnade omkring 120 000 anbud i offentliga upphandlingar under 
2004. De flesta småföretag som lämnar anbud i upphandlingar lämnar 
bara ett fåtal anbud. Hälften (50 procent) av de företag som lämnade 
något anbud lämnade bara ett eller två anbud under 2004. Endast tio 
procent av småföretagen lämnade fler än åtta anbud.  

Av småföretagens omkring 120 000 anbud ledde omkring 41 000 till 
upphandlingskontrakt. Det innebär att 35 procent av anbuden ledde 
till kontrakt, eller att varje kontrakt föregicks av omkring 2,9 anbud. 
Vid ramavtalsupphandlingar kan kontrakt tecknas med fler än ett 
företag, vilket innebär att det är svårt att dra slutsatser om hur många 
upphandlingar småföretagen deltog i.  

Tre fjärdedelar (73 procent) av de företag som lämnade anbud under 
2004 vann minst ett upphandlingskontrakt. De flesta vann dock 
endast ett kontrakt. Endast 13 procent av de företag som lämnade 
anbud fick mer än två kontrakt.  

De stora bristerna i uppgifterna om det totala antalet upphandlingar 
gör också att det är svårt att dra några slutsatser om i vilken 
utsträckning småföretag lämnar anbud i offentliga upphandlingar och 
i vilken utsträckning de tilldelas kontrakt. Om man utgår från Opics 
uppgift att det görs omkring 19 500 annonserade upphandlingar per 
år, samtidigt som enkätresultaten visar att småföretagen tilldelas 
omkring 41 000 kontrakt kan man dock göra två iakttagelser. För det 
första att småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar i hög 
utsträckning utgörs av direktupphandlingar eftersom antalet kontrakt 
är större än det totala antalet annonserade upphandlingar. För det 
andra verkar det som om många småföretag verkligen tilldelas 
kontrakt. Eftersom det inte finns några uppgifter om antalet 
direktupphandlingar går det dock inte att dra några säkra slutsatser 
om hur lyckosamma småföretagen är vid upphandlingar.  

Om man istället skulle utgå från Upphandlingskommitténs uppgift att 
det görs omkring 200 000 annonserade upphandlingar under 
tröskelvärdena, 3 500 upphandlingar över tröskelvärdena och 
dessutom ett stort antal direktupphandlingar varje år, blir slutsatserna 
annorlunda. Inte ens om alla de kontrakt som småföretagen vinner 
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skulle avse annonserade upphandlingar skulle småföretagens andel av 
kontrakten kunna uppgå till mer än 20 procent.  

Vart sjätte småföretag ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder 
I Nuteks enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2005 
ställdes frågor om vilka lagar och regler som utgör tillväxthinder för 
småföretag. Enkäten visade att 16 procent av småföretagen anser att 
offentlig upphandling är ett ganska eller mycket stort tillväxthinder.  

En uppföljningsenkät till de företag som svarat att de ser offentlig 
upphandling som ett tillväxthinder redovisas i rapporten. Resultaten är 
inte representativa för alla småföretag men bör ändå ge en god 
fingervisning om vilka problem och hinder småföretagen upplever.  

Av samtliga småföretag anser 13 procent att det inte finns några 
hinder för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Det visar att 
offentliga upphandlingar i många fall fungerar alldeles utmärkt.  

Företagens problem beror mer på upphandlingsprocessen än 
med kraven på den vara eller tjänst som upphandlas 
Uppföljningsenkäten till företag som ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder visar att de främsta hindren som företagen upplever 
handlar om 

 kostnaderna för att ta fram anbud,  

 den korta tid som företagen får på sig att ta fram anbud, 

 de krav som ställs på företaget, 

 att olika upphandlande enheter använder olika 
utvärderingsmodeller,  

 att anbud kan bli underkända av formella skäl som inte har 
betydelse för den vara eller tjänst som upphandlas och  

 att företagen blir bundna av de anbud som läggs, vilket kan 
medföra att de tvingas binda upp resurser under lång tid utan att 
vara säkra på att få ett kontrakt.  

Det finns också en bred misstro mot kompetensen och integriteten hos 
de tjänstemän som arbetar med offentliga upphandlingar. Förtroendet 
för de upphandlande enheterna är mycket lågt. Endast 13 procent av 
de företag som ser offentlig upphandling som ett tillväxthinder anser 
att upphandlade enheter har god kunskap om de varor och tjänster 
som handlas upp, och endast fyra procent anser att värderingen av 
anbud sker på ett rättvist sätt. 28 procent menar att valet av leverantör 
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bestäms av andra faktorer än vad som framgår av 
förfrågningsunderlaget.  

Förfrågningsunderlagen skapar mycket arbete för företagen 
Av samtliga småföretag som lämnade anbud under förra året anser 32 
procent att Krångel och administration är det främsta hindret för att 
delta i upphandlingar. Bland de företag som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder och som lämnade anbud under förra 
året anser hela 60 procent att företagets tid och kostnader är ett hinder 
för att lämna anbud. Endast åtta procent anser att 
förfrågningsunderlagen är väl utformade.  

I rapportens kapitel 6 redovisas en rad exempel på olämpliga krav och 
villkor ur verkliga förfrågningsunderlag. En iakttagelse är att 
förfrågningsunderlagen ofta är olika, med olika struktur, definitioner 
och formuleringar även vid upphandlingar som avser liknande 
produkter eller tjänster. Att förfrågningsunderlagen är olika skulle 
kanske inte vara något större problem om det inte vore för de starka 
kraven att varje krav i förfrågningsunderlagen måste kommenteras och 
uppfyllas. De företag som lämnar anbud måste därför lägga stor vikt 
vid att besvara varje fråga i förfrågningsunderlaget i den ordning och 
med de formuleringar som efterfrågas, annars blir anbudet underkänt. 
Detta innebär att företag som lämnat anbud vid liknande 
upphandlingar tidigare inte kan använda de tidigare anbuden utan en 
noggrann och ibland omfattande genomarbetning. 
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Småföretagen lägger ner 320 miljoner kronor per år på att lägga 
anbud i offentliga upphandlingar.  
Ett räkneexempel visar att småföretagen kan lägga ner i 
storleksordningen 320 miljoner kronor per år på att ta fram anbud i 
offentliga upphandlingar. Det bör dock understrykas att 
räkneexemplet bygger på mycket osäkra antaganden om såväl det 
totala antalet anbud som hur lång tid det tar för företagen att utarbeta 
ett anbud.  

Företagens kostnader för att lämna anbud i offentliga upphandlingar – ett 
räkneexempel 

 Tid Timlön 
(kronor) 

Antal inlämnade 
anbud per år 

Administrativ börda 
(miljoner kronor) 

Småföretag 10 timmar 
per anbud 276 kr 120 000 320

Samtliga företag 10 timmar 
per anbud 276 kr 590 000 1 600

Kraven i förfrågningsunderlagen stänger ofta ute småföretag 
Många av de krav som förekommer i förfrågningsunderlagen innebär 
att företag som skulle kunna leverera de varor och tjänster som 
efterfrågas inte har möjlighet att delta i upphandlingen.  

 Inköp av stora volymer, krav på hög kapacitet och korta ledtider 
stänger ute mindre företag och nya aktörer.  

 Krav på lägsta soliditet eller soliditet kan utesluta vissa 
företagsformer.  

 Krav på certifieringar innebär kostnader och investeringar för små 
företag.  

 Krav på lång erfarenhet inom smala områden för flera 
medarbetare gör det svårt för nya aktörer att komma in på 
marknaden 

Det förekommer också att det ställs krav som inte är tillämpliga på 
den vara eller tjänst som upphandlas, t.ex. när myndigheter 
slentrianmässigt använder samma villkorsbilagor vid upphandlingar av 
helt olika typer av tjänster.  

Ett annat problem är att vissa upphandlade enheter ibland kräver 
”arbetsprover” som innebär att stora delar av den tjänst som 
upphandlas ska utföras och redovisas redan i anbudet. Särskilt för små 
företag kan detta innebära ett problem eftersom det kan medför stora 
kostnader utan att företagen kan bedöma sannolikheten att få betalt.  
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Reglerna är bra men det finns brister i myndigheternas rutiner 
De flesta av de problem som småföretag upplever i samband med 
offentliga upphandlingar har inte främst att göra med reglerna om 
offentliga upphandlingar. Tvärtom bör de omfattande kraven på 
annonsering och öppenhet göra att de företag som är intresserade av 
att delta i offentliga upphandlingar bör ha möjligheter att hitta 
affärsmöjligheter lättare än på de flesta andra marknader.  

Problemen har istället att göra med att förfrågningsunderlagen ofta är 
mycket omfattande och dessutom ofta har en egen disposition och 
egna formuleringar av krav, villkor och definitioner. I många fall ställs 
onödigt många och eller olämpliga krav i förhållande till vad som 
upphandlas och det förväntade kontraktsvärdet. I vissa fall kan man 
misstänka att förfrågningsunderlagen utformats för att passa ett 
specifikt företag, men i de flesta fall torde det snarare bero på 
slentrianmässiga och obetänksamma formuleringar, t.ex. genom att 
man utgår från ett förfrågningsunderlag som använts tidigare eller att 
man mer eller mindre medvetet beskriver de företag man redan känner 
till och som man vet skulle klara av att utföra uppdraget.  

De förslag som lämnas i rapporten tar därför främst sikte på att ge 
stöd och råd till de upphandlande enheterna så att de kan formulera 
bättre förfrågningsunderlag.  

Det räcker inte med utbildning om LOU 
Flera myndigheter och organisationer har pekat på behovet av 
utbildning och kunskap om LOU hos de upphandlande enheterna. 
Mycket talar emellertid för att utbildning om upphandlingsreglerna 
inte är tillräckligt. För det första räcker det inte med några enstaka 
tjänstemän på varje upphandlande enhet utbildas eftersom det mest 
kritiska i förfrågningsunderlagen – beskrivningen av vad som ska 
upphandlas och vilka krav som ska ställas på leverantören – antagligen 
i de flesta fall formuleras av tjänstemän ute i verksamheterna och inte 
av upphandlingsexperterna. För det andra hör lagstiftningen om 
offentliga upphandlingar till de mest komplicerade regelverken i 
svensk lagstiftning, och det är knappast meningsfullt att förvänta sig 
att varje upphandlande enhet ska kunna upprätthålla en hög 
kompetens på området. Goda kunskaper om reglerna är inte heller 
tillräckligt för att göra bra förfrågningsunderlag. Flera av de exempel 
på olämpliga krav och villkor i förfrågningsunderlag som redovisas i 
kapitel 6 har formulerats av organisationer med stor kunskap och 
kompetens om upphandlingslagstiftningen.  
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Förslag till åtgärder 

Regeringen bör formulera en nationell upphandlingspolicy 
Förslag: Regeringen bör formulera en nationell upphandlingspolicy 
som statliga myndigheter och andra upphandlande enheter under 
regeringen bör vara ålagda att följa. Upphandlingspolicyn bör bland 
annat innebära att upphandlingar bör utformas så att småföretag och 
nya aktörer ges möjligheter att lämna anbud.  

Offentligt finansierade verksamheter ställs ständigt inför många och 
ibland delvis motstridiga önskemål om att ta hänsyn till en rad olika 
intressen och politiska ambitioner, t.ex. krav på miljöhänsyn, sociala 
hänsyn och att främja de små företagens möjligheter. Sådana krav bör 
naturligtvis även omfatta verksamheter som upphandlas genom 
offentliga upphandlingar. För en enskild upphandlande enhet bör det 
emellertid ofta vara svårt och resurskrävande att ta hänsyn till sådana 
övergripande och globala syften. Kraven att bedriva verksamheten 
med hög kvalitet och utan störningar inom de ekonomiska ramar som 
står till förfogande bör för den enskilde upphandlaren ofta vara så 
dominerande att de ofta utformar förfrågningsunderlagen så att de i 
praktiken gynnar välkända och välrenommerade företag.  

För att få till stånd en utveckling av upphandlingen i önskvärd riktning 
bör regeringen formulera en nationell upphandlingspolicy. Policyn bör 
ge riktlinjer om i vilken utsträckning upphandlingarna bör ta hänsyn 
till andra intressen och målsättningar än kostnader och kvalitet i 
verksamheten, t.ex. krav på miljöhänsyn, sociala hänsyn eller att 
stimulera innovationer. Upphandlingspolicyn bör också innehålla 
riktlinjer för inom vilka områden och på vilken nivå myndigheterna 
bör använda sig av samordnade upphandlingar etc.  

En central del av upphandlingspolicyn bör vara att upphandlingar ska 
utformas så att småföretag och nya aktörer ges rimliga 
konkurrensvillkor i upphandlingarna:  

 Upphandlingar bör utformas så att en god konkurrens uppnås, 
med låga inträdeshinder för nya aktörer och med hänsyn till de 
mindre företagens förutsättningar.  

 Upphandlingar bör planeras och annonseras i god tid och med 
tillräcklig långa anbudstider. 

 Vid upphandlingar som kräver stora investeringar bör 
kontraktstider och andra villkor väljas som gör det möjligt för nya 
aktörer att räkna hem nyinvesteringar.  



 9 

 Nya upphandlingsmetoder som t.ex. kombinatorisk upphandling, 
elektronisk upphandling, dynamiska inköpssystem och 
utvärderingsmodeller bör utvecklas, prövas och utvärderas.  

 Kraven i förfrågningsunderlagen bör stå i proportion till 
upphandlingens storlek 

Den nationella upphandlingspolicyn bör vara obligatorisk att tillämpa 
för statliga myndigheter och andra upphandlande enheter som lyder 
under regeringen. Andra upphandlande enheter bör erbjudas att 
tillämpa hela eller delar av policyn.  

En särskild funktion för metodutveckling bör inrättas 
Förslag: En särskild funktion för metodutveckling, analyser och 
uppföljning av offentliga upphandlingar bör inrättas. 
Metodutvecklingsfunktionen bör bistå upphandlande enheter med 
råd, stöd och utbildning om offentliga upphandlingar. 
Metodutvecklingsfunktionen bör ha i uppdrag att verka för att 
förenkla upphandlingsprocessen och att upphandlingar utformas så 
att småföretag inte missgynnas.  

Det finns idag ett flera statliga myndigheter som stödjer andra 
myndigheter i deras offentliga upphandlingar. Nämnden för offentlig 
upphandling (NOU) utövar tillsyn att LOU efterlevs och ger viss 
information. Statskontoret ansvarar för den statliga 
inköpssamordningen och Verket för högskoleservice (VHS) bedriver en 
omfattande konsultverksamhet och hjälper andra upphandlande 
enheter med deras upphandlingar. Ingen av dessa myndigheter har 
dock något ansvar för att ge råd och stöd till upphandlande enheter 
eller att systematiskt utveckla den offentliga upphandlingen.  

För att utveckla den offentliga upphandlingen krävs en 
sammanhållande kraft som kan utveckla metoder, och göra analyser 
och uppföljningar av den offentliga upphandlingen. En särskild 
funktion för metodutveckling, analyser och uppföljning av den 
offentliga upphandlingen bör därför inrättas. En central uppgift bör 
vara att, utan kostnad för de upphandlande enheterna, ge råd och stöd 
i samband med upphandlingar och att ansvara för olika verktyg och 
checklistor m.m. Metodutvecklingsfunktion bör också förvalta den 
nationella upphandlingspolicyn.  

Metodutvecklingsfunktionen bör inte utgöra en egen myndighet utan 
ingå i en myndighet med strategisk kompetens inom offentlig 
upphandling. De liknande verksamheter som redan bedrivs av andra 
myndigheter bör inordnas i metodutvecklingsfunktionen. 
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En möjlighet är att placera metodutvecklingsfunktionen på 
Ekonomistyrningsverket (ESV) dit ansvaret för den statliga 
inköpssamordningen kommer att föras vid årsskiftet. Det är dock 
viktigt att metodutvecklingsfunktionen i så fall ges en överordnad roll 
och att centrala ramavtal endast ses som ett av flera alternativa sätt att 
göra upphandlingar. Ett annat alternativ vore att förlägga 
metodutvecklingsfunktionen på den nya förvaltningspolitiska 
myndighet som kommer att inrättas och som bland annat kommer att 
ha i uppdrag att verka för en mera sammanhållen och enhetlig 
förvaltning genom bl.a. bättre teknikstöd, mer likartade arbetssätt och 
gemensamma dokumenthanteringssystem.  

Skapa verktyg som underlättar upphandlingarna  
Förslag: Den särskilda metodutvecklingsfunktionen bör ta fram 
elektroniska verktyg som ger upphandlande enheter stöd vid 
upphandlingar. Verktygen bör bland annat syfta till att underlätta för 
upphandlande enheter att tillämpa villkor och metoder som inte 
missgynnar småföretag och nya aktörer.  

En viktig förklaringsfaktor till att så många företag ser offentlig 
upphandling som ett hinder och har ett låg förtroende för de 
upphandlande enheterna är att förfrågningsunderlagen ofta är mycket 
omfattande samtidigt som de är olika utformade, med olika struktur 
och med olika formuleringar av krav och villkor. Detta innebär ett 
avsevärt merarbete för företagen, och risken är också stor att anbud 
blir underkända för att företaget glömt eller missförstått någon 
formulering i förfrågningsunderlaget. Det vore därför önskvärt med en 
ökad samordning och förenkling av förfrågningsunderlagen som 
medför att företagen i högre utsträckning kan använda material de 
använt vid tidigare anbud.  

För att underlätta för de upphandlande enheterna att göra enklare och 
mer träffsäkra förfrågningsunderlag bör den särskilda 
metodutvecklingsfunktionen ta fram elektroniska verktyg som 
underlättar utformningen av förfrågningsunderlagen. Verktygen kan 
lämpligen bygga på en databas med krav, villkor och definitioner som 
visat sig fungera väl vid upphandlingar eller som rekommenderats av 
branschorganisationer och berörda myndigheter. Målet bör vara att en 
upphandlande enhet vid de flesta förekommande upphandlingar ska 
kunna hämta alla delar i förfrågningsunderlaget ur en databas med 
kvalitetssäkrade villkor, krav och definitioner. Genom 
kvalitetssäkringen bör träffsäkerheten öka, vilket bör innebära att den 
totala mängden krav och villkor i förfrågningsunderlagen kan 
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minskas. Det bör naturligtvis också finnas möjlighet att utforma egna 
krav och villkor när den upphandlande enheten har önskemål och 
behov som inte redan finns beskrivna i databasen.  

Redan idag stöder staten, Sveriges kommuner och landsting samt 
Svenskt Näringsliv en internetbaserad databas (www.eku.se) med 
förslag till miljökrav som kan tas med i förfrågningsunderlag vid 
upphandlingar. Ett annat exempel är Landstingsnätverket för 
upphandling (LfU) som tillhandahåller mallar för förfrågningsunderlag 
som är utformade i samråd med branschorganisationer och som hålls 
aktuella av ett redaktionsråd. Något motsvarande samarbete finns inte 
mellan kommunerna. Både EKU-verktyget och LfU bör kunna vara 
förebilder för hur ett verktyg kan utformas för att underlätta 
upphandlingsprocessen genom gemensamma plattformar och genom 
att samordna krav och utvärderingskriterier.  

Det elektroniska verktyget och databasen bör tas fram i nära samråd 
med branschorganisationer och andra berörda myndigheter. Även 
Sveriges kommuner och landsting bör erbjudas att vara med i 
samarbetet. De krav, villkor och definitioner som läggs in i databasen 
bör väljas ut och hållas uppdaterade i nära samråd med experter från 
myndigheter och organisationer som har erfarenhet och kompetens 
inom de områden som berörs. Samarbeten liknande EKU och LfU bör 
således fortsätta som tidigare, med den skillnaden att 
metodutvecklingsfunktionen tar över ansvaret för tekniska plattformar 
och för kanslifunktionen.  

Om de flesta upphandlande enheter på detta sätt i högre utsträckning 
skulle använda sig av samma formuleringar i förfrågningsunderlagen 
när de avser samma sak bör det snabbare skapas domstolsavgöranden 
som visar hur formuleringarna ska tolkas. Detta är särskilt viktigt när 
det gäller vad som krävs för att den upphandlande enheten ska kunna 
häva ett leveransavtal. Om de upphandlande enheterna vet att de kan 
säga upp avtal med leverantörer som inte uppfyller sina åtaganden bör 
rädslan för att anlita nya och okända leverantörer minska.  

En standardisering av förfrågningsunderlagen bör också vara en 
förutsättning för att öka användningen av e-upphandling. Det bör 
också vara möjligt att få till stånd automatiska kontroller mot 
relevanta register, t.ex. hos Skatteverket och Bolagsverket. Därmed bör 
företagens administrativa börda minska samtidigt som kontrollen av 
oseriösa företag effektiviseras.  

Genom att det på detta sätt bör bli lättare att göra upphandlingar bör 
behovet av ramavtal minska. Istället för att teckna breda ramavtal som 
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kan täcka många olika framtida behov kan upphandlande enheter 
göra nya upphandlingar när nya behov uppkommer. Det skulle också 
förbättra möjligheterna för små och specialiserade företag att 
konkurrera.  

Krav och villkor måste stå i proportion till upphandlingens 
storlek 
Förslag: De krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlagen måste 
stå i proportion till det förväntade värdet på leveranskontraktet. En 
gräns bör införas för hur stora ”arbetsprover” som måste levereras 
redan i samband med anbudet. Upphandlingar som innefattar 
utvecklingsarbete bör utformas så att anbudsgivare får betalt för 
utfört arbete. 

Det förekommer att upphandlande enheter tillämpar samma 
avtalsvillkor vid alla upphandlingar, oavsett vad som upphandlas eller 
till vilket belopp det förväntade värdet av upphandlingen uppgår till. 
Detta kan få till följd att villkor som är nödvändiga i samband med 
den upphandlande enhetens huvudsakliga verksamhet tillämpas även 
vid upphandlingar av helt andra verksamheter där de inte fyller något 
syfte  

För att inte försvåra för småföretag och nya aktörer att lämna anbud 
måste kraven i förfrågningsunderlagen stå i proportion med de 
produkter eller tjänster som handlas upp. Miljökrav och andra krav på 
företaget, som t.ex. krav på certifieringar, måste anpassas efter vilka 
volymer som handlas upp och under vilka tidsramar leveranserna 
kommer att ske.  

Det förekommer också att upphandlande enheter begär att 
anbudsgivarna ska visa upp ”arbetsprover” som en del av anbudet, 
vilket kan innebära att stora delar av den produkt eller tjänst som ska 
upphandlas ska redovisas redan i anbudet. Detta kan innebära att 
anbudsgivaren måste utveckla en ny vara eller tjänst utan att ha rätt 
till någon ersättning.  

En uttrycklig gräns bör fastställas för hur mycket ”arbetsprover” eller 
annat arbete som en upphandlande enhet får begära ska redovisas i 
anbudet. En möjlig lösning är att fastställa att arbetsinsatsen för ett 
”arbetsprov” inte får överstiga en tiondel av det förväntade 
kontraktsvärdet.  

Om en upphandlande enhet vill få till stånd ett utvecklingsarbete bör 
detta ske på annat sätt, exempelvis genom en separat upphandling där 



 13 

man ger uppdrag till ett eller flera företag att utveckla en produkt eller 
tjänst. Det företag som vinner en sådan upphandling bör dock inte 
garanteras någon produktion, utan den nyutvecklade varan eller 
tjänsten bör därefter upphandlas genom en ny upphandling.  

Företagens administrativa kostnader för att lämna anbud bör 
mätas 
Förslag: Nutek bör ges i uppdrag att mäta företagens administrativa 
kostnader till följd av reglerna om offentliga upphandlingar.  

Även de upphandlande enheternas administrativa kostnader för att 
göra offentliga upphandlingar bör mätas med 
standardkostnadsmodellen. Om mätningarna visar att de 
upphandlande enheternas kostnader till följd av upphandlingsreglerna 
är större än de besparingar som kan förväntas bör gränsen för 
direktupphandlingar höjas.  

I rapporten redovisas ett räkneexempel som visar att anbud i offentliga 
upphandlingar innebär avsevärda administrativa kostnader för 
företagen. Offentliga upphandlingar och det merarbete dessa skapar 
för företagen bör därför ingå i Nuteks mätningar med den s.k. 
standardkostnadsmodellen och, åtminstone delvis, ingå regeringens 
åtagande att minska näringslivets administrativa bördor fram till år 
2010. Eftersom en stor del av företagens kostnader kan bero på att 
upphandlande enheter ställer fler och större krav vid upphandlingar än 
vad som följer av lagar och regler kan en djupare analys behöva göras 
av hur stor del av bördan som beror på lagar och regler.  

Eftersom standardkostnadsmodellen förutsätter att det finns 
grundläggande statistiska uppgifter om hur många företag som är 
inblandade och hur många gånger olika aktiviteter utförs kan 
mätningarna inte inledas innan det finns ett bättre faktaunderlag om 
hur många offentliga upphandlingar som görs under ett år.  

Även de administrativa kostnader som offentliga upphandlingar 
skapar för de upphandlande enheterna bör mätas med 
standardkostnadsmodellen. Det bör dock inte vara Nutek som 
ansvarar för dessa mätningar, utan den särskilda 
metodutvecklingsfunktionen eller den nya förvaltningspolitiska 
myndigheten. Om det visar sig att de upphandlande enheternas 
administrativa kostnader för att göra offentliga upphandlingar 
överstiger de förväntade kostnadsminskningarna bör gränsen för 
direktupphandlingar höjas eller andra åtgärder vidtas för att minska 
kostnaderna.  
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En möjlighet är att, istället för att varje myndighet fastställer en egen 
gräns för direktupphandlingar, att metodutvecklingsfunktionen ges i 
uppdrag att fastställa enhetliga gränsbelopp för hela 
statsförvaltningen. Det kan troligen vara motiverat att tillämpa olika 
gränsbelopp för olika typer av upphandlingar beroende hur mycket 
arbete de kan förväntas leda till för den upphandlande enheten.  

Som ett led i effektiviseringen av den statliga förvaltningen bör det 
även vara motiverat att mäta myndigheternas administrativa kostnader 
till följd av andra regelverk.  

Statistiken om offentliga upphandlingar måste förbättras 
Förslag: Insamlingen av statistik om offentliga upphandlingar bör 
förbättras och även omfatta upphandlingar under tröskelvärdena. En 
lösning som bör prövas är att samordna statistikinsamlingen med 
annonseringen. Uppgifter om anbud i upphandlingar bör samlas i en 
central databas och ställas till förfogande för tillsynsmyndigheter och 
forskning. 

För att det ska vara möjligt att analysera och utveckla den offentliga 
upphandlingen krävs det att det finns tillförlitliga uppgifter om hur 
många upphandlingar som görs inom olika områden och hur de 
fördelas mellan olika upphandlingsförfaranden etc. Statistiken om 
offentliga upphandlingar behöver därför förbättras avsevärt.  

En arbetsgrupp eller utredning bör tillsättas med uppgift att få till 
stånd en bättre faktainsamling om offentliga upphandlingar under 
tröskelvärdena. En möjlighet som bör övervägas är att hämta in 
uppgifter från de offentliga databaser där upphandlingar annonseras. 
Där bör det mesta av den information som är av intresse finnas 
samlad. En möjlighet är införa regler som innebär att endast 
elektroniska databaser som lämnar statistikuppgifter ska anses 
uppfylla kraven enligt LOU.  

En annan möjlighet som också bör övervägas är att inrätta en central 
statlig databas för alla annonser om offentliga upphandlingar. Detta 
skulle underlätta såväl för upphandlande enheter som för företag, och 
det borde också kunna samordnas med ett brett införande av e-
upphandling och en gemensam plattform för förfrågningsunderlag för 
alla upphandlande enheter. Detta skulle dock ha stora effekter för de 
företag som idag förmedlar information om offentliga upphandlingar 
och säljer olika tjänster till företag och upphandlande enheter.  
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Oavsett vilken metod som väljs bör informationsinsamlingen även 
omfatta uppgifter om vilka företag som lämnar anbud, hur många 
anbud som uppfyller skall-kraven samt uppgifter om kontraktsbelopp. 
Även uppgifter om ramavtal och avrop från ramavtal bör samlas in. 
De insamlade uppgifterna bör samlas i en databas som omfattas av 
sträng sekretess eftersom uppgifterna skulle göra det möjligt att 
kartlägga enskilda företags kapacitetsutnyttjande och prisstrategier etc. 
Databasen skulle kunna användas av forskare som vill utvärdera och 
utveckla olika modeller för prövning av anbud och vilka krav och 
villkor som har betydelse för att få till stånd fler (godkända) anbud vid 
upphandlingar. Konkurrensverket och NOU skulle också kunna 
använda databasen för att leta mönster i anbudsgivningen som kan 
tyda på karteller eller att upphandlingsreglerna inte följs.  

Tillsynen över offentlig upphandling bör förbättras 
Förslag: NOU bör ges resurser att aktivt bevaka de krav och villkor 
som ställs i förfrågningsunderlag. Regeringen bör överväga att införa 
en möjlighet för NOU att föra talan mot upphandlande enheter som 
tillämpar villkor som strider kraven i LOU, även i de fall inte något 
enskilt företag kommit till skada.  

För att offentlig upphandling ska uppfylla sina mål och syften krävs 
att regelverket följs. Det är därför viktigt att det sker en systematisk 
uppföljning av regelverket, såväl att de upphandlande enheterna 
tillämpar krav och villkor vid upphandlingarna som är förenliga med 
regelverket som att de företag som lämnar anbud inte samarbetar på 
ett konkurrenshämmande sätt.  

Idag är det NOU som har ansvar för tillsynen över att de 
upphandlande enheterna tillämpar regelverket på ett korrekt sätt. 
NOU har dock inte getts tillräckliga resurser för att få till stånd en 
tillräckligt omfattande och systematisk tillsyn.  
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Nutek bör informera företag om vilka möjligheter som finns vid 
offentliga upphandlingar 
Förslag: Nutek bör ges i uppdrag att informera företag om vilka 
affärsmöjligheter som kan finnas i offentliga upphandlingar. Nutek 
bör också informera om hur det går till att utforma anbud.  

Offentliga upphandlingar utgör en mycket stor marknad för såväl 
stora som små företag. Nutek bör ges resurser för att lämna generell 
information om upphandlingsprocessen och om hur företagen kan 
hitta förfrågningsunderlag. Nutek bör dock inte ge annat än 
översiktlig information om regelverket, och inte heller ge råd eller 
vägledning om hur reglerna eller olika villkor i förfrågningsunderlagen 
kan och bör tolkas.  
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2 Bakgrund och disposition 

Uppdraget 
Enligt regleringsbrevet för år 2005, ska Nutek ”kartlägga och 
analysera de eventuella problem som små företag kan ha när de deltar 
i offentlig upphandling. Kartläggningen skall inkludera en bedömning 
av i vilken omfattning små företag tilldelas upphandlingsbeslut. 
Förslag till åtgärder skall lämnas som i första hand inte avser förslag 
till lagändringar utan ryms inom ramen för befintlig lagstiftning, och 
som kan ge små företag bättre möjligheter att delta i offentliga 
upphandlingar. Internationella erfarenheter skall beaktas och förslagen 
till förbättringsåtgärder skall ta de nya EG-direktiven på området i 
beaktande. En uppskattning av eventuella kostnader för förslagen skall 
göras. Uppdraget skall utföras efter samråd med Nämnden för 
offentlig upphandling, Statskontoret, Konkurrensverket och andra 
berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget skall redovisas till 
regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2005.” 

Metod 
Det saknas idag uppgifter om hur många företag som lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar. Nutek har därför gett SCB i uppdrag att 
göra en telefonenkät för att ta reda på detta. Enkäten riktades 
småföretag med en årsomsättning på lägst 500 000 kronor och mindre 
än 50 anställda, vilket innebar en population på 197 131 företag. 
Enkäten genomfördes som en telefonenkät till 1007 företag i maj och 
juni 2005. Enkäten ledde till 844 svar, vilket innebär en 
svarsfrekvensen på 81 procent.  

Under hösten 2004 och våren 2005 har SCB på uppdrag av Nutek 
gjort en stor enkätundersökning, Företagens villkor och verklighet 
2005, där det framkommer att 16 procent av småföretagen anser att 
offentlig upphandling är ett tillväxthinder. För att få mer kunskap om 
vilka problem och hinder de upplever har uppföljningsenkät riktats till 
omkring 500 av de företag som i den tidigare enkäten angett att 
offentlig upphandling är ett tillväxthinder. De båda 
enkätundersökningarna beskrivs i bilaga 1 och 2.  

Därutöver har projektledaren tagit emot synpunkter och material från 
ett flertal organisationer och företagare, bland annat ett flertal 
förfrågningsunderlag från verkliga upphandlingar där fet förekommit 
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olika krav eller andra faktorer som gör det svårt eller omöjligt för 
vissa företag att lämna anbud.  

Utgångspunkter 
Sedan 2004 har Nutek ett uttryckligt uppdrag att verka för 
regelförenklingar för företag. Det är ur detta förenklingsperspektiv 
reglerna om offentlig upphandling betraktas i denna rapport. De 
många fördelar som finns i reglerna om offentliga upphandlingar, t.ex. 
att många myndigheter minskat sina kostnader genom offentliga 
upphandlingar eller att de kan motverka korruption bland tjänstemän, 
tas inte upp någon nämnvärd utsträckning i rapporten.  

Uppdraget bakom rapporten handlar om vilka hinder företag upplever 
och att kritiskt granska reglerna så att de blir bättre och effektivare. 
Den kritik som förs fram ska således inte uppfattas som kritik eller ens 
ett ifrågasättande av det bakomliggande syftet med LOU.  

Förkortningar och begrepp 
LOU - lagen om offentlig upphandling. 

Offentlig upphandling –  köp, hyra, leasing och hyrköp av varor, 
tjänster och byggentreprenader som görs av en upphandlande enhet.  

TED - Tenders Electronic Daily, en databas med information om 
upphandlingar i Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella 
tidning (EGT). Alla offentliga upphandlingar som överstiger 
tröskelvärdena måste annonseras i TED/EGT. 

Upphandlande enhet - statliga myndigheter, kommuner, landsting och 
andra organisationer som omfattas av LOU.  
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3 Offentlig upphandling i Sverige 

Såväl i Sverige som i flertalet andra länder har både stat, landsting och 
kommuner i många år köpt varor och tjänster från kommersiella 
företag genom upphandling i konkurrens. Under senare år har också 
stora delar av tidigare egenproducerad verksamhet konkurrensutsatts. 
I stora delar har denna övergång gett det resultat man önskat – lika 
bra eller bättre tjänster till lägre kostnader än tidigare. Mycket talar 
för att ännu fler verksamheter i framtiden kan komma att flyttas från 
offentlig produktion i egen regi till upphandling.  

Konkurrensutsättning kräver dock ett omsorgsfullt för- och 
efterarbete. Man måste exempelvis undvika att upphandlingar leder till 
marknadskoncentration med några få utövare som kanske inte ens 
konkurrerar med varandra. Övergången från produktion i egen regi till 
konkurrensutsättning bör därför ses som en lång läroprocess där man 
ständigt måste ompröva de val som görs och vidareutveckla 
upphandlingens former.  

Lagen om offentlig upphandling 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) och andra regler om offentliga 
upphandlingar omfattar i princip alla inköp som görs av verksamheter 
inom stat, kommuner och landsting. Det finns även en stor mängd 
statliga och kommunala bolag som berörs av LOU. Något förenklat 
kan man säga att de organisationer som står under inflytande av det 
offentliga och som utför en samhällsnyttig tjänst också omfattas av 
LOU. LOU bygger i hög grad på EU:s regler för upphandlingar. 
Huvudregeln i LOU är att all upphandling ska baseras på 
affärsmässighet. 

De organisationer som omfattas av LOU kallas upphandlande enheter. 
LOU skiljer mellan upphandlande enheter inom den klassiska sektorn 
och upphandlande enheter inom försörjningssektorerna (vatten, energi, 
transport och telekommunikationssektorerna). 

Två direktiv med nya regler om offentliga upphandlingar har antagits 
av EU, och medlemsländerna måste införa dem senast under våren 
2006. Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att lämna 
förslag till hur de nya upphandlingsdirektiven ska implementeras i 
svensk rätt, och ett delbetänkande presenterades våren 2005. Av 
delbetänkandet framgår att de nya lagarna om offentliga 
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upphandlingar kommer att bli än mer omfattande och detaljreglerade 
än den nuvarande.  

Offentliga upphandlingar uppgår till omkring 14 procent av BNP 
Enligt SCB:s nationalräkenskaper köpte den offentliga sektorn varor 
och tjänster för 266 miljarder kronor och gjorde investeringar för 78 
miljarder kronor under år 2004 vilket sammantaget blir omkring 344 
miljarder kronor eller motsvarande 13,5 procent av BNP. I denna 
siffra ingår dock inte inköp av affärsverk och statliga och kommunala 
bolag, trots att de omfattas av LOU. Däremot ingår vissa 
upphandlingar som inte omfattas av LOU, t.ex. hyror för lokaler och 
vissa försvarsprodukter.  

Detta kan jämföras med en ofta citerad uppgift från Europeiska 
Kommissionen (2004) att de offentliga upphandlingarna i Sverige 
uppgick till 20,5 procent av BNP år 2002. Det framgår inte vad som 
ligger bakom beräkningen. År 2004 motsvarade 20,5 procent av BNP 
omkring 520 miljarder kronor. Sammantaget talar detta för att 
Kommissionens uppgift är en överskattning. 

Upphandlingar över tröskelvärdena 
Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde ligger över 
eller under vissa s.k. tröskelvärden. Upphandlingar som överstiger 
tröskelvärdena ska annonseras i EU:s databas TED. Upprepade 
upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett 
budgetår ska sammanräknas vid tröskelvärdesberäkningen. 
Tröskelvärdet ska normalt beräknas för avtalets hela löptid. 

Tabell 1 Gällande tröskelvärden från och med den 15 januari 2004 

Varor och tjänster Euro Kronor 

Försörjningssektorerna 
(utom telesektorn) 

400 000 3 690 000 

Telesektorn 600 000 5 536 000 
Statliga myndigheter 130 000 1 421 000 
Övriga upphandlande 
enheter 

200 000 1 845 000 

Förhandsannonsering 750 000 6 920 000 
Byggentreprenader 5 000 000 46 134 000 

Källa: Tervahauta och Zackrisson 2004 

SCB samlar in statistik om offentliga upphandlingar på uppdrag av 
NOU. Statistiken omfattar dock endast upphandlingar som 
annonserats i TED, vilket endast är obligatoriskt för upphandlingar 
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som överstiger EU:s tröskelvärden. Varken SCB eller NOU publicerar 
statistiken utan lämnar den till Europeiska Kommissionen. 

Tabell 2 Officiell statistik över upphandlingar över tröskelvärdena i Sverige 
2003 

Kontrakt över 
tröskelvärdet 

Antal Värde (miljoner kr) 

Varor 1 169 29 288 
Tjänster  1 524 33 913 
Entreprenader 247 11 988 
Försörjningssektorn  
Varor  119 1 979 
Tjänster 146 6 137 
Entreprenader  95 4 979 

Summa 3 300 88 284 

Källa: SCB och NOU 

Kommunerna och landstingen står för huvuddelen av alla offentliga 
upphandlingar, såväl till antal som till värde. Av den officiella 
statistiken om upphandlingar över tröskelvärdena framgår kommuner 
och landsting står för 63 procent av antalet upphandlingar över 
tröskelvärdena och för 67 procent av värdet. Ser man till 
upphandlingen av varor står kommunerna och landstingen för 75 
procent av upphandlingarna. 

Tabell 3 Upphandlingar över tröskelvärdena inom klassiska sektorn 2003 

 Kommuner Landsting Staten  Övriga Totalt 

Antal 

Varor  489 385 193 102 1 169 
Tjänster  705 161 442 216 1 524 
Entreprenader 103 8 58 78 247 

Totalt antal 1 297 554 693 396 2 940 
Värde (miljoner kronor) 

Varor  12 863 9 605 3 291 3 529 29 288 
Tjänster  15 342 8 836 6 559 3 175 33 912 
Entreprenader 2 881 896 4 010 4 201 11 998 

Totalt värde 31 086 19 337 13 860 10 905 75 188 

Källa: SCB och NOU 
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Det saknas statistik om upphandlingar under tröskelvärdena  
Upphandlingar under tröskelvärdena kallas för förenklade 
upphandlingar. Även förenklade upphandlingar måste annonseras, 
men det räcker att annonsen förs in i en databas i Sverige.  

Direktupphandling användas vid mindre upphandlingar och 
upphandlingar "över disk" då ett normalt anbudsförfarande skulle 
innebära alldeles för höga administrativa kostnader i förhållande till 
upphandlingens storlek. Några uttalade beloppsgränser finns inte, men 
varje upphandlande enhet kan fastställa egna beloppsgränser. 
Direktupphandling får endast omfatta enstaka upphandlingar under 
ett år. Om enheten vet att det kan bli upprepade upphandlingar bör 
den upphandla enligt LOU och teckna ramavtal för varan eller 
tjänsten.  

Det saknas idag tillförlitliga uppgifter om hur många förenklade 
upphandlingar och direktupphandlingar som görs i Sverige under ett 
år. Enligt Upphandlingskommitténs betänkande Effektivare offentlig 
upphandling (SOU 1999:139) görs det omkring 200 000 annonserade 
upphandlingar under tröskelvärdena varje år, förutom alla 
direktupphandlingar. Tervahauta och Zackrisson (2004) hänvisar till 
denna uppgift när de skriver att antalet förenklade upphandlingar 
beräknas uppgå till cirka 200 000 per år. 

En mera aktuell uppgift har erhållits från företaget Opic AB, som 
tillhandahåller en internetbaserad informationstjänst som ger 
möjlighet att söka och bevaka pågående och avslutade upphandlingar i 
Sverige och i EU. Deras ambition är att vara heltäckande, dvs. att alla 
förenklade upphandlingar och upphandlingar över tröskelvärdena ska 
finnas i deras databaser. Enligt de uppgifter de har i sin databas 
uppgick antalet förenklade upphandlingar endast till omkring 15 400 
förra året.  

Tabell 4 Annonserade upphandlingar i Sverige 2004 

Upphandlingsförfarande Andel Antal 

Förenklad upphandling 79 % 15 400 
Öppen upphandling 14 % 2 700 
Selektiv upphandling 1 % 200 
Förhandlad upphandling 2 % 400  
Urvalsupphandling 4 % 800  

Samtliga 100 % 19 500  

Källa: Opic AB 
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Enligt Opic AB uppgick antalet upphandlande enheter som gjorde 
annonserade upphandlingar under 2004 till 3 124 st. 

Både Upphandlingskommitténs uppskattning och Opics uppgifter bör 
avse samtliga annonserade upphandlingar under tröskelvärdena, men 
Upphandlingskommitténs uppskattning är alltså mer än tio gånger 
större än Opics uppgifter. Den stora skillnaden mellan de båda 
uppgifterna är svår att förklara. Därutöver tillkommer alltså 
direktupphandlingar som troligen kan utgöra ett avsevärt större antal 
upphandlingar.  

16 procent av småföretagen anser att offentlig upphandling är 
ett tillväxthinder 
I Nuteks enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2005 
som genomfördes hösten 2005 och våren 2005 ställdes frågor om i hur 
hög utsträckning företagen anser olika regler och myndighetskrav 
utgör som hinder för företagets utveckling. Av tabellen nedan framgår 
att 16 procent av småföretagen ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder.  

Tabell 5 Småföretagens syn på vilka regler som innebär tillväxthinder  

Inom vilka områden upplever du att lagar, 
myndighetsregler, tillståndskrav och liknande är 
ett tillväxthinder? 

Ganska eller mycket 
stort hinder (av 
samtliga småföretag) 

Arbetsgivaravgifter 44 % 
Arbetsgivaransvaret för anställda (arbetsmiljö, sjuklön, 
anställningsskydd etc.) 

43 % 

Övriga skatter 43 % 
Administration till följd av offentliga regelverk, t.ex. 
skatter 

41 % 

Trygghetssystemet för dig själv som företagare 34 % 
Mervärdesskatt (moms) 28 % 
Miljöbestämmelser 20 % 
Offentlig upphandling 16 % 
Plan- och bygglagen 11 % 
Annat 2 % 

Källa: Nutek och SCB ”Företagens villkor och verklighet 2005” 

Det saknas dock uppgifter om vilka av dessa företag som har stött på 
hinder när de lämnat anbud och vilka som har försökt, eller 
åtminstone haft en vilja att försöka, att lämna anbud men som 
misslyckats eller gett upp på vägen på grund av olika hinder eller 
problem. Det går därför inte att dra några andra slutsatser av detta 
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resultat än att en relativt stor andel av småföretagen ser regelverket 
som rör offentliga upphandlingar som ett tillväxthinder.  

Många av de minsta företagen bedrivs vid sidan om en anställning 
eller har av andra orsaker små möjligheter att åta sig externa uppdrag. 
Den telefonenkät som redovisas i kapitel 4 visar att de minsta 
företagen, utan anställda, sällan lämnar anbud i offentliga 
upphandlingar. Bland företag som sysselsätter minst två personer på 
heltid anser 19 procent att offentlig upphandling utgör ett 
tillväxthinder.  
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4 Småföretagens deltagande i 
offentliga upphandlingar 

Enligt uppdraget ska rapporten inkludera en bedömning av i vilken 
omfattning små företag tilldelas upphandlingsbeslut. Detta har tolkats 
som att frågan är hur vanligt det är att småföretag lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar och hur ofta de som lämnat anbud tilldelas 
kontrakt. En annan möjlig tolkning hade varit att undersöka hur stor 
del av upphandlingskontrakten som tilldelas småföretag. En sådan 
ansats tillämpades av undersökningsinstitutet EIM i en undersökning 
av upphandlingar över EU:s tröskelvärden (EIM 2004). En slutsats i 
EIM:s rapport var dock att de företag som tilldelas 
upphandlingskontrakt ofta är specialiserade på den offentliga sektorn, 
och att det är relativt vanligt att samma företag får kontrakt i flera 
upphandlingar. En sådan studie skulle således inte säga så mycket om 
de eventuella svårigheter och problem som kan vara orsaken till att 
andra företag väljer att inte delta i upphandlingar, eller varför de inte 
tilldelas kontrakt.  

Telefonundersökning av 1007 småföretag 
Eftersom det saknades uppgifter om hur många företag som lämnar 
anbud i offentliga upphandlingar har SCB, på uppdrag av Nutek, 
genomfört en telefonundersökning för att ta reda på detta. 
Undersökningen riktades mot småföretag med en årsomsättning på 
minst 500 000 kronor och med färre än 50 anställda, vilket motsvarar 
omkring 197 000 företag. Av ett urval på 1007 företag har 844 svar 
erhållits, vilket innebär en svarsfrekvens på 81 procent. 
Undersökningen beskrivs närmare i bilaga 1.  

Större företag lämnar anbud i högre utsträckning än lägre 
Enkäten visar att tolv procent av småföretagen lämnade anbud i någon 
offentlig upphandling under 2004. Detta innebär att av omkring 
197 000 småföretag med en årsomsättning över 500 000 kronor 
lämnade omkring 23 000 företag anbud i någon offentlig upphandling 
förra året. 

Ju större företagen är i termer av antal anställda och omsättning, desto 
vanligare är det att de lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Bland 
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småföretag med fler än 20 anställa deltog hela 40 procent i offentliga 
upphandlingar under 2004.  

En tredjedel av småföretagen (33 procent) utgörs av mycket små 
företag, utan anställda och med en omsättning under 2 miljoner 
kronor (dock minst 500 000 kr). Endast tre procent av dessa företag 
lämnade anbud i någon offentlig upphandling under förra året.  

Nio procent av småföretagen har minst ett kontrakt som erhållits efter 
en offentlig upphandling. Även i detta fall finns det ett tydligt samband 
som visar att större företag i högre utsträckning deltar i offentliga 
upphandlingar än de minsta.  

När det gäller att vara underleverantörer till andra företags kontrakt 
efter offentlig upphandling finns inte alls något tydligt samband med 
företagens storlek.  

Tabell 6 Små företags deltagande i offentliga upphandlingar 

Företagets storlek 
(antal anställda) 

Lämnade 
anbud under 
2004 

Har kontrakt 
som erhållits 
efter offentlig 
upphandling 

Underleverantör till 
andra företags 
kontrakt efter 
offentlig upphandling 

0 (omsättning lägre 
än 2 mkr) 3 % 1 % 18 % 
0 (omsättning 
högre än 2 mkr) 13 % 5 % 13 % 
1 – 4  12 % 8 % 13 % 
5 – 9  22 % 24 % 31 % 
10 – 19  32 % 29 % 16 % 
20 – 49  40 % 36 % 22 % 

Samtliga 
småföretag 12 % 9 % 17 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten)  

Företagarnas enkät 
Intresseorganisationen Företagarna gjorde våren 2005 en 
undersökning av hur deras medlemmar anser att den offentliga 
upphandlingen fungerar (Företagarna 2005). Omkring 3700 av 
medlemmarna besvarade enkäten.  

Undersökningen visade att 31 procent av företagen brukar delta i 
offentliga upphandlingar. Av de 69 procent som inte deltar i 
upphandlingar hade en knapp fjärdedel, 23 procent, tidigare deltagit i 
offentliga upphandlingar.  
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Om man antar att de flesta av företagen i Företagarnas panel har 
någon anställd utöver företagsledaren stämmer resultaten väl överens 
med resultaten i denna rapport.  

Många av företagen som lämnade anbud har kontrakt 
Av de företag som lämnade något anbud under 2004 har 61 procent 
ett kontrakt. Detta tyder på att det antingen handlar om relativt långa 
kontrakt (t.ex. ramavtal) eller att företagen löpande lämnar anbud i 
upphandlingar.  

Att endast två procent av de företag som inte lämnade anbud under 
2004 har kontrakt visar dock att det är relativt få småföretag som har 
långa leveranskontrakt som löper under flera år. 

Sammantaget visar detta att företag som lämnat anbud en gång ofta 
fortsätter att lämna anbud i offentliga upphandlingar.  

Av tabellen nedan framgår också att andelen företag som är 
underleverantör till andra företags kontrakt är ungefär lika stor bland 
företag som själva lämnat anbud som bland dem som inte lämnat 
anbud under 2004.  

Tabell 7 Resultat uppdelade efter om företaget lämnat anbud under 2004 

 Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som inte 
lämnat anbud 
under 2004 

Samtliga 
småföretag 

Har idag något kontrakt som 
erhållits efter offentlig 
upphandling? 61 % 2 % 9 % 
Är underleverantör till andra 
företags kontrakt efter 
offentlig upphandling? 15 % 17 % 17 % 

Antal företag 23 000 174 000 197 000 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten)  
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De flesta företag lämnar ett eller ett fåtal anbud per år 
Hälften av de småföretag som lämnade anbud i offentliga 
upphandlingar under 2004 lämnade bara ett eller två anbud. Endast 
tio procent av de företag som lämnade anbud lämnade fler än åtta 
anbud. Undersökningen visade att småföretagen sammanlagt lämnade 
omkring 120 000 anbud i offentliga upphandlingar under 2004.  

Tabell 8 Antal lämnade anbud 

Antal lämnade anbud under 2004 Andel av småföretagen som lämnat 
anbud under 2004 

1 30 % 
2 20 % 
3 – 4  13 % 
5 – 8  26 % 
9 – 16  6 % 
17 – 32  4 % 
33 – 64  1 % 

Totalt 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten) 

Företag inom utbildnings- och byggbranscherna deltar oftare i 
upphandlingar än småföretag i andra branscher 
Utbildningsbranschen utmärker sig genom att en relativt hög andel, 28 
procent, av företagen lämnade anbud i offentliga upphandlingar under 
2004, och att en nästan lika stor andel av företagen har kontrakt som 
erhållits efter offentliga upphandlingar. Även inom uthyrnings- och 
företagstjänster (där bl.a. konsulter ingår) samt byggbranschen har en 
högre andel än genomsnittet som deltar i upphandlingar 

Företagen inom transportsektorn utmärker sig med en hög andel 
företag som är underleverantör till andra företags kontrakt efter 
offentliga upphandlingar. En förklaring, som framkommit vid många 
kommentarer på enkäterna, kan vara att det är vanligt att 
transportföretagen arbetar på uppdrag av transportcentraler som 
fördelar uppdragen till sina medlemsföretag.  

I de flesta branscher är det en högre andel företag som lämnade anbud 
under 2004 än som idag har kontrakt som erhållits efter en 
upphandling. Hälso- och sjukvårdsbranschen utmärker sig genom 
andelen som idag har kontrakt är dubbelt så hög (15 procent) som 



 29 

andelen som lämnade anbud under 2004. En förklaring kan vara att 
leveranskontrakten ofta sträcker sig över flera år.  

Tabell 9 Enkätresultat efter bransch 

Bransch  Lämnade 
anbud 
under 2004

Har kontrakt 
som erhållits 
efter offentlig 
upphandling 

Är underleverantör till 
andra företags 
kontrakt efter offentlig 
upphandling 

Utbildning 28 % 27 % 30 % 
Uthyrning och 
företagstjänster 18 % 14 % 8 % 
Byggverksamhet 15 % 13 % 29 % 
Tillverkning 12 % 7 % 10 % 
Renhållning, rekreation, 
kultur, sport och annan 
service 10 % 7 % 6 % 
Parti- och detaljhandel 9 % 3 % 9 % 
Hälso- och sjukvård, 
sociala tjänster och 
veterinärverksamhet 7 % 15 % 18 % 
Hotell- och 
restaurangverksamhet 5 % 6 % 5 % 
Transport, 
magasinering och 
uthyrning 3 % 5 % 53 % 

Samtliga småföretag 12 % 9 % 17 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten) 

Företag med kvinnliga företagsledare lämnar oftare anbud i 
offentliga upphandlingar 
Under telefonintervjuerna ställdes också en fråga om företagsledaren 
var en kvinna eller man. Av tabellen nedan framgår att det är något 
vanligare att företag med kvinnliga företagsledare lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar än företag med manlig företagsledare. Den 
högsta andelen anbudsgivare finns dock bland företag där 
företagsledningen utgörs av kvinna och man tillsammans.  
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När det gäller leveranser till andra företags kontrakt efter offentliga 
upphandlingar är det något vanligare bland företag med manlig 
företagsledare.  

Tabell 10 Deltagande i offentliga upphandlingar efter företagsledarens kön 

Företagsledarens kön Lämnade 
anbud 
under 2004

Har kontrakt 
som erhållits 
efter offentlig 
upphandling 

Är underleverantör till 
andra företags 
kontrakt efter offentlig 
upphandling 

Kvinna 15 % 11 % 15 % 
Man 11 % 8 % 17 % 
Kvinna och man 
tillsammans 24 % 23 % 2 % 

Andel av samtliga 
småföretag 12 % 9 % 17 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten) 
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5 Problem och hinder för 
småföretag vid upphandlingar 

För att få mer kunskap om vad som kan utgöra hinder och problem 
för småföretag vid offentliga upphandlingar ingick en fråga om detta i 
den telefonundersökning som SCB utfört på uppdrag av Nutek och 
som redovisas i kapitel 4. Frågan innebar att företagsledarna välja ett 
av sju uppräknade alternativ (varav ett innebar att de inte ansåg att det 
fanns några hinder eller problem) eller formulera ett eget svar om vad 
som utgjorde det främsta hindret för att deras företag skulle lämna 
anbud i offentliga upphandlingar.  

Krav på hög kapacitet hindrar småföretag att lämna anbud 
Det viktigaste hindret som har med upphandlingen och 
förfrågningsunderlagen att göra är att företaget saknar kapacitet att 
leverera de volymer som efterfrågas. 13 procent småföretagen anger 
bristande kapacitet som det viktigaste hindret.  

Om offentliga upphandlingar utformas så att bara företag som är 
etablerade på marknaden har möjlighet att delta, t.ex. på grund av 
krav på stor kapacitet eller korta ledtider, innebär det att det blir svårt 
för små företag och nya aktörer att lämna anbud. Av de företag som 
lämnade anbud under 2004 anger 19 procent att kapaciteten att 
leverera är det främsta problemet, vilket kan tolkas som att de skulle 
ha deltagit i fler upphandlingar om kapacitetskraven vore lägre. 

Krångel och administration är ett problem, men hindrar inte 
företagen att lämna anbud 
Åtta procent av småföretagen anser att krångel och administration är 
det främsta hindret. Skillnaden är dock stor mellan de företag som har 
lämnat anbud och således har erfarenhet av upphandlingar och de som 
inte lämnat anbud. Av de småföretag som hade lämnat anbud under 
2004 anser 32 procent att krångel och administration är det främsta 
ett hinder medan endast fyra procent av de företag som inte lämnat 
anbud anger detta som det viktigaste hindret.  

Detta visar att krångel och administration blir ett hinder för företagen 
först när de bestämt sig för att lämna ett anbud, och att det relativt 
sällan hindrar företagen från att lämna anbud.  
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Att företagens varor och tjänster inte upphandlas genom 
offentliga upphandlingar är inte ett problem 
41 procent av småföretagen svarade att deras varor och tjänster inte 
upphandlas i offentliga upphandlingar. Bland de företag som inte 
lämnade anbud under 2004 är andelen 47 procent.  

För företagen är det naturligtvis inte möjligt att lämna några anbud 
om det inte sker några upphandlingar inom deras marknad. Detta är i 
så fall inte ett problem som beror på regelverket. Om det inte sker 
några upphandlingar av företagens produkter eller tjänster kan det 
antingen beror på att de upphandlande enheterna inte har användning 
av dessa, eller att de producerar de aktuella varorna och tjänsterna i 
egen regi. Eftersom det måste vara upp till varje offentlig aktör att 
besluta om vilka varor och tjänster som behövs och om dessa ska 
produceras i egen regi tas är detta inte en fråga som bör tas upp i 
denna rapport.  

En annan möjlighet är att upphandlande enheter köper varor och 
tjänster utan att det sker enligt regelverket, t.ex. genom otillåten 
direktupphandling. Detta tas upp nedan i kapitel 5.  

Många företag känner inte till upphandlingar inom sitt område 
Förutom att 41 procent av småföretagen har svarat att deras varor och 
tjänster inte upphandlas har 17 procent av företagen angett 
alternativet Annat där de fick lämna egna synpunkter. De synpunkter 
som lämnades handlade ofta om ”företaget inte arbetar på det sättet” 
eller att de inte har tid, behov eller intresse av att lämna anbud i 
offentliga upphandlingar. Ytterligare sex procent av företagen svarade 
att de saknar information om upphandlingar eller att de inte vet. Detta 
innebär att omkring 60 procent av småföretagen svarat på ett sätt som 
innebär att det, såvitt de vet, inte sker upphandlingar inom deras 
marknad.  

För att en offentlig upphandling ska vara effektiv krävs att det lämnas 
tillräckligt många anbud så att skapas en effektiv konkurrens. En 
möjlighet är att det sker upphandlingar men att företagen inte känner 
till dessa. Framför allt när det sker direktupphandlingar är det svårt 
för andra företag än de som blir anmodade att lämna anbud att känna 
till vilka upphandlingar som sker. Informationen om offentliga 
upphandlingar berörs närmare i kapitel 7.  
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Tabell 11 Hinder för att småföretag ska delta i offentliga upphandlingar 

Vilket är det främsta 
hindret för ditt företags 
deltagande i offentliga 
upphandlingar? 

Andel av 
företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Andel av företag 
som inte lämnat 
anbud under 
2004 

Andel av 
samtliga 
småföretag 

Företagets varor och tjänster 
upphandlas inte genom 
offentliga upphandlingar 3 % (1) 47 %  (1) 41 % 
Annat 14 % (2) 18 % (2) 17 % 
Företaget saknar kapacitet 
att leverera de volymer som 
efterfrågas (3) 19 % (3) 12 % (3) 13 % 
Det finns inga hinder eller 
problem (2) 29 % 10 % 13 % 
Krångel och administration 
vid offentliga upphandlingar  (1) 32 % 4 % 8 % 
Vet ej, har aldrig deltagit i 
offentliga upphandlingar 0 % 6 % 5 % 
Företaget saknar information 
om när upphandlingar sker 0 % 1 % 1 % 
Små lönsamhetsmarginaler 
vid upphandlingar 2 % 0 % 0 % 
Företaget saknar information 
om hur upphandlingar går till 0 % 0 % 0 % 
Ej svar 0 % 0 % 0 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten) 

Många företag ser inga hinder eller problem 
13 procent av småföretagen har svarat att det inte finns några hinder 
för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Bland de företag som 
lämnade anbud under 2004 är andelen hela 29 procent. Detta visar att 
offentliga upphandlingar i många fall fungerar alldeles utmärkt.  

Det kanske kan verka förvånande att tio procent av företagen som inte 
lämnade anbud under 2004 inte såg några hinder för att göra det. En 
viktig förklaring kan vara att de inte har tid. Nuteks 
enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2005 visar att 
Brist på egen tid är det viktigaste tillväxthindret för de flesta 
småföretag. I Nuteks rapport Den första anställningen – hinder och 
möjligheter för soloföretag att anställa en första person (Nutek R 
2005:01) analyseras ett antal faktorer som kan förklara varför många 
företag väljer att inte växa, trots att de kan vara lönsamma och ha 
goda framtidsutsikter.  
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Företagarnas enkät 
Intresseorganisationen Företagarna genomförde våren 2005 en enkät 
till en panel bestående av medlemsföretag där ett antal frågor ställde 
om företagens medverkan i offentliga upphandlingar. De företag som 
inte deltagit i offentliga upphandlingar fick svara varför de inte 
deltagit. 31 procent svarade att den offentliga upphandlingen blivit för 
komplicerad och 23 procent menade att de upphandlande enheterna 
regelmässigt väljer andra leverantörer.  

Tabell 12 Anledning till att företag (bland Företagarnas medlemmar) avstår 
från offentliga upphandlingar 

Vilken är anledningen till att du idag avstår från offentliga 
upphandlingar? 

Andel 

Den offentliga upphandlingen har blivit för komplicerad 31 % 
Upphandlaren väljer regelmässigt andra leverantörer 23 % 
Vi har ändrat verksamhetsinriktning 23 % 
Annat 23 % 

Summa 100 % 

Källa: Företagarna (2005) ”Upphandling och kollektivavtal” 

Tervahauta och Zackrisson (2004) 
Tervahauta och Zackrisson (2004) identifierar fem faktorer som utgör 
hinder för små och medelstora företag att delta i offentlig 
upphandling:  

 Komplicerade regler. Strävan efter rättvisa leder till detaljerade 
och svårtolkade regler som försvårar och i praktiken omöjliggör 
en regelrätt tillämpning. Istället för att bidra till ökad konkurrens 
bidrar upphandlingsreglerna delvis till det motsatta. 

 Stora upphandlingskontrakt upplevs generellt som ett av de 
största hindren för små och medelstora företags deltagande i 
offentlig upphandling.  

 De komplicerade reglerna förutsätter en hög kunskapsnivå hos de 
upphandlande enheterna, vilket myndigheterna ofta saknas 
resurser för att upprätthålla. Bristande kompetens hos de 
upphandlande enheterna leder till att upphandlingar genomförs på 
ett felaktigt sätt. 

 Bristfällig efterlevnad av reglerna underminerar tilltron till 
upphandlingsprocessen 

 Elektronisk upphandling och e-handel förekommer i liten 
utsträckning bland svenska myndigheter i förhållande till övriga 
EU-länder.  
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Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  
Enligt uppdraget ska Nutek kartlägga och analysera de eventuella 
problem som små företag kan ha när de deltar i offentlig upphandling. 
Det bästa hade därför varit att rikta en enkät till sådana företag som 
deltagit eller försökt delta i offentliga upphandlingar och höra vilka 
problem de upplever. Detta har dock inte varit möjligt eftersom det 
saknas uppgifter om vilka företag som lämnar anbud i offentliga 
upphandlingar.  

En möjlighet hade naturligtvis varit att göra en fallstudie och vända sig 
till några företag som deltagit i en viss upphandling. Det finns dock 
anledning att anta att offentliga upphandlingar kan ske på många 
olika sätt och att problemen för de företag som deltar kan se olika ut 
beroende på vilka varor tjänster som upphandlas, vilka volymer som 
upphandlas samt hur erfaren den upphandlande enheten är. Det skulle 
därför vara svårt att dra generella slutsatser från en sådan studie. 
Dessutom blir ju urvalet med nödvändighet snedvridet eftersom man i 
så fall enbart kan vända sig till de företag som lämnat anbud eller som 
man av annan anledning redan känner till, och man missar då de 
företag som av olika anledningar valt att inte delta i upphandlingar.  

Undersökningen har därför genomförts genom en kompletterande 
enkät till företag som deltog i Företagens villkor och verklighet 2005 
och som där svarade att offentlig upphandling är ett ganska eller 
mycket stort tillväxthinder. Enkäten beskrivs närmare i bilaga 2.  

Det bör påpekas att resultaten enbart är representativa för den grupp 
av företag som angett att de ser offentliga upphandlingar som ett 
problem, vilket motsvarar omkring 38 000 småföretag. Resultaten bör 
ändå ge en god fingervisning om vilka problem som småföretag 
upplever vid offentliga upphandlingar. 

Många företag som svarat att offentlig upphandling är ett 
tillväxthinder har aldrig lämnat något anbud 
Endast 32 procent av de företag som besvarade enkäten hade lämnat 
något anbud i en offentlig upphandling under 2004. Detta kan verka 
förvånande eftersom enkäten skickades enbart till företag som i en 
tidigare enkät svarat att de anser att offentliga upphandlingar utgör ett 
hinder för företagets tillväxt.  

Vissa respondenterna har gett kommentarer som innebär att de inte 
vet något om offentliga upphandlingar eller att de inte har någon 
uppfattning om regelverket. En möjlig förklaring kan vara att vissa 
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företagare hyser ett allmänt missnöje med regler och bestämmelser 
som gjort att de svarat att samtliga regelverk som togs upp i enkäten 
utgör hinder.  

Den viktigaste förklaringen kan dock vara att företagen anser att 
regelverket, eller tillämpningen av reglerna, hindrar dem från att delta 
i offentliga upphandlingar. För att undersöka i vilken utsträckning 
reglerna kan verka hindrande från att delta i upphandlingar redovisas 
svaren separat för de företag som lämnat anbud under 2004 respektive 
för de företag som inte gjort det.  

Vissa företag har skrivit på enkäten att de hoppat över de frågor som 
de inte haft någon uppfattning om. Eftersom många av frågorna är 
utformade så att företagen får ange om de håller med om vissa 
påståenden redovisas svaren genomgående som andelar av samtliga 
företag som besvarat enkäten, alltså inte bara de som svarat aktivt på 
den aktuella frågan.  

Tabell 13 Erfarenhet av offentliga upphandlingar bland småföretag som anser 
att offentliga upphandlingar är ett tillväxthinder 

Företagens erfarenhet av offentliga 
upphandlingar 

Andel av de 
småföretag som ser 
offentlig upphandling 
som tillväxthinder 

Antal företag 
(uppräknad 
frekvens) 

Lämnade anbud i offentliga 
upphandlingar under år 2004 32 % 12 400 
Har i år eller förra året (2004) haft 
något kontrakt som erhållits efter 
offentlig upphandling 24 % 9 200 
Har lämnat anbud i offentliga anbud 
tidigare, dvs. före 2004 (sedan lagen 
om offentlig upphandling infördes 
1994) 37 % 14 300 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till företag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder 

Företagen i uppföljningsenkäten representerar hälften av de 
småföretag som lämnade anbud under 2004 
Av tabellen ovan framgår att de småföretag som ser offentlig 
upphandling som ett tillväxthinder och som lämnat anbud under 2004 
motsvarar omkring 12 000 företag. Enligt den telefonundersökning 
som redovisas i kapitel 4 lämnade omkring 23 000 småföretag anbud i 
offentliga upphandlingar under 2004. De båda undersökningarna har i 
stort sett samma urvalskriterier. Företagen i brevenkäten representerar 
således lite drygt hälften av de företag som lämnade anbud under 
2004.  
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En annan slutsats som kan dras är att av de företag som lämnade 
anbud under 2004 anser lite drygt hälften att regelverket som rör 
offentlig upphandling är ett tillväxthinder.  

Tre fjärdedelar av de företag som inte lämnade anbud förra året 
hade inte gjort det tidigare heller 
Av tabell 14 framgår att 70 procent av de företag som lämnade anbud 
under 2004 hade gjort det någon gång tidigare. De företag som lämnat 
anbud en gång fortsätter alltså i hög grad att göra det fler gånger. Det 
framgår också att det motsatta gäller, 72 procent av de företag som 
inte lämnade något anbud hade inte heller gjort det tidigare.  

22 procent av de företag som inte lämnade något anbud under 2004 
hade lämnat anbud någon gång tidigare. En förklaring kan vara att det 
inte skedde någon intressant upphandling inom deras marknad, eller 
att de inte fått information om sådana. En annan förklaring kan vara 
att de försökt lämna anbud tidigare men sedan gjort bedömningen att 
det är för dyrt och besvärligt i förhållande till de förväntade 
intäkterna, och därför bestämt sig för att inte göra det igen.  

Tabell 14 Har företaget lämnat anbud före 2004 

Har företaget 
lämnat anbud i 
offentliga anbud 
tidigare, dvs. 
före 2004 (sedan 
lagen om 
offentlig 
upphandling 
infördes 1994) 

Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som inte 
lämnat anbud 
under 2004 

Samtliga företag 
som anser att 
offentlig 
upphandling är 
ett tillväxthinder i 
enkäten 

Ja 70 % 22 % 37 % 
Nej 30 % 72 % 58 % 
Vet inte 0 % 5 % 4 % 
Företaget 
existerade inte 
före 2004 0 % 1 % 1 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder 

Många företag som anser att offentlig upphandling är ett 
tillväxthinder vill utföra tjänster som idag utförs i egen regi av 
offentliga aktörer. Av de företag som besvarat enkäten anser fler än 
hälften, 51 procent, att det är ett hinder att offentliga företag utför 
verksamhet i egen regi istället för att handla upp den. Bland de företag 
som lämnat anbud under 2004 är andelen hela 71 procent.  
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Det bör, som tidigare konstaterats, vara varje upphandlande enhets 
ansvar att avgöra vilka varor och tjänster som behövs i verksamheten 
och vad som ska produceras i egen regi respektive upphandlas. Syftet 
med denna rapport är att underlätta företagens deltagande i de 
offentliga upphandlingar som sker, inte att ta ställning till hur andra 
myndigheter bedriver sina verksamheter. Det kan dock konstateras att 
många företag vill utföra tjänster som myndigheter bedriver i egen 
regi.  

Däremot är det ett problem om de upphandlande enheterna inte följer 
regelverket. 50 procent av de företag som lämnat anbud i offentliga 
upphandlingar under 2004 anser att påståendet det är ett hinder att 
upphandlande enheter inte använder sig av annonserade 
upphandlingar. Detta svarsalternativ kan dock tolkas på två olika sätt; 
antingen som ett påstående att det förekommer att upphandlande 
enheter inte använder sig av annonserade upphandlingar eller som ett 
konstaterande att om upphandlande enheter inte skulle använda sig av 
annonserade upphandlingar skulle detta vara ett problem. 
Informationen om offentliga upphandlingar behandlas närmare i 
kapitel 7. 

Tabell 15 Hinder för att delta i offentliga upphandlingar 

I vilken utsträckning utgör 
följande faktorer hinder för att 
företaget ska lämna anbud i 
offentliga upphandlingar 

Företag som 
lämnat 
anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud 
under 2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Offentliga aktörer utför verksamhet i 
egen regi istället för att handla upp 
den  (1) 71 % (1) 42 % (1) 51 % 
Information om vilka offentliga 
upphandlingar som sker (3) 44 % (2) 38 % (2) 40 % 
Upphandlande enheter använder sig 
inte av annonserade upphandlingar  (2) 50 % 33 % (3) 39 % 
Samordnade upphandlingar, t.ex. 
när myndigheter och kommuner gör 
gemensamma upphandlingar 41 % (2) 38 % (3) 39 % 
Prispressen vid offentliga 
upphandlingar 43 % 31 % 35 % 
Företagets kunskap om hur 
offentliga upphandlingar går till 39 % 34 % 35 % 
Företagets kapacitet att leverera de 
volymer som efterfrågas 43 % 28 % 33 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  

40 procent av företagen i enkäten anser att informationen om vilka 
offentliga upphandlingar som sker hindrar dem att lämna anbud. Även 
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övriga svarsalternativ – samordnade upphandlingar, prispressen, 
företagens kapacitet att leverera de volymer som efterfrågas och 
kunskaperna om hur offentliga upphandlingar går till – anges som 
hinder av mer än en tredjedel av företagen i enkäten. Dessa frågor tas 
upp i kapitel 6.  

Många företag avstår medvetet från att lämna anbud i offentliga 
upphandlingar 
75 procent av de företag som anser att offentlig upphandling är ett 
tillväxthinder har medvetet avstått från att lämna anbud i offentliga 
upphandlingar. Bland de företag som inte lämnade anbud under 2004 
svarade närmare hälften, 47 procent, att de helt och hållet avstår från 
att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Även bland de företag 
som lämnade anbud under 2004 är det vanligt att man avstår från att 
lämna anbud. Hela 80 procent avstår periodvis eller vid enstaka 
tillfällen från att lämna anbud i offentliga upphandlingar.  

Att företag avstår från att lämna anbud trots att man känner till att 
det sker en upphandling inom deras marknad behöver inte innebära 
några konstigheter eller problem. Om företaget redan har tillräckligt 
med uppdrag kan det saknas kapacitet att åta sig ytterligare. Nutek 
har i flera andra undersökningar visat att det främsta hindret för 
tillväxt i småföretag är ”brist på egen tid”, vilket ju innebär att man 
inte har kapacitet att åta sig mera uppdrag.  

Att många företag avstår helt och hållet ger dock en klar antydning 
om att många företag tycker att det är för dyrt och besvärligt att 
lämna anbud i förhållande till de inkomster som kan förväntas.  

Tabell 16 Beslut att avstå från att delta i offentliga upphandlingar bland 
företag som anser att offentliga upphandlingar är ett tillväxthinder 

Har företaget medvetet avstått 
från att lämna anbud i 
offentliga upphandlingar? 

Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud under 
2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Ja, helt och hållet 12 % 47 % 36 % 
Ja, under vissa perioder 41 % 12 % 21 % 
Ja, vid enstaka tillfällen 39 % 7 % 18 % 
Nej 8 % 33 % 25 % 
Ej svar 0 % 1 % 0 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder 
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6 Förfrågningsunderlagen och 
villkoren vid upphandlingar 

Den brevenkät som riktats till företag som ser offentlig upphandling 
som ett tillväxthinder visar att 40 procent av dessa företag anser att 
kostnaderna för att ta fram anbud är ett hinder för att delta i 
upphandlingar. Bland de företag som lämnade anbud i upphandlingar 
under 2004 anser hela 60 procent att kostnaderna är ett ganska eller 
mycket stort hinder för att delta i upphandlingar.  

Ett relaterat problem är den korta tid som anbudslämnarna får på sig 
att ta fram anbuden. Hela 56 procent av de företag som lämnade 
anbud under 2004 (och som anser att offentliga upphandlingar är ett 
tillväxthinder) anser att den korta tiden för att lämna anbud är ett 
hinder för att delta i upphandlingar.  

Certifieringar och andra krav som ställs på de företag som lämnar 
anbud upplevs som ett hinder av 54 procent av de företag som 
lämnade anbud under 2004 och som anser att offentlig upphandling är 
ett tillväxthinder.  

En annan faktor som upplevs som hindrande av företagen är att 
upphandlande enheter använder olika utvärderingsmodeller. Drygt 
hälften (52 procent) av de företag som lämnade anbud under 2004 
anser att detta är ett hinder för att delta i upphandlingar.  

Bland de företag som inte lämnade anbud under 2004 (och som anser 
att offentlig upphandling är ett tillväxthinder) är det viktigaste hindret 
att företagen blir bundna av de anbud som läggs, vilket kan medföra 
att de tvingas binda upp resurser utan att vara säkra på att få ett 
kontrakt. 38 procent av samtliga företag som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder och 36 procent av de företag som 
inte lämnade anbud under 2004 anser att detta är ett hinder för att 
delta i upphandlingar.  
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Tabell 17 Uppfattning om förfrågningsunderlagens utformning bland företag 
som anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder  

I vilken utsträckning utgör följande 
faktorer hinder för att företaget ska 
lämna anbud i offentliga 
upphandlingar  

Företag som 
lämnat 
anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud 
under 2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Företagets kostnader för att ta fram 
anbud (inkl. egen tid) (1) 60 % (3) 31 %  (1) 40 % 
Att olika upphandlande enheter 
använder olika värderingsmodeller vid 
utvärderingen av anbud 52 % (2) 32 %  (2) 38 % 
Bindande anbud gör att företag 
tvingas binda upp resurser utan att 
vara säkra på att få kontrakt 41 % (1) 36 % (2) 38 % 
Tiden för att ta fram anbud (2) 56 % 24 % 34 % 
De krav som ställs på företaget (t.ex. 
certifieringar) (3) 54 % 24 % 34 % 
De krav som ställs på den 
upphandlade varan eller tjänsten 35 % 22 % 26 % 
Att olika upphandlande enheter ställer 
olika krav vid likartade upphandlingar 21 % 29 % 26 % 
Förfrågningsunderlagens språk, 
utformning och omfattning 29 % 16 % 21 % 
Krav att bifoga dokumentation (t.ex. att 
myndighetskrav uppfylls, 
meritförteckningar) 16 % 24 % 21 % 
De krav som ställs på företagets 
ekonomiska ställning 25 % 17 % 19 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder (andel ganska eller mycket stort hinder) 

Förfrågningsunderlagen 
Upphandlande enheter måste noggrant planera och formulera 
underlaget för upphandling, det s.k. förfrågningsunderlaget. 
Förfrågningsunderlagen får inte hänvisa till ett visst märke, process 
eller liknande så att endast en leverantör kan komma i fråga. Om 
enheten inte kan beskriva föremålet för upphandlingen utan att 
hänvisa till ett visst märke eller fabrikat måste hänvisningen åtföljas av 
”eller likvärdig”, så att även likvärdiga varor eller processer kan vara 
med i anbudsprövningen. 

Av förfrågningsunderlagen ska det framgå vilka intyg, certifikat m.m. 
som leverantörerna måste lämna för att visa att de uppfyller de i 
annonsen ställda kraven för att komma i fråga som leverantör. Ett 
förfrågningsunderlag består åtminstone av en kravspecifikation, 
kommersiella villkor, administrativa bestämmelser om vad som gäller 
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för anbudslämnandet etc., utvärderingskriterier samt vid öppen 
upphandling och förenklad upphandling kvalifikationskrav avseende 
leverantören. 

En upphandlande enhet får inte ställa vilka krav som helst på 
leverantörerna. Kraven måste ha ett naturligt samband med och vara 
rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. 

Om en upphandlande enhet under upphandlingen finner det 
nödvändigt att ändra kraven måste upphandlingen normalt göras om 
från början. Ett erbjudande som inte efterfrågats i 
förfrågningsunderlaget får inte vägas in vid valet av leverantör. 

Nilsson m.fl. (2005) understryker att förfrågningsunderlaget av stor 
betydelse för resultatet av en upphandling. Den upphandlande enheten 
bör sträva efter att minimera osäkerheten kring vilken produkt som 
ska levereras. Ju lättare det är för företag att beräkna sina 
produktionskostnader och ju mindre risken för obehagliga 
överraskningar, desto fler företag kan delta i upphandlingen. Minskad 
osäkerhet gör det också möjligt för det mindre företaget som ofta har 
mindre marginaler att lämna anbud. Ett dåligt upphandlingsunderlag 
innebär en risk att den upphandlande enheten får något annat än de 
vill ha och förfrågningsunderlagets kvalitet påverkar både 
kostnadsutfall och antalet budgivare i upphandlingen. 

Företagen måste följa anbudsunderlagens formuleringar mycket 
noga och besvara alla frågor 
Alla offentliga upphandlingar styrs av ett gemensamt regelverk och 
kraven är i stor utsträckning likartade. Likaså bör även en stor del av 
de varor och tjänster som handlas upp vara likartade och ofta styrda 
av offentliga regelverk. Det borde därför finnas stora möjligheter för 
de företag som lämnar anbud att använda de dokument som tagits 
fram när man lämnat anbud tidigare, i andra upphandlingar.  

Flera företagare och intresseorganisationer har dock påpekat att även 
om förfrågningsunderlagen ofta innehåller liknande krav så är varje 
förfrågningsunderlag unikt, med en egen disposition och egna 
formuleringar av krav och frågor. Detta innebär att det ofta krävs en 
hel del arbete för att formulera nya svar eller omarbeta tidigare 
dokument och, inte minst, att kontrollera att alla krav och frågor 
verkligen blir kommenterade.  

Av exemplet nedan framgår tydligt att anbud kan underkännas även 
på grund av triviala fel, som t.ex. att anbudsgivaren glömmer att 
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kommentera en fråga. Till saken hör att liknande formuleringar kan 
förekomma flera gånger i ett förfrågningsunderlag, och att det ibland 
inte framgår tydligt vad som ska kommenteras och vad som är 
beskrivningar av den upphandlade produkten eller tjänsten.  

Exempel ur ett verkligt förfrågningsunderlag: 
Samtliga ställda krav (skall-, bör- och beskriv/ange-krav) i kravspecifikationen skall 
kommenteras, [Myndigheten] förbehåller sig rätten att tolka inte kommenterat krav 
som att detta inte uppfylls.  
Anbudsgivaren skall i sitt anbud referera till detta förfrågningsunderlags 
punktnumrering och rubriksättning i svar och kommentarer.  

Kort tid att ta fram anbud 
Ett relaterat problem är den korta tid som anbudslämnarna får på sig 
att ta fram anbuden. 34 procent av företagen som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder och hela 56 procent av de företag 
som lämnade anbud under 2004 anser att den korta tiden för att 
lämna anbud är ett hinder för att delta i upphandlingar.  

Stora upphandlingar utesluter mindre aktörer 
Små företag kan inte lämna anbud på stora kontrakt. Nilsson m.fl. 
(2005) understryker därför att valet av kontraktsstorlek har stor 
betydelse för hur många anbud man får in vid en upphandling. Ju flera 
delar en upphandling kan ha, desto mera troligt är det att många 
företag kan lämna anbud och att konkurrensen blir tillräcklig. 
Samtidigt innebär dock varje upphandling en kostnad för den 
upphandlande enheten. Ju fler förfrågningsunderlag som ska 
formuleras, upphandlingsprocesser som ska administreras, avtal som 
ska skrivas och utförda arbeten som ska följas upp, desto mer 
kostsamt blir det att genomföra upphandlingen. Nilsson m.fl. menar 
därför att det finns en gräns för hur små avtal som är lämpliga. De 
lanserar en modell för hur man genom att använda s.k. 
kombinatoriska upphandlingar kan låta marknaden lösa den svåra 
balansen mellan önskemålet om att tillgodogöra sig stordriftsfördelas 
och på samma gång behålla många budgivare. 

Av tabell 15 framgår att en tredjedel (33 procent) av de företag som 
anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder anser att företagets 
kapacitet att leverera de volymer som efterfrågas är ett hinder för att 
lämna anbud i upphandlingar. Av de företag som hade lämnat anbud 
under 2004 ansåg hela 43 procent att detta utgjorde ett hinder.  

Exemplet nedan visar hur en central organisation har utformat en 
upphandling av informations- och kommunikationstjänster på ett sätt 
som gör att endast företag med relativt stor kapacitet att åta sig många 
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och stora projekt har förutsättningar att teckna ramavtal. Enskilda 
näringsidkare och andra småföretag, som är vanligt förekommande i 
dessa branscher, har knappast några förutsättningar att vinna ett 
kontrakt.  

Exempel på villkor som utesluter små företag 
En central organisations kostnader för informations- och kommunikationstjänster 
uppgår till ca 20 miljoner kronor per år. När nuvarande avtal går ut avser man att 
teckna kontakt med tre företag inom vardera av fyra kategorier av uppdrag (grafisk 
produktion, informationsprojekt, möten samt opinionsundersökningar). De tre 
företagen kommer att vid varje enskilt projekt/avrop att tillfrågas och på så vis 
utsättas för en andra konkurrensutsättning. Kriteriet för det slutliga valet av det 
aktuella projektet kommer endast att vara priset. 

Företagen är bundna av sina anbud 
Bland de företag som inte lämnade anbud under 2004 är det faktum 
att de anbud som de lämnar är bindande tills upphandlingen är 
avslutat ett tillväxthinder. 38 procent av samtliga företag som anser att 
offentlig upphandling är ett tillväxthinder och 36 procent av de företag 
som inte lämnade anbud under 2004 anser att detta är ett hinder för 
att delta i upphandlingar.  

I exemplet nedan förbehöll sig den upphandlande enheten rätten att 
välja mellan de olika anbuden under hela den beräknade 
kontraktstiden, två och en halv månad. De företag som lämnade 
anbud måste vara beredda att omedelbart sätta igång med arbetet den 
dag den upphandlande enheten bestämt sig för vilket företag som ska 
tilldelas uppdraget. 

Exempel på krav på att anbud ska vara bindande under lång tid 
Vid en central organisations upphandling var förfrågningsunderlaget sista 
anbudsdag den 15 december. Uppstart av arbetet skulle ske vid avtalets påskrift, 
genomförandet skulle ske under januari och februari och uppdraget skulle 
avslutas under mars år 2. För att anbuden skulle vara giltiga måste de vara 
bindande till den 29 februari år 2. 

Olika utvärderingsmodeller 
Ytterligare en faktor som upplevs som hindrande av företagen är att 
upphandlande enheter använder olika utvärderingsmodeller vid 
utvärderingen av anbud. 38 procent av de företag som anser att 
offentlig upphandling är ett tillväxthinder och hela 52 procent av de 
företag som lämnade anbud under 2004 anser att detta är ett hinder 
för att delta i upphandlingar.  

Ibland ställs krav på gratisarbete  
Om ovan nämnts anser 60 procent av de företag som anser att 
offentlig upphandling är ett hinder och som lämnat anbud under 2004 
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att kostnaderna för att ta fram anbud är ett hinder för att delta i 
upphandlingar.  

Förutom att det kan ta tid att läsa och förstå förfrågningsunderlaget, 
utarbeta svar på alla frågor och ta fram ett förslag på pris och upplägg 
för den upphandlade varan eller tjänsten så krävs det ibland att 
anbudsgivaren utför delar av arbetet redan i samband med 
anbudslämnandet.  

I rutan nedan visas ett exempel från en myndighets upphandling av en 
informationssatsning. Sista anbudsdag var den 15 december, arbetet 
skulle inledas vid avtalets påskrift och pågå under januari och februari 
för att avslutas under mars månad. Det är således uppenbart att de 
”arbetsprover” som efterfrågades avsåg skarpa förslag som snabbt 
skulle kunna omarbetas till en färdig kampanj. Förfrågningsunderlaget 
hade lämnats till tio företag. Det innebär att de företag som lämnade 
anbud måste lägga ner ett omfattande arbete på en kampanj som de i 
princip hade en chans på tio att få betalt för. För att anbuden skulle 
vara giltiga måste företagen dessutom binda upp kapacitet för att med 
kort varsel kunna inleda arbetet om de skulle få arbetet.  

Förutom att ”arbetsprover” innebär det en stor arbetsinsats och 
därmed en stor kostnad för anbudsgivaren, vilket i sig utgör ett stort 
hinder för små företag och företag med små ekonomiska resurser att 
lämna anbud, innebär upphandlingsformen att det företag som vinner 
upphandlingen ges stora möjligheter till lönsamma tilläggsuppdrag, 
vilket kan skapa incitament till underprissättning.   

Exempel från en myndighets upphandling av en informationssatsning 
”...anbudet [skall] innehålla arbetsprover enligt nedan. [...]  
Förslag på en budskapsformulering riktad till några av de olika målgrupperna. 
Exempelvis en slogan eller kort och koncist sammanfattande text kopplad till 
inledningar och förutsättningar. 
Annons. Färg, halvsida (A5) tänkt för facktidskrift. Disposition av valfri relevant text 
och rubrik som attraherar tänkt målgrupp. Disposition av valfri relevant genrebild 
som attraherar tänkt målgrupp.  
Trycksak. Utkast, A5-format, 4 sidor, rubriknivå.  
Synopsis till film. Skrivet förslag på max 1 A4-sida.  
Arbetsproven skall sedan ligga till grund för ett resonemang. I resonemanget bör 
anbudsgivaren reflektera kring följande:  
Varför den aktuella budskapsformuleringen har använts i arbetsproverna.  
Val av distributionskanal – Anbudsgivaren bör föreslå och motivera val av 
mediemix. 
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De krav som ställs på företaget 
De krav som ställs på de företag som lämnar anbud upplevs som ett 
hinder av 54 procent av de företag som anser att offentlig upphandling 
är ett tillväxthinder och som lämnade anbud under 2004.  

Krav på ekonomisk ställning hinder för småföretag 
Naturligtvis måste ett förfrågningsunderlag innehålla krav som 
innebär att företaget har tillstånd för sin verksamhet, betalar skatt och 
har en tillräckligt stabil ekonomi för att det ska förväntas kunna klara 
av de åtaganden det gör anbudet. Ibland ställs det dock krav som 
innebär att vissa företag eller vissa företagsformer diskvalificeras. Ett 
exempel är att det förekommer krav på likviditet eller soliditet, vilket 
per definition utesluter enskilda näringsidkare eftersom de utgörs av 
fysiska personer och därför inte har något formellt eget kapital.  

I exemplet nedan lämnas visserligen en möjlighet att lämna en 
förklaring om motsvarande ekonomisk stabilitet, men vad detta 
innebär framgår inte av förfrågningsunderlaget och det blir upp till 
den upphandlande enheten att i efterhand avgöra om förklaringen är 
tillräcklig. En enskild näringsidkare (eller flera tillsammans) som 
lämnar anbud i en sådan upphandling kan därför inte bedöma om de 
uppfyller skall-kraven.  

Exempel på krav på ekonomiska resurser:  
[S]enast fastställd årsredovisning skall bifogas och skall redovisa ett 
nyckeltal på 1,0 för likviditet och minst 15 % soliditet. Alternativt skall 
finnas en förklaring om att företaget har motsvarande ekonomisk stabilitet. 

Irrelevanta krav 
Troligen har de flesta upphandlande enheter utarbetat ett dokument 
med en uppsättning krav och villkor som tillämpas vid de flesta eller 
alla upphandlingar. Ett sådant dokument kan utvecklas och förfinas 
med tiden för att innehålla alla krav och förbehåll som kan bli aktuella 
vid upphandlingar inom myndigheten, och kan därmed vara till stor 
hjälp för de tjänstemän som gör upphandlingar eftersom de inte 
behöver ägna lika mycket tid för att formulera förfrågningsunderlagen 
och med tiden får en allt större erfarenhet av att tolka svaren på de 
ständigt återkommande frågorna.  

Ur företagens perspektiv behöver sådana dokument dock inte alls 
innebära samma förenkling. Om företagen vänder sig till olika 
upphandlande enheter kan de få hantera helt olika 
förfrågningsunderlag, vilket som ovan nämnts kan medföra merarbete 
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för att formulera svar på alla frågor och för att kontrollera att alla 
frågor och krav blir kommenterade.  

Det förekommer också att de upphandlande enheterna tillämpar krav 
som visserligen kan vara relevanta vid huvuddelen av de 
upphandlingar de gör, men som vid vissa upphandlingar kan vara helt 
överflödiga eller rentav komiska. I rutan nedan redogörs för ett 
exempel på att krav som tillämpas vid riskfyllt arbete som bl.a. utförs i 
närheten av starkströmsanläggningar även tillämpas vid upphandling 
av reklambyråtjänster.  

Även om det kan verka uppenbart att kraven vissa krav inte är 
tillämpliga så gäller dock att anbudsgivaren måste uppfylla samtliga 
krav i förfrågningsunderlaget för att den upphandlande enheten ska 
kunna teckna kontrakt. För det företag som vill lämna anbud i en 
sådan upphandling kan det därför vara svårt att undvika att 
kommentera dessa krav om det inte ska riskera att anbudet ska 
underkännas.  

Exempel från en myndighets upphandling av ramavtal för 
reklambyråtjänster 
”Efter beställning skall leverantörerna redovisa till beställaren en kompletterad 
projektplan som visar hur kraven enligt AFC.35, AFD.35 alternativt UB punkt 5 i 
kontraktet uppfylls samt:  
hur identifierade miljöaspekter hanteras och förebyggs med tillhörande 
kontrollprogram/checklistor 
hur identifierade kvalitetskritiska arbeten och produkter hanteras samt risker 
förebyggs med tillhörande kontrollprogram/checklistor 
hur identifierade säkerhets- och arbetsmiljökritiska arbeten och produkter hanteras 
samt risker förebyggs med tillhörande kontrollprogram/checklistor” 
 (Ur myndighetens generella systemkrav som tillämpas vid all upphandling av 
entreprenader och konsulttjänster) 

Höga krav på tidigare erfarenhet minskar möjligheten för nya 
aktörer att lämna anbud 
I många fall ställs onödigt många och eller olämpliga krav i 
förhållande till vad som upphandlas och det förväntade 
kontraktsvärdet. I vissa fall kan man misstänka att 
förfrågningsunderlagen utformats för att passa ett specifikt företag. I 
de flesta fall torde det snarare bero på slentrianmässiga och 
obetänksamma formuleringar, t.ex. genom att man utgår från ett 
förfrågningsunderlag som använts tidigare eller att man mer eller 
mindre medvetet beskriver de företag man redan känner till och som 
man vet skulle klara av att utföra uppdraget.  

En viktig förklaringsfaktor är att det troligen främst är tjänstemän från 
verksamheterna, snarare än upphandlingsexperter, som identifierar ett 



 49 

upphandlingsbehov och som beskriver vad som ska upphandlas. De 
upphandlingsexperter som utformar det slutliga 
förfrågningsunderlaget har troligen begränsade möjligheter att 
ifrågasätta de krav och önskemål som sätts upp. Till saken hör också 
att alla inblandade bör vara väl medvetna om att det kan vara svårt att 
undvika att teckna avtal med det företag som lagt det lägsta anbudet, 
även om företaget enligt deras bedömning skulle sakna tillräckliga 
förutsättningar att klara av uppdraget på ett fullgott sätt.  

När en politisk församling eller myndighet fattat beslut om att t.ex. 
inleda en verksamhet eller utföra ett arbete är man troligen angelägen 
om att denna kommer igång så snart som möjligt. Det kan också vara 
fråga om obligatoriska verksamheter inom vård, skola och omsorg där 
de upphandlade enheterna har ett ansvar för att verksamheterna ska 
fungera även efter att tidigare avtal löpt ut. Detta bör också kunna 
medverka till att upphandlande enheter ställer villkor som passar de 
företag man redan känner till.  

I exemplet nedan ställs mycket specifika krav på den personal som ska 
arbeta med uppdraget. Det räcker alltså inte med att kompetens inom 
de aktuella områdena finns inom företaget, utan det ställs specifika 
krav på lång erfaren för ett flertal av de personer som ska ingå i 
arbetet. Genom den här typen av mycket specifika krav på den 
ingående personalen kan det vara svårt för nya aktörer att komma i 
fråga. På detta sätt att reglera den ingående personalen kan den 
upphandlande enheten rentav formulera kraven så att endast ett visst 
företag uppfyller kraven.  

Exempel ur en kommuns upphandling av en mediainsats:  
Projektledaren och eventuell underentreprenör skall tillhandahålla personal med 
för området adekvat utbildning och erfarenhet.  
Projektledare, som ska leda uppdraget hos Leverantören, skall ha minst tre års 
erfarenhet av arbete med samhällsinformation i förebyggande syfte.  
Art Director (AD), som ska arbeta med uppdraget grafiska utformning skall ha 
minst tre års erfarenhet av utformande av samhällsinriktad information i 
förebyggande syfte t.ex. broschyrer, stortavlor, rulltrappsskyltar, m.m. 
I uppdraget ingår att skriva all text som produceras. Copy, som ska arbeta med 
uppdragets texter, skall ha minst två års erfarenhet av att skriva texter inom 
drogområdet eller inom angränsande områden.  
Projektledare och AD skall vid minst två tillfällen de fem senaste åren ha utfört 
uppdrag som omfattat samhällsinformation i förebyggande syfte. Uppdraget skall 
ha visat sig uppfylla uppdragsgivarens ställda mål/krav.  
Copy skall vid minst två tillfällen de senaste fem åren ha utfört uppdrag med texter 
inom drogområdet eller angränsande områden. Uppdragen skall ha visat sig 
uppfylla uppdragsgivarens ställda mål/krav. 
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Att få tag på referenspersoner kan innebära mycket arbete 
För den upphandlande enheten är det naturligtvis av stort värde att 
veta hur de företag som lämnat anbud skött sig vid tidigare uppdrag åt 
andra uppdragsgivare. Det ställs därför ofta krav att företaget ska 
redovisa tidigare uppdrag och kunder och lämna namn på personer 
som kan lämna referenser.  

Ibland nöjer sig man dock inte med att begära namn och 
kontaktuppgifter på referenspersoner. Det förekommer att 
förfrågningsunderlagen innehåller blanketter där tidigare 
uppdragsgivare dels ska beskriva vad uppdraget innebar och dels 
lämna ett skriftligt omdöme om hur enskilda medarbetare i uppdraget 
har utfört sina arbetsuppgifter. 

För det företag som vill lämna anbud kan detta innebära problem på 
flera sätt:  

 Företaget kan behöva begära av tidigare uppdragsgivare att de ska 
ägna tid åt att utföra arbetsuppgifter som de inte har något 
intresse av.  

 Företaget kan behöva berätta för en nuvarande uppdragsgivare att 
man söker andra uppdrag 

 Om en person som varit kontaktperson vid ett tidigare uppdrag 
inte är anträffbar under den eller de dagar anbudet tas fram kan 
det vara svårt att få fram ett underskrivet dokument i tid.  

De korta tiderna för att lämna anbud innebär också en svårighet. Att 
få tag på lämpliga referenspersoner, få fram eventuella blanketter till 
dem och få dem att skriva under och posta dessa i tid kan vara 
avgörande för att företaget ska kunna lämna ett giltigt anbud.  

Att kräva skriftliga referenser kan också försätta referenspersonen i en 
obehaglig situation, särskilt eftersom dessa dokument mycket väl kan 
komma att bli granskade av domstol vid ett ev. överklagande. Detta 
bör kunna innebära att referenspersonerna kan vilja ta tid på sig för 
att formulera sig på ett sätt som denne kan stå för i efterhand. Det kan 
också vara känsligt att lämna mindre positiva omdömen, särskilt om 
personen och företaget som vill lämna anbud är beroende av att 
formuleringarna är positiva.  

Det förekommer också att man i förfrågningsunderlaget skriver att 
företagen i anbuden inte får hänvisa till uppdrag som utförts på 
uppdrag av dem själva. Det innebär att de företag som tidigare utfört 
den tjänst som handlas upp inte kan ange sin mest relevanta referens – 
upphandlaren själv. I så fall kan det vara omöjligt för mindre företag 
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att vinna uppdraget trots de uppfyller alla kriterier och att den 
upphandlande enheten redan vet att de kan uppfylla uppdraget till 
belåtenhet.  

Tilldelningen av kontrakt 
Vid en offentlig upphandling ska det anbud antas som antingen är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till de utvärderingskriterier 
som har angetts, såsom pris, driftskostnader, kvalitet, estetiska och 
funktionella egenskaper, service och underhåll, miljöpåverkan m.m. 
eller har lägst pris. Endera av dessa två utvärderingsgrunder ska finnas 
angiven i förfrågningsunderlaget. Anges det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet som utvärderingsgrund ska 
utvärderingskriterierna anges och om möjligt vara rangordnade. 

När den upphandlande enheten fattat tilldelningsbeslutet och lämnat 
upplysningar om beslutet till samtliga anbudssökande och 
anbudsgivare börjar en tidsfrist på tio dagar att löpa. Under tidsfristen 
kan en leverantör som anser att han eller hon lidit skada eller kan 
komma att lida skada ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om 
överprövning, oavsett om det föreligger ett upphandlingskontrakt eller 
inte. 

Förtroendet för upphandlingsprocessen är lågt 
Uppföljningsenkäten till företag som ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder tar också upp frågor om hur de ser på de upphandlande 
enheterna. Av svaren framgår att förtroendet för de upphandlande 
enheterna är mycket dåligt bland de företag som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder. Endast 13 procent av företagen 
instämmer i påståendet att upphandlande enheter har god kunskap 
och insikt om de varor och tjänster som handlas upp, och lika många 
instämmer i påståendet att de krav som ställs i förfrågningsunderlagen 
är väl utformade.  

Av svaren framgår också att många företag som inte tror att 
värderingen av anbud sker på ett rättvist sätt. Av de företag som 
lämnat anbud under 2004 (och som ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder) anser hela 39 procent att valet av leverantör bestäms av 
andra faktorer än vad som framgår av förfrågningsunderlagen. Endast 
fyra procent av de företag som anser att offentlig upphandling är ett 
tillväxthinder anser att värderingen av anbud sker på ett rättvist sätt.  

Det finns alltså en bred misstro mot kompetensen och integriteten hos 
de tjänstemän som arbetar med offentliga upphandlingar.  
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Att 28 procent av företagen som anser att offentlig upphandling är ett 
tillväxthinder instämmer i påståendet att anbud blir underkända av 
formella skäl som inte har betydelse för den vara eller tjänst som 
upphandlas visar att upphandlingslagstiftningen skapar en petimeter-
attityd hos tjänstemännen, eftersom lagstiftningen innebär att alla 
anbud som inte uppfyller varje krav i förfrågningsunderlaget måste 
underkännas.  

Tabell 18 Synen på de upphandlande enheterna bland de företag som ser 
offentlig upphandling som ett tillväxthinder 

 Företag som 
lämnat 
anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud 
under 2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Valet av leverantör bestäms av 
andra faktorer än vad som framgår 
av förfrågningsunderlaget (1) 39 % (1) 22 %  (1) 28 % 
Anbud blir underkända av formella 
skäl som inte har någon direkt 
betydelse för den vara eller tjänst 
som upphandlas (2) 38 % (3) 21 % (2) 26 % 
Det tar för lång tid från att anbuden 
lämnas tills det är klart vilket företag 
som vunnit kontraktet (3) 28 % (1) 22 % (3) 24 % 
Upphandlande enheter har god 
kunskap och insikt om de varor och 
tjänster som handlas upp 16 % 11 % 13 % 
De krav som ställs i 
förfrågningsunderlagen är väl 
utformade 8 % 15 % 13 % 
Upphandlande enheter lämnar 
information så att det framgår att 
värderingen av anbud skett i enlighet 
med förfrågningsunderlaget 21 % 4 % 9 % 
Värderingen av anbud sker på ett 
rättvist sätt 6 % 3 % 4 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  

Avtalsvillkoren  

Missnöjet med avtalsvillkoren är inte lika stort 
I uppföljningsenkäten till företag som anser att offentlig upphandling 
som ett tillväxthinder ställdes också frågor om villkoren vid offentliga 
upphandlingar. Generellt sett var missnöjet med villkoren inte alls lika 
stort som med exempelvis förfrågningsunderlagens utformning eller 
med de upphandlande enheternas kompetens.  
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21 procent av företagen ansåg att avtalsperioderna är för korta, 
samtidigt som fyra procent ansåg att avtalsperioderna är för långa. Det 
finns således en klar efterfrågan på att avtalsperioderna ska vara 
längre.  

14 procent av företagen ansåg att det läggs för stor vikt vid andra 
faktorer än priset, samtidigt som lika många tyckte att det fanns för 
stora möjligheter att konkurrera med andra faktorer än pris. I 
avvägningen mellan pris och kvalitet råder det således skilda 
uppfattningar bland de företag som ser offentlig upphandling som ett 
tillväxthinder.  

Däremot finns det ett visst stöd för påståendet att de upphandlade 
volymerna är för stora. 13 procent av företagen som ser offentlig 
upphandling som ett tillväxthinder anser att volymerna är för stora 
medan nio procent anser att de är för små.  

Tabell 19 Företagens uppfattning om villkoren vid offentliga upphandlingar 

Ta ställning till följande 
påståenden 

Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud under 
2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Avtalsperioderna är för korta  (1) 24 % (1) 19 %  (1) 21 % 
Det läggs för stor vikt vid andra 
faktorer än pris 5 % (2) 18 % (2) 14 % 
Möjligheterna att konkurrera med 
andra faktorer än pris är för stora (3) 6 % (2) 18 %  (2) 14 % 
De upphandlande volymerna är 
för stora (2) 12 % 14 %  13 % 
De upphandlade volymerna är för 
små 4 % 12 % 9 % 
Avtalsperioderna är för långa 5 % 4 % 4 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  
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7 Informationen om upphandlingar 

Alla upphandlingar ska annonseras. Upphandlingar under 
tröskelvärdena (förenklade upphandlingar) ska annonseras i en 
elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller i annons i annan 
form som leder till effektiv konkurrens, t.ex. i rikstäckande dagspress 
eller en branschtidning. Vid en urvalsupphandling ska den 
upphandlande enheten genom en annons inbjuda leverantörer att 
ansöka om att delta i upphandlingen. Denna ansökningsinbjudan ska 
annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. 
Offentliga upphandlingar som överskrider ett tröskelvärde måste 
annonseras i databasen TED.  

Det råder inte brist på information om upphandlingar 
Av tabell 11 i kapitel 5 framgår att endast en procent av samtliga 
småföretag anger att brist på information om upphandlingar är det 
främsta hindret för att de ska delta i offentliga upphandlingar. Detta 
talar för att brist på information inte hör till de viktigaste hindren för 
småföretag att delta i offentliga upphandlingar.  

Bland de företag som ser offentlig upphandling som ett tillväxthinder 
finns dock ett missnöje även med informationen om upphandlingar. 
Av tabell 15 framgår att 40 procent av dessa företag anser att 
informationen om vilka upphandlingar som sker är ett hinder för att 
delta i upphandlingar, vilket gör informationen till ett av de viktigaste 
hindren. 

Bland de företag som ser upphandling som ett tillväxthinder och som 
lämnade anbud under 2004 anser hela 44 procent att informationen 
om vilka upphandlingar som sker är ett tillväxthinder. Till saken hör 
dock att flera andra hinder också anges av fler än 40 procent av dessa 
företag, som prispress, företagets kapacitet att leverera de volymer som 
efterfrågas och samordnade upphandlingar. Det kan således vara ett 
allmänt missnöje med hur upphandlingarna genomförs som slår 
igenom även på informationen.  

En tolkning av de motstridiga svaren kan vara att många företag som 
ser offentlig upphandling som ett tillväxthinder tror att upphandlande 
enheter gör inköp som inte annonseras, dvs. direktupphandling. 39 
procent av dessa företag ansåg att ”upphandlande enheter använder 
sig inte av annonserade upphandlingar” samtidigt som 40 procent höll 
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ansåg att ”information om vilka upphandlingar som sker” är ett 
hinder. Sådana företag skulle mycket väl ha kunna svara att 
”företagets varor och tjänster inte upphandlas genom offentliga 
upphandlingar”, vilket var det vanligaste hindret för småföretag att 
delta i offentliga upphandlingar.  

Annonser i dagstidningar är den viktigaste informationskällan 
Den uppföljningsenkät som ställts till företag som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder tog även upp ett antal frågor som rör 
hur företagen får information om och håller sig informerade om 
offentliga upphandlingar. Undersökningen visar att det finns en klar 
skillnad i hur aktiva företagen är att informera sig om offentliga 
upphandlingar mellan företag som brukar lämna anbud och de som 
inte brukar lämna anbud. 

Av tabellen nedan framgår att en relativt hög andel, 41 procent, av de 
företag i enkäten som lämnade anbud under 2004 anser att de håller 
sig informerade om offentliga upphandlingar inom sin marknad. Det 
viktigaste sättet för dessa företag att skaffa sig information om 
upphandlingar är att läsa annonser i tidningar, vilket 37 procent av de 
dessa företag gör. Företagen håller sig även informerade om 
upphandlingar på andra sätt, t.ex. genom att bevaka offentliga 
databaser (25 procent), myndigheters och kommuners hemsidor (21 
procent). 17 procent av dessa företag köper tjänster av företag som 
bevakar upphandlingar.  

Bland de företag som inte lämnade något anbud under 2004 (och som 
anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder) är bevakningen 
mera sporadisk. 15 procent av dessa företag bevakar annonser i 
tidningar, och endast nio procent anser att de håller sig informerade 
om offentliga upphandlingar inom sin marknad. Övriga 
informationskanaler tillämpas nästan inte alls av dessa företag.  

I fem procent av företagen finns det en eller flera personer som har till 
huvuduppgift att arbeta med offentliga upphandlingar. Andelen är 
visserligen låg, men det motsvarar i storleksordningen 2100 
småföretag. Detta visar att offentlig upphandling är en mycket viktig 
marknad för vissa företag, och att det ibland krävs stora insatser för 
att kunna vara med på denna marknad.  
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Tabell 20 Information om offentliga upphandlingar  

 Företag som 
lämnat 
anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud 
under 2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Företaget bevakar själv annonser 
om upphandlingar i tidningar (2) 37 % (1) 15 %  (1) 22 % 
Företaget håller sig informerat om 
offentliga upphandlingar inom sin 
marknad (1) 41 % (2) 9 % (2) 20 % 
Företaget bevakar själv offentliga 
databaser och webbplatser med 
information om upphandlingar (3) 25 % 3 % (3) 10 % 
Företaget bevakar själv 
myndigheters och kommuners 
hemsidor 21 % (3) 4 % 9 % 
Företaget håller själv kontakt med 
tjänstemän på myndigheter som gör 
offentliga upphandlingar 19 % 3 % 8 % 
Företaget köper tjänster av företag 
som bevakar upphandlingar 17 % 3 % 7 % 
En eller flera personer på företaget 
har till huvuduppgift att arbeta med 
offentliga upphandlingar 13 % 2 % 5 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder (andel som instämmer med påståendena) 
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8 Företagens administrativa 
kostnader för att lämna anbud 

I Nuteks arbete med regelförbättring ingår att mäta den administrativa 
kostnad som regelverken orsakar företagen. Med administrativa 
kostnader avses, enligt den definition som beslutats av regeringen, 
företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information 
eller uppgifter som föranletts av krav i lagar, förordningar, 
myndigheters föreskrifter eller anvisningar i allmänna råd.  

Mätningarna görs enligt den s.k. standardkostnadsmodellen, som 
utgår från en kartläggning av de enskilda lagkrav (informationskrav) 
som finns inom ett lagområde som innebär att företaget ska upprätta, 
lagra eller överföra uppgifter till offentliga myndigheter och/eller tredje 
part. Att ta fram dessa uppgifter skapar kostnader för företaget. 
Metoden innebär att de administrativa kostnaderna värderas utifrån 
hur mycket tid ett s.k. normaleffektivt företag avsätter för att uppfylla 
lagkraven på det sätt som de är avsedda att följas. Mätningarna 
genomförs i nära samarbete med de myndigheter och departement som 
arbetar med den aktuella lagstiftningen och andra experter på 
området.  

Nutek har genomfört mätningar av de administrativa kostnaderna på 
skatteområdet och av årsredovisningslagen. Mätningar av de 
administrativa kostnaderna på miljöområdet kommer att redovisas i 
december 2005 och mätningar avseende arbetsmarknadslagstiftningen 
och jordbruksområdet ska avrapporteras i februari 2006. Utöver 
Sverige är det flera länder som genomför eller planerar att genomföra 
mätningar enligt standardkostnadsmodellen, däribland Nederländerna, 
Danmark, Norge, Storbritannien, Belgien och Estland.  

Anbudslämnande i offentliga upphandlingar bör räknas med i 
näringslivets administrativa bördor 
Lagen om offentlig upphandling reglerar hur myndigheter och andra 
offentliga aktörer ska göra sina inköp. De företag som lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar omfattas därmed indirekt av reglerna 
eftersom kraven i förfrågningsunderlagen är föranledda av lagar (inte 
minst LOU) och förordningar (bl.a. förordningarna om tröskelvärden 
resp. tekniska specifikationer) samt myndighetens egna dokument och 
policies. Det är visserligen inte obligatoriskt för företagen att lämna 
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anbud, men de anbud som lämnas måste följa förfrågningsunderlagen 
till punkt och pricka. Företagens kostnader för att lämna anbud i 
offentliga upphandlingar bör därför betraktas som en administrativ 
börda och ingå i såväl Nuteks bördemätningar som regeringens 
åtagande att minska den administrativa bördan för företagen.  

Även anbud som lämnas när privata företag gör upphandlingar 
innebär kostnader för företagen. Det kan därför krävas en djupare 
analys av skillnaderna mellan upphandlingar som genomförs enligt 
LOU och andra upphandlingar. Enligt den s.k. 
standardkostnadsmodellen ska dock alla administrativa aktiviteter 
som krävs enligt lagar eller andra regler räknas som administrativa 
bördor, oavsett om företagen skulle utföra dem även om de inte var 
obligatoriska. Enligt detta synsätt bör kostnaderna för att lämna 
anbud vid offentliga upphandlingar ses som en administrativ börda 
även om anbuden skulle vara identiska med anbud som lämnas mellan 
privata företag.  

Det finns dock anledning att anta att inköp i den privata sektorn kan 
ske på enklare och mindre formaliserade sätt än genom vad som krävs 
enligt LOU. Enligt LOU ska samtliga villkor för alla leveranser under 
hela kontraktsperioden framgå av förfrågningsunderlaget. Det innebär 
exempelvis att villkoren för eventuella följdleveranser och 
tilläggsuppdrag ska framgå vid upphandlingen, annars måste en ny 
upphandling ske. Man bör kunna anta att privata företag ofta anlitar 
samma underleverantörer och konsulter som tidigare, utan att det 
behöver ske något formellt upphandlingsförfarande, och att man 
formlöst diskuterar förändringar i takt med att behoven förändras. 
Detta innebär att förfrågningsunderlagen och villkoren ofta bör kunna 
vara avsevärt enklare utformade än vad som är nödvändigt vid 
offentliga upphandlingar.  

Ett räkneexempel på administrativ börda 
Det finns inga studier av vad det kostar att göra offentliga 
upphandlingar. Som nämnts på andra ställen i rapporten saknas 
tillförlitlig statistik såväl om hur många upphandlingar som görs som 
hur många företag som lämnar anbud. Det saknas också uppgifter om 
hur lång tid det tar för företag att utarbeta anbud och vilka kostnader 
som kan uppkomma för dem.  

Trots det bristande faktaunderlaget redovisas ett räkneexempel för att 
illustrera att offentliga upphandlingar kan innebära avsevärda 
administrativa kostnader för företagen. En fullskalig mätning enligt 
standardkostnadsmodellen skulle innefatta bland annat en analys av 
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hur lång tid det tar att gå igenom ett förfrågningsunderlag, vilka 
informationskrav som måste uppfyllas och hur många personer som 
brukar var inblandade i de olika momenten. En sådan mätning skulle 
därför kunna komma till resultat som avviker kraftigt både uppåt och 
nedåt i jämförelse med räkneexemplet nedan.  

Räkneexemplet bygger på ett antagande att det tar tio timmar för ett 
företag att ta fram ett anbud. Mycket talar för att detta kan vara en 
kraftig underskattning. Det är dock relativt enkelt att justera 
räkneexemplet för den som exempelvis tror att det tar längre eller 
kortare tid att ta fram ett anbud.  

Tabell 21 Företagens kostnader för att lämna anbud i offentliga 
upphandlingar – ett räkneexempel 

 Tid Timlön 
(kronor) 

Antal inlämnade 
anbud per år 

Administrativ börda 
(miljoner kronor) 

Småföretag 10 timmar 
per anbud 276 kr 120 000 320

Samtliga företag 10 timmar 
per anbud 276 kr 590 000 1 600

Källa: egna beräkningar 

Det är svårt att uppskatta hur lång tid det tar att ta fram ett anbud i en 
offentlig upphandling. Det beror naturligtvis såväl på vad som 
upphandlas, det förväntade kontraktsvärdet samt på hur 
förfrågningsunderlaget är utformat. Troligen kan tidsåtgången variera 
avsevärt. Företrädare för branschföreningen Sveriges 
Managementkonsulter menade i en debattartikel att det i genomsnitt 
tar tre arbetsdagar för ett konsultföretag att producera ett bra anbud.  

Enligt en konsult med erfarenhet både av standardkostnadsmodellen 
och av att utarbeta anbud i upphandlingar kan det ta i 
storleksordningen en timma för en van konsult att uppfylla skall-
kraven i ett förfrågningsunderlag. Med detta avses den tid det tar att 
identifiera vilka skall-krav som finns och ta fram de dokument och 
formuleringar som använts vid tidigare anbud. Om företaget inte har 
en lämnat anbud tidigare eller saknar en systematisk samling av 
tidigare anbud tar det snarare 3-4 timmar eftersom företaget då måste 
begära in eller ta fram de intyg och uppgifter som måste bifogas 
anbudet. Därtill kommer den tid det tar att beskriva den begärda 
produkten eller tjänsten. 

Enligt konsulten kan en tumregel för den tid ett konsultföretag lägger 
ned på ett anbud vara tio timmars arbete per 100 000 kronor i 
kontraktsvärde. Ett anbud på ett mindre projekt på omkring 100 000 
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kronor tar således omkring en dag medan ett lite större projekt, på i 
storleksordningen 700 000 kr, kan kräva omkring två veckors arbete. 
Vid avrop från ramavtal blir processen mycket enklare eftersom det då 
räcker att beskriva projektet och ange en prisuppgift. Enligt konsulten 
tar anbuden då en fjärdedel av tiden i anspråk i jämförelse med 
motsvarande anbud som lämnas i en förenklad upphandling.  

I uppgiften ingår inte den tid det tar att få fram nödvändiga referenser. 
Det kan nämligen ibland vara besvärligt att få tag på rätt person och 
se till att denne har möjlighet att skriva under eventuella blanketter 
och intyg etc. Särskilt vid tidspressade anbudsgivningar kan detta vara 
en kritisk faktor som kan kräva mycket arbete.  

Övriga antaganden i räkneexemplet 
Den telefonenkät som redovisas i denna rapport visar att småföretagen 
sammanlagt lämnar omkring 120 000 anbud i offentliga 
upphandlingar per år. Anbuden ledde till omkring 41 000 kontrakt, 
vilket innebär att varje kontrakt föregicks av i genomsnitt 2,9 anbud. 

Räkneexemplet för samtliga företag utgår från Tervahauta och 
Zakrissons (2004) uppgift att det genomförs i Sverige cirka 3 500 
upphandlingar över tröskelvärdena och cirka 200 000 förenklade 
upphandlingar per år. Antalet anbud per upphandling antas motsvaras 
av det antal anbud som småföretag lämnar per kontrakt, dvs. 2,9 
anbud per kontrakt. Det totala antalet anbud i offentliga 
upphandlingar kan därmed uppskattas till omkring 590 000.  

Uppgiften om timkostnader är hämtade ur Nuteks databas för 
beräkningar av administrativa bördor till följd av offentliga regler och 
bygger på SCB:s lönestatistik för chefer för mindre företag och 
enheter.  

Med dessa förutsättningar kan småföretagens kostnader för att lämna 
anbud i offentliga upphandlingar uppskattas till omkring 320 miljoner 
kronor och näringslivets totala kostnader för att lämna anbud till 
omkring 1,6 miljarder kronor. Det bör dock understrykas att detta är 
ett grovt räkneexempel som bygger på mycket osäkra uppgifter om 
såväl det totala antalet anbud som lämnas som om hur lång tid det tar 
för företagen att utarbeta ett anbud.  

Räkneexemplet kan sättas i relation till näringslivets kostnader för 
administration på andra regelområden. I tabellen nedan redovisas 
resultaten av Nuteks mätningar.  
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Tabell 22 Näringslivets administrativa kostnader för att följa lagar och regler 
inom olika områden 

Regelområde Administrativ börda (miljoner kronor) 

Mervärdesskattelagen 2 744  
Inkomstskattelagen 1 985  
Årsredovisningslagen 1 645  
Skattebetalningslagen  508  
Fyra punktskatter 33  

Källa: Nutek (2005) 
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9 De upphandlande enheterna 

Förutom företagens kostnader för att ta fram anbud innebär offentliga 
upphandlingar en avsevärd administrativ börda även för de 
upphandlande enheterna. Att utforma ett förfrågningsunderlag som 
uppfyller de krav som ställs enligt lagar, förordningar och den 
upphandlande enhetens egna styrdokument kan troligen i många fall 
ta flera arbetsdagar. När anbuden har kommit måste de granskas noga 
för att kontrollera att de uppfyller skall-kraven. Därefter vidtar 
värderingsfasen då anbuden ska utvärderas och rangordnas. I de flesta 
fall bör flera tjänstemän vara inblandade, dels någon som i första hand 
kan regelverket om upphandlingar och dels någon eller några som har 
djupare kunskaper om de varor eller tjänster som upphandlas. Ibland 
är även externa konsulter inkopplade.  

Nilsson m.fl. (2005) påpekar att en offentlig upphandlare ställs inför 
två problem som inte uppstår på en vanlig marknad. För det första 
avser upphandlingar i många fall tjänster som kommer andra till del, 
som vård, omsorg och snöröjning. Därmed blir det naturligtvis svårare 
för upphandlaren att kontrollera kvaliteten åt slutkonsumenten. För 
det andra är det inte säkert att den upphandlande enheten kan häva 
kontraktet även om den observerar vad som uppfattas vara 
undermålig kvalitet. Kvalitetsbristerna måste också kunna verifieras, 
dvs. det ska i princip vara möjligt att i en domstolsprocess klargöra att 
en utförare inte gjort det man kommit överens om. Om inte verifiering 
kan ske blir det också svårt att ställa entreprenören till svars.  

Till skillnad från privata företag har upphandlande enheter inte 
möjlighet att ”bestraffa” dålig kvalitet genom att inte använda 
leverantören för framtida uppdrag, eftersom LOU inte ger samma 
möjlighet att använda företagens rykte som en urvalsparameter när 
nya kontrakt ska tecknas. Behoven av kvalitetskontroll är därför större 
än i privat verksamhet. 

Beställarkostnader 
En upphandlande enhet har kostnader även efter en upphandling. 
Leveranserna av de varor och tjänster som handlas upp måste följas 
upp med kontroller av kvalitet och kvantitet etc. Dessutom måste den 
upphandlande enheten upprätthålla kompetens för att kunna göra nya 
upphandlingar när kontrakten upphör. Med beställarkostnader menas 
de kostnader som krävs för att hålla upphandlingsprocessen igång.  
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Nilsson m.fl. (2005) refererar en undersökning av RRV som visade att 
beställarkostnadernas andel av de totala kostnaderna för drift, 
underhåll och investeringar ökade från 2,3 till 4,1 procent mellan 
1994 och 1997. 

Det finns några studier av vilka kostnadsminskningar som kan uppnås 
genom offentliga upphandlingar. Nilsson m.fl. (2005) refererar tre 
studier av upphandlingar av vägunderhåll som alla pekar på initiala 
besparingar på omkring 20 procent efter en upphandling. De påpekar 
dock att ingen av studierna undersökt vilka förändringar som kan ha 
skett i kvalitet och beställarkostnader och att det därför är svårt att 
avgöra hur stor del av kostnadsminskningarna som beror på att löner 
minskat, på att tjänsternas kvalitet ändrats eller i vilken utsträckning 
kostnadsminskningen ätits upp av ökade kostnader för upphandlaren.  

Nilsson m.fl. pekar också på att en utvärdering av Vägverket visade att 
kostnaderna först hade minskat men sedan åter stigit med upp till 30 
procent jämför med när kostnaderna var som lägst. Även andra studier 
pekar enligt Nilsson m.fl. på att man direkt efter en reform får pris- 
och kostnadssänkningar men att efterföljande upphandlingar ger 
väsentligt lägre besparingar eller till och med kostnadsökningar. 
Nilsson m.fl. refererar också uppgifter från Vägverket som innebär att 
driftområden som varit föremål för mer intensiv uppföljning kostat 
mer i nästa upphandlingsomgång: när utföraren tvingats ”skärpa sig” 
har också kostnaderna för verksamheten ökat. 
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10 Hur många småföretag tilldelas 
upphandlingsbeslut 

Av den telefonundersökning som redovisas i kapitel 4 framgår att av 
de omkring 120 000 anbud som lämnades av småföretag i offentliga 
upphandlingar under 2004 ledde omkring 41 000 till kontrakt. Det 
innebär att 35 procent av anbuden ledde till upphandlingskontrakt, 
eller att varje kontrakt föregicks av omkring 2,9 anbud. Vid 
ramavtalsupphandlingar kan kontrakt tecknas med fler än ett företag, 
vilket innebär att det är svårt att dra slutsatser om hur många 
upphandlingar småföretagen deltog i.  

Tre fjärdedelar (73 procent) av de företag som lämnade anbud under 
2004 vann minst ett upphandlingskontrakt. De flesta vann dock 
endast ett kontrakt. Endast 13 procent av företagen som lämnade 
anbud fick mer än två kontrakt.  

Av tabellen nedan framgår hur många anbud företagen lämnade under 
2004 och hur många av dessa som ledde till ett leveranskontrakt. På 
grund av det relativt låga antalet observationer är procentsatserna i 
varje ruta osäkert, men tabellen ger en viss fingervisning om hur 
fördelningen ser ut.  

Fråga 23 Antal lämnade anbud respektive vunna kontrakt bland företag som 
lämnat anbud i offentliga upphandlingar 

Antal vunna kontrakt Antal 
lämnade 
anbud under 
2004  0 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 Vet ej Summa 
1 7 % 93 %  0 % 100 %
2 39 % 45 % 14 %  1 % 100 %
3 – 4  47 % 26 % 21 % 5 %  0 % 100 %
5 – 8  39 % 1 % 38 % 17 % 5 %  0 % 100 %
9 – 16  0 % 45 % 0 % 22 % 29 % 2 %  2 % 100 %
17 – 32  0 % 0 % 8 % 26 % 2 % 36 % 15 % 14 % 100 %
33 – 64  0 % 0 % 0 % 0 % 16 % 70 % 14 % 0 % 100 %

Summa 26 % 43 % 16 % 7 % 3 % 2 % 1 % 1 % 100 %

Källa: Nutek och SCB (2005) ”Småföretag och offentlig upphandling” 
(telefonenkäten) 
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Som jämförelse med uppgifterna om antal anbud och kontrakt i 
telefonenkäten (som avser samtliga småföretag) redovisas nedan 
motsvarande tabell för företagen som ser offentlig upphandling som 
ett tillväxthinder (dvs. brevenkäten). Antalet observationer i denna 
studie är ännu mindre, och resultaten är inte heller representativa för 
alla småföretag utan enbart för de företag som ser offentlig 
upphandling som ett tillväxthinder. Vissa mönster kan dock urskiljas i 
de båda undersökningarna.  

En iakttagelse är att en hög andel (92 respektive 71 procent) av de 
företag som bara lämnade ett enda anbud under 2004 vann 
upphandlingen och tilldelades ett upphandlingsbeslut. En förklaring 
skulle kunna vara att upphandlande enheter har gjort 
direktupphandlingar på ett sätt som gynnar tidigare entreprenörer.  

En annan iakttagelse är att relativt många (omkring 40-60 procent) av 
de företag som lämnat in 3-8 anbud inte har fått något kontrakt alls. 
En möjlig tolkning är att företag som försöker ta sig in på marknaden 
för offentliga upphandlingar kan behöva lägga ner en hel del arbete på 
att utforma anbud på ett sätt om gör att de kan vinna upphandlingar.  

Tabell 24 Antal lämnade anbud respektive vunna kontrakt bland företag som 
offentlig upphandling som ett tillväxthinder 

Antal vunna kontrakt  Antal 
lämnade 
anbud 0/ej svar 1 2 3-4 5-8 9-16  
1 29 % 71 %  100 % 
2 21 % 12 % 67 %  100 % 
3 – 4  43 % 3 % 52 % 3 %  100 % 
5 – 8  58 % 3 % 20 % 15 % 4 %  100 % 
9 – 16  2 % 0 % 36 % 21 % 41 % 0 % 100 % 
17 – 32  8 % 33 % 0 % 0 % 51 % 8 % 100 % 
33 – 64  0 % 0 % 0 % 23 % 57 % 20 % 100 % 

Totalt 31 % 37 % 28 % 2 % 1 % 0 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder (andelar av de företag som lämnat anbud) 

Små företags deltagande i offentliga upphandlingar 
De stora bristerna i det statistiska faktaunderlaget gör att det är svårt 
att dra några slutsatser om i vilken utsträckning småföretag lämnar 
anbud i offentliga upphandlingar och i vilken utsträckning de tilldelas 
kontrakt.  
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Om man utgår från att Opics uppgift att det görs omkring 20 000 
annonserade upphandlingar per år, samtidigt som enkätresultaten 
visar att småföretagen tilldelas omkring 41 000 kontrakt kan man dra 
två slutsatser. För det första visar jämförelsen att många småföretag 
verkligen tilldelas kontrakt. För det andra blir det uppenbart att 
småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar i hög 
utsträckning utgörs av direktupphandlingar. Eftersom det inte finns 
några uppgifter om antalet direktupphandlingar går det dock inte att 
göra någon värdering av hur lyckosamma småföretag är vid 
upphandlingar.  

Om man istället utgår från Upphandlingskommitténs uppgift om 
200 000 förenklade upphandlingar, utöver direktupphandlingar och 
ramavtal, blir slutsatserna annorlunda. Inte ens om alla de kontrakt 
som småföretagen vinner skulle avse annonserade upphandlingar 
skulle småföretagens andel av kontrakten ens teoretiskt kunna komma 
upp till 20 procent.  

Offentliga upphandlingars andel av företagens försäljning 
I den uppföljningsenkät till företag som anser att offentlig upphandling 
är ett tillväxthinder ställdes ett antal frågor om hur stor andel av 
företagens omsättning som utgörs av offentliga upphandlingar och hur 
stor andel av försäljningen som sker till olika aktörer inom offentlig 
sektor.  

Av tabell 25 nedan framgår att offentliga upphandlingar är en viktig 
marknad för en stor del av de företag som lämnat anbud. För 25 
procent av dessa företag utgjorde försäljningar efter offentliga 
upphandlingar mer än en fjärdedel av omsättningen, och för sju 
procent står de för mer än halva omsättningen.  

Av tabellen framgår också att sex procent av företagen som inte 
lämnat anbud i offentliga upphandlingar under 2004 (och som anser 
att offentliga upphandlingar är ett tillväxthinder) har en försäljning 
efter offentliga upphandlingar som överstiger fem procent av 
omsättningen. Att det finns företag som säljer till offentliga aktörer 
utan att ha lämnat anbud kan förklaras av att de kan ha långa 
kontrakt efter tidigare upphandlingar etc.  
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Tabell 25 Offentliga upphandlingars andel av företagens omsättning 

Hur stor andel av företagets 
omsättning har erhållits efter 
offentliga upphandlingar (år 
2004)? 

Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud under 
2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Mindre än 5 procent 48 % 94 % 79 % 
5 – 25 procent 27 % 2 % 10 % 
26 – 50 procent 18 % 0 % 6 % 
51 – 75 procent 4 % 1 % 2 % 
76 – 100 procent 3 % 4 % 4 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder 

Inga leveranser trots upphandlingskontrakt 
Att ett företag vinner en upphandling behöver inte innebära att de 
också får leverera något. Framför allt vid upphandling av ramavtal 
kan en upphandlande enhet teckna avtal med flera leverantörer. 
Därefter kan den upphandlande enheten rikta sig till leverantören med 
en andra upphandlingsomgång (”avrop”) där leverantörerna återigen 
får lämna anbud. Enligt muntliga uppgifter förekommer det att man 
vid denna andra upphandlingsomgång tillämpas villkor som gör att 
man från början bestämmer vilken leverantör som ska få uppdraget 
(t.ex. genom att ställa krav som man vet att endast en av 
leverantörerna kan uppfylla).  

Det behöver dock inte föreligga något missbruk eller fel. En ambitiös 
och förutseende myndighet bör i god tid teckna ramavtal med 
leverantörer innan de ska sätta igång en ny verksamhet eller liknande, 
men ibland blir den nya verksamheten aldrig av, och då blir det inte 
heller några leveranser för leverantörerna.  

Av tabellen nedan framgår att 14 procent av de företag som anser att 
offentliga upphandlingar är ett tillväxthinder någon gång har varit 
med om att de tilldelats ett upphandlingskontrakt men att de sedan 
aldrig fått leverera något enligt avtalet. Bland de företag som lämnade 
anbud under 2004 är andelen högre, 24 procent. Detta visar att det 
inte är ovanligt att leverantörer inte får leverera trots att de vunnit en 
upphandling.  
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Tabell 26 Inga leveranser trots upphandlingskontrakt 

Har det hänt att företaget 
tilldelats upphandlingskontrakt 
efter en upphandling men sedan 
inte fått leverera något enligt 
avtalet (t.ex. vid ramavtal)? 

Företag som 
lämnat anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud 
under 2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Ja, en gång 5 % 3 % 4 % 
Ja, flera gånger 19 % 6 % 10 % 
Nej 76 % 91 % 86 % 

Summa 100 % 100 % 100 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder 

Små företag är mer framgångsrika i upphandlingar i Sverige än i 
övriga EU 
EIM Business and Policy Research har gjort en studie av tilldelningen 
av kontrakt till små och medelstora företag vid offentliga 
upphandlingar i EU-länderna. Rapporten omfattar endast 
upphandlingar som registrerats i TED och således överstiger 
tröskelvärdena. 

Enligt undersökningen utgörs en stor del av de företag som vunnit 
offentliga upphandlingar av små och medelstora företag i alla 
medlemsländer. Det finns dock stora skillnader i fördelningen mellan 
mikro, små- och medelstora företag. Andelen mikroföretag som vunnit 
upphandlingar varierar från sju procent i Irland till 39 procent i 
Sverige, och andelen medelstora företag varierar från tolv procent i 
Sverige till 35 procent i Irland. EIM konstaterar att Irland och Sverige 
verkar vara extremerna vad gäller de små och medelstora företagens 
tillgång till offentliga upphandlingar. I Sverige är de framgångsrika 
företagen relativt små medan de är relativt stora i Irland. 

Tabell 27 Storleksfördelning hos de företag som vunnit offentliga 
upphandlingar annonserade i TED 2001 (dvs. över tröskelvärdena) 

Storleksklass Sverige EU 

Mikroföretag 39 % 18 % 
Småföretag 34 % 34 % 
Medelstora företag  12 % 26 % 
Stora företag  15 % 22 % 

Summa 100 % 100 % 
Antal företag 208 st 14383 st 

Källa: EIM (2004) ”The access of SMEs to public procurement contracts” 
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I studien definieras små och medelstora företag som företag med färre 
än 250 anställda, utan hänsyn till de andra kriterier som finns i EU:s 
definition av små och medelstora företag. Detta innebär att företag 
som har färre än 250 anställda men som ingår i en koncern där det 
totala antalet anställda är högre än 250 räknas som små och 
medelstora företag i EIM:s undersökning. EIM uppskattar att mellan 
53 och 78 procent av de företag som vann upphandlingar och ingår i 
studien uppfyller EU:s definition av små och medelstora företag.  
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11 Tidigare diskuterade åtgärder 

I uppföljningsenkäten till företag som anser att offentlig upphandling 
är ett tillväxthinder ställdes också frågor om hur de ser på ett antal 
förslag till åtgärder som i tidigare diskuterats för att få fler företag att 
lämna anbud i upphandlingar.  

Drygt hälften (51 procent) av de företag som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder anser att det borde finnas enklare 
möjligheter att lösa tvister om hur upphandlingen har gått till än att 
överklaga vid domstol. Bland de företag som lämnade anbud under 
2004 är andelen ännu högre, hela 73 procent. Detta kan tolkas som att 
fler företag skulle överklaga tilldelningsbesluten om det vore enklare 
och billigare.  

Hälften (50 procent) av företagen som ser offentlig upphandling som 
ett tillväxthinder anser att stora upphandlingar bör delas upp i flera 
små upphandlingar. Även detta stämmer väl med enkätsvaren om 
avtalsvillkoren där det framgår att många företag vill att 
upphandlingar ska ske oftare och av mindre volymer.  

Knappt hälften (48 procent) av företagen som anser att offentlig 
upphandling är ett tillväxthinder anser att möjligheterna att flera 
företag lämnar gemensamma anbud bör ökas.  

Tabell 28 Inställning till olika åtgärder för att få fler företag att medverka vid 
offentliga upphandlingar bland småföretag som ser offentlig upphandling 
som ett tillväxthinder 

Ta ställning till följande 
påståenden 

Företag som 
lämnat 
anbud 
under 2004 

Företag som 
inte lämnat 
anbud under 
2004 

Samtliga 
företag i 
enkäten 

Det bör finnas enklare möjligheter att 
lösa tvister om hur upphandlingen 
gått till än att överklaga vid domstol (1) 73 % (2) 41 %  (1) 51 % 
Stora upphandlingar bör delas upp i 
flera små upphandlingar (3) 65 % (1) 43 % (2) 50 % 
Möjligheterna att flera företag lämnar 
gemensamma anbud bör ökas (2) 66 % (3) 40 % (3) 48 % 
Anbud bör kunna lämnas elektroniskt 40 % 35 % 37 % 
Möjligheterna att överklaga 
tilldelningsbeslut bör begränsas 10 % 12 % 11 % 

Källa: Nutek och SCB (2005) Uppföljningsenkät till småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  
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Möjligheterna att överklaga 
Samtliga beslut under upphandlingsprocessen kan överprövas. Om en 
upphandlande enhet brutit mot någon bestämmelse i LOU och detta 
medfört att en leverantör lidit skada eller kan komma att lida skada 
kan länsrätten fall besluta att upphandlingen ska göras om eller att 
den får avslutas först sedan rättelse gjorts. Länsrätten kan också 
förordna att upphandlingen inte får avslutas i avvaktan på rättens 
slutliga avgörande. 

Att överklaga vid domstol är en dyr och tidsödande process, och 
möjligheterna att få skadestånd är små. Enligt Tervahauta och 
Zackrisson (2004) visar erfarenheter att det vid olaglig 
direktupphandling i princip är omöjligt för en leverantör som inte fått 
möjlighet att lämna anbud att få rättelse eller skadestånd. Det är också 
enbart leverantörer som har möjlighet att söka rättelse hos domstol 
om man anser att en upphandling inte går rätt till, den rätten saknar 
exempelvis NOU och Konkurrensverket idag. 

Upphandlingskommittén konstaterade att nuvarande 
upphandlingsregler i LOU innebär att den som försöker följa lagen 
men gör fel kan drabbas av höga skadestånd, även om sannolikheten 
är liten, medan den som avsiktligt väljer att strunta i lagen löper 
mycket liten risk att drabbas av några påföljder över huvud taget. 

Om ett företag överklagar upphandlingen innebär det kostnader och 
förseningar även för de företag som vunnit upphandlingen, men det 
finns trots detta inget större stöd för att minska möjligheterna att 
överklaga tilldelningsbeslut. Endast elva procent av de företag som 
anser att offentlig upphandling är ett tillväxthinder anser att 
möjligheterna att överklaga tilldelningsbeslut bör begränsas.  

Många företag vill ha fler direktupphandlingar 
I kapitel 5 framgår att det faktum att många småföretag saknar 
kapacitet att leverera de volymer som efterfrågas vid offentliga 
upphandlingar är ett av de viktigaste hindren för att delta i 
upphandlingar. Tolv procent av de småföretag som inte hade lämnat 
anbud under 2004 angav att detta var det främsta hindret för att de 
skulle lämna anbud, och av de företag som lämnat anbud menade 19 
procent att det var det viktigaste hindret. Det är därför naturligt att 
många företag gärna ser att stora upphandlingar skulle delas upp i 
flera mindre.  

Det är dock inte möjligt för en upphandlande enhet att undgå kraven 
på annonsering m.m. genom att dela upp inköp som överstiger 
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tröskelvärdena i direktupphandlingar. Sker upprepade 
direktupphandlingar av samma typ av vara eller tjänster bör ett 
ramavtal tecknas efter en upphandling i konkurrens. Ett 
anskaffningsbehov får således inte delas upp i mindre delar i syfte att 
komma under gränsen för direktupphandling. 

Många företag skulle dock gärna se att direktupphandlingar används i 
en högre utsträckning än vad som sker idag. Intresseorganisationen 
Företagarna gjorde våren 2005 en enkätundersökning som visade att 
38 procent av deras medlemmar anser att direktupphandlingar bör 
användas i högre utsträckning än i dag. Avsevärt färre, 18 procent, vill 
att direktupphandlingar bör användas mer sällan. 

Tabell 29 Företagarnas medlemsföretags syn på direktupphandling 

Direktupphandling innebär att kommunen handlar direkt av 
ett företag utan att begära in konkurrerande anbud. Vad 
anser du om direktupphandling? 

Andel 

Bör användas mer sällan än idag 18 % 
Bör användas lika ofta som idag 23 % 
Bör användas oftare än idag 38 % 
Vet ej 22 % 

Summa 100 % 

Källa: Företagarna (2005) ”Upphandling och kollektivavtal” 

När det gäller direktupphandlingars storlek anser knappt hälften av 
Företagarnas medlemmar att gränsbeloppen bör höjas. Endast 30 
procent av företagen vill att beloppen ska vara lägre än idag. 

Tabell 30 Företagarnas medlemsföretags syn på direktupphandlingars 
storlek 

Idag går gränsen för direktupphandling vid belopp som 
maximalt uppgår till ungefär 100 000 kr. Var anser du att 
gränsen för direktupphandling bör gå? 

Andel 

Vid 0 kronor (ska inte tillåtas) 5 % 
Vid 50 000 kr 25 % 
Vid 200 000 kr 31 % 
Vid 500 000 kr 16 % 
Vet ej 23 % 

Summa 100 % 

Källa: Företagarna (2005) ”Upphandling och kollektivavtal” 
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Elektronisk handel 
Elektronisk handel nämns ofta som en åtgärd som skulle underlätta 
för företagen att delta i upphandlingar. Enligt Tervahauta och 
Zackrisson (2004) har Sverige en bottenplacering vad gäller 
upphandlande enheters användning av elektronisk upphandling. I en 
europeisk jämförelse framgår att endast 13 procent av de tillfrågade 
upphandlarna i Sverige använder elektronisk upphandling. 
Genomsnittet för EU är 25 procent. 

Statskontoret slutförde under januari 2004 en kartläggning av 
offentliga elektroniska inköps- och fakturaprocesser inom statliga 
myndigheter. Kartläggningen gav en bild av en blygsam utbredning av 
e-handel inom statliga myndigheter. Av 241 tillfrågade myndigheter 
hade bara 22 startat e-handelsprojekt i någon form. 

Enligt Statskontoret (2004) lyfter myndigheterna fram följande hinder 
som främsta orsaker till att införandet av e-handel tar tid: 

 De har svårt att se skäl för att införa e-handel just nu, men kan 
tänka sig införa det inom de närmaste åren.  

 De har inte resurser, personellt eller ekonomiskt, att påbörja 
införandet av elektronisk handel.  

 De är inte övertygade om betydelsen och nyttan/lönsamheten av 
IT och elektronisk handel som stöd för inköps- och 
fakturaprocessen.  

 De tror inte att deras leverantörer vill/kan handla med dem.  

 De bedömer att IT/handelslösningarna inte uppfyller deras krav.  

Tervahauta och Zackrisson (2004) föreslår att regeringen bör ta 
initiativ till en gemensam internetportal för all offentlig upphandling i 
Sverige där det ska vara möjligt att söka kontrakt utifrån innehåll och 
geografiskt läge samt att lämna anbud via standardiserade elektroniska 
formulär på de kontrakt som annonseras. 

Samarbete mellan företag skapar grund för karteller 
Det finns inga direkta hinder i upphandlingslagstiftningen mot 
gemensamma anbud, utan hindren mot samarbete finns i så fall 
snarare inom konkurrenslagstiftningen där det finns regler mot 
karteller och konkurrensbegränsande samarbete.  

Om företag redan har en tradition av att samarbeta och förhandla är 
det rimligen lättare att nå överenskommelser. Nilsson m.fl. (2005) 
menar att det finns flera exempel från Vägverkets upphandlingar att 
ett företag vinner fler kontrakt i en upphandling än vad det har 
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kapacitet att klara av, och att det därför kontaktar något av de företag 
som blivit utan kontrakt i upphandlingen och använder detta som 
underentreprenör. Fördelen med ett sådant förfarande är att givetvis 
att företagens och därmed landets produktionskapacitet utnyttjas fullt 
ut och att vinnaren inte behöver köpa på sig ny produktionskapacitet. 
Nackdelen är att barriären mot ett (olagligt) framtida samarbete sänks. 
När företagen kan prata med en konkurrent om dagens problem kan 
det te sig naturligt att också resonera om situationer som kan uppstå i 
samband med framtida upphandlingar. Nilsson m.fl. (2005) menar att 
det även av denna anledning finns anledning att delar upp stora 
upphandlingar i mindre. 
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12 Statlig inköpssamordning  

Syftet med den statliga inköpssamordningen är att 
kostnadseffektivisera myndigheters inköpsverksamhet och därigenom 
spara pengar för staten. Statskontoret har ansvar för att samordna och 
följa upp inköpsverksamheten. Den statliga inköpssamordningen 
omfattade 388 ramavtal inom 87 olika varu- och tjänsteområden i 
december 2003. Årsomsättningen på enskilda ramavtalsområden 
varierar mellan noll kronor och 1,7 miljarder kronor.  

Enligt Riksrevisionen uppgick den totala omsättningen inom 
ramavtalen till 9 miljarder kronor, varav 6 miljarder i staten. Detta 
innebär att inköpen via ramavtalen utgjorde omkring sex procent av 
de statliga myndigheternas inköp av varor och tjänster på sammanlagt 
ca 109 miljarder kronor år 2003.  

Samordnad upphandling är vanligt även i kommuner och landsting. 
Statskontoret, Hjälpmedelsinstitutet och Kommentusgruppen AB 
genomför samordnade upphandlingar för kommuner och landsting 
inom en mängd olika produktområden. 

Företagens inställning till ramavtal 
AB Stelacon har på uppdrag av Statskontoret genomfört en 
undersökning av olika företags inställning till statliga ramavtal 
Målgrupper för undersökningen var företag som har statligt ramavtal, 
företag som lämnat anbud ramavtalsupphandlingar men som inte 
erhållit ramavtal samt företag som inte lämnat anbud i statliga 
ramavtalsupphandlingar. Totalt genomfördes 16 djupintervjuer.  

En iakttagelse var att många företag ofta deltar i olika typer av 
upphandlingar och lägger ned mycket tid på detta. Det gäller såväl 
statliga som kommunala och privata upphandlingar. Företagen 
värderar den offentliga sektorn högt. Vissa har även en klart uttalad 
strategi vad gäller den kundgruppen.  

Företagen ser en rad fördelar och nackdelar med ramavtal. De fördelar 
som lyfts fram är goodwill, olika typer av effektivitetsvinster t.ex. färre 
upphandlingar att delta i, ökad omsättning, större volymer, större 
marknad samt att det sätter spelreglerna. De nackdelar företagen kan 
se är pressade priser, utanförskap (om man inte får ramavtal är man 
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borta från många affärer), mindre spelrum och inga garanterade 
volymer.  

Företagen är överens om att det är betydligt svårare för små företag att 
delta i ramavtalsupphandling och erhålla ramavtal än det är för stora. 
Mindre företag måste jobba och kan inte avsätta resurser för detta. De 
är nischade och har inte samma utbud av produkter eller tjänster och 
kan därför inte konkurrera. Vidare har större företag fördelar i 
branscher med volymberoende produkter. Större företag har också 
lättare att hålla lägre priser på standardprodukter. De större företagen 
har även en fördel genom att de är rikstäckande.  

Förfrågningsunderlagen uppfattas som krångliga och omfattande, 
otydliga och ospecificerade samt alltför detaljstyrda. Pris anses ha 
alltför stor betydelse vid utvärderingen jämfört med faktorer som t.ex. 
förtroende och relation. De flesta anser dock att ramavtalens 
utformning och omfattning är bra. Generellt sett uppfattas statliga 
myndigheter som mer professionella och kunniga än kommuner.  

Riksrevisionens granskning 
Riksrevisionen har granskat den statliga inköpssamordningen och 
redovisade en rapport sommaren 2005. Riksrevisionen konstaterar att 
Statskontoret har dubbla roller i den statliga inköpssamordningen. 
Förutom att samordna den statliga inköpsverksamheten är 
Statskontoret en av de tolv ramavtalsslutande myndigheterna. 

Riksrevisionen anser att Statskontorets uppföljning av 
inköpssamordningen har stora brister, såväl vad gäller vilka belopp 
ramavtalen omsätter, i vilken grad avtalen används av myndigheterna 
och vilka besparingar staten gör. Riksrevisionen menar också att de 
undersökningar som Statskontoret låtit genomföra saknar 
grundläggande information för att kunna beräkna besparingar (men 
att Statskontoret trots detta redovisar för regeringen att staten sparar 
10–15 procent av anskaffningsvärdet genom de statliga ramavtalen). 

Riksrevisionen anser också att regeringen varit passiv i sin styrning av 
den statliga inköpssamordningen. Det krävs inget uppdrag av 
regeringen för att sluta ramavtal för hela statens räkning och det 
saknas riktlinjer för vilka varor och tjänster som är relevanta att 
samordna, och ibland sluter ramavtalsansvariga myndigheter ramavtal 
på områden som varken är analyserade utifrån statens behov eller 
utifrån den besparingsmöjlighet som finns. Det finns heller inga 
uttalade krav på kompetens för den som upphandlar. Riksrevisionen 
menar att regeringen varken själv tagit ansvar för verksamheten eller 
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gett den samordnande myndigheten ett helhetsansvar. Statskontoret 
har ingen rätt att utfärda föreskrifter och har heller inte velat ha en 
sådan möjlighet på grund av myndighetens dubbla roller. Avsaknaden 
av formella beslut och den frivillighet som finns i systemet gör att det i 
praktiken är varje enskild ramavtalsansvarig myndighet som 
bestämmer vilka produktområden som ska införas, förnyas eller 
avvecklas. Myndigheterna kan också i hög grad själva avgöra vem som 
har rätt att nyttja de statliga ramavtalen.  

Regeringen har inte heller angett några enhetliga principer för 
finansieringen. Alla utom en finansierar verksamheten genom att ta ut 
provision på den försäljning som leverantörerna har genom 
ramavtalen. Granskningen visar att staten fick in 71 miljoner kronor i 
intäkter från provisioner år 2003. Det går inte att avgöra om 
intäkterna över- eller understiger de kostnader som staten har för 
verksamheten. 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över systemet för 
statlig inköpssamordning i sin helhet. Utgångspunkten för översynen 
bör vara att sträva efter en effektiv organisation. Organisationen bör 
vara inriktad på att sluta ramavtal på väsentliga områden i syfte att 
nyttja statens möjligheter till besparingar på bästa sätt. 

Ny förvaltningsmyndighet 
Regeringen har beslutat att inrätta en ny förvaltningspolitisk 
myndighet från den 1 januari 2006. En viktig uppgift för den nya 
myndigheten kommer att vara att verka för en gemensam 
förvaltningskultur och värnar statsförvaltningen som helhet. 
Myndigheten ska utifrån ett innovations- och tillväxtperspektiv, i 
samverkan med statliga myndigheter, kommuner och landsting och 
näringslivet samt forskningssamhället på strategiska områden 
identifiera och genomföra insatser för utvecklingen av en effektiv 
förvaltning. Myndigheten ska stödja statsförvaltningens förnyelse och 
stödja myndigheterna i deras arbeta med att effektivisera 
verksamheten ur ett medborgarperspektiv. Det är också viktigt att 
stödja gemensamma grundfunktioner, standarder, kunskapsstöd samt 
att underlätta erfarenhetsutbyte.  

Enligt regeringen kan förvaltningen göras mer sammanhållen med 
hjälp av t.ex. bättre teknikstöd och mer likartade arbetssätt så som 
gemensamma dokumenthanteringssystem. Den nya myndigheten bör 
underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, t.ex. 
genom att erbjuda en plattform på internet för nätverk och projekt och 
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mötesplatser av olika slag (bl.a. genom konferenser kring 
förvaltningspolitiska teman).  

En särskild utredare har föreslagit hur ansvarsfördelningen mellan 
Ekonomistyrningsverket (ESV), Statskontoret och den nya 
förvaltningsmyndigheten ska utformas. Enligt utredarens förslag ska 
ESV överta ansvaret för samordningen av den statliga 
inköpsverksamheten och ansvaret för inköpssamordningen inom 
informations- och kommunikationsområdet (IKT-området) från 
Statskontoret.  

Regeringen har uttalat att den delar utredarens uppfattning om vilka 
verksamheter som ska flyttas från Statskontoret till den nya 
myndigheten respektive ESV bortsett från inköpssamordningen inom 
information, kommunikation och teknik, som regeringen anser bör 
flyttas till den nya myndigheten. Skälen för detta är att 
inköpssamordningen på IKT-området är av strategisk betydelse för 
utveckling och modernisering av förvaltningen. Upphandlingen 
förutsätter att tydliga specifikationer tas fram för de interna och 
externa IT-lösningar som krävs vid utvecklingen av e-förvaltningen. 
Den kunskap som upphandlingen ger är också av direkt nytta i det 
dagliga utvecklingsarbetet för förvaltningspolitiken. Regeringen anser 
dock att det övergripande ansvaret för den statliga 
inköpsverksamheten bör föras över till ESV. 
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13 Tidigare studier 

Tervahauta och Zackrisson (2004) konstaterar att de problem som 
små och medelstora företag upplever vid offentlig upphandling inte 
har fått något större genomslag i den politiska debatten, och att detta 
kan vara en anledning till att det inte genomförts så många svenska 
studier på området. Det finns dock en del litteratur som tar upp 
ämnet. I detta kapitel redogörs för en del iakttagelser och slutsatser 
som inte berörts i andra sammanhang i rapporten. 

Den svåra beställarrollen av Nilsson, Bergman och Pyddoke  
Nilsson m.fl. (2005) menar att de empiriska studier som gjorts pekar 
mot att det kan behövas tre till fem företag för att det ska bli 
konkurrens. De rekommenderar därför att upphandlande enheter bör 
vara tveksamma till att på lång sikt nöja sig med ett eller två företag, 
och att även tre kan vara otillräckligt. Först vid fyra företag bedömer 
de att konkurrensen i de flesta fall är tillräcklig. De refererar en studie 
som visar att antalet budgivare minskat mellan 1992 och 2000 och att 
en initialt god konkurrenssituation har därför gradvis förändrats. För 
att på sikt säkerställa att verksamheten genomförs till lägsta tänkbara 
kostnader måste varje myndighet ägna stor uppmärksamhet åt antalet 
budgivare i en upphandling.  

Nilsson m.fl. menar att det finns flera sätt för den offentliga 
förvaltningen att försöka att direkt stimulera fler företag att lämna 
anbud i upphandlingar: 

 Dela upp ett arbete i mindre delar så att det blir möjligt för fler 
företag att lämna anbud.  

 Ge anbudsgivare ekonomisk ersättning för det arbete de lägger 
ned på att ta fram anbudet.  

 Aktivt rikta information till företag som inte kan förväntas bevaka 
marknaden eller som av andra skäl kanske inte skulle lämna 
anbud, t.ex. utländska företag.  

 Acceptera anbud från små företag även om de inte ligger lägst.  

Nilsson m.fl. konstaterar att det sannolikt skulle krävas en ändring av 
upphandlingsreglerna för att acceptera anbud som inte ligger lägst. 
Tillvägagångssättet har vissa likheter med den positiva särbehandling 
som används i USA för att gynna småföretag och vissa definierade 
minoritetsgrupper. 
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Kombinatoriska upphandlingar 
Nilsson m.fl. (2005) presenterar ett sätt att utforma upphandlingar 
som innebär att fler anbudsgivare kan delta och därmed öka 
konkurrenstrycket samtidigt som man ökar möjligheterna för mindre 
företag att lämna anbud. Förslaget, som de kallar kombinatorisk 
upphandling, innebär att den upphandlande enheten delar upp en 
upphandling i många likartade kontrakt och att företagen kan lämna 
anbud både på enstaka projekt och på olika kombinationer av projekt.  

Förslaget utgår från att en del varor och tjänster upphandlas i stora 
antal och vid upprepade tillfällen, och de nämner som exempel 
städning, målning av vägmarkeringar och asfaltbeläggningar. I alla tre 
fallen innebär tjänsterna att man upphandlar en relativt väldefinierad 
tjänst på en större eller mindre yta, och det förekommer att en 
upphandlande enhet upphandlar många tiotals och ibland fler än 
hundra sådana uppdrag vid ett och samma tillfälle.  

Nilsson m.fl. konstaterar att de företag som lämnar anbud vid sådana 
upphandlingar kan vara mycket olika. Ett stort företag med många 
anställda och en stor maskinpark kan ha stordriftsfördelar som 
innebär att deras kostnader sjunker ju fler kontrakt de vinner så länge 
de inte slår i sitt kapacitetstak. För mindre företag kan det vara 
tvärtom. De har ofta äldre och avskriven utrustning och kan därmed 
ha låga kostnader för ett eller ett fåtal uppdrag som passar just deras 
speciella förhållanden. Däremot kan de bara acceptera ett fåtal 
uppdrag eftersom de inte har kapacitet för mer.  

Med en sådan blandning av stora och små företag riskerar en 
traditionellt utformad upphandling att slå fel. Eftersom företagen inte 
vet hur många uppdrag de kommer att vinna vet de inte vilka 
kostnader de har för uppdragen, och de kan därför behöva lägga på 
extra marginaler i anbuden för att minimera risken att de kan komma 
att förlora på uppdragen. De löper också risken att vinna fler uppdrag 
än de har kapacitet till, vilket kan orsaka stora kostnader.  

En kombinatorisk upphandling innebär att varje anbudsgivare kan 
lämna anbud både på enstaka kontrakt och på olika kombinationer av 
kontrakt. Fördelen är att varje budgivare kan beräkna sina kostnader 
för varje tänkbart utfall av anbudstävlingen. Särskilt för de minsta 
företagen bör det vara en stor fördel att kunna lämna anbud på flera 
kontrakt men med restriktionen att man bara kan ta ett eller ett fåtal. 
Därmed ökar möjligheten för små företag att överleva i de nischer de 
verkligen har fördelar jämfört med sina större konkurrenter. Nilsson 
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m.fl. menar också att kombinatorisk upphandling gör det svårare för 
företagen att upprätthålla ett kartellsamarbete.  

Kontroll av oseriösa företag 
Nilsson m.fl. menar att det inom många branscher finns klagomål om 
att oseriösa företag, t.ex. företag som inte betalar skatter och avgifter, 
tilldelas produktionsuppdrag offentliga myndigheter. Företag som 
följer regelverket får därför svårt att hävda sig i konkurrensen. Sådana 
problem kan elimineras genom att beställaren verkligen tar ansvar för 
att regelverket följs. Sådana kontroller kan inledningsvis minska 
antalet budgivare. Det väsentliga är emellertid den signal som skickas 
till andra företag inom branschen. Genom att visa att den 
upphandlande myndigheten tar oegentligheter på allvar kan antalet 
företag som i framtiden vill lämna anbud öka. 

Risken för karteller  
Vid offentliga upphandlingar finns det alltid en risk att det uppstår 
anbudskarteller där de företag som lämnar anbud samarbetar för att 
minska konkurrensen och hålla prisnivåerna på en hög nivå. Nilsson 
m.fl. konstaterar att om det är lätt för parterna i en överenskommelse 
att komma överens kan man räkna med att det bildas fler karteller.  

Det bästa sättet att minska risken för karteller är att öka antalet 
budgivare. Ju fler företag som deltar i en upphandling, desto svårare 
blir det att koordinera deras beteenden i en kartell, och ju fler 
deltagare i en kartell, desto större är risken att någon tar risken att 
hoppa av och lämna ett anbud som inte följer överenskommelsen.  

Ett annat sätt att minska drivkrafterna att skapa karteller är att öka 
osäkerheten hos företagen i branschen om hur många anbud som 
kommer att läggas. Om den upphandlande enheten ibland kan få 
företag som övriga företag inte förväntar sig ska lämna anbud att 
lämna anbud spelar det mindre roll om de gamla vanliga har gjort en 
överenskommelse eftersom buden från kartellen kan slås ut av den 
oväntade konkurrenten. De upphandlande enheterna bör därför också 
av detta skäl göra det så enkelt som möjligt för företag att lämna 
anbud. 

Även om det är svårt att kontrollera om det existerar karteller och att 
förhindra kartellbildning kan en upphandlande myndigheter 
genomföra åtgärder som gör det besvärligare att bilda och 
upprätthålla sådana samarbeten. Konkurrensverket har i en skrivelse 
till Kommunförbundet utformat en checklista med omständigheter 
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som upphandlande enheter bör uppmärksamma och som kan indikera 
att ett otillåtet samarbete (kartell) förekommer. Som exempel på 
sådana omständigheter kan nämnas: 

 Att vissa bud är väsentligt högre än tidigare lämnade bud, 
publicerade prislistor etc. Sådana bud kan vara ”skuggbud” som 
lämnas för syns skull när det är uppgjort att ett annat företag ska 
vinna.  

 Om det finns ett uppenbart mönster, t.ex. att ett visst företag 
alltid vinner upphandlingar i ett visst geografiskt område eller 
anbuden fördelas i en fast turordning mellan vissa anbudsgivare.  

 Om ett företag förefaller lämna högre anbud i vissa upphandlingar 
jämfört med andra.  

 Om ett företag som vinner upphandlingar vid upprepade tillfällen 
anlitar andra anbudsgivare som underentreprenörer (trots att de 
alltså lämnade högre anbud i upphandlingen).  

 Om två eller fler företag lämnar gemensamma anbud trots att 
åtminstone ett av företagen mycket väl skulle ha kunnat lämna ett 
eget anbud.  

 Om konkurrerande anbudsgivare ofta lämnar in identiska anbud 
eller ändrar priser vid ungefär samma tidpunkter och ungefär lika 
mycket.  

 Om anbudspriserna förefaller sjunka när det kommer in nya 
anbudsgivare.  

För att kunna analysera mönstren i de anbud som lämnas för att spåra 
sådana regelbundenheter som kan vara indikationer på karteller anser 
Nilsson m.fl. att det bör vara kutym att spara information om 
genomförda upphandlingar på ett lättillgängligt sätt. 

En viktig grundprincip i samband med offentliga upphandlingar är att 
det vinnande budet ska offentliggöras. Detta minskar bland annat 
risken för att den myndighet som köper tjänster ger otillbörliga 
fördelar till någon budgivare. Regeln minskar risken för korruption. 
Samtidigt blir det lättare för företag som ingår i en anbudskartell att se 
om någon av parterna har avvikit från överenskommelsen. Nilsson 
m.fl. (2005) menar att det därför finns skäl att överväga en justering 
av offentlighetsprincipen, exempelvis genom att den upphandlande 
enheten tillkännager vilken ersättning som ges till det vinnande 
företaget först några månader efter att denne tilldelats kontraktet. På 
så sätt skulle det vara möjligt att kontrollera att en myndighet inte är 
korrupt, samtidigt som det skulle vara svårare att upprätthålla en 
kartell. Detta skulle dock innebära att det inte längre vore möjligt för 
de företag som anser sig felbehandlade att överklaga besluten.  
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Att skapa incitament för utveckling 
Ett fundamentalt problem är att det kan vara svårt för beställaren att 
precisera vad man egentligen vill ha. Inte minst är det svårt att väga 
prestanda, kvalitet och behov av utveckling mot varandra och mot 
önskemålet om en så låg kostnad som möjligt. Trots detta genomförs 
många upphandlingar som om upphandlaren har all nödvändig 
kunskap. Nilsson m.fl. (2005) pekar exempelvis på att man vid 
byggentreprenader inom anläggningssektorn traditionellt i 
anbudsunderlaget för ett projekt anger både vilken teknik som ska 
användas och hur mycket berg som ska flyttas, hur mycket betong som 
krävs och antal arbetstimmar etc. Upphandlaren genomför 
projekteringen och är därmed ansvarig för det tekniska utförandet. 
Valet av utförare sker i första hand på basis av lägsta pris, och inte 
sällan skrivs kontrakten på ett sådant sätt att utföraren få ersättning 
för utfört arbete upp till ett preciserat takbelopp.  

Under genomförandefasen kontrollerar upphandlaren att rätt teknik 
och material används. Samtidigt kontrolleras de faktiskt utförda 
verksamheterna med avseende på mängder och tidsåtgång eftersom 
sådana uppgifter utgör underlag för betalning. En fördel med denna 
form av avtal är att man tar bort en del av ansvaret för oväntade 
problem för utföraren. Samtidigt skapas en del oönskade incitament:  

 Om en entreprenad visar sig kräva mindre arbetsinsatser än vad 
som planerats kommer den faktiska betalningen att bli lägre än 
takbeloppet. Entreprenören har därför inte någon anledning att 
försöka genomföra uppdraget på ett enklare eller effektivare sätt.  

 Om entreprenaden visar sig kräva större arbetsinsatser än planerat 
måste justeringar och tillägg göras under kontraktets 
genomförande. I sådana situationer har utföraren goda 
förutsättningar att få mer betalt för extratjänsterna än den 
faktiska kostnad man har. Entreprenören har därför incitament 
att få till stånd sådana kompletteringsbeställningar för att 
förbättra lönsamheten. Genom att lägga ett lågt bud på 
grundkontraktet kan entreprenören få ”foten innanför dörren” 
och sedan tjäna in pengarna på tilläggsuppdragen.  

Nilsson m.fl. (2005) diskuterar ett flertal sätt att utforma 
upphandlingar för att få till stånd starkare incitament för 
kostnadseffektivitet, bl.a.: incitamentsavtal, funktionsupphandling, 
relationskontrakt och partnerskap. 
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Tillmar (2004) 
Tillmar (2004) menar att hennes studie tydligt visar att hanteringen av 
upphandlingar av samma typ av verksamhet skiljt sig åt mellan de 
olika kommundelarna. Några enhetliga kriterier för hur man t.ex. 
värderar pris och kvalitet finns inte. De berörda tjänstemännen lyfter 
fram just denna värdering som det svåraste i upphandlingsprocessen. 
Upphandlingsenheten har hittills inte arbetat i någon större 
utsträckning med att stödja och samordna upphandlingar inom vård 
och omsorg. Många upplever kommunens riktlinjer som mycket 
oklara. Det framförs också att priset blir allt viktigare i värderingen av 
anbud, vilket gynnar större företag med stordriftsmöjligheter snarare 
än de som vill driva småskalig omsorgsverksamhet. 

En upplevd otydlighet i den kommunala organisationen gäller 
arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Tjänstemännen tar 
fram beslutsunderlag medan politikerna fattar beslutet. Det hela 
beskrivs som en process där politikerna genom 
upphandlingsgrupperna har stort inflytande redan i ett tidigt skede. De 
intervjuades beskrivning av relationen mellan politiker och tjänstemän 
ger bilden av ett politiker- respektive tjänstemannainflytande som 
varierar mellan olika kontor. Sammantaget med det faktum att 
enhetliga utvärderingssystem saknas bidrar detta till upplevelsen av att 
utvärderingsprocessen han ha inslag av visst godtycke.  

När kommunala kontor får dubbla roller, och både ska ansvara för 
den kommunala produktionen och för upphandlingar, uttrycker flera 
aktörer att det finns risk för lojalitetskonflikter. 

Små och medelstora företags tillgång till offentliga 
upphandlingar över tröskelvärdena i EU 
År 2003 gav EU-kommissionen i uppdrag till EIM Business and Policy 
Research att göra en studie av tilldelningen av kontrakt till små och 
medelstora företag vid offentliga upphandlingar i EU-länderna. 
Undersökningen omfattar endast upphandlingar över tröskelvärdena 
Studien bygger på en telefonenkät till företag som vunnit offentliga 
upphandlingar och en enkät till myndigheter som annonserat 
upphandlingar som ingår i databasen. 

EIM (2004) menar att små upphandlingar är mer tillgängliga för små 
och medelstora företag än större upphandlingar. Eftersom storleken på 
kontrakten är en av de viktigaste faktorerna för de små och medelstora 
företagens tillgång till offentliga upphandlingar är små myndigheter 
mer intressanta för dem. Små och medelstora företag gynnas också om 
upphandlingar delas upp i mindre volymer. Det finns dock nackdelar 
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med att dela upp upphandlingar i mindre volymer, bl.a. kan det leda 
till högre koordinationskostnader och till att skalfördelar minskar. 

Professionella upphandlingsprocedurer minska osäkerheten för de små 
och medelstora företagen och minskar risken att onödiga hinder 
uppkommer för de företag som lämnar anbud. Komplett och klar 
information om förfrågningsunderlagen och deras innehåll är 
nödvändig för företagens deltagande i upphandlingar generellt och 
särskilt för små och medelstora företag. Enligt EIM kan e-upphandling 
öka transparensen och minska de administrativa bördorna vid 
offentliga upphandlingar. 

Företag som har stor erfarenhet av offentliga upphandlingar har 
lättare att delta i nya upphandlingsprocedurer. När de har övervunnit 
de inledande hindren kan de lättare fortsätta att utforska marknaden 
för upphandlingar. De mest framgångsrika företagen har stor 
erfarenhet av offentliga upphandlingar. De deltar ofta i ett relativt 
stort antal upphandlingar och den offentliga sektorn är ofta en stor 
kund för dem. 

För att vara en framgångsrik deltagare i offentliga upphandlingar 
hjälper det ofta avsevärt om företagen har en väl utarbetad strategi. 
EIM:s enkät visar att för 80 procent av de framgångsrika företagen 
ingår offentliga upphandlingar i strategin. En aspekt av strategiskt 
beteende på marknaden för offentliga upphandlingar är att 
regelbundet uppdatera administrativa dokument för offentliga 
upphandlingar. 86 procent av de framgångsrika företagen uppdaterar 
regelbundet sina administrativa dokument. 

EIM lägger fram en rad förslag som syftar till att underlätta de små 
och medelstora företagens deltagande i offentliga upphandlingar. 
Eftersom de olika länderna kommit olika långt på olika områden är 
alla förslag inte lika aktuella för alla länder. De viktigaste förslagen 
med inriktning på upphandlande enheter är:  

 Mindre storlek på upphandlingarna.  

 Ökad och förbättrad information.  

 Minska de administrativa bördorna.  

Andra förslag med inriktning på de upphandlande enheterna är:  

 Utforma förfrågningsunderlagen så att det är möjligt för företag 
att samarbeta i anbuden.  

 Ge förhandsinformation om kommande upphandlingar.  

 Ge klar och välgenomtänkt information i förfrågningsunderlagen.  
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 Stimulera potentiella anbudsgivare att ställa frågor och skapa 
lättillgängliga vägar att ställa frågor.  

 Utforma centrala riktlinjer för hur underlätta och standardisera 
upphandlingsprocedurerna. 

 Ifrågasätt kraven i förfrågningsunderlagen (vilka krav är 
egentligen nödvändiga) 

 Ge potentiella anbudsgivare riktlinjer för hur anbuden ska vara 
utformade.  

Erfarenheter från andra länder 

Främjande av småföretag vid offentlig upphandling i USA 
Tervahauta och Zackrisson (2004) menar att det, trots skillnaderna i 
storlek och institutionella förhållandena mellan USA och Sverige är 
fruktbart att hitta uppslag för en mer tillväxtorienterad svensk 
upphandlingspolitik genom att studera offentlig upphandling i USA.  

Federal Aquisition Act reglerar den federala upphandlingen i USA. 
Olika myndigheter har olika mål, men på aggregerad nivå har de 
federala myndigheterna följande mål: 

 Minst 23 procent av alla prime contracts ska gå till småföretag 

 Minst 5 procent av alla prime contracts och underleverantörsavtal 
ska gå till små missgynnade företag (small disadvantaged 
businesses) 

 Minst 5 procent av prime contracts ska gå till småföretag ägda av 
kvinnor 

 Minst 3 procent av alla federala kontrakt ska gå till småföretag i 
ekonomiskt missgynnade områden 

 Minst 3 procent av prime contracts och underleverantörsavtal ska 
gå till småföretag ägda av krigsinvalider 

Vid upphandlingar på summor mellan 2 500 och 100 000 dollar ska 
federala kontrakt reserveras för småföretag, s.k. set aside, om det finns 
anledning att tro att minst två kvalificerade småföretag kommer att ge 
offert på upphandlingen. Om upphandlingen är större än 100 000 
dollar finns det fortfarande krav på att den ska gå till småföretag, men 
kraven är högre. Företag som får kontrakt över 500 000 dollar måste 
visa en skriftlig plan över hur de avser att anlita småföretag och 
småföretag ägda av kvinnor och/eller etniska minoriteter som 
underleverantörer. 
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Det finns dock stora skillnader mellan USA och EU i vilka företag som 
betraktas som småföretag och som därför ska gynnas vid offentliga 
upphandlingar. USA:s myndighet för småföretagsfrågor (Small 
Business Administration, SBA) definierar småföretag som företag som 
”ägs och drivs oberoende och som inte är dominerande inom sitt 
verksamhetsområde” SBA ger ut en lista med ”standardstorlekar” för 
olika branscher. Dessa standardstorlekar anger den största storleken 
företag får ha för att kvalificeras som ett småföretag. Det maximala 
antalet anställda i småföretag uppgår ofta till 500 anställda, men kan 
variera mellan 100 och 1500 anställda beroende på bransch. Det finns 
inga heller några egentliga sanktioner för myndigheter som inte 
uppfyller kraven på småföretagens deltagande i upphandling, men det 
ger negativ publicitet i den rapport som SBA sammanställer varje år.  

Framför allt innebär dock EU:s statsstödsregler och principerna om 
likabehandling i EU-fördraget att det i princip inte är tillåtet att gynna 
vissa företag framför andra (t.ex. på grund av företagets storlek eller 
dess geografiska läge).  

Erfarenheter från Storbritannien 
En rapport som konsultbolaget Spintrack AB skrivit på uppdrag av 
Nutek visar att småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar är 
ett aktuellt ämne även i Storbritannien. Det finns en medvetenhet om 
att upphandlingskulturen har en tendens att gynna stora företag och 
stora kontrakt. En undersökning från 2003 visar att små och 
medelstora företag bara vinner uppdrag för 22 procent av värdet på de 
offentliga upphandlingarna.  

För att förbättra små och mellanstora företags möjligheter att söka 
och vinna upphandlingar har följande gjorts: 

 En ny portal för offentliga upphandlingar på under 100 000 pund 
är planerad att lanseras sommaren 2005 

 En särskild publikation (Tendering for Government Contracts) ger 
råd och kontaktinformation till småföretag som är intresserade av 
upphandlingar.  

 Ett pilotprojekt har genomförts där småföretag fått stöd i arbetet 
med att söka upphandlingar vilket resulterat i en för småföretag 
en fördubblad andel vunna offentliga upphandlingar. 
Erfarenheterna håller på att överföras till resten av landet. Bland 
annat erbjuder de regionala företagsutvecklingsmyndigheterna 
kurser i att göra affärer med offentliga myndigheter och en statlig 
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myndighet verkar för att öka kunskaperna om offentlig 
upphandling hos små och medelstora företag. 
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Bilaga 1 Telefonundersökningen 

Det saknas idag uppgifter om hur många företag som lämnar anbud i 
offentliga upphandlingar. SCB har därför på uppdrag av Nutek gjort 
en telefonenkät för att ta reda på detta. I enkäten ställdes också frågor 
om vilket som är det främsta hindret för företagets deltagande i 
offentliga upphandlingar. Enkäten riktades till småföretag med en 
årsomsättning på lägst 500 000 kronor och mindre än 50 anställda, 
vilket innebar en population på 197 131 företag.  

Enkäten genomfördes som en telefonundersökning till 1007 företag i 
maj och juni 2005 och gav 844 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 
81 procent.  
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Bilaga 2 Uppföljningsenkät till 
småföretag som ser offentlig 
upphandling som tillväxthinder  

Uppföljningsenkät till Företagens villkor och 
verklighet 2005  
För att ta reda på vilka problem företagen upplever har en 
kompletterande enkät ställts till de företag som angett att offentlig 
upphandling är ett ganska eller mycket stort tillväxthinder.  

Enkäten utformade som en brevenkät med 15 frågor. Enkäten 
skickades till ett stratifierat urval av företag som nyligen svarat på 
enkäten Företagens villkor och verklighet 2005 och där angett att de 
upplever att offentlig upphandling är ett ganska eller mycket stort 
tillväxthinder. 517 enkäter skickades ut, och av dessa har 360 svar har 
inkommit, vilket innebär en svarsfrekvens på 70 procent. 

En tredjedel av svaren på enkäterna innehöll kommentarer i fritext, 
vilket visar att detta är ett ämne som många företag har åsikter om. De 
flesta kommentarer handlar om att upphandlingar är krångliga och att 
de upphandlande enheterna inte tillämpar reglerna på ett korrekt sätt, 
vilket också tydligt framkommit av de övriga enkätsvaren.  

Några av kommentarerna bidrar dock med kunskap som kan öka 
förståelsen för hur upphandlingar går till:  

 Inom transportbranschen är det vanligt att åkerier m.fl. arbetar 
under lastbilscentraler som fördelar uppdrag till dem. Företagen 
gör således inte upphandlingarna själva.  

 Många skrev att de inte vet något om upphandlingar eller att de 
inte har något med upphandlingar att göra (trots att de alltså 
svarat att offentliga upphandlingar är ett tillväxthinder).  

 Några påpekar att de aldrig blivit tillfrågade om att delta i 
upphandlingar. 
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Vart sjätte småföretag i Sverige anser att reglerna om offentlig
upphandling är ett hinder för företagets tillväxt. I denna rapport
analyseras vilka hinder småföretag upplever för att delta i offentliga
upphandlingar.

De främsta hindren som handlar om företagens kostnader för att ta 
fram anbud, de krav som ställs på företaget och att olika
upphandlande enheter använder olika utvärderingsmodeller. Det fi nns 
också en misstro mot kompetensen hos de tjänstemän som arbetar med 
offentliga upphandlingar. 

Trots att en stor och ökande andel av de offentligt fi nansierade
verksamheterna handlas upp genom offentliga upphandlingar saknas 
det tillförlitliga uppgifter om hur många upphandlingar som görs,
vad som upphandlas och vilka företag som vinner upphandlingarna. 

I rapporten lämnas fl era förslag som syftar till att underlätta för
småföretag att delta i offentliga upphandlingar. Förslagen handlar 
bland annat om att ge stöd och råd till de upphandlande enheterna så 
att de kan formulera bättre förfrågningsunderlag och att skapa
förutsättningar för en utveckling av metoder och verktyg
för offentliga upphandlingar.

Hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar

Småföretag och offentlig upphandling




