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Sammanfattning 

 

I Sverige utgör den offentliga upphandlingen en betydande del av ekonomin och mot-

svarar cirka 16 procent av bruttonationalprodukten. År 2010 låg Försvarets Materiel-

verk på sjunde plats i antal upphandlingar per år, vilket indikerar att myndighetens 

del i svensk ekonomi är påtaglig. Potentiella leverantörer till offentlig sektor har 

kostnader för att delta i upphandlingar samtidigt som deras deltagande i upphand-

lingarna är viktigt. Genom konkurrensmekanismen kan förutsättningar för lägre pri-

ser och mer kvalitativa leveranser skapas. Potentiella leverantörer kommer att delta i 

upphandlingen om deras förväntade avkastning av att göra det är icke negativ. Beslu-

tet att delta baseras till stor del av den information som upphandlande myndigheter 

och enheter tillhandahåller. Inom ramen för det regelverk som omger en upphand-

lingssituation har myndigheter och enheter (viss) frihet att bestämma hur upphand-

lingen ska utformas och vilka krav och kriterier som ska ställas på leverantörer och 

föremålet för upphandlingen. Den här uppsatsen syftar till att empiriskt studera om 

små företag missgynnas på grund av regelsystemet som omfattar upphandling. Finns 

det karaktäristika som ger förutsättningar för att fler små företag väljer att delta i 

upphandlingen? I tidigare rapporter kritiserar små och medelstora företag hur regel-

systemet praktiseras.  

De empiriska resultaten visar att om en upphandling överstiger tröskelvärdet påver-

kar det antalet deltagande små företag negativt. Resultaten visar även att antalet små 

företag som ger sig in i anbudsprocessen ökar om upphandlingen innehåller fler än 

ett kontrakt, alltså delkontrakt. Detta resultat visar tillsammans med en studie från 

USA baserat på vägentreprenadsprojekt, att en förändrad policy kan få önskvärda 

effekter.  Den amerikanska studien visar att en policy där små företag tilldelas kon-

trakt som underleverantörer kan bidra till ökat deltagande i upphandlingar från just 

de små företagen. I de upphandlingar som studerats här är konkurrensen i många fall 

relativt låg. I över 50 procent förekommer max två budgivare men dessa resultat kan 

inte användas för att fastställa att marknaden ser ut så generellt. 
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till studien genom en introduktion av myn-

digheten och den offentliga upphandlingen i Sverige. Studiens syfte och tillväga-

gångssätt kommer att presenteras översiktligt 

 

1.1 Bakgrund 

Denna empiriska uppsats analyserar offentlig upphandling inom Försvarets Materi-

elverk i Sverige och har som syfte att undersöka huruvida små företag missgynnas på 

grund av regelsystemet som finns.  Analysen är relaterad till frågan om hur konkur-

rensen tillvaratas på den svenska marknaden vid offentlig upphandling. Studier av 

upphandling inom försvars- och säkerhetsektorn är intressanta då det handlar om 

inköp förenade med en nations säkerhet och förmåga att försvara sig mot inre och 

yttre hot. Myndigheten som upphandlar varor och tjänster till Försvarsmakten har 

således en viktig roll i det demokratiska samhället. Detta, i kombination med att den 

offentliga upphandlingen utgör en betydande del av svensk ekonomi, motiverar stu-

dien. 

Försvarets Materielverk (förkortat FMV) är en civil, statlig myndighet som står under 

Försvarsdepartementet och är således fristående från Försvarsmakten.1 Deras uppgif-

ter är enligt dem själva: 

”Försvarets materielverk, FMV levererar försvarslogistik. Det innebär 

att vi, tillsammans med vår viktigaste partner Försvarsmakten, utfor-

mar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. Vi har kun-

skap i teknik och affärer.”2  

 

                                                           

1  www.fmv.se/sv/Om-FMV/ 

2 Ibid.  
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För upphandling av varor och tjänster som omfattar försvars- och säkerhetsområdet 

tillämpas Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, hä-

danefter kallad LUFS.3 Principerna är i grunden samma som övrig upphandlingslag-

stiftning med vissa avvikelser anpassade till detta specifika område. 4 

 

Den monetära storleken på den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas vara 

500 - 600 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 16 procent av Sveriges 

BNP. Antalet upphandlingar som genomfördes under 2010 var cirka 19 000 stycken, i 

Sverige. 5 Omfattningen på den offentliga upphandlingen och att allt fler välfärds-

tjänster påverkas av denna gör området intressant att studera.6 I Sverige har den of-

fentliga upphandlingen och dess regelverk nyligen granskats i Upphandlingsutred-

ningen 2010. Ett av syftena med utredningen var att undersöka huruvida konkurren-

sen nyttjas samt beakta små och medelstora företags förutsättningar att delta i offent-

lig upphandling.7  Utredningen visar att det finns en generell kritik över hur offentlig 

upphandling går till i praktiken i Sverige och enligt kritiken är regelverket och prakti-

seringen kring upphandlingarna svårtolkat och stelt. I utredningen dras slutsatsen att 

det finns ett behov av en regelförenkling i upphandlingslagstiftningen. Vikten av att 

tillvarata konkurrensen gäller för all typ av offentlig upphandling, inte bara de som 

genomförs av FMV. 

 

När det offentliga sektorn väljer att inte producera en vara, tjänst eller byggentrepre-

nad i egen regi måste den upphandlas. Upphandlingsprocessen inleds i och med att 

myndigheten identifierar ett behov och via annonsering och förfrågningsunderlag 

bjuder in till anbudsgivning för företag. Förfrågningsunderlaget och eventuella bila-

                                                           

3 www.konkurrensverket.se/t/Page____7724.aspx 

4 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, samt Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster. 

5 Konkurrensverket, 2012:3. Siffror och fakta om offentlig upphandling, s.45 

6 Statistiken över upphandlingarna omfattas inte av LUFS då denna lag ej var gällande. Förändringen i 
lagen bör dock inte ha någon direkt avgörande skillnad. Lagen trädde i kraft 1 november 2011. 

7 Goda affärer - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, 2011. Delbetänkande av 
Upphandlingsutredningen 2010, s. 11-12 
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gor utgör det dokument som beskriver föremålet för upphandlingen och organise-

ringen av denna. Potentiella leverantörer bestämmer sig sedan för om de vill delta 

eller inte. De inkomna anbuden skall sedan utvärderas och kontrakt tilldelas en eller 

flera budgivare som bedömts som mest konkurrenskraftig.8  

 

1.2 Uppsatsens syfte 

Syftet med studien är att undersöka om små företags deltagande i offentlig upphand-

ling försvåras av gällande regelsystem. Studien undersöker samtidigt om det finns 

vissa faktorer som påverkar små företags beslut att delta eller ej. Innebär offentlig 

upphandling hos FMV att små företag missgynnas på grund av reglerna som styr 

upphandlingen? Syftet är inte att ta ställning, det är att försöka påvisa vad som på-

verkar små företags deltagande i offentlig upphandling, inom FMV. Utgångspunkten 

är att stora företag innehar fördelar jämfört med små och medelstora företag även om 

detta inte antas vara specifikt för just offentlig upphandling. Små företag förväntas 

således i mindre utsträckning delta i offentlig upphandling. Målet med uppsatsen är 

att, utifrån nationalekonomisk teori, skapa en förståelse för hur aktörer på denna 

marknad agerar och på vilket sätt dessa aktörer förväntas ta beslut baserat på de 

kravspecifikationer som upphandlande myndighet offentliggör i samband med en 

upphandling. I studien redogörs även för olika typ av kostnader som företagen på den 

specifika marknaden möter, med ett särskilt fokus på transaktionskostnader. Dessa 

kostnader kan tänkas ha en avgörande effekt på potentiella leverantörers beslut att 

delta i en upphandling eller inte. Denna studie bidrar med insikter om hur upphand-

lingsmarknaden för försvars- och säkerhetsområdet ser ut, ett område där forskning-

en är relativt sparsam.  

 

Enligt årsrapporten för 2012 uppger FMV att konkurrensen på marknaden inom de-

ras bransch har minskat och att deras upphandlingar i mångt och mycket riktar sig 

till större leverantörer.9 Detta kan möjligen förklaras av att FMV försöker upphandla 

helhetslösningar från en leverantör istället för att binda upp sig på flera små leveran-
                                                           

8 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna - en introduktion, s.10 

9 Försvarets Materielverk, 2012. Årsredovisning Försvarets Materielverk 2012, s. 130 
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törer. De upphandlingar som studeras omfattar data från perioden 2011-11-01 till 

2012-12-31 och avser 138 upphandlingar, oavsett det upphandlade föremålets art.  

 

1.3 Avgränsning 

Studien fokuserar främst på nationalekonomiska teorier så som auktionsteori och 

spelteori och försöker avgränsa sig från att ta ställning utifrån andra forskningsom-

råden i den utsträckning det är möjligt. Att helt avgränsa sig till ett område är svårt, 

vilket innebär att influenser från andra områden kan finnas. 

 

2. Tidigare studier 

 

Offentlig upphandling har av nationalekonomer studerats relativt sparsamt och detta 

gäller i synnerhet empiriska studier. Detta gäller i jämförelse med många andra om-

råden som studerats inom nationalekonomi. Studien baseras på befintlig forskning 

kring offentlig upphandling men med ett särskilt fokus på försvarsområdet. Detta 

avsnitt behandlar tidigare forskning inom offentlig upphandling. 

 

I en studie av De Silva, Dunne, Kosmopoulou och Lamarche (2011) undersöks projekt 

där syftet var att underlätta för så kallade Disadvantaged Business Enterprises 

(DBE) att delta i upphandlingar av offentlig sektor. Potentiella leverantörer som av 

storleksmässiga skäl kan antas ha svårt att konkurrera ges en fördel genom att en del 

av de delkontrakt som ingår i upphandlingen viks för denna typ av leverantörer. I 

studien jämförs upphandlingar där detta skett med upphandlingar där potentiella 

leverantörer behandlades lika. Studien baserades på data omfattande vägentrepre-

nadkontrakt i Texas, (USA) för perioden 1997-2007. Författarna visar bland annat att 

det inte finns några kostnadsmässiga skillnader hos myndigheten mellan de två ty-

perna av upphandling. Projekt som omfattas av dessa krav på att involvera mindre 

aktörer är i stor utsträckning större än de projekt som ej omfattas av krav på små un-

derleverantörer. Studien påpekar att de mindre underleverantörerna ofta är ineffek-

tiva och orsakar utökade kostnader för staten i jämförelse med om mer kostnadsef-
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fektiva leverantörers anbud antas. Studien påvisar dock inga stora anbudsskillnader 

vid jämförelse mellan projekt som involverar små underleverantörer och projekt 

utan. Författarna understryker dock att detta kan ha bidragit till småföretagens del-

tagande i upphandlingar av dessa vägentreprenader. 

 

Deltagande från små och medelstora företag kan som alternativ till att delkontrakt 

blir reserverade för dem, stimuleras via subventioner eller rabatter till denna typ av 

anbudsgivare. Detta studeras i Marion (2006) baserat på vägentreprenader i Kalifor-

nien, (USA). I studien undersöks en metod där små företag ges en typ av subvention 

på fem procent vid vinst av ett kontrakt. Inledningsvis poängteras att en asymmetrisk 

behandling av potentiella leverantörer i upphandlingar tros skapa ineffektivitet på 

grund av statliga köp från dyrare företag, det vill säga företag med sämre effektivitet. 

Dessa subventioner och rabatter är, enligt Marion ett vanligt sätt på vilket små och 

medelstora företags inträde i upphandling kan underlättas.10 En vanlig variant är att 

tilldela små och medelstora företag kontrakt om deras anbud hamnar inom ett visst 

procentspann från de större företagens, lägre, anbud. I förväntan kan denna typ av 

favorisering leda till ineffektiva utfall. Men, som studien visar, leder detta faktiskt till 

lägre priser. Designen av upphandlingen leder till förändrade konkurrensförutsätt-

ningar mellan företagen av olika storlek. Genom att signalera en rabatt till de små och 

medelstora företagen skapas incitament för de större (och mer effektiva) företagen att 

krympa sina vinstmarginaler, vilket innebär att de lämnar anbud som ligger närmare 

produktionskostnaden.11 Men, det finns nackdelar med denna typ av policy. Marion 

pekar på risken för att favoriserade företag lägger högre anbud just på grund av att de 

är favoriserade. För det andra så fördelas en del kontrakt till mindre effektiva företag 

genom denna process vilket leder till dyrare produktion av det som upphandlas. En 

annan problematik är att de större och mer effektiva företagen väljer att avstå från 

upphandlingar. Marion visar att när subventioner och rabatter används så leder det 

till att kostnaderna är i genomsnitt 3,8 procent högre och att detta troligen beror på 

minskat antal deltagare från större och mer effektiva företag. Små företag tenderar 

                                                           

10 Marion, Justin, 2007. Are Bid Preferences Benign? The Effect of Small Business Subsidies in High-
way Procurement Auctions. Journal of Public Economics 91, s. 1591-1592 

11 Ibid. 
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att ge 1,6 procent högre anbud än större motsvarigheter. Sammanfattningsvis dras 

slutsatsen att konkurrensgrad och effekter på detta bör beaktas när asymmetrisk be-

handling av företag övervägs. Särskilt när företag har ett val mellan upphandlingar 

som skiljer sig åt i detta avseende. 12 

 

I Spagnolo (2012) studeras hur upphandling kan bli mer effektiv genom att använda 

sig av ett system där leverantörernas prestationer på genomförda kontrakt publice-

ras. Genom utvärdering av utförda kontrakt kan köpare (myndigheter) se hur väl 

uppdraget utfördes av en specifik leverantör.13 En jämförelse med privata upphand-

lingar sker, där omdöme sätts på en säljare så att framtida köpare kan ta beslut om 

vilken leverantör som är lämplig. Oftast leder det till att en bättre leverantör favorise-

ras före en sämre, vilket är logiskt. Regelverket för offentlig upphandling inom EU 

begränsar möjligheterna att införa ett sådant system, men i USA har man däremot 

försökt använda sig av liknande kvalitetssystem.14 I studien genomför författarna ett 

experiment som sker i Italien, där resultatet påvisar att redan vid en annonsering om 

att tidigare prestationer kommer vara vägledande, förändras beteendet hos leveran-

törer. I experimentet infördes ett betygssystem för leverantörer som senare användes 

för att belöna företag vid framtida upphandling. Man hade ett antal betygskriterier på 

olika prestationsområden som lades ihop, bland annat inom kvalitet och säkerhet. 

Baserat på en regressionsanalys visar studien på en stark ökning av levererad kvalitet 

och säkerhet till en följd av annonsering om ett prestationsbedömningssystem.  Pre-

stationsbaserad tilldelning behöver inte leda till hinder för nya företag. Istället kan 

nya företag, inledningsvis, tilldelas en hög poäng som allt eftersom justeras baserat 

på prestation.15 Tillgodoräknande av tidigare prestationer kan ha en effekt på små 

och medelstora företags möjligheter till offentliga kontrakt. Om de presterar väl och 

detta bedöms i förhållande till pris kan det kompensera för kostnadsnackdelar i för-

hållande till större företag.  

                                                           

12 Ibid s. 1622 

13 Spagnolo, Giancarlo, 2012. Reputation, Competition, and Entry in Procurement. International Jour-
nal of Industrial    Organization 30, s. 292 

14 Ibid. s. 293 

15 Ibid. s.296 
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En tidigare studie specifikt för upphandling inom området för försvarsmateriel är 

utförd av De Fraja och Hartley (1996). Där studeras offentlig upphandling av för-

svarsmateriel i Storbritannien. I studien presenteras försvarsdepartementet i Storbri-

tannien som den då enskilt största upphandlaren på den brittiska marknaden. Det 

kan jämföras med siffror från 2010 där FMV låg på sjunde plats i antal upphandling-

ar i Sverige.16 Studien specificerar vidare att marknaden karaktäriseras av en stor 

bredd av varor och tjänster där allt från mat till avancerade teknologiska system, ex-

empelvis stridsflyg, upphandlas.17 En myndighet som upphandlar försvarsmateriel 

kan i många fall var den största kunden och även agera som monopsonist i vissa fall 

och således påverka den inhemska försvarsindustrin avsevärt. På utbudssidan finns 

ett antal större leverantörer, som inom vissa sektorer dessutom har monopolställ-

ning, särskilt på större avancerade system. Kostnaden för materiel och system inom 

försvars- och säkerhetsområdet är av sådan karaktär att den medför stora kostnader 

och inte bara i form av engångskostnader i samband med köpet. System ska exempel-

vis utvecklas, produceras, underhållas och uppgraderas vilket skapar kostnader under 

en längre tid. Anskaffningstiden för försvarsmateriel är ofta långsam i jämförelse med 

andra områden och ett exempel presenteras om stridsflyget ”Eurofighter” där ut-

vecklingsarbetet inleddes 1988 och systemet förväntades tas i bruk 2002. Kombinat-

ionen av höga och många kostnader med långa anskaffningstider leder till att vissa 

leverantörer binder upp sig på få projekt under längre tid.  

 

 

 

 

 

                                                           

16 Konkurrensverket, 2012:3. s.17 

17 Hartley, Keith, De Fraja, Gianni, 2002. Defence Procurement in the UK, in: Arrowsmith, S., Hartley, 
K. (Eds.), Public Procurement. Volume 2. International Library of Critical Writings in Economics, vol. 
144., s.72 
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3. Offentlig upphandling och upphandlingsprocessen 

 

Detta avsnitt presenterar hur den offentliga upphandlingsprocessen går till och kort-

fattat över problem som uppstår för företagen. 

 

3.1 Regler och policy. 

Offentlig upphandling i Sverige regleras enligt fasta regelverk och lagar, och i förelig-

gande studie omfattas upphandlingarna till stor del av LUFS. Då Sverige är medlem i 

EU bygger lagarna om offentlig upphandling på EU:s direktiv 2004/17/EG samt di-

rektiv 2004/18/EG, där offentlig upphandling regleras.18 För inblick i lagen hänvisas 

till Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (se 

www.riksdagen.se). Regelverken som styr offentlig upphandling har ett tydligt syfte. 

Lagarna ska se till att upphandlande myndigheter och enheter tar vara på konkurren-

sen och använder offentliga medel på ett effektivt sätt.19   

 

En upphandlingsprocess består av ett antal steg: förberedelsen, upphandlingen 

samt uppföljningen/utvärderingen.20 Förberedelsen består av en behovsanalys 

och det är också där förutsättningarna för upphandlingen kartläggs. Detta bör gå till 

på så vis att myndigheten identifierar ett behov, funderar kring hur detta kan beskri-

vas i form av krav och kriterier, och hur upphandlingen i övrigt bör se ut. Myndighet-

en bör dessutom göra en så kallad konsekvensanalys eftersom vissa upphandlingar 

kan innebära stora förändringar i verksamheten. Efter detta bör myndigheten göra en 

marknadsanalys för att införskaffa information om den aktuella marknaden. En inve-

steringsanalys följer och där analyseras och framställs budgetram och sedan görs 

även en tidsplan för att kunna följa upp processen. Till sist tar myndigheten fram ett 

förslag för anskaffning och själva upphandlingsförfarandet inleds med att myndig-

heten väljer på vilket sätt upphandlingen ska göras. Enligt LUFS så är dessa förfaran-

                                                           

18 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna - en introduktion. s.6-7, s. 39  

19 Ibid. s.6 

20 Goda affärer - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, bilaga 4 
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den, selektivt och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog.21 Observera 

att detta är en beskrivning av hur det bör gå till.22 

Upphandlingen initieras i och med att en annons, och därefter ett så kallat förfråg-

ningsunderlag, annonseras för potentiella leverantörer. Förfrågningsunderlaget utgör 

tillsammans med eventuella bilagor ett viktigt element för företagens beslut om att 

delta i upphandlingen. Ju mer tydligt förfrågningsunderlaget lyckas beskriva föremå-

let för upphandlingen desto mindre osäkra blir potentiella leverantörers kostnadsbe-

räkningar.23 Formellt ska förfrågningsunderlaget minst innehålla: 

 

Krav som ställs på leverantören ska tydligt framgå, exempelvis kapaciteten på 

leverantören och ekonomisk ställning som leverantören bör ha. En kravspecifikat-

ion där exempelvis de tekniska kraven på det som upphandlas framgår. Vilken ut-

värderingsgrund som används i upphandlingen ska framgå och då på vilket sätt 

anbud kommer att utvärderas och antas av myndigheten. Antingen det lägsta priset 

eller det ekonomiskt mest fördelaktiva anbudet. Kommersiella villkor där exem-

pelvis bestämmelser för betalning och leverans ska framgå. Administrativa be-

stämmelser över upphandlingen ska finnas med där generella bestämmelser som 

exempelvis senaste anbudsdag framgår. Upphandlingar annonseras i nationella data 

baser eller i hela EU, via databasen Tenders Electronic Daily (TED) som används 

inom europeiska unionen för offentlig upphandling. Om en upphandling överstiger 

ett visst värde, som kallas tröskelvärde, måste den annonseras inom EU, via TED.24 

För offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet är tröskelvärdet be-

stämt till 3 795 080 kr för varor och tjänster samt 47 438 500 kr för byggentreprena-

der.25 Upphandlingar som överstiger dessa värden ska således annonseras i databa-

sen TED.  När en upphandling annonseras i TED når den ut till fler potentiella leve-

                                                           

21 Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 4 kap 

22 För mer information om förfaranden, se Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säker-

hetsområdet 

23 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna, s. 14 

24 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna, s.67 

25 Konkurrensverket, 2012:3, s.15 
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rantörer i Europa och möjliggör ökad konkurrensgrad. En upphandling som annons-

eras kan även innebära att ramavtal ska tecknas, vilket betyder att en eller flera le-

verantörer ingår ett avtal med myndigheten som upphandlar. I ramavtalet fastställs 

villkor och bestämmelser för en senare tilldelning av kontrakt. Överstiger ett ramav-

tal tröskelvärdet ska det ingå minst tre leverantörer i ramavtalet, om dessa leverantö-

rer kan uppfylla ställda krav.26 

 

Eftersom denna studie har fokus på regelsystemet och om det eventuellt påverkar 

småföretagen negativt så lämpar det sig att ta upp ett särskilt område som skapar 

problem, sett till denna studie. Enligt reglerna för offentlig upphandling skall vissa 

punkter säkerställas. 27 Dessa kommer från EU-fördrag samt EU-direktiv om upp-

handling.28 

 

 Icke-diskrimineringsprincipen 

o Detta innebär att leverantörer inte får diskrimineras på grund av exem-

pelvis nationalitet. Det är således förbjudet att gynna lokala leverantö-

rer. 

 Likabehandlingsprincipen 

o Samtliga företag skall behandlas lika och ges samma möjligheter, såle-

des måste exempelvis alla få tillgång till samma information. 

 Transparensprincipen 

o Upphandlande organ måste ge ut tydlig och likadan information om 

upphandlingen till leverantörerna. Det så kallade förfrågningsunderla-

get måste vara upprättat så att det tydligt framgår vad som krävs för att 

delta. 

                                                           

26 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna, s.21 

27 Ibid. s.9-10 

28 Goda affärer - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, s.347 
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 Proportionalitetsprincipen 

o Det som upphandlas måste ha rimliga krav vilket innebär att den upp-

handlande myndigheten inte kan ställa orimliga krav på leverantören 

som försvårar. 

 Principen om ömsesidigt erkännande 

o Alla intyg och certifikat som myndigheter uträttat gäller även i övriga 

EU/ESS. 

 

Dessa principer innebär ett rättvist system när det kommer till offentlig upphandling 

men det innebär som sagt problem då vissa företag eventuellt missgynnas av regler-

na. Som tidigare nämnt har små och medelstora företag problem att konkurrera på 

grund av kostnader och andra begränsningar. Principerna ovan innebär att det inte 

ska göras undantag för att underlätta småföretagens deltagande i offentlig upphand-

ling, exempelvis sådana undantag som nämnts i studierna ovan. Undantag kan vara 

kostsamma men även skapa bättre förutsättningar för företagsklimatet bland små 

företag. Ett rättvist system som detta innebär att de mindre företagen måste konkur-

rera mot större företag med förmodade fördelar gentemot de mindre konkurrenterna. 

Enligt slutbetänkandet i utredningen om offentlig upphandling nämns att andra åt-

gärder måste vidtas i syfte att göra förutsättningarna lika för samtliga aktörer.29 

 

3.2 Leverantörens agerande 

Det innebär kostnader för en eventuell leverantör att delta i en anbudsprocess hos en 

myndighet och detta kan eventuellt vara det största hindret för småföretagens delta-

gande.30 Aktörer på marknaden måste söka information när det gäller upphandling 

och detta medför kostnader som i nationalekonomisk teori benämns transaktions-

                                                           

29 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling, 2013. Slutbetänkande av Upphandlings-
utredningen 2010, s.527 

30 Konkurrensverket, 2009. Open Issues in Public Procurement, s.29 
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kostnad.31 Dessa kostnader kan resultera i att kontrakt inte kommer att utföras eller i 

detta sammanhang att företag inte ger sig in i anbudsprocessen. Avstående från an-

budsprocessen sker då på grund av för höga transaktionskostnader avvägt mot san-

nolikheten att vinna ett kontrakt. I utredningen om offentlig upphandling framställs 

småföretagens problem med att delta i dessa processer på grund av alltför avancerade 

projekt som upphandlas. Kraven för dessa upphandlingar upplevs inte sällan som för 

höga.32 I en rapport från Konkurrensverket (2006) poängteras att små företag kan 

avstå från att delta i anbudsprocessen just på grund av regelverket som skapar dessa 

kostnader.33  

 

Enligt en undersökning som Konkurrensverket publicerat i en rapport är det bara 

vart åttonde småföretag som deltar i offentlig upphandling. Med småföretag syftar 

man på företag med 0-49 anställda.34 Det framgår dessutom i rapporten att små före-

tag sällan får ett kontrakt i slutet av upphandlingen vid deltagande i anbudsgivning-

en. Små och medelstora företag anser även att reglerna är för stelbenta och avance-

rade, samt att den tidsmässiga åtgången för att ta fram anbud är för hög.35 På grund 

av detta så uppenbaras det problemet som studien har fokus på. Konkurrensen kan 

tänkas vara något snedvriden på grund av dessa omständigheter och det ter sig tämli-

gen uppenbart att ett företag undviker att ge sig in i en process där kostnaderna över-

stiger intäkterna. Detta återkommer under det spelteoretiska avsnittet längre fram. 

 

 

 

                                                           

31 Gravelle, Hugh & Rees, Ray, 2004. Microeconomics, 3rd Edition. Harlow: Pearson Education Li-
mited. s.317 

32 Goda affärer - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, s.22 

33 Konkurrensverket, 2006. Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori, s.41 

34 Tillväxtverket, 2011. Offentlig upphandling – företagens deltagande, s.7 

35 Ibid. s.13-17 
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4. Empiriska auktionsmodeller 

 

Detta avsnitt har som syfte att kortfattat beskriva upphandling utifrån empiriska 

auktionsmodeller som kan skapa en bild av hur leverantörer agerar. Inledningsvis 

presenteras översiktligt företagens kostnader för produktion. Därefter presenteras 

auktionsteori följt av en spelteoretisk modell som förklarar beslutstagandet i dessa 

situationer.  

 

4.1 Kostnader och stordriftsfördelar 

Företag på marknaden möter ett antal kostnader för att producera varor och tjänster. 

Carlton & Perloff (2005) förklarar att det finns fasta kostnader (FC) som inte är bero-

ende av hur mycket som produceras och således är det en kostnad som uppstår oav-

sett produktionsstorlek. Därefter kommer rörliga kostnader (VC) som varierar med 

företagets produktionsmängd (q) och därav blir de rörliga kostnaderna en funktion av 

output, VC(q). Genom att addera fasta och rörliga kostnader framgår företagets totala 

kostnad (TC). Ett företags genomsnittliga kostnad för produktion ges genom att divi-

dera den totala kostnaden genom antal producerade enheter enligt ekvation 1: 36 

   (
     

 
)        

Om ett företags genomsnittliga kostnader minskar med ökad produktion innebär det 

att företaget karaktäriseras av stordriftsfördelar. Ett företag kan dock inledningsvis 

ha stordriftsfördelar för att sedan gå över till stordriftsnackdelar, så det behöver såle-

des inte karaktärisera produktionen i oändlighet.37 I denna studie är stordriftsförde-

lar intressant då det kan antas underlätta för ett företag att ge ett konkurrenskraftigt 

bud. Kostnaderna bedöms som tidigare nämnt vara en stark faktor till att mindre fö-

retag undviker att ge sig in i en upphandling. Stordriftsfördelar kan bland annat in-

nebära att transaktionskostnaderna för deltagande i offentlig upphandling blir små 

relativt mot hela produktionen och inte påverkar företagets ekonomi i samma ut-

                                                           

36 Carlton, Dennis W., Perloff, Jeffrey M., 2005. Modern Industrial Organization, 4th Edition. Boston: 
Pearson, Addison Wesley, s.29-30 

37 Ibid. s.36 
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sträckning som ett företag där stordriftsfördelar inte finns. Om transaktionskostna-

derna bedöms som relativt små kan detta underlätta ett beslut om deltagande i upp-

handlingen. Under antagande att små företag har sämre skalfördelar än större företag 

kommer de att ha sämre förutsättningar att konkurrera om kontrakten. 

 

 

4.2 Auktionsteori i offentlig upphandling 

Vid studerandet av auktionsteorier har uppsatsen, för enkelhetens skull, som ut-

gångspunkt att Independent Private Values-modellen (IPV) gäller som grund. Mil-

grom och Weber (1982) beskriver IPV enligt följande: Antag att det som säljs på en 

auktion endast är ett objekt där det finns flera budgivare varav en vinner kontraktet. 

Samtliga deltagare i auktionen är riskneutrala och känner till sin egen kostnad för det 

som säljs men övriga konkurrenters kostnader är okända hos det enskilda företaget.38 

Deltagarna i auktionen antas agera konkurrensmässigt och därav tolkas auktionen 

som ett spel där samarbete ej förekommer. Inom auktionsteori finns det en indelning 

av olika auktionsvarianter. Vijay Krishna (2002) delar in dessa auktioner i den eng-

elska, holländska, förstapris- och andraprisauktionen.39 I den engelska varianten 

annonserar auktionsförrättaren ett bud och så länge det finns mer än en intressent 

kvar stiger budet succesivt. Denna typ av auktion blir klar när endast en intressent är 

beredd att lägga ett bud. I den holländska modellen är omständigheterna något an-

norlunda där auktionsförrättaren börjar på ett högt pris och sänker detta succesivt 

tills någon är villig att betala detta pris. I förstaprisauktioner är buden slutna och så-

ledes kan ingen annan intressent veta hur andra konkurrenter budar. Denna typ av 

auktion avgörs genom att den som angett det högsta budet vinner auktionen och 

detta kan omvändas till att i offentlig upphandling innebära att exempelvis lägsta bu-

det vinner. Andraprisauktioner är även de slutna men det som skiljer är att den som 

bjuder högst vinner, men betalar det bud som blev näst högst, därav namnet andra-

prisauktion.  

 

                                                           

38 Milgrom, Paul, Weber, Robert J., 1982. A Theory of Auctions and Competitive Bidding. Econometri-
ca 50, s.1090 

39 Krishna, Vijay, 2002. Auction theory.  San Diego: Academic Press, s.2-3 
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Enligt Konkurrensverket (2006) kan en upphandlingsauktion närmast liknas vid en 

engelsk auktion alternativt en förstaprisauktion där lägsta pris eller ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbud utgör utvärderingsgrund.40 Under anbudsprocessen är anbuden 

som leverantörerna kommer in med under absolut sekretess. Det innebär att ingen 

förutom myndigheten får ta del av detaljer på anbuden.41 På så vis kan fokus läggas 

på slutna förstaprisauktioner då dessa kan jämställas med offentlig upphandling. De 

introducerar även några utgångspunkter som är lämpliga att ta i beaktande vid stu-

dier av auktionsteoretiska modeller.42 Budgivarnas kostnader är viktiga att ta i beak-

tande och de särskiljer på två typer av kostnader. Privata kostnader innebär det 

enskilda företagets produktionskostnad inför en upphandling av en vara eller tjänst 

och att denna är mer eller mindre känd. Gemensam kostnad innebär att kostna-

den är okänd för leverantörerna men den är gemensam för dem alla. Dessa kostnader 

används vid värdering av eventuellt anbud och beslut att delta i en auktion. I denna 

studie antas privata kostnader vara den dominerande faktorn då det oftast handlar 

om någon form av produktion där företagen inledningsvis bör ha kännedom om sina 

kostnader.  

 

Krishna (2002) beskriver tydligt en förstaprisauktion och inledningsvis poängteras 

att en leverantör inte bör ge ett bud som är lika med eller högre än produktionskost-

naden då vinsten är noll respektive negativ.43 Sannolikheten att vinna en auktion 

ökar om budgivaren höjer sitt bud men samtidigt minskar förtjänsten med budets 

ökning.  Exemplet kan jämföras med upphandling då anbudet sänks för att konkur-

rera ut och ett lägre anbud innebär även lägre vinster för företaget. Budgivarnas strä-

van är lämna ett anbud om förväntad avkastning är positiv. Ett tydligt problem med 

detta är informationsbristen om andra företag och deras preferenser för budgivning. 

Denna auktionsform med sluten förstaprisauktion antas gynna svaga budgivare då 

det inte går att observera buden från övriga konkurrenter.44 Detta kan göra att de 

                                                           

40 Konkurrensverket, 2006. Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori, s.26 

41 Konkurrensverket, 2012. Upphandlingsregerna, s.52 

42 Konkurrensverket, 2006. Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori, s.25 

43 Krishna, V., 2002. Auction theory, s.16 

44 Konkurrensverket, 2006. Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori, s.27 



- 19 - 

 

svaga företagen budar högre och mer aggressivt. En auktion och upphandling kan 

liknas vid ett spel där deltagarna måste analysera och strategiskt välja tillvägagångs-

sätt. Kostnader måste ställas mot eventuella intäkter och sannolikheten att vinna 

kontraktet. 

 

4.3 Företagens inträde i budgivningen 

En intressant studie som Samuelson (1985) utfört handlar om budgivning och kost-

nader för att träda in i budgivningen. Dessa kostnader är så kallade icke-

återhämtningsbara i det avseendet att ett anbud kostar att ta fram och är inget som 

budgivaren kan väntas få tillbaka.45 Studien inleds genom att förklara hur företag 

möter kostnader för att ta fram ett anbud och annan information som krävs för upp-

handlingen. Genom denna kostsamma process riskerar företag och leverantörer att 

förlora pengar då inte alla kan vinna kontrakten. 

 

Samuelson definierar vidare antagandet att det finns n företag där varje företag i har 

kostnaden     för varan de ska producera. Kostnaden för företagen är oberoende av 

varandra och tagen från en fördelningsfunktion F(c). Inträdeskostnaden k är kostna-

den för att förbereda anbud och dokumentation som nämndes tidigare. Kostnaden 

   är känd hos varje enskild firma i och den måste tas i åtanke innan en anbudspro-

cess inleds. Väljer sedan firman att ta fram anbud och delta i upphandlingen till-

kommer den ovan nämnda inträdeskostnaden k. Vidare antas det i studien att företa-

gen känner till alla aspekter kring budgivningssituationen förutom kostnaderna hos 

övriga konkurrenter, vilket innebär att varje enskilt företag endast känner till sin egen 

kostnad   . Samuelsson sätter upp några riktpunkter som karaktäriser dessa auktion-

er. 

 Symmetriska företag 

 Riskneutrala företag 

                                                           

45 Samuelson, William F., 1985. Competitive bidding with entry costs. Economic Letters 17, s.53 



- 20 - 

 

 Varje företag som deltar med anbud i upphandlingen behandlas anonymt och 

det lägsta budet vinner upphandlingen och tilldelas kontrakt. Övriga konkur-

renter erhåller ingenting. 

 Varje företag väljer själv att deltaga eller inte deltaga, i den offentliga upp-

handlingen. 

 Vid ingång i upphandlingen kommer varje deltagande företag att använda en 

jämviktsstrategi vid anbudsgivningen. Ökade kostnader kommer leda till 

högre anbud från företagen. 

 

Genom denna jämviktstrategi kommer företaget med lägst kostnad c, vinna budgiv-

ningen och således tilldelas kontrakt. I studien beskrivs jämviktsstrategin matema-

tiskt med antagandet att företaget har en kostnad som ligger på gränsen till break-

even, som betecknas c*, alltså där företaget varken gör vinst eller förlust. Här antas 

även att vilket företag som helst som ansluter till upphandlingen har en lägre kost-

nad. Detta antagande gör att företaget endast vinner om inget annat företag väljer att 

delta, så det mest gynnsamma budet är då   , se ekvation 2. Sannolikheten att vinna 

budgivningen är (       )
   

 och sammantaget är funktionen för förväntad vinst 

hos den enskilda firman lika med ekvation 2, nedan. 

 

[     ][       ]                  

 

Detta är det så kallade jämviktsutfallet vid beslut om deltagande i budgivningen eller 

inte och i detta fall blir vinsten noll. Denna ekvation visar att det är mindre förekom-

mande för företag att vara med om anbudskostnaden k ökar och även när antalet del-

tagare n ökar, genom att c* ökar. Enligt Samuelsson borde detta innebära att företag 

med höga kostnader låter bli att ge sig in i anbudsprocessen då det innebär en förvän-

tad förlust.  

 

Det här är en intressant analys sett mot föreliggande studie eftersom småföretagen 

missgynnas av stora företag med stordriftsfördelar då det innebär lägre kostnader för 
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dem. Även om en minskning av antalet budgivare skulle vara mer effektivt enligt stu-

dien ovan så är inte det aktuellt i denna studie.  Det går även att göra antaganden om 

att anbudspriset troligen kan bli lägre om inträdeskostnaderna för företagen är låga, 

men det behöver nödvändigvis inte vara så. Ökar inträdeskostnaderna bör anbuden 

öka för att företaget ska ligga på break-even. Teoretiskt borde man då se minskande 

anbudspriser vid lägre inträdeskostnader, men det går inte att förutse ett företags 

exakta agerande. 

 

 

4.4 Endogena och exogena orsaker till deltagande 

Det finns två sätt att se på företags deltagande i auktioner, endogena och exogena. 

Genom att analysera utifrån dessa går det att studera om designen på upphandlingar 

påverkar företagens deltagande. Endogent inträde i en offentlig upphandling innebär 

att det är karaktären på upphandlingen som påverkar potentiella leverantörer att 

delta eller inte. En av de endogena faktorerna som påverkar deltagandet och som 

nämnts tidigare i denna studie, är inträdeskostnader.46 Inträdeskostnaderna är ex-

empelvis studerande av information om upphandlingen samt att ta fram ett eventu-

ellt anbud. De endogena faktorerna gör att myndigheterna genom viss design på 

upphandlingarna kan styra vilka företag som eventuellt kan tänkas lämna anbud. Vid 

moderata kostnader kommer vissa företag träda in i upphandlingen och vissa inte, 

jämfört med höga eller låga kostnader. Enligt auktionsteorin tar företagen beslut sett 

mot dessa inträdeskostnader och är inträdeskostnaden hög har företag med stor-

driftsfördelar bättre förutsättningar att delta. Exogena orsaker till inträde i upphand-

lingar är sådana som inte bestäms i själva upphandlingen. Detta kan vara olika for-

mer av chocker på marknaden och då förväntas leverantörerna ta beslut med hänsyn 

till dessa.47 Dessa antaganden ovan bygger på symmetriska budgivare där kostnader-

na har sitt ursprung i samma fördelning. Antagandet som uppsatsen tar sin utgångs-

punkt från är att deltagandet till största del styrs av exogena orsaker, på grund av att 

förenkla studien. En exogen orsak kan i denna studie handla om en efterfrågechock, 

                                                           

46 Milgrom, Paul, 2004. Putting Auction Theory to Work. Cambridge: Cambridge University Press, 
s.214-216 

47 Athey, Susan, Haile, Philip, A., 2002. Identification of Standard Auction Models. Econometrica 70, 
s.2113-2114 
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exempelvis en markant minskning av efterfrågan på försvarsmateriel vid en nedrust-

ning av en nations militära resurser. Upphandlingarnas utformning antas inte styra 

företagens beslut i allt för stor omfattning, men det går inte att utesluta endogena 

inträdesorsaker. 

 

4.6 Applicering av teori 

Baserat på tidigare studier inom området kommer följande antaganden göras: Före-

tagen möter ett antal kostnader och karaktären på företagen kan se olika ut, med 

stordriftsfördelar eller ej, dock är det inte observerbart i denna studie. Företagen be-

dömer chanserna att vinna upphandlingen sett emot kostnaderna att delta och hur 

stora förlusterna kan tänkas bli vid förlust. Dessa inträdeskostnader som nämnts är 

icke återvinningsbara vilket gör beslutet om inträde eller ej, viktigt. Kostnaderna för 

det egna företaget är kända men inte övriga konkurrenters kostnader och antal kon-

kurrenter antas vara så gott som kända. Företagen med låga kostnader har större 

chans att vinna upphandlingen då förutsättningarna för att lägga lägre anbud är 

bättre. Det är den ofullständiga informationen om konkurrenter som gör läget osä-

kert för företagen och det spelteoretiska perspektivet så viktigt i det förväntade bete-

endet. Som nämnt förväntas deltagandet av företagen styras av exogena orsaker och 

inte av utformingen på själva upphandlingen som myndigheterna annonserar. Dessa 

exogena chocker är nödvändigtvis inte karaktäristiskt för enbart marknaden som 

FMV och dess leverantörer möter, vilket gör att en bredare tillämpning av resultaten 

kan anses som möjlig. Nästa avsnitt visar data från upphandlingar i föreliggande stu-

die. 
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5. Data 

 

I det här avsnittet presenteras data för studien där variabelbeskrivningar och deskrip-

tiv statistik framgår för läsaren. 

Analysen är en kvantitativ studie och data är insamlat via personlig kontakt med För-

svarets materielverk via e-post samt via upphandlingsdatabasen OPIC48. Antalet 

upphandlingar som data omfattar är 138 stycken genomförda under perioden 2011-

11-01 till 2012-12-31. Dock genomfördes 230 upphandlingar under denna period men 

det var tyvärr, inom ramen för givna resurser, inte möjligt att införskaffa information 

över alla upphandlingar. Detta gör att resultaten ska tolkas med försiktighet då ett 

större antal observationer vore att föredra. Företagsstorlek definieras som små före-

tag vid 0-49 anställda, medelstora företag vid 50-249 anställda och stora företag vid 

250 eller fler anställda. Information om detta har hämtats från www.allabolag.se 

samt företagens egna hemsidor. Denna variabel innehåller information om företag 

från olika länder, med skillnader i reglering av hur företag behöver registrera antal 

anställda. Att understryka är antalet konsultföretag som är väldig högt och att många 

dessutom tenderar att vara små, i den mån detaljerna visar det. Uppsatsen syftar till 

att testa hypotesen att antalet små företag är färre relativt stora företag i upphand-

lingar och vad orsakerna till det kan vara. 

 

Medelvärdet för antal budgivare per upphandling i denna studie är cirka 2,92 anbud 

per upphandling. Detta kan jämföras med data från år 2010 där medelvärdet för antal 

budgivare per upphandling i all offentlig upphandling var 4,4.49 I studiens data var 

totala antalet små företag som gav anbud 220, antalet medelstora var 63 samt 120 

stora företag. I den statistiska analysen som undersöker data används programvaran 

SPSS som hjälpmedel och en regressionsanalys, genom två modeller, genomförs samt 

att deskriptiv statistik publiceras i studien. Regressionsanalysen undersöker om det 

finns orsaker som påverkar små företags deltagande i offentlig upphandling. 

                                                           

48 www.opic.se 

49 Konkurrensverket, 2012:3, s.6 
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Kvoten mellan antal budgivare är den beroende variabeln som anger andel små 

företag per upphandling sett mot totala antalet budgivare. Den variabeln är en kon-

struktion av variabler som finns bland de oberoende variablerna i ena regressions-

modellen, vilket är en aspekt att ta med i analysen av resultatet. Antalet budgivare 

är det totala antalet budgivare i varje enskild upphandling under perioden som om-

fattas av studien, dock används inte den variabeln i regressionen som en oberoende 

variabel. Antal anbud, småföretag är det antal anbud från företag med storleken 

0-49 anställda som lagt ett anbud i varje enskild upphandling. Antal anbud, me-

delstora företag är precis som variabeln ovan med företag med 50-249 anställda. 

Antal anbud, stora företag är företag med mer än 249 anställda som lagt ett an-

bud. Därefter följer variabler med antal vinnande anbud från respektive företagsstor-

lek. 

Försvarsupphandling eller ej är en dummyvariabel som anger om respektive 

upphandling var specifikt inom försvarsområdet eller övriga områden, då det kan 

antas göra viss skillnad på grund av tidigare nämnda karaktärsdrag för försvarsindu-

stri. Alla upphandlingar omfattar inte försvarsspecifik materiel, varför denna variabel 

används. Denna variabel antas korrelera negativt när det gäller deltagandet från små 

företag. Försvarsmateriel är ofta avancerad som tidigare nämnt och det krävs således 

lång utveckling och stora kostnader varav stora företag antas ha bättre förutsättning-

ar. 

Över tröskelvärde eller ej är en dummyvariabel som anger om upphandlingarna 

är över tröskelvärdet eller inte. Antagandet är att upphandlingar över tröskelvärdet 

korrelerar negativt med småföretagens deltagande. Detta på grund av höga kostnader 

och stora projekt vilket gör att små företag avstår. 

Ramavtal eller ej är även den en dummyvariabel som anger om upphandlingarna 

innebär tecknande av ramavtal eller inte. Då ramavtal kan binda upp flera leverantö-

rer för att sedan tilldela kontrakt kan denna variabel tänkas korrelera positivt med 

små företags deltagande i upphandlingen. Således är antagandet att den påverkar 

små företag positivt i anbudsdeltagande. 

Antal delkontrakt anger hur många delkontrakt en upphandling består av. Denna 

variabel antas även korrelera positivt med små företags deltagande. Fler delkontrakt 

borde leda till att små företag lättare kan utföra vissa delar i en upphandling. 
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Tabell 1: Variabelförteckning 

      

Variabel Beteckning Beskrivning 

Logaritmerade kvoten mellan antal  
LogKvot  

Antal små företag av det totala 

budgivare antalet budgivare, logaritmerad 

  
 

 

Antalet budgivare Totala anbud Totala antalet budgivare 

  
  

Antal anbud, små företag Anbud FTG 0-49 Antal anbud från små företag 

  
  

Antal anbud medelstora företag Anbud FTG 50-249 Antal anbud från medelstora företag 

  
  

Antal anbud stora företag Anbud FTG 250- Antal anbud från stora företag 

  
  

Vinnande anbud, små företag Vinnare 0-49 Antal vinnande små företag 

  
  

Vinnande anbud, medelstora företag Vinnare 50-249 Antal vinnande medelstora företag 

  
  

Vinnande anbud, stora företag Vinnare 250- Antal vinnande stora företag 

  
  

Försvarsupphandling eller ej Försvarssektor 1= Ja 

  
 

0 = Nej 

Över tröskelvärde eller ej Tröskelvärde 1= Ja 

  
 

0= Nej 

Ramavtal eller ej Ramavtal 1= Ja 

  
 

0= Nej 

Antal delkontrakt Delkontrakt Antalet delkontrakt per  

    upphandling 

 

Den deskriptiva statistiken samt kort om korrelation mellan variablerna presenteras 

nedan. 

 

Det finns varierande korrelation mellan variablerna. LogKvot korrelerar kraftigt med 

antal anbud från medelstora och stora företag vilket beror på att den är konstruerad 

av dessa två variabler. Denna korrelation ska tas i beaktande då det innebär att första 

modellen inte nödvändigtvis behöver påvisa kausalitet. Övriga variabler har ingen 

kraftig korrelation med varandra. Som nämnt ovan så har Anbud FTG 50-240 och 

Anbud FTG 250- relativt stark korrelation med den beroende variabeln då dessa in-

går i kvoten. Korrelationen innebär att det kan finnas en viss överförklaring i mo-
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dellen som inte stämmer i verkligheten och bör tas i beaktande vid tolkning av 

regressionsanalysen. Vid en hög förklaringsgrad behöver inte modellen innebära kau-

salitet och regressionsanalysen enligt modell 1 kan antas ha en lägre förklaringsgrad 

än vad som påvisas i resultatet. Den deskriptiva statistiken har följande resultat (pre-

senteras även i tabell 2). I data som användes är det i genomsnitt 2,92 anbud per 

upphandling, varav i genomsnitt 1,59 anbud är från små företag, 0,46 från medel-

stora och 0,87 från stora företag. Det är i genomsnitt 0,7 vinnande små företag per 

upphandling samt 0,16 medelstora och 0,36 för stora företag.  Cirka 40 procent av 

upphandlingarna i studiens data är rena försvarsmaterielsupphandlingar och 62 pro-

cent av samtliga upphandlingar överstiger tröskelvärdet. Genomsnittliga antalet del-

kontrakt är 1,21 stycken per upphandling men i många upphandlingar var det endast 

en anbudsgivare som deltog. Diagram 1 visar frekvensen på antalet anbudsgivare per 

upphandling. Av 138 upphandlingar har 38 stycken endast en anbudsgivare, och 33 

stycken har två anbudsgivare. Således har drygt 50 procent av upphandlingarna en 

till två anbudsgivare. 

 

 Tabell 2: Deskriptiv statistik 

Variabler N Min Max Medelvärde Stdavvikelse 

Totala anbud 138 1 10 2,92 1,922 

      

Anbud FTG 0-49 138 0 8 1,59 1,61 

      

Anbud FTG 50-249 138 0 4 0,46 0,695 

      

Anbud FTG 250- 138 0 4 0,88 0,958 

      

Vinnare 0-49 138 0 5 0,7 0,807 

      

Vinnare 50-249 138 0 1 0,16 0,367 

      

Vinnare 250- 138 0 2 0,36 0,538 

      

Försvarssektor 138 0 1 0,4 0,491 

      

Tröskelvärde 138 0 1 0,62 0,486 

      

Ramavtal 138 0 1 0,2 0,404 

      

Delkontrakt 138 1 5 1,21 0,796 



- 27 - 

 

 

Diagram 1: Frekvens över antalet budgivare i upphandlingarna.

 

6. Resultat och analys 
 

Avsnittet behandlar resultatet av regressionsanalysen som är gjord med hjälp av data 

presenterat ovan samt analysen av resultaten. Regressionsanalysen tolkas utifrån 

signifikansnivåerna 5 respektive 10 procent. Den beroende variabeln logaritmerades 

på grund av snedfördelning och variabler för vinnande anbud ingår inte i regress-

ionsanalysen men presenteras deskriptivt. Regressionsanalysen genomfördes med 

två olika modeller som båda utgår från en semilog-variant. Första modellen ser ut 

enligt följande: 

                                                       

                                                 

Den andra modellen bygger på föregående men då den beroende variabeln är kon-

struerad med hjälp av variablerna AnbudFTG50 och AnbudFTG250 är dessa exklude-

rade i den andra modellen då ett mekaniskt samband annars fångas. Nedan följer 

modell nummer två: 
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I resultatet från modellsummeringen, som inledningsvis presenteras, går det att se en 

förklaringsgrad på 47 procent enligt modell 1 och således kan förändringen i den be-

roende variabeln förklaras till 47 procent av förändringarna i de oberoende variabler-

na. Det är en hög förklaringsgrad med tanke på de få variabler som används och då 

den beroende variabeln är konstruerad med hjälp av två oberoende variabler fångas 

ett mekaniskt samband vilket gör att denna förklaringsgrad troligen är för hög. Enligt 

modell 2 uppnås en förklaringsgrad på 6,2 procent vilket är ett lågt värde. Det är en 

uppenbar skillnad mellan modell 1 och modell 2 i resultatet då förklaringsgraderna 

skiljer sig åt avsevärt samt att det är skillnad på de oberoende variablernas signifi-

kans. Det antas finnas många förklaringsorsaker till små företags deltagande i upp-

handlingar och alla dessa har inte varit möjliga att mäta på ett bra sätt.  

 

 

Tabell 3: Modellsummering 

          

 
Modell 1 

 
Modell 2 

 
Variabel β SE β SE 

Konstant -0,219 0,056 -0,373 0,071 

Försvarssektor 0,058 0,047 0,044 0,062 

Tröskelvärde -0,066 0,053 -0,185* 0,068 

Ramavtal -0,081 0,067 0,049 0,087 

Delkontrakt 0,068** 0,032 0,029 0,041 

Anbud FTG 50-249 -0,218* 0,034 

  Anbud FTG 250- -0,178* 0,025 

  
R2 

0,473   0,062   

* p<0,05, **p<0,10 
    

Antal observationer: 138 
    

 

Tröskelvärdet har en negativ koefficient och men uppvisar endast signifikanta värden 

i modell 2. Den negativa koefficienten visar att när upphandlingens värde överstiger 

tröskelvärdet minskar antalet små företag som deltar i upphandlingen. Denna varia-

bel antogs påverka små företags deltagande negativt då upphandlingar över tröskel-

värdet annonseras i hela EU och således sannolikhet till högre konkurrens. En upp-
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handling där värdet överstiger tröskelvärdet innebär troligen en stor upphandling där 

små företag kan vara begränsade att delta på grund av för liten kapacitet. 

Ramavtal blev inte signifikant i någon av modellerna som användes och fick olika 

riktningar på koefficienterna beroende på modell. Det blir således ett tvetydigt resul-

tat och med icke signifikanta resultat analyseras inte variabeln vidare. Antagandet var 

att upphandlingar med ramavtal sågs som mer attraktiva av små företag men enligt 

resultaten är det svårt att avgöra hur denna variabel påverkar.  

Delkontrakt har en positiv koefficient i båda modellerna men uppvisar endast signifi-

kans i modell 1. Enligt resultaten tolkas det som att upphandlingar innehållandes 

delkontrakt har en positiv påverkan på små företags deltagande. Resultatet för varia-

beln stämmer med tidigare antagande då fler delkontrakt antas öka deltagandet från 

små företag då inte bara ett stort kontrakt tilldelas en leverantör.  

Variablerna Anbud FTG 50-249 och Anbud FTG 250- ger uppenbarligen påverkan på 

den beroende variabeln då dessa är en del av konstruktionen av denna. Det görs ing-

en vidare analys på dessa. Det man dock skulle kunna tänka sig är att upphandlingar 

där fler större företag väljer att delta har ett mindre deltagande från små företag. 

Detta på grund av endogena faktorer som gör att större företag är de enda potentiella 

aktörerna. 

Koefficienten för försvarssektor är positiv i båda modellerna men uppvisar ej signifi-

kans, så tolkningen av variabeln blir svår. Då upphandlingarna som användes hade 

väldigt många små företag (många av dem var konsulter) är det dock rimligt att koef-

ficienterna uppvisar dessa riktningar. Försvarsspecifika upphandlingar antogs bidra 

till att färre små företag deltar i upphandlingar men enligt resultatet kan verkligheten 

vara tvärtom. En möjlighet är att de varor och tjänster som upphandlas ofta passar 

mindre konsultföretag med speciella kunskaper.  

Att väldigt många upphandlingar hade få deltagande företag kan kopplas till spelteo-

rin som avhandlades tidigare. Eventuellt bedömdes kostnaderna vara för höga för att 

ta fram ett anbud och vara med i anbudgivningen och eventuella förluster kan ligga 

till grund för ett avstående från framtagande av anbud. Flera potentiella leverantörer 

kan även ha gjort en bedömning att de inte kunde konkurrera inom givet område. 

Andelen små företag som deltog i upphandlingar var relativt stor vilket gick emot 
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studiens grundantagande. Det är ett intressant resultat då en sådan pass speciell 

marknad, med bland annat höga produktionskostnader, karaktäriseras av många 

mindre företag. Enligt resultaten verkar inte regelsystemet påverka så pass mycket 

som bedömningen var från början. Dock verkar delkontrakt vara en faktor som på-

verkar och det framkom även i tidigare studier att öronmärkta delkontrakt till små 

företag var gynnsamt.  

 

7. Avslutande diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om små företag deltar i färre offentliga 

upphandlingar för kontrakt inom Försvarets materielverk på grund av det regelsy-

stem som omfattar offentlig upphandling i Sverige. Upphandlingsutredningen har 

poängterat de små och medelstora företagens problem med regelsystemet som styr 

den offentliga upphandlingen. Det framkommer även att små och medelstora företag 

tycker att regelsystemet är för krångligt som det ser ut idag. Tidigare studier har be-

lyst hur projekt i andra länder har som målsättning att underlätta för små företag att 

delta i upphandlingar, särskilt på vägentreprenader. Detta strider som nämnt mot det 

regelsystem som används i Sverige och EU då alla företag oavsett storlek eller karak-

tär ska behandlas lika.  

 

Den empiriska analysen genomfördes med en regressionsanalys, baserat på två mo-

deller, med data från 138 upphandlingar hos FMV. Då antalet observationer är rela-

tivt få är det svårt att säga om resultatet verkligen har en statistisk signifikans. Endast 

två av variablerna blev signifikanta och dessutom i en modell var för sig. Variabeln 

tröskelvärde uppvisade högst signifikans och därefter var det delkontrakt som uppvi-

sade signifikanta resultat. Att variabler som ingår i kontraktdesignen visar signifi-

kanta resultat strider mot antagandet om att exogena orsaker påverkar företagens 

inträde i upphandlingarna. Med det givna resultatet kan ett antagande göras att det 

är endogena orsaker som påverkar företagens beslut över att ge sig in i en offentlig 

upphandling eller ej. Variabeln Försvarssektor uppvisade ingen signifikans vilket gör 

att det är svårt att dra någon slutsats om det påverkar små företags inträde beroende 
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på vilken typ av upphandling som annonseras.  Studien kan inte påvisa om regelsy-

stemet egentligen påverkar företagen nämnvärt inom studerat område. Tidigare rap-

porter och studier pekar dock på att fallet är så och således kan inte det antagande 

förkastas. Analysen av data visar också att majoriteten av upphandlingarna har max 

två anbudsgivare per upphandling vilket innebär att det i många upphandlingar end-

ast är en deltagare och således låg konkurrensgrad. Ett resultat som går emot hela 

hypotesen är att majoriteten av företagen i analysens data är små företag, men dock 

var många av dessa företag konsultföretag med väldigt få anställda. Samma gäller när 

kontrakt tilldelats en eller flera vinnare, då har små företag dominerat gällande ge-

nomsnittet på vinnande kontrakt. Detta kan så klart ha en korrelation med antalet 

deltagande små företag. Det kan vara så att vissa varor och tjänster har en sådan ka-

raktär att konsultföretag lämpar sig för uppgiften och även att marknaden FMV mö-

ter har många konsultföretag. 

 

Resultatet som analysen tagit fram har tolkats med försiktighet och det krävs troligen 

fler observationer för att påvisa om faktorerna verkligen har en effekt på små företags 

beslut att delta i offentlig upphandling, hos FMV. Det krävs således en större kvanti-

tet av data och fler variabler, samt troligtvis en längre studie inom detta område för 

att visa eventuella signifikanta resultat. Genom detta skulle större effekter förhopp-

ningsvis kunna urskiljas inom denna specifika sektor. Intressant är att det är många 

små företag som deltar i anbudsgivningen men att flera av dem är konsultföretag. 

Dessa tros dra upp medelvärdet på antal små företag som deltar vilket i sig ger ett 

missvisande resultat. En mer detaljerad analys där konsultföretag och vilka typer av 

upphandlingar dessa företag ger sig in i vore intressant att studera. Att många upp-

handlingar består av en eller två anbudsgivare är intressant och kan kopplas till 

transaktionskostnaderna som företagen möter. Vissa upphandlingar ses eventuellt 

som allt för tidskrävande och krångliga att ge sig in i vilket gör att potentiella anbuds-

givare avstår. Genom spelteorins mekanismer agerar företagen och anser sig inte ha 

en god chans att vinna och väljer således att bespara sig kostnaderna som en budgiv-

ning innebär. Antalet delkontrakt verkar ha en positiv påverkan på antalet små före-

tag som lägger anbud på en upphandling. Kanske skulle en regelförändring inom EU 

och Sverige förändra förutsättningar för små företag? Studien från Texas där man 
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avsatte vissa delkontrakt till små företag är ett intressant tillvägagångssätt, trots att 

den eventuellt skapar viss ineffektivitet.  

Utifrån de resultat studien genererat är det svårt att avgöra om försvarsupphandling-

en i Sverige är effektiv eller ineffektiv men som nämnt ovan ser det ut som att upp-

handlingens design ser ut att påverka företagens val av deltagande. Mer forskning 

inom detta område vore intressant att se då offentlig upphandling har en påverkan på 

samhällsekonomin då skattepengar till stor del finansierar dessa upphandlingar. An-

talet upphandlingar som analyserades var få och det går att ifrågasätta om det då blir 

representativt eftersom företagens beteende antas dras ur en fördelning. Denna stu-

die behöver således inte representera verkligheten och därför vore mer studier med 

omfattande data en intressant väg att gå.  Forskningen skulle förslagsvis kunna in-

rikta sig på att fortsatt undersöka om regelförändringar skulle kunna underlätta för 

mer små och medelstora företag att vilja delta i upphandlingarna. Även om det stri-

der mot principen om likabehandling kan det vara en väg att gå då det är viktigt att 

stimulera företagsklimatet. Att utredningen om offentlig upphandling uppmärksam-

mat problemen som små och medelstora företag ställs mot, är ett steg i rätt riktning. 
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