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Sammanfattning 

 

Offentlig upphandling finansieras i främsta hand av skattemedel och den svenska marknaden är 

värderad till ungefär 800 miljarder.1 För att säkerställa att skattemedlen utnyttjas så 

kostnadseffektivt som möjligt finns det en omfattande reglering som ställer krav på likabehandling 

och öppenhet. Regleringarna ska fungera som ett stöd för att nå samhällsnyttiga mål men 

upphandlingar omfattas inte av det fulla regelverket förrän de överstiger ett visst förutbestämt 

värde, det s.k. tröskelvärdet. Tidigare litteratur (Bobilev, 2015; Palguta & Pertold, 2017) visar att 

detta tröskelvärde kan fungera som en spelplan för upphandlare där de manipulerar värdet på 

upphandlingen för att omfattas av de mer flexibla kraven under tröskeln. Vad denna uppsats ämnar 

att undersöka är om det finns bevis för att manipulering av upphandlingsvärden existerar på den 

svenska marknaden. Resultatet avslöjar att det på marknaden som helhet existerar ett 

manipuleringsbeteende. Det går dock inte i denna studie att utröna vilken sektor (bransch) som 

driver resultatet men manipuleringen tycks främst komma från de kommunala verksamheterna. 

 
Nyckelord: offentlig upphandling, manipuleringstest 
 
 
 

  

 
1

 Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten (2020) 
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1. Introduktion 
 
Offentliga upphandlingar är den process som myndigheter använder vid inköp av varor och 

tjänster.2 I Sverige ökar upphandlingar kontinuerligt i värde och 2018 stod offentliga upphandlingar 

för 18,3 % av Sveriges BNP, vilket motsvarar 782 miljarder kronor (Konkurrensverket & 

Upphandlingsmyndigheten, 2020)3. Upphandlingar finansieras främst av skattemedel och därför 

finns ett omfattande regelverk som sätter höga krav på likabehandling och öppenhet. Regelverket 

ska säkerställa effektiv utnyttjning av skattemedel samt fungera som ett stöd för att nå starka 

offentliga finanser och verkningsfull konkurrens, vilka är centrala samhällsnyttiga mål.4 När det 

finns konkurrens om uppdragen kan nämligen offentliga medel förvaltas på ett mer 

kostnadseffektivt sätt, konkurrens ökar kvalitén på inköpen, samtidigt som det sänker kostnaderna: 

därför är konkurrens avgörande.5 Det fulla regelverket appliceras dock inte på upphandlingen 

förens den överstiger ett förutbestämt värde, det s.k. tröskelvärdet (artikel 4, EU/2014/24)6. 

 

Tröskelvärdet har visat sig utgöra en strategisk spelplan för upphandlare där de manipulerar 

upphandlingsvärdet för att hamna under tröskeln och då omfattas av den mer flexibla reglering 

som gäller där (Bobilev, 2015; Palguta & Pertold, 2017). Manipuleringsbeteendet är oförenligt med 

det rättsliga regelverket och manipulerade upphandlingar riskerar att inte nå den samhällsnyttan de 

är ämnade att ha. Empirisk evidens visar att både kostnadseffektiviteten och sannolikheten för 

konkurrens minskar när en upphandlare manipulerar och då aktivt undviker de strängare kraven 

över tröskeln (Onur Tas, 2019). Coviello & Marinello (2014) har även visat att 

upphandlingsprocessen för kontrakt som omfattas av den reglering över tröskelvärdet ger högre 

konkurrens i anbudstävlingarna och minskar kostnaden för upphandlingarna. För att nå de 

samhällsekonomiska målen med upphandlingar, som bl.a. bygger på en effektiv utnyttjning av 

offentliga medel, är det därför väsentligt att upphandlingsreglerna hålls.7 

 

Hur skadlig manipuleringen är verkar dock bero på de anledningar som upphandlaren har för att 

manipulera. De två olika scenarion som har presenterats i tidigare litteratur är att upphandlaren 

 
2 Kapitel 2, LOU (2016:1145) 
3 Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten (2020), Statistik om offentlig upphandling 2020, Konkurrensverkets 
rapport 2020:5 
4 Upphandlingsdirektivet beaktandesats (2014/24/EU) 1, 2, 3; Edwardsson & Moius, (2009) 
5 Upphandlingsdirektivet beaktandesats 1 (2014/24/EU); Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, (2020) 
samt Edwardsson & Moius, (2009)  
6 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävande av direktiv 2004/18/EG 
7 Upphandlingsdirektivet beaktandesats 2 (2014/24/EU) och Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, (s. 
273–274, 2020). 

https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2020-5_statistikrapport_2020-webb.pdf
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antingen vill spara myndigheten tid och pengar genom en snabbare upphandlingsprocess8, eller att 

upphandlaren är oärlig och har genom mutor eller andra olagliga handlingar lovat bort kontraktet 

till en specifik leverantör.9 Oavsett om beteendet är mer eller mindre skadligt är det aktuellt att 

undersöka existensen av ett eventuellt manipuleringsbeteende. Anledningen är att de manipulerade 

upphandlingarna inte genomförs i enlighet med principerna inom öppenhet och lika-behandling, 

vilket gör att samhället går miste om nyttiga konkurrenseffekter (se t. ex Onur Tas, 2019). Det är 

också intressant att undersöka då det kan ge viktiga implikationer om den svenska 

upphandlingsmarknaden som kan vara värda att bygga vidare på i framtiden. Exempelvis, om 

manipulering av upphandlingsvärden hittas kan det vara av intresse att i en annan studie undersöka 

varför. Handlar det om att upphandlare vill effektivisera och kostnadsbespara, eller är 

upphandlaren korrupt?  

 

Med avstamp i de värden som upphandlingar ger upphov till, samt det faktum att upphandlingar 

finansieras av skattemedel, ämnar denna uppsats till att undersöka om manipulering av 

upphandlingsvärden existerar på den svenska offentliga marknaden. Specifikt ska det utredas om 

densiteten (tätheten) av upphandlingar är diskontinuerlig vid tröskelvärdet, vilket i så fall vittnar 

om att tröskelvärdet utgör en brytpunkt som påverkar en upphandlares beteende. Det omfattar att 

först grafiskt undersöka om andelen upphandlingar samlas i avvikande koncentrationer vid 

tröskelvärdet, för att senare statistiskt testa om fördelningen är oregelbunden nog att ses som 

manipulerad. I denna uppsats har det samlats in 468 observationer på estimerade 

upphandlingsvärden och manipuleringstesterna visar att det i stickprovet som helhet finns en 

statistiskt säkerställd diskontinuitet i andelen upphandlingar. Således finns det underlag för att 

svenska myndigheter manipulerar upphandlingsvärdena för att undvika de strängare regleringarna 

som finns över tröskeln. Resultatet kan endast fastställas på marknaden som helhet och kan inte 

hänföras till någon specifik sektor, dock tycks resultatet drivas mest av de kommunala 

verksamheterna.  

 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: efter ovanstående introduktion i kapitel 1 kompletteras 

bakgrunden till uppsatsen i kapitel 2. Kapitel 3 lyfter tidigare studier på området och i kapitel 4 

redogörs för datamaterialet samt den deskriptiva statistiken. Fokus i kapitel 5 är uppsatsens 

empiriska metod och slutligen redovisas resultatet i kapitel 6, vilket följs av en diskussion i kapitel 

7. Uppsatsens slutsats presenteras i kapitel 8. 

 
8 Upphandlaren kan också vilja undvika en leverantör som de vet brukar prestera bra på anbudsgivningen men som 
faktiskt inte utför ett kvalitativt arbete i verkligheten 
9 Se Bobilev ml fl. (2015) & Palguta och Pertold (2017) 
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2. Bakgrund och anledningar för att manipulera 
 

Följande kapitel ska ge ytterligare bakgrund till vad tröskelvärdet är, tydligare understryka 

upphandlingars samhällsviktiga effekter men också redogöra för vilken teoretisk implikation som 

kan förklara ett manipuleringsbeteende.10  

 

2.1 Upphandlingarnas samhällsnytta  
 
Upphandlingar i Sverige regleras i de svenska upphandlingslagarna, främst i Lagen om offentlig 

upphandling (2016:1145), LOU, vilken bygger på ett upphandlingsdirektiv från EU (2014/24/EU). 

När lagtexten tolkas finns det enligt Edwardsson & Moius (2009) tre primära mål att nå: 1) 

konkurrens, 2) maximal utnyttjning av skattemedel och 3) samhällsnytta. Där det viktigaste är att 

säkerställa likabehandling och öppenhet för att främja konkurrens om uppdragen, vilket i sin tur 

sätter igång en kedjereaktion som börjar med lägre kostnader och högre kvalité i de offentliga 

inköpen (Edwardsson & Moius, 2009; Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, 2020). 

Som nämnt i inledningen är denna konkurrenseffekt inte endast viktig ur ett rättsligt eller teoretiskt 

perspektiv utan det har även visats empiriskt av bl.a. Onur Tas (2019) och Coviello & Marinello 

(2014). 

 

Målet om maximal utnyttjning av skattemedel speglas därför i en effektiv konkurrens och när de 

två första målen är uppfyllda kan den ekonomiska tillväxten öka och bidra till en välfärd i balans.11 

En balanserad samhällsekonomi med stark offentlig finans ger i sin tur en god utgångspunkt för 

att möjliggöra andra samhällsnyttiga mål (Edwardsson & Moius, 2009).  Förutom detta bidrar även 

lagenligt utförda upphandlingar till den fria rörligheten av varor och tjänster, vilket är en av 

huvudfunktionerna med den Europeiska unionen.12 Regelverket är därmed ett stöd för att nå de 

samhällsekonomiska målen med upphandling och därför är det viktigt att regleringarna följs 

(Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten 2020, s. 273–274). Förutom uteblivandet av de 

önskvärda effekter som upphandlingsreglerna är tänkta att medföra så underminerar en olaglig 

upphandling förtroendet för myndigheterna (Edwardsson och Moius, 2009). Det verkar alltså som 

ett eventuellt manipuleringsbeteende också kan skada hur privatpersoner och andra organisationer 

ser på det statliga väsendet.   

 

 
10 Det är detta avsnitt som fungerar som den teoretiska utgångpunkten i uppsatsen 
11 Ek m.fl., (2020), Edwardsson och Moius, (2009), Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, (2020) 
12 Upphandlingsdirektivet beaktandesats, punkt 1 (2014/24/EU). 
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2.2 Tröskelvärdet 
 

Att tröskelvärdena kan fungera som en strategisk spelplan för upphandlare är uppmärksammat i 

EU-direktivet om offentlig upphandling (2014/24/EU). I artikel 5:3 (2014/24/EU) framgår det 

att medvetet styra om eller att dela upp kontrakt för att slippa de krav som gäller över tröskelvärdet 

är oacceptabelt. Det blir tydligt att tröskelvärdena skapar incitament för upphandlare att medvetet 

manipulera upphandlingsvärdet för att hamna under tröskeln och då slippa de strängare kraven:  

 

” The choice of the method used to calculate the estimated value of a procurement shall not be 
made with the intention of excluding it from the scope of this Directive. A concession shall not 
be subdivided with the effect of preventing it from falling within the scope of this Directive, 
unless justified by objective reasons.”13 
 

Ett kontrakt som inte når upp till tröskelvärdet omfattas som bekant av en mer flexibel lagstiftning, 

där den upphandlande myndigheten har mer frihet i att välja både process för att upphandla men 

också valet av leverantör.14 Det är i EU-direktivet (artikel 4, 2014/24/EU) som den monetära 

gränsen för tröskelvärdena fastslås och alla medlemsländer ska förhålla sig till dessa gränser. Vilket 

monetärt värde som tröskelvärdet motsvarar beror vidare på vilken typ av vara eller tjänst som 

inköpet avser men även på vilken myndighet som publicerat upphandlingen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2020). Det finns fyra olika tröskelvärden och dessa motsvarar fyra 

olika sektorer på marknaden: anläggningsarbete, statliga varor och tjänster, icke-statliga varor och 

tjänster, samt sociala tjänster och välfärdstjänster. I uppsatsen kommer stickprovet delas upp i de 

dessa kategorier för att de insamlade observationerna ska kunna analyseras i förhållande till 

respektive tröskelvärde.  

 

2.3 Anledningar för att manipulera 
 

Trots att en manipulering av tröskelvärdena går emot det rättsliga ramverk som presenterats i EU-

direktivet (2014/EU/24) kan beteendet ändå gynna upphandlare i tillräcklig utsträckning att de 

väljer att manipulera. När det gäller välfärden måste antagandet vara att lagstiftningen maximerar 

nyttan för samhället, men det är inte säkert att det maximerar nyttan för individen. Ett 

manipuleringsbeteende kan därför bygga på grundläggande nationalekonomisk teori som säger att 

 
13 Artikel 5:3 (2014/24/EU) 
14 Detta gäller exempelvis direktupphandlingar där processen för upphandlingen inte har några lagstadgade krav, se 
Konkurrensverket, (2020). Eller vid förenklat förfarande när en upphandlare kan välja vilken leverantör den vill 
förhandla med, se Upphandlingsmyndigheten, (2021). 
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individer kommer göra det val som ger högst nytta. Det betyder att beslutsfattande individer 

kommer räkna med risken i en bedömning och göra det val där belöningen är större än risken. 

Implikationerna om att ta det mest fördelaktiga beslutet kommer från förväntad nyttoteori och 

beskrivs i bl. a i Perloff (s. 591, 2013). 

 

Ett manipuleringsbeteende skulle kunna förklaras av förväntad nyttoteori genom att belöningen 

för att hålla upphandlingen under tröskeln är större än de risker som finns för att manipulera. En 

individ kan därför maximera sin egen nytta genom att slippa de strängare kraven som gäller över 

tröskeln. I praktiken kan det handla om att en individ värderar en monetär muta högre än den skam 

och eventuella påföljd av att bli ertappad med manipulering. Upphandlare kan också bedöma att 

alternativkostnaden för den specifika upphandlingen är hög, där arbetstid på andra uppgifter 

beräknas vara mer gynnsamt och produktivt för verksamheten. Om en upphandlare har ett 

samhällsperspektiv kan den också bedöma att den tid och pengar som myndigheten sparar genom 

en flexibel upphandlingsprocess, är mer värd än den kostnadseffektivitet och ökad konkurrens som 

processen över tröskelvärdet ger samhället. När ett upphandlingsvärde beräknas vara precis över 

tröskeln kanske det, i linje med förväntad nyttoteori, krävs en väldigt låg belöning (ersättning) för 

att en upphandlare ska anse att det är värt att manipulera värdet till under tröskeln. Antagandet här 

är att om det finns möjlighet för en individ att maximera sin egen nytta så kommer den göra det.  

 

Valet av att manipulera kan också ha sin grund i paretoeffektivitet. Inom nationalekonomin 

används paretoprincipen för att diskutera samhällsoptimal allokering av resurser, där den viktigaste 

implikationen för uppsatsen är att en fördelning som inte är paretooptimal, är värd att avvika ifrån 

(Perloff, 2013, s. 348). I grunden bygger det på att nå den mest effektiva fördelningen av resurser, 

vilket en upphandlare kan bedöma att det är möjligt att nå om den spenderar mindre tid på 

upphandlingen. Staten kan tro att de har uppnått en paretooptimal allokering som maximerar 

samhällsnyttan men om en individ har incitament att avvika från den fördelningen och samhället 

förlorar viktiga konkurrenseffekter, var allokeringen onekligen inte paretooptimal.  
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3. Tidigare studier 
 
Det var Coviello & Mariniello (2014) samt Coviello, Guglielmo & Spagnolo (2014) som först 

empiriskt analyserade tröskelvärdet inom offentliga upphandlingar. Senare har bland annat Bobliev, 

Guglielmo, Paltseva och Spagnolo (2015)15, Palguta och Pertold (2017) samt Onur Tas (2019) också 

studerat mönstret av upphandlingar kring tröskelvärdet. Uppsatsen tar främst ansats i Bobliev m.fl. 

(2015) samt Palguta och Pertold (2017) eftersom studierna behandlar samma frågeställning som 

uppsatsen. Bobilev m.fl. (2015) använder, likt denna uppsats, svensk data, varför den studien 

fungerar som den primära vägledningen.  

 

Bobilev m.fl. (2015) samt Palguta och Pertold (2017) fastställer att myndigheter manipulerar 

upphandlingar, i Sverige respektive Tjeckoslovakien. Det bygger i båda studierna på att försöka 

fastställa ett manipuleringsbeteende genom att undersöka densiteten av upphandlingar via en 

tvåstegsprocess.  Bearbetningen börjar med en grafisk presentation av stickprovet där andelen 

upphandlingar visualiseras i förhållande till respektive tröskelvärde. Specifikt gäller det att 

observera om andelen upphandlingar upplevs vara samlade i större, avvikande koncentrationer, 

innan tröskelvärdet. I det fallet tyder fördelningen på att upphandlare har maximerat 

upphandlingsvärdet utan att omfattas av de strängare kraven (Bobilev m.fl., 2015; Palguta & 

Pertold, 2017). En avvikande densitet indikerar på att upphandlarna har manipulerat 

upphandlingsvärdet men för att testa om den grafiska slutledningen stämmer (eller inte) görs ett 

manipuleringstest. Manipuleringstestet kan vidare statistiskt säkerställa om densiteten är 

oregelbunden nog att upphandlingsvärdena kan antas som manipulerade (Bobilev m. fl, 2015; 

Palguta & Pertold, 2017). Antagandet är att densiteten ska vara kontinuerlig över tröskeln om 

ingen manipulation förekommer.  

 

Det primära resultatet från Bobilev m.fl. (2015) är att det, med data från 2009–2013, går att 

säkerställa manipulering av upphandlingsvärden i Sverige, primärt i den statliga sektorn för varor 

och tjänster. 

 

3.1 Exempel på svensk data 
 

Den bristande tillgången på upphandlingsstatistik drabbade Bobilev m.fl. (2015) då de inte kunde 

få fram data på estimerade kontraktsvärden, vilka egentligen är centrala för en studie om 

manipulering av upphandlingsvärden. Anledningen är att de estimerade kontraktsvärdena visar 

 
15 Framöver Bobilev m.fl. (2015) 
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upphandlarens sanna intentioner med inköpsvärdet, utan eventuella förändringar efter en 

anbudsprocess. Vid tiden för utförandet av Bobilev m.fl. (2015) var det unikt att de estimerade 

kontraktsvärdena fanns med i upphandlingsannonsen och därför blev författarna tvungna att 

använda upphandlingens slutgiltiga värde. Värdena tros korrelera högt med varandra men det 

estimerade upphandlingsvärdet visar, i högre grad, vilket värde på upphandlingen som var avsett 

från början. 

 

Idag (2021) har betydligt fler annonser de estimerade kontraktsvärdena för upphandlingarna, vilket 

öppnar en möjlighet att få ett ännu mer exakt resultat än i Bobilev m.fl. (2015). Att det estimerade 

kontraktsvärdet är betydande för en studie om manipulering var Bobilev m.fl. (2015) också varse 

om (s. 50): 

 

”Identification of bunching, ideally, requires the data on estimated tender values and explicit 
knowledge of a threshold applicable for each of the tenders” 
 
 
I denna uppsats har 468 observationer med estimerade kontraktsvärden samlats in. Tillsammans 

med reviderade bilagor från Lagen om offentlig upphandling (2016:1145), finns det också pålitligt 

underlag kring vilket tröskelvärde som omfattar varje enskild upphandling. Förutom detta finns 

också en uppdaterad metod vad gäller manipuleringstester där Cattaneo, Jansson & Ma (2018, 

s.235) har skapat ett automatiserat och datadrivet kommando för att med högre statistisk precision 

utföra manipuleringstester. Denna uppsats bidrar därför till den nationalekonomiska forskningen 

genom att applicera en något uppdaterad metod på redan en existerande och samhällsaktuell 

frågeställning, med data som i högre utsträckning, är aktuell för undersökningens syfte. Förutom 

detta hoppas även författaren att bana vägen för framtida forskning när det finns tillgång till större 

stickprov.  
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4. Data på upphandlingar 
 

4.1 Bakgrund om upphandlingsstatistik 
 

De upphandlingar som är över tröskelvärdet ska behandlas av det fulla regelverket (artikel 4, 

2014/24/EU). Upphandlingarna ska också publiceras i EU kommissionens Supplement to the Official 

journal, för vilken hemsidan TED.europa.eu är en elektronisk version av (TED, 2021). Via TED 

kan en privatperson nå data på alla upphandlingar över tröskelvärdet och tillhandahållningen av 

statistik över tröskeln är av den anledningen relativt lättillgängligt.16  

 

Trots att statistik just över tröskelvärdet är tillgängligt, kritiseras kvalitén på datan och statistiken 

överlag på hela upphandlingsmarknaden. Det är få studier inom offentlig upphandling som inte 

nämner den bristfälliga statistiken (se exempelvis Bobilev m.fl. (2015), Cernat & Kutlina-

Dimitrova, (2015) eller Edwardsson & Moius, (2009). Även Palguta & Pertold, (2017) hade 

begränsningar i deras studie på grund av bristande statistik). Angående statistiken i Sverige nämner 

Edwardsson & Moius (2009, s. 68) att det råder brist på kompetens, data samt forskning inom 

svensk offentlig upphandling. I Sverige ska dock statistiken vara på väg att förbättras, specifikt då 

en ny lag, Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik, ska göra upphandlingsstatistik mer tillgänglig 

för allmänheten. 

 

För alla upphandlingar under tröskelvärdena gäller de lokala upphandlingsportalerna (artikel 114, 

2014/24/EU). I Sverige är detta en konkurrensutsatt marknad och det finns därför olika aktörer 

som publicerar upphandlingarna. Från och med januari 2021 måste alla upphandlingar annonseras 

via en registrerad annonsdatabas.17 I Sverige är det följande: E-avrop, Kommersannons, Mercell 

annonsdatabas, Konstpool och CTM.18 Det är därmed på någon av de ovan nämnda portalerna 

som statistik på upphandlingar under tröskelvärdena måste samlas in. 

 

4.1.1 Insamling av data under och över tröskelvärdet 
 
Optimalt för studien hade varit ett fullständigt dataset över alla publicerade upphandlingar i alla 

sektorer (branscher) i Sverige över minst ett år, men manuellt är det ett arbete som inte faller inom 

 
16 Till exempel går det att gratis ladda ned data i csv-format här: https://data.europa.eu/data/datasets/ted-
csv?locale=sv 
17 § 2, Lagen om upphandlingsstatistik (2019:668) 
18 Konkurrensverket (2021a), Annonsdatabasregisret 
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ramarna för rimlighet19. Bobilev m.fl. (2015) blev tillhandahållna ett dataset av annonsportalen 

Mercell, men en sådan förhandling har inte gjorts i denna uppsats. I brist på tillgänglig statistik är 

alternativet att antingen 1) samla in ett mindre stickprov manuellt eller 2) använda en datadriven 

lösning som hämtar in stora mängder data från någon av de registrerade annonsportalerna. Det 

sistnämnda är en process, likt att manuellt inhämta ett större dataset, som inte är möjligt med tanke 

på uppsatsens omfattning.20 Uppsatsens data är därför ett mindre, manuellt insamlat, stickprov på 

totalt 561 observationer, varav 468 har variabeln av intresse och kommer att användas i studien. 

Variabeln är estimerat kontraktsvärde och stickprovet är inhämtat från annonsportalen E-avrop. 

E-avrop har använts som datakälla eftersom de har hög täckningsgrad för estimerat kontraktsvärde, 

vilket till exempel, den rikstäckande annonsportalen Mercell inte har.2122 

 

4.1.2 Begränsningar i uppsatsens data 
 

E-avrop är ett aktiebolag som tillhandahåller en tjänst inom upphandlingssystem där myndigheter 

som köper tjänsten kan publicera sina upphandlingar (E-avrop, 2021). Alla upphandlande 

myndigheter köper dock inte denna tjänst från E-avrop, vilket gör att annonsportalen inte täcker 

alla upphandlingar som publiceras i Sverige. E-avrop visar inte heller upphandlingar vars anbudstid 

är utgånget, därför är stickprovet upphandlingar som var aktiva mellan 2021-04-12 – 2021-04-18. 

Detta är upphandlingar som blivit publicerade mellan 2021-02-05 – 2021-04-18.  

 

Mot bakgrund av uppsatsens omfattning är endast den huvudsakliga CPV (Common Procurement 

Variables) - koden insamlad. CPV-koden är en beskrivande kod som anger vilken vara eller tjänst 

som upphandlingen kommer att avse (artikel 119, 2014/24/EU). Offentliga upphandlingar har 

oftast fler och även överlappande CPV-koder, vilket gör att kategoriseringen av varje observation 

till rätt sektor och tröskelvärde inte alltid är rättfram. Hur ett eventuellt manipuleringsresultat 

ändras när fler CPV-koder per observation inkluderas är inte uppsatsens frågeställning och därför 

är det mest rimligt att avgränsa till att endast samla in och använda den huvudsakliga CPV-koden. 

 
19 Primärt därför det skulle betyda att manuellt extrahera och sammanställa flera datapunkter för varje enskild 
observation. Det publiceras ca 20 000 upphandlingar om året, vilket gör ett manuellt arbete orimligt. Vidare krävs 
också tillgång till fullständig annonsdata om icke-aktiva upphandlingar, vilket inte tillhandahålls på någon av de 
svenska portalerna utan en betalprenumeration. Detta gäller förstås endast om det inte går att samla in all data under 
gratisperioden som brukar sträcka sig 1–3 veckor.  
20 En datadriven lösning skulle innebära användning av ett skrapningsverktyg som automatiskt extraherar annonsdata 
och sedan sammanställer den i exempelvis en csv-fil. Ett problem med denna metod är dock att det kan vara olagligt 
att extrahera information från hemsidor utan tillåtelse. 
21 Se Mercells hemsida där de förklarar sin tjänst eller Mercell Tendsign för aktiva upphandlingar, 
https://www.mercell.com/sv-se/60056476/upphandlingsbevakning.aspx respektive 
https://tendsign.com/supplier/index.aspx  
22 Se till exempel E-avrops hemsida med aktiva upphandlingar, https://www.e-avrop.com/e-
Upphandling/Default.aspx 

https://www.mercell.com/sv-se/60056476/upphandlingsbevakning.aspx
https://tendsign.com/supplier/index.aspx
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Detta är också i linje med artikel 3:2 i EU-direktivet (2014/24/EU), där det framgår att 

överlappande kontrakt ska behandlas i enlighet med det huvudsakliga området för upphandlingen.  

 

4.2 Deskriptiv statistik 
 
Nedan följer ett avsnitt av deskriptiv statistik där stickprovet, med de observationer som har ett 

estimerat kontraktsvärde, presenteras samt kategoriseras. Tabell 1, 2 och 3 visas för att ge en bild 

av stickprovet men också för att visa på generaliserbarheten. Vidare, för att kunna analysera 

tröskelvärdet måste varje observation kunna hänföras till rätt tröskel och fördelningen efter den 

manuella bearbetningen återges i tabell 4.  

 

4.2.1 Typ av förfarande 
 
I tabell 1 är en panel över upphandlingsstatistik för Sverige 2019 inkluderad för att tillåta jämförelse 

med uppsatsens data. En viktig implikation är att statistiken från år 2019 är inte avvikande från 

åren 2018 eller 2017.23 

 

TABELL 1 - TYP AV FÖRFARANDE, E-AVROP APRIL 2021 & KONKURRENSVERKET 201924                                                     
Panel a                                                                                                                                                                     Panel b 

E-avrop, 
Aktiva upphandlingar April 2021 

Konkurrensverket och 
Upphandlingsmyndigheten, 

Alla upphandlingar 2019 

Typ av förfarande Antal Andel Typ av förfarande Antal Andel 

Förenklat förfarande 216 46 % Förenklat förfarande 9493 52 % 

Öppet förfarande 192 41 % Öppet förfarande 7666 42 % 

Direktupphandling 44 9 % Förhandlat förfarande 646 4 % 

Förhandlat förfarande 9 2 % Selektivt förfarande 204 1 % 

Selektivt förfarande 4 1 %    

Urvalsförfarande 3 1 %    

Annat   Annat 96 1 % 

Totalt 468 100  18 379 100 % 
Notera: Det grönmarkerade området är det för uppsatsen inhämtade stickprovet och det vita området är 
Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens beräkningar från 2019 som publicerats i rapporten 
Statistik om upphandling (2020). 

 

Tabell 1 visar att nästan alla kontrakt upphandlas med förenklat eller öppet förfarande. Vad gäller 

förhandlat och selektivt förfarande är statistiken mellan det aktuella stickprovet och statistiken för 

Sverige 2019 nästan identiskt. Eftersom den upphandlingsstatistik som gäller för 2019 inte avviker 

 
23 Se kap 4 Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten (2020;2019;2018) 
24 Urvalsförfarande samt direktupphandlingar är inte med i Konkurrensverkets egna beräkningar och visas därför 
inte i panel b, tabell 2. 
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från de två föregående åren är det också möjligt att anta att förfarandeindelningen av stickprovet i 

panel a inte heller avviker från hur det vanligtvis brukar se ut i Sverige.  

 
TABELL 2 – 10 VANLIGASTE CPV-KODERNA 

Panel a                        Panel b 

E-avrop, 
Aktiva upphandlingar med upphandlingsvärde april 

2021 

Konkurrensverket och 
Upphandlingsmyndigheten, 

Alla upphandlingar 2019 
CPV Benämning  Antal Andel CPV Benämning Antal Andel 

45 Anläggningsarbete 108 23 % 45 Anläggningsarbete 5222 28 % 

71 Arkitekttjänster 40 9 % 71 Arkitekttjänster 1493 8 % 

79 Juridiktjänster 39 8 % 79 Juridiktjänster 1278 7 % 

90 Avlopps- och 
avfallshantering  

27 6 % 90 Avlopps- och 
avfallshantering 

1004 5 % 

34 Transportutrustning  28 6 % 34 Transportutrustning 860 5 % 

85 Hälso- och sjukvård samt 
socialvård  

25 5 % 33 Medicinsk utrustning 782 4 % 

48 Programvara och 
informationssystem 

11 2 % 48 Programvara och 
informationssystem 

508 3 % 

33 Medicinsk utrustning 15 3 % 85 Hälso- och sjukvård samt 
socialvård 

505 3 % 

30 Kontorsmaskiner 17 4 % 50 Reparation och underhåll 427 2% 

80 Undervisning och 
utbildning 

15 3 % 44 Konstruktioner 416 2 % 

Notera: Vissa av benämningarna till CPV-koderna är förkortade. Grönmarkerat område avser den data som är insamlad i denna 
uppsats. Vitmarkerat område avser Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten (2020).  

 
För kategoriseringen av CPV-koderna har en avgränsning gjorts där det är den huvudsakliga koden 

som gäller. I tabell 2, precis som i tabell 1, är statistiken på publicerade upphandlingar under år 

2019 inkluderat. Presentationen sida vid sida möjliggör jämförelse och kan skildra hur uppsatsens 

data förhåller sig till upphandlingsmarknaden som helhet. Det är tydligt att det insamlade 

stickprovet, i stor mån, liknar statistiken för 2019. Åtta av de tio vanligaste CPV-koderna 

överensstämmer och andelen upphandlingar i procent skiljer sig inte åt i väsentlig mån. De mindre 

skillnader som finns kan bero på geografiska skillnader då annonsportalen E-avrop inte täcker 

samtliga myndigheter i Sverige. Det kan också bero på trender under olika år och årstider. 2021 

kan exempelvis myndigheterna haft mindre behov av att upphandla reparationer (CPV 50) då 

skattemedel har gått till finanspolitiska åtgärder eller hälsovård (CPV 85) i och med pandemin. 

 

Uppdelningen över myndigheter har gjorts i tabell 3. Det blir tydligt här också att uppsatsens 

stickprov är ytterst lik statistiken för Sverige, där vilken andel upphandlingar som kommuner har 

publicerat är mest framträdande, 67 % i uppsatsens data och 68 % för Sverige 2019. Som nämnts 



 15 

tidigare är statistiken för 2019 inte avvikande från 2018 och 2017, vilket gör att stickprovet, i hög 

grad, verkar korrelera med hur den svenska upphandlingsmarknaden vanligtvis ser ut. 

 
TABELL 3 – FÖRDELNING ÖVER MYNDIGHETER25 

                                                         Panel a                     Panel b 

E-avrop, 
Aktiva upphandlingar med 

upphandlingsvärde april 2021 

Konkurrensverket och 
Upphandlingsmyndigheten, 

Alla upphandlingar 2019 

Myndighet Antal 
upphandlingar 

Andel Antal 
upphandlingar 

Andel 

Stat 58 12 % 3543 19 % 

     Statlig myndighet 34        7 %       3121 17 % 

     Staligt bolag 24         5 % 422 2 % 

Kommun 311 67 % 12 428 68 % 

     Kommuner 247        53 %     8550 47 % 

     Kommunalt bolag 64       14 %      3888 21 % 

Region 69 17 % 2010 11 % 

     Regioner 66        14 %       1785 10 % 

     Regionägda bolag 13         3 %        225 1 % 

Övriga organisationer 20 4 %     388 2 % 

     Övriga organisationer 20        4 %       388 2 % 

Totalt 468       100 %  18 379 100 % 

Notera: Grönmarkerat område avser den data som är insamlad i denna studie. Vitmarkerat område avser Konkurrensverket (2020). 

 

4.2.2 Kategorisering av tröskelvärden 
 
Varje observation ska förhålla sig till ett tröskelvärde. Vilket värde det är beror på vad för inköp 

som upphandlingen avser samt vilken myndighet som publicerat upphandlingen 

(Upphandlingsmyndigheten, 2020).  För att återkoppla till kapitel 2.2 finns det fyra sektorer med 

olika tröskelvärden på upphandlingsmarknaden: anläggningsarbete, statliga varor och tjänster, icke-

statliga varor och tjänster, samt sociala tjänster och välfärdstjänster.  

 

Egentligen fungerar den huvudsakliga CPV-koden som den optimala vägledningen för att 

kategorisera observationerna efter respektive sektor men det finns en begränsning i att CPV-

koderna inte officiellt anger vilket tröskelvärde som varje upphandling tillhör. Uppsatsen kommer 

delvis följa den metod som Bobilev m.fl. (2015) använde där de själva kategoriserar stickprovet 

kring tre tröskelvärden. För denna uppsats kategoriseras dock CPV-koderna i fyra tröskelvärden, 

vilka direkt motsvarar de tröskelvärden som Upphandlingsmyndigheten publicerat på deras 

 
25 Uppdelningen efter myndighet är framställd med hjälp av myndighetsregistrets databas och hemsidan allabolag.se 
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hemsida (Upphandlingsmyndigheten, 2020).26 CPV-kod 71 (arkitekttjänster) kategoriseras i denna 

uppsats, till skillnad från i Bobilev m.fl. (2015), som varor och tjänster och inte som 

anläggningsarbeten. Anledningen är att CPV-kod 71 inte anges som anläggningsarbete i bilaga 1 till 

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145).27 Bobilev m.fl. (2015) gjorde med största sannolikhet 

inte denna identifiering eftersom bilagorna reviderades och publicerades 2016. Vägledningen i 

kategoriseringen av tröskelvärden blir därför bilagorna till LOU och alla CPV-koder som inte finns 

angivna där som anläggningsarbete eller sociala tjänster och välfärdstjänster, kategoriseras som 

varor och tjänster. Efter indelning till respektive tröskelvärde efter både sektor och myndighet ser 

fördelningen ut som i tabell 4 nedan. I tabellen inkluderas även tröskelvärdena i kronor.  

  

TABELL 4 – ANTAL UPPHANDLINGAR INOM RESPEKTIVE TRÖSKELVÄRDE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4.3 Generalisering 
 
Innan empirin presenteras vill jag djupare kommentera den deskriptiva statistiken. Eftersom ett 

större, årsvist, stickprov skulle vara optimalt för studien men som inte kunde samlas in, finns det 

ett värde i att jämföra uppsatsens data med den tillgängliga upphandlingsstatistiken för 2019, 2018 

och 2017. De jämförelser som görs i tabell 1, 2 och 3, visar att uppsatsen stickprov, i hög grad, 

verkar korrelera med hur den årsvisa statistiken brukar se ut. Att små variationer finns är förväntat, 

jämförelsen görs i syfte att motivera och skapa kontext till generaliseringen av studiens resultat.  

  

 
26 Dessa tröskelvärden har sin grundar sig i lagen om offentlig upphandling (2016:1145), vilka i sin tur bygger EU 
direktivet (2014/34/EU) om offentlig upphandling. 
27 Bilaga 1, 2 och 2a till LOU (2016:1145) specificerar vilka CPV-koder som regeringen har tillkännagivit för 
anläggningsarbeten, sociala tjänster och välfärdstjänster.  

Tröskelvärde enligt kategori Tröskelvärde i kr Antal Andel 

Anläggningsarbete  54 938 615 108 23 % 

Varor och tjänster – statlig myndighet 1 427 377 49 10 % 

Varor och tjänster – övriga myndigheter 2 197 545 277 59 % 

Sociala tjänster och välfärdstjänster 7 701 675 34 7 % 

Totalt  468 100 % 
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5. Empiri 
 

5.1 Sammanfattning av metod 
 

Likt tidigare studier om manipulering på upphandlingsmarknaden (Bobilev m.fl., 2015 och Palguta 

& Pertold, 2017) kommer metoden i denna uppsats följa en tvåstegsprocess där stickprovet grafiskt 

analyseras och sedan testas med ett manipuleringstest. I följande kapitel presenteras därför 

stickprovet i flera figurer och sedan ges en redogörelse för hur manipuleringstestet kan säkerställa 

om upphandlingsvärdet är manipulerat eller inte. I kapitel 6 följer det andra steget i processen där 

manipuleringsresultaten framförs.  

 

När observationerna är uppstaplade efter det estimerade kontraktsvärdet går det att undersöka hur 

många observationer som är innan och efter tröskelvärdet. Om manipuleringsbeteendet existerar 

kommer det uppenbara sig som en diskontinuerlig densitet, där tröskelvärdet blir en brytpunkt som 

förändrar hur fördelningen av upphandlingar ser ut. Precis som i Bobilev m.fl. (2015) och Palguta 

& Pertold (2017) handlar den grafiska identifieringen om att undersöka om det finns en betydande 

mängd upphandlingar publicerade precis innan tröskelvärdet som drastiskt minskar direkt efter. 

Om denna grafiska identifiering kan göras finns det indikationer på att myndigheter manipulerar 

upphandlingsvärdena för att maximera inköpsvärdet, utan att omfattas av de strängare reglerna 

över tröskeln. Utgångpunkten är att ingen manipulering förekommer.  

 

5.2 Grafisk presentation: Samtliga sektorer 

Ett eventuellt manipuleringsbeteende på samtliga sektorer kan först grafiskt undersökas när 

upphandlingsvärdena är normaliserade, detta eftersom varje observation måste standardiseras 

med avseende på dess tröskelvärde. Varje upphandlingsvärde har därför subtraherats med 

respektive tröskelvärde för att kunna visualisera hur varje observation förhåller sig till tröskeln. 

Vad detta innebär är att den andel upphandlingar som har ett negativt förtecken har publicerats 

under tröskelvärdet och den andel upphandlingar som har positivt förtecken har ett estimerat 

värde över tröskelvärdet. När detta görs på alla stickprovets upphandlingar har de standardiserats, 

vilket tillåter grafisk analys av densiteten upphandlingar kring tröskeln, oavsett tröskelvärde. I 

figur 1 visas upphandlingsvärdena för uppsatsens totalt 468 observationer och manipulering 

misstänks som bekant om det finns en diskontinuitet vid nollvärdet. Den standardiserande 

aggregeringen gör att hela upphandlingsmarknaden kan återspeglas, se figur 1. 
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FIGUR 1 – DENSITET FÖR NORMALISERAT UPPHANDLINGSVÄRDE                                                                                
Notera: Vertikal mörkblå linje motsvarar respektive tröskelvärde, stapelbredden är 1.8 miljoner SEK                                                    
Histogrammet är centrerat kring tröskelvärdet och visar således inte samtliga observationer i datasetet 

 

En förhållandevis hög koncentration av upphandlingar är publicerade precis innan tröskelvärdet 

och andelen upphandlingar minskar även märkbart efter tröskeln, vilket båda indikerar på ett 

avvikande beteende kring tröskelvärdet. Densiteten av upphandlingar misstänks därför avvika från 

den kontinuerliga andel upphandlingar som är det utfall som förväntas när ingen manipulering 

förekommer. Utgångspunkten är att upphandlande myndigheter inte manipulerar men resultatet i 

figur 1, där det finns en skarp förändring i andelen upphandlingar vid tröskeln, ger indikationer på 

att det inte stämmer. För att kunna säkerställa det grafiska resultatet med statistisk precision, 

kommer ett manipuleringstest göras i kapitel 6.  

 

5.3 Grafisk presentation: Enskilda sektorerna 
 

I enlighet med tröskelvärdena finns fyra olika sektorer på marknaden: anläggningsarbete, sociala 

tjänster och välfärdstjänster, statliga varor och tjänster samt varor och tjänster för övriga 

myndigheter. I figur 2 och 3 presenteras densiteten för respektive sektor.   
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FIGUR 2 – DENSITET FÖR NORMALISERAT UPPHANDLINGSVÄRDE                                                                                
Notera: Vertikal mörkblå linje motsvarar respektive tröskelvärde, stapelbredden är 2.9 miljoner SEK                                                    
Histogrammet är centrerat kring tröskelvärdet och visar således inte samtliga observationer i datasetet 

 

FIGUR 3 – DENSITET FÖR NORMALISERAT UPPHANDLINGSVÄRDE                                                                                
Notera: Vertikal mörkblå linje motsvarar respektive tröskelvärde, stapelbredden är 0.69 miljoner SEK                                                  
Histogrammet är centrerat kring tröskelvärdet och visar således inte samtliga observationer i datasetet 

 
Ett mer eller mindre avvikande beteende kring tröskeln identifieras på alla enskilda sektorer 

förutom för anläggningsarbeten. För sociala tjänster och välfärdstjänster minskar andelen 

upphandlingar vid tröskeln, men det är få observationer så det blir svårt att avgöra om densiteten 

faktiskt är avvikande. Vidare är den mest drastiska minskningen i den sektorn inte i direkt 

anslutning till tröskeln. För anläggningsarbeten verkar inte tröskelvärdet påverka andelen 

upphandlingar då ingen observation kring tröskelvärdet upplevs som oregelbunden. Det som går 

att säga är dock att andelen upphandlingar minskar, men inte i anslutning till tröskeln. När det 

gäller marknaden för varor och tjänster är andelen upphandlingar betydligt högre innan 
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tröskelvärdet och minskar onekligen i anslutning till tröskeln. Det är främst för dessa två sektorer 

som densiteten verkar vara avvikande och indikerande för manipulering. Den grafiska analysen av 

de enskilda sektorerna tyder därmed på att ett manipuleringsbeteende kan existera, specifikt för 

hela marknaden och för sektorn varor och tjänster. Huruvida de grafiska indikationerna i detta 

avsnitt kan statistiskt fastställas kommer att utredas med manipuleringstest.  

 

5.4 Manipuleringstest 
 

För att statistiskt testa om andelen upphandlingar vid tröskelvärdet uppvisar en oregelbundenhet 

nog att anses som manipulerade används ett manipuleringstest.  Manipuleringstestet har sin grund 

i regressionsdiskontinuitet och testar om en observerad variabel är diskontinuerlig vid ett specifikt 

värde, det s.k. tröskelvärdet (McCrary, 2008). För uppsatsen betyder det att statistiskt testa om 

densiteten av andelen upphandlingar är ojämn vid tröskelvärdet.  

 

Att testa om densiteten av en observerad variabel är kontinuerlig eller inte introducerades av 

McCrary (2008) efter att analyser kring regressionsdiskontinuitet ökat i popularitet i den 

nationalekonomiska forskningen. Idén bakom ett manipuleringstest bygger på hypotesen att den 

observerade variabeln ska, i avsaknad av manipulering, vara kontinuerlig vid tröskelvärdet. Det 

betyder att andelen publicerade upphandlingar bör vara ungefär detsamma oavsett om 

upphandlingsvärdet är precis över eller under tröskeln. 

 

I uppsatsen används ett manipuleringstest som är skapat av Cattaneo, Jansson & Ma (2017;2018).28 

Med implikationer från McCrary (2008) har Cattaneo, Jansson & Ma (2017;2018) utvecklat en 

datadriven densitets-estimator som är konstruerad på ett lättillgängligt och applicerbart sätt. Testet 

tar form i två kommandon, rddensity och lpdensity, vilka tillsammans bildar en verktygslåda för att 

empiriskt använda manipuleringstest med giltig29 statistisk inferens och robust bias-korrigering. Det 

datadrivna testet av Cattaneo, Jansson & Ma (2018, s.235) ska ha högre statistisk styrka och ska 

bättre kunna hantera stickprov av olika storlekar än vad som i nuläget finns tillgängligt på 

marknaden.30 Utgångspunkten är att den observerade variabeln är kontinuerlig (inte manipulerad) 

och testet ska visa om det finns tillräckligt stora avvikelser från en kontinuitet för att fastställa att 

 
28 Testet tillgängliggjordes för allmänheten i samband med publiceringen av Cattaneo, Jansson & Ma (2018), men 
bygger på matematiska estimeringar från Cattaneo, Jansson & Ma (2017). 
29 Engelskans ”valid”, s. 236 Cattaneo, Jansson & Ma (2018) 
30 Cattaneo, Jansson & Ma, (s.235, 2018): “The latter procedures [data driven local-polynomial density estimator], are 
shown to also provide demonstrable improvements in both size and power under appropriate assumptions and 
relative to the other approaches currently available in the literature.” 
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variabeln är manipulerad. Formellt betyder det att nollhypotesen ska förkastas om p-värdet för 

resultatet är under 0.05 (Cattaneo, Jansson & Ma, 2018). Innebörden för uppsatsen är att om testet 

kan producera statistiskt signifikanta resultat är densiteten av upphandlingar inte kontinuerlig vid 

tröskelvärdet. Att det inte är en jämn fördelning betyder i sin tur att upphandlingsvärden har 

manipulerats, detta då resultatet avviker från det som förväntas när tröskelvärdet inte påverkar 

fördelningen av upphandlingar (Cattaneo, Jansson & Ma, 2018).  

 

I figur 4 och 5 är det grafiska resultatet från två manipuleringstester, gjord på övningsdata från 

Cattaneo, Frandsen, and Titiunik (2015).31 Figur 4 har en kontinuerlig densitet, där ingen 

manipulering upptäckts och figur 5 har en diskontinuerlig densitet, där manipulering har 

upptäckts. I figur 5 är densiteten uppenbart ojämn över tröskelvärdet, det finns ett hopp vid 

tröskeln som visar att det är en avvikande stor andel upphandlingar precis under tröskelvärdet. 

Det är ett resultat likt det i figur 5 som uppsatsen ska undersöka existensen av. 

 

 

För att ett manipuleringstest ska avgöra huruvida skillnaden i andelen upphandlingar innan och 

efter tröskeln är avvikande nog används ett index, 𝑅𝑖. Indexet anger vilket värde, benämnt 𝑅𝑖0,  

som den observerade variabeln skulle ha om tröskelvärdet inte skulle förändra utfallet. Värdet 

𝑅𝑖0 går egentligen inte att observera, men det är okomplicerat att beräkna hur en kontinuitet borde 

fortsätta i avsaknad av manipulering (McCrary, 2008), vilket gör att indexet kan användas. Det

 
31 Cattaneo, Jansson & Ma, 2018 hänvisar till denna studie. Det är ett gratis data-set som är tänkt som 
övningsmaterial för manipuleringstestning, stickprovet går att nå här:  
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/6N2PN4 

MANIPULERING EJ UPPTÄCKT 

 

FIGUR 4 – DENSITET KRING TRÖSKELVÄRDET           
Notera:  Tröskelvärdet är svarta vertikala linjen. Figuren är framställa av 

övningsdata från Cattaneo, Frandsen, and Titiunik (2015)31 

              MANIPULERING UPPTÄCKT 

 

FIGUR 5 – DENSITET KRING TRÖSKELVÄRDET              

Notera: Tröskelvärdet är svarta vertikala linjen. Figuren är framställa av 

exempeldata från Cattaneo, Frandsen, and Titiunik (2015)31 



förväntade utfallet i ett manipuleringstest, en densitet utan manipulering (som den i figur 4) jämförs 

alltså med det faktiska utfallet och om skillnaden är stor nog kan manipulering av variabeln 

säkerställas.  

 

Aritmetiskt betyder detta att varje observation tilldelas en grupp, antingen som obehandlad (under 

tröskelvärdet) eller som behandlad (över tröskelvärdet). I teoretisk litteratur brukar det se ut som 

nedan, där tröskelvärdet är betecknad som �̅� (McCrary, 2008; Cattaneo, Jansson & Ma, 2018).  

 

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝                                       𝑜𝑚 𝑅𝑖 < �̅� 

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝                                         𝑜𝑚  𝑅𝑖 ≥ �̅� 

 

Hur fördelningen givet den ovanstående indelningen blir, jämförs sedan med det icke observerade 

värdet genom ett manipuleringstest. Resultatet från manipuleringstestet avgör om fördelningen i 

de två grupperna är avvikande, där upphandlingsvärdet är manipulerat om den observerade 

variabeln inte är lika med det kontinuerliga indexet, R𝑖 ≠ 𝑅𝑖0. Det betyder i sin tur att 

nollhypotesen är  ℎ0: R𝑖 = 𝑅𝑖0 (Cattaneo, Jansson & Ma, 2018; McCrary, 2008). Figur 4 och 5 är 

det grafiska resultatet av ett manipuleringstest. Så trots att det grafiska resultatet är beskrivande är 

det huruvida det finns statistisk signifikans på resultatet som utgör det mest trovärdiga underlaget 

för att bestämma om en observerad variabel är manipulerad eller inte.  

 

5.4.1 Bandbredd 
 
För att utföra ett manipulationstest ska stickprovet ha nog med observationer på vardera sida om 

tröskelvärdet (Cattaneo, Jansson & Ma, 2018). När det är för få observationer kan inte testet 

utföras. I vissa fall finns det tillräckligt med observationer för att utföra testet men där den 

statistiska säkerheten på den s.k bandbredden (bandwidth) inte kan fastställas. Bandbredden är en 

term som anger inom vilket område som regressionen tar plats. Manipuleringstestet ska mäta 

densiteten och då måste det anges inom vilket spann, i anslutning till tröskeln, som testet ska 

utföras. Bandbredden är då bredden på detta spann och vilken storlek den har kan vara avgörande 

för en diskontinuitetsanalys (Cattaneo, Jansson & Ma, 2017). I denna studie gäller en bandbredd 

som är datadriven samt unikt och automatiskt uträknad baserat på den tillgängliga datan för varje 

enskilt test. Eftersom Cattaneo, Jansson & Ma (2018) förlitar de skapade datadrivna 

implementeringarna på stora stickprov (s. 243), kommer jag inte att dra betydande slutsatser från 

resultat med osäker bandbredd. För beräkningarna bakom den automatiska implementeringen av 

bandbredd hänvisar jag till Cattaneo, Jansson och Ma (2017). 



6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras först manipuleringsresultaten för hela marknaden och sedan görs ett 

försök att bryta upp resultatet i de olika sektorerna som finns. Sist kommer det också undersökas 

om manipuleringsbeteendet kan hänföras till statlig eller kommunal verksamhet. 

 

Av de totalt 468 observationer som samlats in är 250 stycken under tröskelvärdet och 218 över 

tröskelvärdet. Den misstänkta diskontinuiteten för samtliga sektorer i figur 1, där en avvikande 

mängd upphandlingar har publicerats precis innan tröskeln, kan nu genom manipuleringstest 

statistiskt undersökas. Testet visar att manipulering kan fastställas med p-värde på 0,0001. Därmed 

finns det statistiska bevis på en diskontinuitet i andelen upphandlingar, säkerställt med en 

signifikansnivå på 99,99 %. I figur 6 visas det grafiska resultatet från manipuleringstestet, där det 

också går att visuellt urskilja att tröskelvärdet, utan tvivel, är en brytpunkt som förändrar densiteten 

upphandlingar.  

 

Resultatet från samtliga sektorer visar sammantaget att ett manipuleringsbeteende existerar och det 

är här intressant att försöka bryta upp resultatet och se om någon specifik sektor driver utfallet mer 

än någon annan. 

 

 

FIGUR 6 – MANIPULERINGSTEST, SAMTLIGA SEKTORER                                                                                                                                   
Notera: Värde 0 anger tröskelvärdet för respektive observation, stapelbredden är 2.2 miljoner SEK                                                                   

Skuggade områdena motsvarar 95 % konfidensintervall 

 

Manipuleringstestet ska som bekant (avsnitt 5.4.1) utföras med tillräckligt många observationer så 

bandbredden blir tillfredställande bred. När stickprovet delas upp i de fyra nämnda sektorerna har 
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endast en sektor nog med observationer för att producera resultat enligt den statistiska säkerhet 

som bestämts i 5.4.1 Bandbredd. Specifikt gäller det att sektorn för sociala tjänster och 

välfärdstjänster har för få observationer (34 stycken) för att överhuvudtaget analyseras med ett 

manipuleringstest. En liknande situation uppstår för den statliga sektorn inom varor och tjänster 

samt för anläggningssektorn; ett manipuleringstest kan genomföras men där bandbredden är för 

smal. Dessa regressioner kommer inte tas med i uppsatsen, anledningen är att den datadrivna 

beräkning som ligger bakom manipuleringstestet inte är avsett för mindre stickprov.  

 

Stickprovet för sektorn icke-statliga varor och tjänster har, till skillnad från de andra enskilda 

sektorerna, ett större stickprov på totalt 277 observationer och kan utföras i korrekt mån, se figur 

7. Det är även denna sektor som uppvisade, tillsammans med varor och tjänster för statlig 

myndighet, det tydligaste grafiska resultatet (se figur 3). 

 

 

FIGUR 7 - MANIPULERINGSTEST                                                                                                                                     
Notera: Värde 0 anger tröskelvärdet för respektive observation, stapelbredden är 0,89 miljoner SEK                                                                   

Skuggade områdena motsvarar 95 % konfidensintervall 

 

Det går att urskilja en viss diskrepans vid tröskelvärdet i figur 7, densiteten av upphandlingar 

sjunker i viss omfattning efter tröskelvärdet men det är långt ifrån lika visuellt tydligt som för den 

normaliserade datan i figur 3. Manipuleringstestets resultat har ett p-värde på 0,4720 och eftersom 

det är över gränsen på 0.05 går det inte att förkasta nollhypotesen och således att säkerställa att det 

existerar en diskontinuitet i sektorn varor och tjänster för icke-statlig myndighet. Det är 111 

observationer som befinner sig under tröskelvärdet och 166 som har värden över tröskeln, så trots 

en relativt jämn fördelning och en större mängd observationer går det inte att statistiskt visa att 

manipulation av upphandlingsvärdena görs i denna sektor.  
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En ytterligare utredning kan även göras för att analysera om det är en specifik typ av myndighet 

som står för en större del av manipuleringen som upptäckts på hela marknaden i figur 6. Nedan 

presenteras två manipuleringstest, gjort på observationer i kommunala och statliga verksamheter. 

För kommuner och kommunala bolag i figur 8a finns det 311 observationer varav 184 under 

tröskeln och 127 stycken över tröskeln. I figur 8b, för statliga myndigheter och bolag, finns 58 

observationer totalt med 22 under tröskelvärdet och 36 över tröskelvärdet.  

 

FIGUR 8a                     FIGUR 8b32 

 

I figur 8a visas ett grafiskt resultat som påminner om manipuleringstestet för samtliga marknader i 

figur 6. Det blir påtagligt att det kan vara kommuner och kommunala bolag som driver resultatet 

från samtliga marknader. Manipuleringsresultatet i 8a har ett p-värde på <0,0000, vilket innebär att 

utfallet i 8a är statistiskt säkerställt och inte beror av slumpen. Figur 8b genererar inte några 

statistiskt signifikanta värden och utseendet av grafen vittnar också om att det inte verkar finnas en 

större, oregelbunden, koncentration av upphandlingar precis innan tröskelvärdet.  

 

  

 
32 Figur 8b kan ha en hög stapel precis innan tröskeln utan att testet signalerar att det finns manipulering för att det 
är många observationer som precis på tröskelvärdet 

  

FIGUR 8 - MANIPULERINGSTEST                                                                                                                                               
Notera: Värde 0 anger tröskelvärdet för respektive observation, stapelbredden är för 7a 2,4 miljoner SEK och för 7b 3,4 samt 11,7 miljoner SEK. 

Skuggade områdena motsvarar 95 % konfidensintervall                                 
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7. Diskussion 
 
Hur resultaten skulle se ut om fler observationer var med i stickprovet går inte att dra några säkra 

slutsatser kring. Den svenska upphandlingsmarknaden som helhet uppvisar ett 

manipuleringsbeteende och onekligen kommer resultatet från en eller flera av sektorerna på 

marknaden, men vilken sektor (bransch) som driver resultatet går inte att beräkna i denna uppsats. 

Det går dock att avgöra att det är de kommunala verksamheterna som tycks driva en större del av 

det resultat som syns. Syftet med att manipulera upphandlingarna är att inte omfattas av den mer 

krävande processen över tröskeln men varför just kommunerna gör detta i större utsträckning är 

värt att spekulera kring. Det kan handla om att kommunerna 1) gärna har skattemedel över till 

andra aktiviteter, eller 2) att kommunala upphandlare är lättare än staten att muta. Den första 

punkten grundar sig i att de kommunala verksamheterna är mer decentraliserade och kan därför, i 

viss mån, styra kapitalet som blir över mer flexibelt än vad staten kan.33 Det kanske också handlar 

om att anställda i kommunen, av olika anledningar, inte vill eller kan genomgå en mer krävande 

process och delar därför upp kontraktet i mindre delar. Kommunerna kan också vilja gynna de 

lokala leverantörerna och manipulerar för att enklare kunna ge dem kontraktet. Att kommunerna 

verkar driva resultatet har också sin grund i att samtliga sektorer har 468 observationer varav de 

kommunala verksamheterna är 377 av dessa. Stickproven korrelerar alltså i hög grad och uppvisar 

därför också liknande resultat.  

 

För sociala tjänster och välfärdstjänster finns det grafiska indikationer på manipulering som inte 

går att statistiskt undersöka på grund av för få observationer. Sektorn för anläggningsarbete verkar 

vid första anblick inte uppvisa avvikande beteende kring tröskelvärdet men det kan ändå 

argumenteras för att antalet upphandlingar minskar efter tröskeln, detta då det endast är 11 av 108 

observationer som är över tröskeln. Däremot går det också att argumentera för att tröskelvärdet, 

som ligger på ca 54 miljoner kronor, är så högt att myndigheter inte behöver aktivt manipulera för 

att hålla sig under tröskeln. Varor och tjänster av både statlig och icke-statlig myndighet (figur 3), 

visar ett grafiskt resultat som vittnar om att densiteten upphandlingar är avvikande vid tröskeln 

men även där saknas statistisk precision.  

 

Från resultatet i figur 8b framkommer det att statliga myndigheter som helhet inte verkar 

manipulera upphandlingsvärdena. Anledningen kan vara att staten kanske har högre krav på 

 
33 Kommunernas handlingsfrihet finns lagstadgat i kommunallagen se b.la 2 kap. 1 § (Lag 2019:835). 11 kap. 2 § 
säger att förvaltningen av de medel som finns ska ge god avkastning. Kommunerna avgör själva, inom vissa ramar, 
vad som är god avkastning och hur pengarna ska fördelas. Eftersom kommuner är mindre i storlek än staten är det 
större sannolikhet att exempelvis en korrupt upphandlare kan vinkla fördelningen av medel till deras privata 
intressen (tex. ny parkeringsplats vid mataffären).  
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personal och högre säkerhet i deras arbetsprocesser. Det kanske också förväntas mer från statliga 

myndigheter, både i form av professionalism och ärlighet, vilket gör att upphandlare eventuellt ser 

att risken med att manipulera som högre än nyttan. De nämnda implikationerna är rimliga men går 

inte ihop med de grafiska tendenser som hittades för statliga varor och tjänster i figur 3. Som nämnt 

fick Bobilev m.fl. (2015) statistiskt signifikanta resultat för att statliga myndigheter manipulerade 

upphandlingsvärden inom sektorn för varor och tjänster (avsnitt 3), vilket ändå ger anledning att 

tro på de grafiska tendenserna. Anledningen är att grafiska slutledningar kan, även utan statistisk 

signifikans, ändå ge en viktig indikation på manipulering (Bobilev m.fl., 2015). 

 

Att den grafiska slutledningen på flera ställen är motstridigt med det statistiska resultatet kan bero 

på ’power to detect the difference´: att stickprovet alltså är för litet för att upptäcka en statiskt 

signifikant diskontinuitet i andelen upphandlingar. Misstankarna väcks främst för att den grafiska 

intuitionen inte stämmer med manipuleringstestets resultat men också då manipulering på hela 

marknaden är säkerställd och den måste ju kunna härledas till en eller flera sektorer. Detta tyder på 

att fler observationer i varje sektor skulle behövas för att säkerställa att stickprovet inte är för litet 

för att identifiera en signifikant skillnad från nollhypotesen.  

 

Det mest relevanta resultatet är det för hela stickprovet, vilket visar att det existerar manipulering 

av upphandlingsvärden i Sverige. Upphandlare på den svenska marknaden mixtrar alltså medvetet 

med upphandlingsvärdena för att undvika den mer krävande processen över tröskelvärdet. Om 

upphandlare har blivit mutade, lovat bort kontraktet till en bekant eller delat upp kontraktet i 

mindre delar går inte att veta. Det väsentliga för denna uppsats är att manipuleringsbeteendet har 

säkerställts. En intressant diskussion i linje med detta är om beslutsfattarna tänkt fel med hur 

mycket tid som ska allokeras för upphandlingar över tröskelvärdet. Om upphandlare har incitament 

att avvika från kraven och de viktiga konkurrenseffekterna försvinner, kanske inte allokeringen är 

paretooptimal för samhället.  

 

Vidare går det, i viss mån, att applicera resultatet av studien på resten av Sverige. Stickprovet är ett 

relativt representativt urval för hur statistiken för upphandlingar ser ut från tidigare år, men det är 

ett litet stickprov i jämförelse med årsstatistiken. Det upplevs därför av författaren som ett 

trovärdigt stickprov, men det är inte säkert att samma resultat hade producerats om stickprovet var 

större. Att det är små variationer i studiens stickprov än för årsstatistiken är vidare förväntat, 

speciellt då trenderna i upphandlingar 2021 kan vara påverkade av COVID-19 pandemin. Som 

nämnts innan kan det gälla att fler upphandlingar inom hälsovård har publicerats. 
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8. Slutsats 
 

Uppsatsen hittar bevis för att manipulering av upphandlingsvärden förekommer på den svenska 

marknaden. Resultatet bygger på 468 observationer från hela landet och går att generalisera till den 

faktiska marknaden på ett delvis tillfredsställande sätt; observationerna liknar hur marknaden 

vanligtvis ser ut, men stickprovet är fortfarande förhållandevis litet. Vidare har de manipulerade 

kontrakten inte upphandlats med de lagstadgade kraven på likabehandling och öppenhet. 

Manipuleringsbeteendet kan därför göra att de samhällsnyttiga funktioner som upphandlingar är 

tänkta att ha, går förlorade. Om manipuleringen dock görs av upphandlande myndigheter som vill 

spara tid och pengar eller om det är korrupta upphandlare som blivit antingen mutade eller lovat 

bort kontraktet, är en annan empirisk fråga som inte går att dra slutsatser kring i denna uppsats. 

Manipuleringsresultatet kan inte fastställas på enskilda marknader, sannolikt för att det är för få 

observationer, men det går att dra slutsatsen att det är främst de kommunala verksamheterna som 

manipulerar upphandlingsvärdena. Sammantaget, när vi antar att det rättsliga ramverket är 

konstruerat för att maximera samhällsnyttan blir ett manipuleringsbeteende direkt oförenligt med 

att nå en högre välfärd, därför ska resultaten i denna uppsats tas på allvar.  

 

8.1 Avslutande kommentarer och förslag till framtida forskning 
 

Resultaten från denna uppsats är givande men undersökningen kan med fördel replikeras på ett 

större stickprov. Det behövs ett trovärdigt, statistiskt säkerställt resultat för varje enskild sektor för 

att kunna spåra och undersöka manipuleringen vidare. I samband med det är det relevant att också 

granska varför upphandlande myndigheter manipulerar värdena, något som skulle kunna klargöras 

med exempelvis anonyma intervjuer. Vad manipulering kostar i termer av skattemedel eller som 

förlust för samhället är också en frågeställning som vore berikande, inte bara för forskningen inom 

upphandlingar, men också för att öppna en diskussion med beslutsfattare om eventuella åtgärder.  
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