
Offentlig upphandling 
av möbler
– en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar

Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi



 2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sammanfattning .......................................................................................................... 3	  

Inledning ...................................................................................................................... 5	  

Den svenska möbelindustrin ....................................................................................... 9	  

Offentlig upphandling i Sverige .................................................................................. 11	  

Utvärdering av anbud ................................................................................................ 12	  

Problem med dagens upphandlingsmodeller ............................................................ 18	  

Kvalitetsincitament ................................................................................................. 18	  

Osund strategisk anbudsgivning ............................................................................ 20	  

Produktutveckling och innovation ........................................................................... 25	  

Marknadskoncentration .......................................................................................... 27	  

Överklagande av upphandlingar ............................................................................ 30	  

Teoretiska lösningar .................................................................................................. 32	  

Kvalitet och innovation ........................................................................................... 32	  

Utnyttja stordriftsfördelar ........................................................................................ 34	  

Dubbla kanaler ....................................................................................................... 34	  

Kostnaderna för rättsprocesser .............................................................................. 35	  

Strategisk anbudsgivning ....................................................................................... 36	  

Tvåstegsmodellen för offentlig upphandling ........................................................... 37	  

Råd till politiker/upphandlare ..................................................................................... 40	  

Referenser ................................................................................................................. 42	  

 

  



 3 

SAMMANFATTNING 

I strävan att undvika korruption och otillbörligt inflytande vid offentliga upphandlingar 
har upphandlingslagstiftningen i Sverige och EU över tid ställt allt större krav på 
transparens. I Sverige är detta delvis en följd av att den svenska lagstiftningen 
anpassats till EU-direktiv.  

I vissa avseenden går den svenska lagstiftningen dock längre än EU-rättens krav. 
Lagen om offentlig upphandling från 2008 använder exempelvis en striktare definition 
för direktupphandling än vad EU-rätten kräver. 

Ett motiv för att göra upphandlingen mer standardiserad är att en förbättrad 
konkurrens i allmänhet anses bidra till lägre priser och bättre fungerande marknader. 
Forskningen visar också att en mer centraliserad upphandlingsorganisation i många 
fall kan ge lägre priser [1], vilket bidragit till att driva fram en större centralisering av 
upphandlingsprocesserna. Sverige är heller inte unikt i det avseendet. Det finns en 
generell trend mot allt större centralisering av inköp inom offentlig sektor [2].  

Mindre uppmärksammat i forskningslitteraturen som rör offentlig upphandling är att 
den ökade transparens som följer med de centraliserade inköpen också leder till att 
konkreta och verifierbara egenskaper betonas – ofta på bekostnad av mer subjektiva 
och svårmätbara. Problemet är snarlikt det som behandlas i den nationalekonomiska 
vetenskapliga litteraturen om kontrakt och styrning. Forskarna Bengt Holmström och 
Paul Milgrom har i ett antal vetenskapliga artiklar belyst frågan, bland annat i 
uppsatsen ”Multitask principal.agent analyses: Incentive contracts, asset ownership 
and job design” [3]. 

Exempel på konkreta och mätbara kriterier är pris, färg och om det är lätt att städa 
under produkten (typ A). Exempel på mer svårmätbara faktorer är design, nya 
tidigare okända finesser eller brukarnöjdhet (typ B). Risken är att en mer 
centraliserad hantering av upphandlingar, i kombination med kravet på transparens, 
leder till att egenskaper av typ A överbetonas och att egenskaper av typ B glöms 
bort. Att försöka tillgodose alla olika behov som finns i central upphandling kan därför 
få negativa konsekvenser som ofta inte uppmärksammas i den allmänna 
diskussionen. 

Överbetoning av verifierbara egenskaper är bara ett problem, risken är också 
överhängande att konflikten mellan lokala behov och central beställning skapar 
utrymme för strategisk anbudsgivning – mer om detta senare. 

Offentliga myndigheter har också i ökad utsträckning valt att lägga ut verksamheter 
på andra. Mycket av den kompetens som tidigare fanns när det gäller inredning och 
praktiska frågor hanteras i dag av externa aktörer och kontrakteras ut. Men vilket 
utrymme ges för att sälja inredningskoncept när offentliga upphandlingar sker enligt 
fastlagda mallar? Svårigheten att reducera varors och tjänsters egenskaper ner till 
mätbara illustreras med att upphandling av konsulter i regel sker med fokus på en 
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variabel – timpriset. Den som väljer en dyrare konsult tvingas motivera sig och 
riskerar att beslutet överklagas. 

I den mån möbelbranschen utvecklas till ett tjänstekoncept, snarare än en 
varumarknad, lär problemet med mätbarhet fördjupas. Risken är att de offentliga 
myndigheterna tvingas kringgå upphandlingarna och tvärtemot lagens intentioner 
göra mer riktade upphandlingar där priset och anbudsgivarens 
upphandlingskompetens blir avgörande för vem som tar hem kontraktet. 

Ett annat problem som kan uppstå när upphandlingar centraliseras rör 
konkurrensförhållandena på marknaden. Det tycks som om förhållandevis stora 
företag är överrepresenterade i de upphandlingar där det redan i ramavtalet avgörs 
vilken leverantör som är prioriterad för varje enskild produktgrupp – så kallade 
rangordnade avtal. Detta kan vara en varningssignal om att stora företag gynnas av 
centraliserade upphandlingar. 

Ytterligare ett problem som uppmärksammats är att antalet överklaganden när det 
gäller offentlig upphandling ökar över tid. Möbelbranschen har ungefär 40 procent fler 
överklaganden än genomsnittet för alla branscher och det förefaller som om detta är 
en högre nivå än vad som kan betraktas som samhällsekonomiskt önskvärt. Detta 
speciellt som överklaganden kan göra det svårt och dyrt för de offentliga beställarna 
att ersätta de uteblivna leveranserna under tiden som fallen prövas. 

Min personliga bedömning efter att som ekonom, specialiserad på 
ersättningssystem, ha studerat marknaden för upphandling av möbler är att åtgärder 
bör vidtas så snart som möjligt. Det gäller framför allt att begränsa utrymmet för 
strategisk anbudsgivning som i många upphandlingar är alltför stort och som med 
tiden riskerar att förvärra redan uppkomna problem. Enligt min bedömning finns risk 
för att anbudsgivare i tävlan om kontrakt kommer att gå allt längre när det gäller de 
osunda strategiska inslagen i anbuden. 

Åtgärder bör också vidtas för att göra det möjligt att fånga upp subjektivt bedömda 
egenskaper hos produkterna. Med långt driven centralisering finns risk för att 
konkreta, mätbara och verifierbara egenskaper hos produkterna överbetonas – på 
bekostnad av faktorer som är svårare att specificera i centrala kontrakt. Detta kan 
bara ske om subjektiva uppfattningar tillåts få större utrymme och om 
upphandlingarna anpassas så att lokala behov kan tillgodoses.  
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INLEDNING 

Trä- och möbelföretagen har gett forskningsinstitutet Ratio i uppdrag att analysera 
problem som berör offentliga myndigheters och institutioners upphandling av möbler 
och annan inredning. Analysen tar sin utgångspunkt i att målet för den offentliga 
upphandlingen är att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. I vissa delar kan 
emellertid konsekvenser för branschen analyseras utifrån andra utgångspunkter, 
exempelvis effekter för olika grupper av företag eller för konkurrensen och 
mångfalden som sådan. 

Inom ramen för arbetet har företrädare för olika organisationer och företag som 
arbetar med upphandling intervjuats. Ett särskilt tack till TMF som finansierat 
rapporten. Tack också till företrädare för Möbelindustrin, som gett värdefulla 
synpunkter under arbetets gång.  

Jag har även beretts möjlighet att träffa upphandlingsexperter på Kammarkollegiet 
och på SKL Kommentus Inköpscentral. Ett speciellt tack till Stefan Persson på 
Kammarkollegiet och Anna Nessen på SKL. Konkurrensverket och Stefan Jönsson 
har också varit behjälpliga med att svara på frågor om upphandlingar och 
upphandlingsstatistik, liksom Daniel de Sousa på företaget Visma Opic. 

Fokus läggs i rapporten på de problem som bedöms som mest akuta för branschen, i 
meningen att de påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten i 
upphandlingsprocessen. Valet av problem som studeras kan därför vara delvis 
annorlunda än när det gäller andra branscher. 

Ett exempel är att principen om att välja ut typprodukter inte är ett förfarande som 
generellt tillämpas vid offentlig upphandling. I andra fall kan produkten som levereras 
vara exakt densamma som den som offereras. Att detta ofta inte är fallet när det 
gäller möbler gör att avvikelser mellan egenskaperna hos upphandlade produkter 
och levererade produkter blir en viktig fråga att studera och analysera. 

Speciellt problematiskt blir detta förfarande också med tanke på att möbelbranschen i 
allt större utsträckning säljer hela inredningskoncept, snarare än bara möbler. Vid en 
offentlig upphandling finns förstås ingen garanti för att de upphandlade stolarna 
matchar de upphandlade kontorsborden. Det är också tveksamt om det över huvud 
taget går att ställa några sådana krav utan att centralisera upphandlingsprocessen 
ännu mer.  

Det finns å andra sidan en rad problem som kan förekomma vid offentlig 
upphandling, men som inte gör det vid upphandling av möbler. Vid upphandling av 
infrastruktur kan det ofta vara oklart hur projektet ska genomföras och hur mycket det 
kommer att kosta. Ofta finns heller ingen privat marknad för produkten/tjänsten och 
det är därför upp till den offentliga upphandlaren att definiera hur denna ska 
utformas. 
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Sett i förhållande till mycket av det som upphandlas av offentlig sektor är möbler 
knappast en av de mer komplicerade produkterna av de som är föremål för offentlig 
upphandling. Dock visar det sig, som vi kommer att se, att processen som leder fram 
till en fullgjord leverans ändå är behäftad med allvarliga problem. Så även om just 
den här rapporten fokuserar på upphandling av möbler är de observationer som görs 
oroväckande, då man kan få intryck av att upphandling av möbler borde vara en 
relativt enkel process. Man frågar sig därför hur allvarliga problemen är när det gäller 
mer komplicerade upphandlingsförfaranden? 

För att förstå skillnaden mellan ett privat inköp och en offentlig upphandling kan det 
vara värt att fundera något över hur man själv fattar beslut om att köpa något, 
exempelvis en kontorsstol. En strategi kan vara att gå runt till ett antal möbelbutiker 
för att titta och provsitta stolen. Därefter kanske man googlar på nätet för att se om 
de stolar man tittat på har testats av Råd & Rön eller något testinstitut.  

Man kan gå in på möbelbranschens egen sida Möbelfaktai 
(http://www.mobelfakta.se) för att skaffa sig information om olika nationella och 
internationella normer och standarder för möbler. Några internationella sådana är 
CEN/TC 207/Möbler och ISO 8190. I Sverige finns exempelvis Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, Textil och läderlaboratoriet och Swerea IVF. 

Men det är inte alltid man har tid att själv undersöka kvaliteten. Kanske har grannen 
eller någon släkting nyligen köpt en kontorsstol som de är nöjda med? Då är det 
enklaste måhända att köpa en likadan. Förmodligen är det minst lika vanligt att göra 
som någon annan. 

Det allra vanligaste är nog att chansa. Då tar man för givet att de produkter som finns 
för försäljning ute i handeln måste vara bra, eftersom det finns andra som köper 
produkterna. Den strategin kan fungera tillfredsställande, så länge inte alla tillämpar 
den. Om ingen undersöker produkternas kvalitet kommer de dåliga produkterna 
småningom att tränga ut de bra produkterna – ett fenomen som inom 
nationalekonomin kallas Greshams lag. 

En chef för inköpsavdelningen på ett företag resonerar förmodligen ungefär på 
samma sätt. Han/hon vet vem som bär ansvaret om medarbetarna på företaget 
börjar klaga på möblernas kvalitet och har därför incitament för att handla upp möbler 
av en god kvalitet. 

Samtidigt har inköpschefen en budget att hålla sig till. Vederbörande kommer därför 
att försöka hitta en avvägning mellan kvalitet och kostnad som fungerar. Skulle 
inköpschefen uppfatta att budgeten är för snålt tilltagen kommer han/hon att ta upp 
detta med företagets vd och påtala att företagen faktiskt satsar mindre på 
kontorsmöbler än vad som är vanligt i branschen.  

                                            
i Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler som innefattar krav på kvalitet, miljö och social ansvar. 
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Företagens verkställande direktör kommer då att väga inköpschefens synpunkter mot 
andra behov i företaget. Om vd kommer fram till att högre möbelkvalitet förbättrar 
företagets förutsättningar i konkurrensen med andra företag är det högst sannolikt att 
vd beviljar inköpschefen en generösare rambudget. 

Det finns dock en skillnad mellan inköpschefen som agerar på uppdrag av ett företag 
och privatpersonen som köper en kontorsstol för personligt bruk. Privatpersonen kan 
använda sina egna pengar för att köpa en kontorsstol av en släkting, som driver ett 
möbelföretag – enbart eller i huvudsak därför att personen vill gynna sin släkting. 

Om inköpschefen gör på samma sätt kommer vd:n, aktieägare eller företagets 
revisorer ifrågasätta inköpschefens agerande. Ytterst kan det bli fråga om åtal för 
trolöshet mot huvudman eller mutbrott. En inköpschef i ett privat företag har därmed 
ett antal restriktioner som privatpersonen saknar. 

Går vi sedan till en offentlig myndighet ser vi att restriktionerna är ännu mer uttalade. 
En inköpsansvarig på regeringskansliets förvaltningsavdelning måste hålla sig till 
EU:s upphandlingsregler och Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Till skillnad från inköpschefen kan den inköpsansvarige tjänstemannen inte själv välja 
vilka faktorer som ska avgöra valet av möbel. Ofta genomförs en så kallad 
”ramupphandling” där experter på en central myndighet eller organisation, 
exempelvis Kammarkollegiet, specificerar olika parametrar i något som kallas för 
”scoring rule”. Detta kan på svenska översättas till ”poängregel”. 

Vi ser att besluten blir allt mer regeltyngda. Det är inte givet att privatpersonen alltid 
fattar bättre beslut, men det är tydligt ett han eller hon har betydligt större frihet än 
såväl inköpschefen som den inköpsansvarige på en myndighet. 

Restriktionerna för med sig en kostnad. Det finns aspekter av en produkts kvalitet 
som svårligen kan mätas objektivt. Design, är ett bra exempel. Att tro att en stols 
skönhet kan avgöras av en enskild expert på Kammarkollegiet, eller någon annan 
central myndighet, är exempelvis optimistiskt. 

Min tes i den här rapporten är att det finns en gräns för hur mycket av inköpsbesluten 
som går att centralisera. Ju mer heterogen varan är och desto större variationen är 
när det gäller kundernas behov, desto svårare är det att centralisera 
bedömningsprocessen. 

För någorlunda homogena produkter, som olja, kaffe eller spannmål går det att driva 
centraliseringen långt. För mer heterogena produkter uppstår däremot problem när 
centraliseringen blir för uttalad. Det handlar om att upphandlaren förlorar viktig 
information som är nödvändig för att tillgodose brukarnas individuella behov. 

Som vi ska se behöver detta inte innebära att det är fel att centralisera vissa aspekter 
av upphandlingen. Bedömningen av egenskaper som är – och bör vara – 
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gemensamma för alla levererade produkter kan med fördel centraliseras. Man kan 
också centralisera mycket av den juridiska processen kring upphandlingen. 

Men, och detta är ett viktigt men, man kan inte centralisera hela 
upphandlingsprocessen gällande en heterogen produkt och förvänta sig ett 
godtagbart resultat. Att exempelvis formulera en central poängregel där en produkts 
designpoäng eller snygghetspoäng ingår som en variabel bland många är 
tvivelaktigt.  

För att fånga den typen av mer subjektivt bedömda egenskaper eller egenskaper 
som speglar lokala behov krävs lokala bedömningar. En effektiv 
upphandlingsprocess för heterogena produkter måste lämna tillräckligt stort utrymme 
för sådana lokala bedömningar. Annars riskerar man en situation där regelverket 
uppfattas som omöjligt att tillämpa och där olika undantag småningom leder till att 
systemet för upphandling kringgås. Sådana tendenser förekommer, vilket beskrivs 
senare, inom Kammarkollegiets rangordnade avtal Direkt. 

Den här rapporten bör ses som ett försök att skapa ett ramverk för hur man ska 
resonera om offentlig upphandling av heterogena varor. Den kan också ses som en 
moderering av den förhärskande tesen om att centralisering av upphandlingar ökar 
upphandlingarnas effektivitet. Som så ofta inom ekonomisk teorin härrör denna tes 
från en ekonomisk modell för offentlig upphandling som är alltför enkel och som i 
alltför stor utsträckning bortser från brukarnas heterogena behov och svårigheten 
med att mäta produkters verkliga nytta för brukarna.  
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DEN SVENSKA MÖBELINDUSTRIN 

Den här rapporten behandlar i första hand offentlig upphandling av kontorsmöbler. 
Men innan vi går in på frågor om hur dessa upphandlingar går till kan det vara 
lämpligt att beskriva den svenska möbelindustrin, en bransch som i flera avseenden 
är en integrerad del av folkhemmet. Att just Sverige blivit en stark möbelexportnation 
kan delvis förklaras av tillgången till naturresurser, delvis av vår ledande roll när det 
gäller kvalitetsuppföljning, bland annat via Möbelinstitutet och Möbelfakta.  

Ett företag som i sitt kvalitetsutvecklingsarbete tog avstamp i Möbelfaktas 
kvalitetsnormer är det inte helt okända Ikea. Med hjälp av branschens eget 
kvalitetscertifieringssystem kunde Ingvar Kamprad bevisa att Ikeas möbler nådde 
upp till högt ställda kvalitetskrav. 

 

 

 

 

             
              
              
              
               

 

 

 

             
              
Miljarder kr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *2011 *2012 
Produktion 19,3 19,7 20,7 20,2 20,2 21,2 21,6 22,8 24,5 21,4 22,7 20,6 21,0 
Export 11,4 11,4 11,4 11,3 12,0 12,8 14,3 15,8 16,3 15,2 14,9 15,8 15,5 
Import 8,0 8,7 9,8 10,2 10,7 11,4 12,8 14,9 15,4 12,3 13,3 13,4 12,9 
Konsumtion 15,9 17 19,1 19,1 18,9 19,8 20,1 21,9 23,6 18,5 21,1 18,2 18,4 

Figur 1: Sveriges produktion, export och import av möbler (miljarder kronor) 

Som framgår av tabellen är svensk möbelindustri internationellt konkurrenskraftig. 
Exporten av möbler har under en lång rad år ökat. Sedan finanskrisen 2008 har en 
viss avmattning dock kunnat observeras. Även om Sverige, som alla länder med hög 
BNP per capita, har höga arbetskraftskostnader tycks det som om produktiviteten 
räcker för att säkra en livaktig möbelindustri i vårt land. 

Merparten av den svenska möbelexporten går till Europa. Det handlar alltså om 
länder med en förhållandevis likartad ekonomisk struktur. Generellt består exporten 
alltså av varor med en hög kvalitet, ofta med sofistikerad och originell design. 
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Figur 2: Sveriges export och import av möbler fördelat på produktgrupper (miljoner 
kronor) 

Som framgår av figuren ovan är Sverige speciellt framgångsrikt när det gäller export 
av kontorsmöbler. Exporten av kontorsmöbler är nästan fyra gånger större än 
importen. 

Eftersom en stor del av den inhemska marknaden styrs av offentlig upphandling har 
det förstås stor betydelse för svensk möbelexport vilka möbler som köps av offentliga 
myndigheter och vilka egenskaper som efterfrågas. 

Det vore naturligtvis fel och i strid med principerna om den inre marknaden att 
medvetet rikta offentlig upphandling mot svenska producenter. Dock är det viktigt att 
notera att de principer som tillämpas för offentlig upphandling i Sverige även 
påverkar exportindustrins konkurrenskraft. Om offentlig sektor exempelvis efterfrågar 
möbler av låg kvalitet och prioriterar pris framför kvalitet kan detta även påverka den 
svenska möbelindustrins konkurrenskraft. 

Av detta skäl är frågan om hur den offentliga upphandlingen utformas inte bara en 
fråga som berör just denna marknad. En stark hemmamarknad kan utgöra en bas för 
en framgångsrik exportsektor. Framgången för den svenska möbelindustrin är nära 
kopplad till hur svenska offentliga myndigheter upphandlar möbler. 

Den här rapporten och slutsatserna i den har därmed inte bara betydelse för svenska 
myndigheter. Det handlar också om hur man bygger en grund för en framgångsrik 
export. Med en dålig offentlig upphandling kan vi sätta krokben, inte bara för de 
upphandlande myndigheterna och möbelindustrin, utan också för svensk 
exportindustri. 
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OFFENTLIG UPPHANDLING I SVERIGE 

Under 2010 genomfördes 18 755 offentliga upphandlingar i Sverige. Kommunerna 
stod för hälften av dessa medan statliga bolag och myndigheter svarade för den 
andra halvan. 

Typ av myndighet Antal upphandlingar Andel (procent) 
Kommuner 7 812 42 
Bolag 4 802 26 
Statliga myndigheter 3 808 20 
Landsting 1 471 8 
Övriga 858 5 
Totalt 18 755 100 

Tabell 1: Offentliga upphandlingar (Källa: Visma Opic och Konkurrensverket) 

Möbler, inredning, hushållsapparater och rengöringsprodukter (CPV-huvudgrupp 39) 
utgör ungefär fem procent av samtliga upphandlingar, eller 891 stycken. I genomsnitt 
fanns 3,7 anbudsgivare på detta område, varav 42 procent blev vinnare. På 
möbelområdet skedde 96 överprövningar, alltså elva procent av samtliga 
upphandlingar [4]. Antalet överprövningar är därmed högre än inom andra branscher 
(sju procent i snitt). De branscher som har den största andelen överklaganden är 
Post- och telekommunikationstjänster (CPV 64) och Livsmedel, drycker och tobak 
(CPV 15) med 17 procent. 

Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud var den vanligaste tilldelningsgrunden med 49 
procent, medan lägsta pris utgjorde 33 procent. I övriga fall finns ingen 
tilldelningsgrund registrerad. 

Upphandlingsutredningen presenterar statistik från statens inköpscentral som visar 
att 64 procent av företagen med ramavtal är mikroföretag (0-9 anställda) och små 
företag (10-49 anställda). Liknande statistik från SKL Kommentus Inköpscentral visar 
att företag upp till 49 anställda har 55 procent av ramavtalen. 

Tyvärr visar denna statistik inte hur stor andel av de totala leveranserna som görs av 
små och medelstora företag då ordervärdet varierar mellan olika avtal. Det visar 
heller inte hur många av de vinnande anbuden som rör produkter från mindre 
företag, då anbudsgivare i många fall kan lägga anbud där andra tillverkares 
produkter utgör typprodukter (det vill säga de produkter som utvärderas vid 
upphandlingen).  

Kammarkollegiets tre möbelavtal omfattar ett värde på motsvarande 500 miljoner 
kronor för 2012. Det förefaller därmed rimligt att utgå från att den offentliga 
upphandlingen av möbler omfattar knappt två miljarder kronor om året.  

Även om detta är en mindre del av den totala möbelmarknaden är det en betydande 
del av marknaden för kontorsmöbler. Man kan exempelvis jämföra med att värdet av 
den totala exporten av kontorsmöbler uppgår till 2,5 miljarder kronor om året. 



 12 

UTVÄRDERING AV ANBUD 

Det finns olika metoder för att utvärdera och jämföra anbud. Vissa upphandlingar 
bygger på att kvaliteten, eller en mininivå för denna, har definierats på förhand. 
Upphandlingen sker då genom att de olika anbudsgivarna lägger olika monetära bud. 
Den eller de anbudsgivare som lägger det lägsta budet/buden får därefter möjlighet 
att leverera. 

Ren prisupphandling är dock ovanlig inom möbelindustrin. Vanligare är att den 
upphandlande myndigheten väljer ut ett antal kvalitetsvariabler som tillsammans med 
priset utgör grund när det förmånligaste anbudet ska väljas ut. 

Principen för hur kvalitetsvariablerna vägs samman kallas ”scoring rule” [5] 
(poängregler). Det finns en rad olika sätt att väga samman pris och kvalitetsvariabler. 
Man kan huvudsakligen skilja mellan regler som gör att pris och kvalitet alltid tillmäts 
samma vikt (linjära poängregler) och regler som innebär att pris och kvalitet kan 
tillmätas olika vikt beroende på prisnivån eller kvalitetsnivån för det enskilda anbudet. 

Ett exempel på poängregel finns i Kammarkollegiets upphandling av kontorsstolar 
med rangordning (möbler – direkt).  
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Kriterier (design 
och funktion) 

Poäng  

Alternativa utföranden 0-4 Produkten bedöms utifrån ett antal alternativa 
utföranden (konstruktion, material, och/eller 
kulörer) som enligt anbudet kan erbjudas 
utöver den offererade produkten. En poäng per 
alternativ, förutom det offererade, till max fyra 
poäng. Vid bedömningsbesöket bör 
anbudsgivaren påvisa alternativen. 

Justerbarhet reglage 0-2 Produkten bör ha lättåtkomliga, greppvänliga 
och lättmanövrerade reglage för justering av 
samtliga delar av stolen. 

Alternativa reglage 0-2 Reglage bedöms efter möjlighet till alternativa 
lösningar och/eller placeringar av reglage. Vid 
bedömningsbesöket bör anbudsgivaren påvisa 
alternativen. 

Ljud 0-2 Produkten bör inte förorsaka ljud vid sittande. 
Fotkryss 0-2 Produkten bör vara utformad så att fotkrysset 

kan ge stöd och avlastning för den sittandes 
ben. 

Städbarhet 0-2 Produkten bör vara utformad på sådant sätt att 
städning underlättas. 

Hålprofiler 0-1 Produktens eventuella hålprofiler bör vara 
slutna/täckta. 

Skärrisk 0-2 Produkten bedöms utifrån om det finns grader, 
skarpa kanter eller vassa spetsar som kan 
orsaka skärrisk. 
2 poäng – Ingen skärrisk 
1 poäng – Möjlig skärrisk 
0 poäng – Skärrisk 

Materialkvalitet 0-4 Produkten bedöms enligt SS 829030 Möbler 
och inredningsenheter – Materialkvalitet och 
noggrannhet i tillverkning enligt punkt 4, klass 
B 

Noggrannhet i 
tillverkningen 

0-4 Produkten bedöms enligt SS 829030 Möbler 
och inredningsenheter – Materialkvalitet och 
noggrannhet i tillverkning enligt punkt 5, klass 
B 

Produktdokumentation 0-4 Produkten bedöms om i anbudet medföljande 
dokumentation innehåller information om 
montering, underhåll, servicekontakter, 
återvinning och destruktion. 
Produktdokumentationen bör vara lättillgänglig 
och ha en permanent placering på stolen. Vid 
bedömningsbesöket bör anbudsgivaren 
förklara detta. 

Helhetsbedömning av 
produktens funktion 

0-4 Inom detta kriterium gör bedömningsgruppen 
en helhetsbedömning av offererad produkt vid 
besöket. 

Summa 0-33  

Tabell 2: Exempel på poängregel för ett delområde 
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Tabellen visar bara två av kriterierna. Utöver design och funktion finns miljö och pris.  

Priskriteriet beräknas enligt en speciell metod. Anbudet med lägsta pris tilldelas 100 
poäng. Det lägsta anbudet multipliceras med 10 för att få fram det pris som ger noll 
poäng. Värderingen av anbuden görs därefter med hjälp av linjär interpolation. Ett 
anbud som är 5,5 gånger så högt som det lägsta ger därmed 50 poäng och ett anbud 
som är dubbelt så högt som det lägsta ger 88 poäng. 

Kvalitetspoängen och prispoängen vägs slutligen samman till en totalpoäng 

 

Figur 3: Sammanvägning enligt poängregel 

Resultat=Prispoäng*60%+Designpoäng*15%+Funktionspoäng*15%
+Miljöpoäng*10% 

De olika anbuden sorteras därefter på totalpoäng och sedan väljs den leverantör som 
har högst poäng ut. De offentliga myndigheter som vill köpa möbler inom ramen för 
just det här ramavtalet måste då välja den högst rankade leverantören. Endast om 
det visar sig att denna inte kan leverera den önskade produkten går budet vidare till 
tvåan på listan. 

Det finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att en poängregel ska kunna 
rangordna produkter i enlighet med konsumenternas preferenser. För det första 
måste en förändring av priset i anbudet värderas lika högt som en förändring av 
kvaliteten som av konsumenterna värderas lika högt. Dessutom måste detta gälla för 
alla de kvalitetsparametrar som ingår i poängregeln. 

För det andra måste de olika kvalitetsparametrarna vara oberoende av varandra, i 
meningen att en ökad kvalitet på produktens finish inte påverkar värdet av ökad 

Totalpoäng 

Miljö	  10% 

Funktion	  15% 

Design	  15% 

Pris	  60% 
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städbarhet under stolen. Om kvalitetsparametrarna påverkar varandra kommer inte 
en poängregel där man summerar olika kvalitetsmått att ge en rättvisande bild av 
produktens värde. 

På det stora hela är värdet av kvalitetspoängen relativt oberoende av inkomna anbud 
och prisnivåer. Om det lägsta budet är 1 000 kommer en kvalitetspoäng att motsvara 
60 kronor, men om det lägsta budet är 2 000 blir kvalitetspoängen värd 120 kronor. 
Man kan därmed säga att man får betala mellan 120 och 240 kronor för att få en stol 
som är ljudlös. Lika mycket kostar det att få en stol som man inte riskerar att skära 
sig på.  

Det är dock inte självklart att poängsumman på ett adekvat sätt återspeglar den 
individuella köparens preferenser. Av detta skäl är det långt ifrån säkert att den 
rangordning som poängregeln ger upphov till är samma rangordning som en 
bedömning av köparen eller användarna av stolen skulle ha gjort. Detta är ett 
problem som alla centrala upphandlingar delar. 

Som vi ska se senare hanteras problemet med skiftande preferenser ofta genom att 
köparna ges möjlighet att välja andra produkter än det så kallade typfallet, det vill 
säga den stol som rangordningen baseras på. Detta löser i och för sig problemet 
med att skiftande preferenser inte går att fånga i en standardiserad upphandling. Det 
ger dessvärre också upphov till helt nya problem, exempelvis möjligheten för 
anbudsgivare att lägga strategiska anbud som inte på ett korrekt sätt återspeglar 
prisnivån på sortimentet i sin helhet. Mer om detta senare. 

På möbelområdet förekommer olika typer av upphandlingar. De två största aktörerna 
är Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral (Sveriges kommuner och 
landsting) som kan upphandla direkt eller vara ombud för en upphandling. Dessutom 
kan myndigheter, enskilda kommuner eller landsting genomföra helt egna 
upphandlingar. 

Det är vanligast med tvåstegsförfaranden, så kallade ramavtal, där ett antal 
leverantörer först väljs ut i en ramupphandling, som ibland inte ens omfattar priset på 
produkterna utan endast kvaliteten. Därefter kan myndigheter eller andra offentliga 
anbudsgivare via förnyad konkurrensutsättning ånyo konkurrensutsätta de utvalda 
leverantörerna. I detta steg är priset vanligen en av de faktorer som avgör vem som 
får kontraktet. I många fall är priset den enda faktorn vid den förnyade 
konkurrensutsättningen, då utgångspunkten är att de potentiella leverantörerna tack 
vare den första sållningen kan förväntas uppfylla kvalitetskraven. 

SKL Inköpscentral Kommentus har i sin senaste upphandling av kontorsmöbler från 
2010 agerat som ombud för de kommuner som anslutit sig till inköpscentralen. De 
avtal som upprättas blir därmed så kallade ombudsavtal. År 2013 kommer en ny 
upphandling att genomföras. I denna upphandling kommer SKL Inköpscentral 
Kommentus att vara avtalsslutande part. Detaljerna i det kommande avtalet var dock 
inte fastställda när denna rapport skrevs. 



 16 

SKL Inköpscentral agerar dels ombud för Stockholms Stad, dels för en rad andra 
kommuner. I fallet med Stockholms Stad är poängregeln följande: Utvärderingspris = 
anbudspris * [1 + (högsta möjliga totalpoäng – anbudets erhållna poäng)/100] (min 
egen korrigering, då jag utgår från att det finns ett fel i originaltexten). 

Den marginella kostnaden per poäng kan i det här fallet variera beroende på hur 
många poäng som anbudsgivaren uppnått. Skillnaden jämfört med en helt linjär 
poängregel är dock ganska liten, speciellt om merparten av anbuden rör sig inom 
ungefär samma poängintervall. 

Värdet av poängen är också kopplat till anbudsnivån, i meningen att generellt högre 
anbud ger generellt högre värden per poäng. Därvidlag skiljer sig dock inte 
Kammarkollegiets och SKL Kommentus Inköpscentrals poängregler från varandra.  

En viktigare skillnad är att SKL Kommentus Inköpscentrals kriterier generellt ter sig 
mer subjektiva än Kammarkollegiets. Det finns förhållandevis stort utrymme för 
personliga bedömningar och det är inte klart uttalat hur den utvärderingsgrupp som 
ska bedöma möblerna ska vara sammansatt. 

SKL Kommentus Inköpscentrals ombudsavtal för övriga myndigheter är upplagd på 
liknande sätt, men alla avrop över 100 000 kronor ska ske genom förnyad 
konkurrensutsättning. Anrop under 100 000 sker via en fördelningsnyckel. Det är 
dock oklart om det senare är helt förenligt med EU-rättens krav. När förnyad 
konkurrensutsättning används kan inte några andra krav än de som specificerats i 
ombudsavtalet användas. 

Umeå kommun använder i sin upphandling av kontorsstolar i likhet med 
kammarkollegiet en poängregel där olika egenskaper hos produkten renderar olika 
många poäng. De formella kraven på stolarna är färre. Det finns exempelvis få 
referenser till nationella och internationella kvalitetsstandarder för stolar. Ett 
undantag är miljökraven, som följer standarden. 

Jag har även studerat Eskilstuna kommuns upphandling av möbler, men där framgår 
inte på förhand hur kvalitetsegenskaperna kommer att vägas mot priset. Detta kan i 
sig vara ett sätt att undvika strategisk anbudsgivning, då anbudsgivarna inte vet 
vilken strategi som kommer att fungera bäst. Det är dock tydligt att även Eskilstuna 
använder någon form av poängregel. 

Vissa krav är kopplade till lokal utvärdering av en expertgrupp. Det finns också 
garantibestämmelser och möjlighet för kunder att prova stolar i sin lokala miljö. 
Någon explicit utvärdering av tidigare kunder förekommer inte, men varje 
anbudsgivare måste ange två referenskunder som kan intyga att stolarna uppfyller 
angivna krav. Detta kan i viss mån sägas vara en utvärdering som baseras på 
tidigare kundnöjdhet. Det är dock oklart vilken vikt eventuella synpunkter från tidigare 
kunder i praktiken får. 
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Rent tekniskt är Kammarkollegiets poängregel och Umeå kommuns poängregel 
snarlika. Båda ger ett förhållandevis konstant förhållande mellan värdet av 
kvalitetspoäng respektive prispoäng – oavsett vilken prisnivå anbudet hamnar på. 

Generellt uppfattar jag att alla de studerade poängreglerna ger en förhållandevis 
korrekt vägning av stolarnas egenskaper, givet att de egenskaper som ingår är de 
enda och de korrekta. Detta är emellertid den svaga punkten i utvärderingen och 
något som gör det svårt att använda en poängregel för att ranka en viss leverantör i 
förhållande till en annan. Problemet är att leverantörerna har specialiserat sig på 
olika produkter och det faktum att man kan leverera en viss typprodukt till låg kostnad 
innebär inte med nödvändighet att man är den lämpligaste leverantören av 
exempelvis statens hela möbelbehov. 
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PROBLEM MED DAGENS UPPHANDLINGSMODELLER 

KVALITETSINCITAMENT 

I den regleringsekonomiska vetenskapliga litteraturen brukar kvalitet och 
pris/effektivitet ställas mot varandra. Det innebär att en alltför stor betoning på pris 
kan leda till att tillverkaren/leverantören bortser från olika kvalitetsdimensioner [6]. 

Samma problem finns emellertid när det gäller valet av vilka kvalitetsdimensioner 
som ska betonas. Om man betonar vissa kvalitetsaspekter finns risk för att andra 
aspekter glöms bort. Fokuserar man mycket på att stolen ska vara lätt finns risk för 
att stolen inte uppfyller rimliga hållfasthetskrav. 

I regel är priset på produkten en viktig faktor, även om det förekommer 
upphandlingar där priset viktas ner i förhållande till olika kvalitetsfaktorer. När det 
gäller kontorsstolar är kvalitetsfaktorerna sådant som måste uppfyllas (skall-krav) och 
sådant som utvärderas via poängregeln.  

En central fråga vid analysen av offentlig upphandling är förstås om de krav som 
ställs vid en offentlig upphandling av den typ som beskrivs här är det mest 
samhällsekonomiskt effektiva sättet att upphandla varor eller tjänster? 

Det finns en omfattande litteratur om kvalitet vid offentlig upphandling och hur man 
skapar incitament för bättre kvalitet [5], [7–14]. Ett genomgående problem är att vissa 
kvalitetsparametrar är svåra att verifiera. Även i de fall där det går att verifiera att 
villkoren är uppfyllda kan det dock vara svårt att basera kontrakt på dessa villkor. 

Man kan tycka att det borde vara enkelt att definiera hur en kontorsstol ska se ut och 
vilka krav den bör uppfylla. I verkligheten är det inte fullt så enkelt. Egenskaperna 
hos en stol är nämligen endast delvis verifierbara och kontrakterbara.  

Risken med ett kontrakt eller en utvärdering som baseras på vissa parametrar och 
inte andra är att leverantören kan fokusera på dessa och bortse från att det kan 
finnas andra egenskaper som är viktigare. Det finns en skämttidning i den sovjetiska 
tidningen Krokodil där arbetarna kommer dragande på en mycket stor spik. Texten 
under teckningen lyder: Vi har uppnått årets produktionsmål, tio ton spik. 

Genom att enbart fokusera på en mätbar aspekt av produkten finns risk för att andra 
egenskaper underbetonas. Och på samma sätt som med spiken i Sovjet förhåller det 
sig förhåller det sig förstås även med kontorsstolar. 

Vid en upphandling av kontorsstolar förekommer tre typfall: 1) Klädd sits och klädd 
rygg, ej gungfunktion, 2) Klädd sits och klädd rygg med gungfunktion, 3) Klädd sits 
och klädd rygg, synkron.  

När en stol upphandlas är det alltså primärt egenskaper hos dessa tre typfall som 
räknas. 
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Exempel på faktorer som ger poäng är sådant som: alternativa utföranden, 
justerbarhet reglage, alternativa reglage, ljud, fotkryss, städbarhet, hålprofiler, 
skärrisk, materialkvalitet, noggrannhet vid tillverkning, produktdokumentation, 
helhetsbedömning av produktens funktion.  

Vissa av dessa faktorer är förhållandevis entydiga, medan andra faktorer förutsätter 
en subjektiv bedömning av en tjänsteman på Försvarets materielverk (som ansvarar 
för just denna utvärdering). 

Det är exempelvis möjligt att mäta hur mycket stolen gnisslar eller låter när man 
arbetar, däremot är det svårare att på ett objektivt sätt avgöra om tillverkaren varit 
noggrann vid tillverkningen, ett kriterium som förekommer i Kammarkollegiets 
upphandlingar. 

Svårverifierbar kvalitet ger upphov till olika former av opportunism. Dimitri m fl [2] 
skiljer mellan opportunism ex-ante och opportunism ex-post. Den första typen av 
opportunism handlar om att säljaren fokuserar på verifierbara och specificerade 
egenskaper hos produkten, trots att köparen vet att säljaren egentligen är intresserad 
även av de andra egenskaperna.  

Det kan handla om att säljaren medvetet utnyttjar brister i upphandlingsunderlaget, 
exempelvis att köparen glömt specificera att en dator ska ha en hårddisk för att 
kunna lagra data (det har faktiskt hänt). Mindre spektakulära exempel kan vara att 
leverera en kontorsstol som visserligen följer specifikationerna, men är så obekväm 
att ingen kan sitta på den under någon längre tid. Det senare förutsätter förstås att 
”bekvämlighet” inte ingår i den grundläggande specifikationen. 

För att den offentliga upphandlingsprocessen ska kunna fånga upp 
kvalitetsparametrar krävs det att användarnas subjektiva bedömning av produktens 
kvalitet får ett avgörande inflytande över valet av produkt. Att enbart lägga till en 
parameter i en centralt utformad poängregel som man kallar ”subjektivt upplevd 
kvalitet” är inte tillräckligt. Det är som att bara beställa trettio ton spik. 

Snarare bör processen utformas i flera steg där den första delen handlar om att välja 
bort produkter som inte uppfyller grundläggande miljömässiga eller 
säkerhetsmässiga krav. I takt med att kvalitetsegenskaperna som ska bedömas blir 
mer subjektiva är det lämpligt att besluten flyttas närmare de slutliga konsumenterna. 

Eftersom många av de mer subjektiva egenskaperna hos produkten kan röra dess 
användning i en specifik miljö är det vitalt att bedömningen sker lokalt. Detta minskar 
också risken för att en enskild subjektiv bedömning får alltför stort inflytande över 
vilka produkter som slutligen distribueras. Risken för otillbörligt inflytande kan då 
också hållas nere, då de ekonomiska insatserna vid varje enskild bedömning är 
förhållandevis små. Naturligtvis ansvarar de upphandlande myndigheterna för att 
bedömningen i varje enskilt fall sker på ett oväldigt sätt. 
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OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 

Strategisk anbudsgivning är en term som beskriver anbud som är utformade specifikt 
för att vinna upphandlingar. Ett exempel på strategisk anbudsgivning kan vara en 
upphandling av tre produkter A, B och C, där endast priset på produkt A är 
avgörande för vem som vinner upphandlingen. 

Lås oss anta att tillverkningskostnaden för produkt A är 1 000 kronor, för B 1 200 
kronor och för C 1 400 kronor. Anta vidare att det är ungefär lika sannolikt att en 
kund väljer någon av produkterna. Hur mycket kan en leverantör då erbjuda produkt 
A för, utan att gå med förlust? 

Svaret är att man kan ta noll kronor eller till och med att betala kunden för att välja A. 
Skälet är att prissättningen på produkt B och C är fri och att leverantören alltid kan 
höja priset på produkt B och C för att kompensera förlusten på produkt A. 

I verkligheten skulle en aggressiv anbudsstrategi kanske leda till att många kunder 
väljer produkt A. Det finns således en gräns för hur långt man kan driva strategin. 
Men även om sannolikheten skulle öka från 1/3 till hälften när priset sänks skulle det 
vara lönsamt för leverantören att bjuda lägre än tillverkningskostnaden. Med ett pris 
på 800 kronor för produkt A och 1 450 kronor respektive 1 650 kronor för produkt B 
och C gör leverantören alltjämt en vinst. 

Normalt finns det förstås betydligt fler än tre produkter. I en typisk prislista 
förekommer inte mindre än 300 olika varianter av kontorsstolar. Sannolikheten för att 
en kund ska välja just det typfall som ligger till grund för anbudsutvärderingen är då 
ganska låg. Dock finns det ingen officiell statistik över hur de faktiska leveranserna 
förhåller sig till typfallen, varför vi inte har en aning om hur omfattande detta problem 
är. Det man med ganska stor sannolikhet kan säga är att det är stort. 

Trots att osund strategisk anbudsgivning rimligen är ett stort problem är litteraturen 
som behandlar detta ämne relativt knapphändig. På svenska finns framför allt Karl 
Lundvalls och Kristian Pedersens rapport ”Osund strategisk anbudsgivning i offentlig 
upphandling” [15]. 

De skiljer mellan tre olika former för strategisk anbudsgivning: Löftesbrott, 
koncernstrategisk anbudsgivning, samt manipulation av relativa 
utvärderingsmodeller. Undersökningen visar att problemen är betydande inom såväl 
kontorsvarubranschen och möbelbranschen. Det är intressant då dessa branscher till 
sin struktur liknar varandra i meningen att produkterna är påtagligt heterogena och 
produkternas egenskaper svåra att fånga med konkreta kvalitetsmått. 

Även om antalet svarande i de enkäter som skickats ut inom ramen för 
undersökningen är lågt visar den med all önskvärd tydlighet att strategisk 
anbudsgivning och löftesbrott förekommer. När det gäller generella förslag om vad 
som skulle kunna göras för att komma åt problemen framstår Bättre uppföljning som 
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det viktigaste förslaget, tätt följt av Skarpare och tydligare villkor i 
uppföljningsunderlaget och Bättre utvärderingsmodeller. Det är ytterst få 
respondenter (mindre än fem procent) som tror att ett skarpare 
upphandlingsregelverk skulle vara en lösning. 

Även om löftesbrott förvisso förekommer inom möbelbranschen är det svårt att säga 
om detta är ett större eller mindre problem än i andra branscher. Det som däremot är 
ett problem är att ramavtalet kringgås av såväl myndigheter som anbudsgivare. 
Lundvall & Pedersen [16] skriver följande angående leverans av produkter som inte 
ingår i ramavtalet. 

”Vid tillämpning av ramavtal med flera leverantörer riskerar den 
upphandlande myndigheten dessutom skadeståndsskyldighet om den 
tillåter att den leverantör som är högst rangordnad avviker från 
ramavtalet på ett sätt som innebär att leverantören kan ta fler uppdrag 
eller får bättre villkor än vad som annars hade varit möjligt. En sådan 
situation kan bland annat uppstå då leverantören anger att den inte har 
möjlighet att offerera en produkt som omfattas av ramavtalet men 
erbjuder en annan och dyrare ersättningsprodukt i stället. Om det rör 
sig om ett ramavtal med rangordning är den upphandlande 
myndigheten normalt sett skyldig att avböja ett sådant erbjudande och i 
stället tillfråga den leverantör som är rangordnad på andra plats. Om 
andrahandsleverantören går miste om uppdrag till följd av att 
förstahandsleverantören tillåts avvika från villkoren i ramavtalet kan 
detta medföra skadeståndsskyldighet för den upphandlande 
myndigheten.” 

Detta är en regel som över huvud taget inte verkar tillämpas på möbelområdet. När 
ett ramavtal tecknas är utgångspunkter en så kallad typprodukt. När det exempelvis 
gäller kontorsstolar finns tre så kallade typfall. 

När upphandlande myndigheter avropar produkter inom ramen för ramavtalet är det 
förmodligen rätt ovanligt att avropet gäller en kontorsstol av just den typmodell som 
ramavtalet avser. Eftersom någon uppföljning av vad som har levererats inte görs är 
det omöjligt att avgöra exakt hur sällsynt det är att typprodukten levereras. En 
indikation kan dock ges av att typmodellerna är kanske tre produkter i en avropslista 
som ofta innehåller närmare 300 olika produkter eller varianter (exempelvis 
kontorsstolar). 

Eftersom priset som ramavtalet baseras på endast avser typprodukten innebär det 
att den leverantör som har rankats etta i ramavtalet kan leverera resten av 
produkterna i listan till valfritt pris. Det är med andra ord myndighetens 
inköpsansvariga som själva gör bedömningen av om produkten i fråga är prisvärd.  

Som vi ska se senare förekommer det påtagliga avvikelser mellan de priser och 
kvalitetsnivåer som specificeras i typfallen och det urval som kunden, det vill säga 
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den offentliga myndigheten, senare kan välja ur. Då priset som ramavtalet baseras 
på bara gäller tre produkter av 300 möjliga kombinationer (50 olika typer av stolar 
och sex olika varianter av tyg) kan man fråga sig hur många stolar av den typ som 
företaget vunnit anbudet på som verkligen levereras. Räknar man med alla tillval som 
inte heller är upphandlade ter sig utbudet närmast oändligt. 

En rimlighetsbedömning är att mindre än tio procent av de levererade 
kontorsstolarna utgörs av typfallen. Detta innebär att prissättningen i princip är helt fri 
på resterande nittio procent av sortimentet. Effekten av hela förfarandet 
(upphandlingen) blir därmed att man har valt den billigaste leverantören för tio 
procent av produktutbudet och samtidigt begränsat antalet tänkbara leverantörer på 
hela produktområdet till en enda. 

Det är förstås inte självklart att en process som den beskrivna bidrar till att välja ut de 
bästa produkterna eller ens till att sänka priserna. Effekten av att man får den 
billigaste produkten inom en tiondel av sortimentet måste vägas mot att antalet 
leverantörer inom nittio procent av sortimentet begränsas till en. 

Motargumentet skulle kunna vara att leverantören måste visa att man i sin ordinarie 
prislista verkligen säljer produkterna med en rabatt som motsvaras av den 
prissänkning som ramavtalet ger. Frågan är hur mycket denna regel är värd om det i 
praktiken inte finns någon större marknad för dessa produkter utanför de offentliga 
avtalen? 

Den form av strategisk anbudsgivning som förekommer inom möbelbranschen är ett 
fenomen som lagstiftaren inte förutsett. Det är inte bara så att osund strategisk 
anbudsgivning förekommer. Den förekommer dessutom i så stor omfattning att den i 
praktiken sätter Lagen om offentlig upphandling (LOU) ur spel. 

Genom att studera en avropsprislista går det i regel att se vilken produkt som är det 
så kallade ”typfallet” och alltså den som hela anbudet baseras på. Priset på just 
denna produkt är i allmänhet betydligt lägre än för det övriga sortimentet. Det är inte 
ovanligt att prisskillnaden uppgår till 100 procent eller mer. Delvis skulle detta kunna 
förklaras med att produkten tillverkas i stora volymer. Men med all sannolikhet är det 
faktum att den är en typprodukt den viktigaste förklaringen. 

De övriga produkterna avviker på olika sätt från typfallet genom att ha annat tyg, 
andra funktioner, vara mer bekväma, et cetera. Framför allt avviker de dock 
prismässigt. Den enda faktor som ur ett ekonomiskt perspektiv avhåller 
leverantörerna från att lämna nollbud på typfallen torde vara risken för att stolarna då 
verkligen skulle komma att avropas i stor omfattning. 

Om den produkt som leverantören vunnit anbudet med nästan aldrig levereras blir 
ramavtalet förstås meningslöst. Det kan i värsta fall vara så att endast tillräckligt stora 
företag har den kapacitet som krävs för att erbjuda ett så stort sortiment att 
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sannolikheten för att en kund ska välja typfallet (som förmodligen är en ren 
förlustaffär att tillverka) blir tillräckligt liten.  

Om bredden på sortimentet och förmågan att utforma avropsprislistan på ett sätt som 
minimerar sannolikheten för att kunden väljer typfallet är det avgörande för framgång 
i offentlig upphandling kommer det till slut bara att finnas ett fåtal leverantörer kvar. 
Med bara ett fåtal leverantörer och ett litet antal typfall i förhållande till det totala 
produktutbudet har LOU i praktiken sidsteppats. I värsta fall bidrar LOU då bara till att 
öka marknadskoncentrationen och till att höja den genomsnittliga prisnivån för 
offentliga myndigheter. 

Men eftersom vi inte vet vad som levereras vet vi förstås inte heller om 
upphandlingen via centrala rangordnade avtal bidrar till att höja eller sänka prisnivån 
när det gäller kontorsmöbler. En möjlighet vore förstås att undersöka vad privata 
företag betalar för motsvarande produkter. Detta förutsätter dock att något eller några 
privata företag är villiga att öppna sina böcker för jämförande analys. 

En fråga som har direkt anknytning till den strategiska anbudsgivningen är frågan om 
den som lägger anbudet också bör vara den aktör som är generalagent för eller 
tillverkar möblerna i fråga. Mycket talar för att någon sådan restriktion inte är lämplig, 
då det i praktiken skulle vara svårt eller omöjligt att dra gränsen mellan egen 
tillverkning, generalagentur eller att leverantören helt enkelt köper in produkter från 
andra leverantörer och säljer dessa vidare. 

Frågan är emellertid intressant då upphandlingar kan leda till att samma möbler säljs 
av olika ramavtalsleverantörer till olika priser och olika villkor inom ramen för samma 
ramavtal. Detta hade förmodligen inte varit något problem om produkten hade varit 
homogen, till exempel olja eller vete eller kaffe. Risken för strategisk anbudsgivning 
kan dock öka om nya aktörer som är specialiserade på strategiska anbud har fritt 
tillträde till marknaden. 

Nya aktörer är inte med nödvändighet lika begränsade vid utformningen av anbud 
som etablerade. Eftersom de största företagen måste publicera sina prislistor och 
ofta bevisa att den rabatt som erbjuds inom ramen för ramavtalet även gäller andra 
kunder finns en faktor som i viss utsträckning kan avhålla företagen från att bjuda 
strategiskt. 

För ett företag som kanske enbart startats i syfte att vinna en enskild offentlig 
upphandling finns inga sådana restriktioner. I praktiken går det att använda vilka 
priser som helst i prislistan då det inte behöver finnas någon annan marknad för just 
detta företag än den nu aktuella. 

Det är naturligtvis även möjligt för större företag att starta egna konsultbolag som 
enbart har till uppgift att paketera produkter från andra leverantörer för att på 
effektivast möjliga sätt presentera dessa produkter i ett anbud. 



 24 

Då typprodukterna som upphandlingen baseras på endast utgör en liten del av 
försäljningen är risken påtaglig att konkurrensen mellan olika upphandlingskonsulter 
och möbelföretag småningom driver fram anbud som enbart är konstruerade för att 
vinna upphandlingar. 

I extremfallet skulle en upphandlingskonsult kunna köpa in de produkter som 
förväntas klara anbudsutvärderingen bäst, för att sedan erbjuda typprodukterna 
gratis. Om typprodukterna endast utgör tio procent av den totala försäljningen räcker 
det med att lägga på tjugo procents extra marginal på resten av sortimentet för att 
kompensera för att en del av sortimentet är gratis för kunden. 

Detta skulle kunna tyckas vara en riskabel strategi, då det är svårt att på förhand 
veta hur stor efterfrågan på typprodukterna kommer att bli. Den höga risken i 
offentliga upphandlingar är dock något som skulle kunna ge små företag en påtaglig 
fördel då de värsta utfallen i praktiken utesluts. Inom finansiell ekonomi brukar man 
kalla detta fenomen för ”Gudfaderssyndromet”. Om man inte kan betala tillbaka sina 
lån spelar det mindre roll hur stora dessa är. Lika bra att maximera risken. 

Risken för att marknadsaktörerna på detta sätt ska utnyttja svagheterna i 
utvärderingsmodellen ökar ju större upphandlingar det handlar om, då insatserna blir 
högre. Att detta ännu inte skett beror sannolikt på att de flesta upphandlingar så här 
långt byggt på förnyad konkurrensutsättning där kunderna vid avrop lägger anbud på 
den specifika produkten. Möjligheten att optimera företags- och anbudsprofilen blir då 
betydligt mindre. 

När upphandlingen är helt centraliserad blir situationen dock en helt annan. Effekten 
kan med tanke på att företag kan använda andra företags produkter som ”typfall” helt 
enkelt bli att man mer utvärderar hur smart anbuden är utformade, snarare än vilken 
produkt som är bäst. Resultatet av utvärderingen blir ett temporärt monopol för en 
leverantör under en period på några år, då leverantören i praktiken kan sätta vilka 
priser som helst på merparten av sortimentet. I praktiken blir den återhållande faktorn 
för priset då enbart budgetrestriktionen för de myndigheter som upphandlar 
produkterna. 

Men då myndigheterna förväntas köpa av den leverantör som är rankad högst enligt 
ramavtalet lär priskänsligheten vara lägre än om myndigheterna kunde välja fritt 
mellan olika leverantörer. Om man handlar inom ramavtalet följer man ju regelverket, 
men om man handlar av någon annan leverantör bryter man mot detta. 

Konsekvensen av att centralisera upphandlingen kan därför ironiskt nog bli att 
priskänsligheten för myndigheterna minskar och att prisnivån blir högre än förutan 
samordnad upphandling. 
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PRODUKTUTVECKLING OCH INNOVATION 

En viktig del av marknadens dynamik är att entreprenörer identifierar behov och 
utvecklar produkter för att möta dessa behov. För att det ska vara intressant att 
utveckla nya produkter krävs dock att slutkonsumenterna har möjlighet att efterfråga 
nya egenskaper. 

Här går det att tänka sig problem med offentlig upphandling som den i allmänhet är 
organiserad. För det första finns ofta ett stort antal så kallade ”skall-krav” som måste 
vara uppfyllda för att produkten ska komma i fråga för försäljning på den offentliga 
marknaden. För det andra krävs det att produkten svarar mot de specifikationer som 
förekommer i de poängregler som används vid utvärderingen. 

Utrymmet för att frångå dessa regler är dock i regel litet och ju fler ”skall-krav” som 
finns, desto mer låser man fast specifikationen.  

Kra
v nr 

Egenskaper Provningsmetod Skall-krav 

C1 Mått  Enligt 
standard 

C2 Säkerhet inkl 
stabilitet, 
hållfasthet och 
hållbarhet 

SS-EN 1335-2: 2009  
och   
SS-EN 1335-3:2009  
 
Tidigare utgåva, daterad 2000, 
accepteras i denna upphandling. 

Enligt 
kravstand
ard 
Enligt 
provnings
standard 

C3 Tilläggskrav för 
bevakningsstolar
: Hållfasthet och 
hållbarhet 

ISO 7173: 1989 Tabell 1, nivå 5  
och 
SS-EN1335-3:2009 Avsnitt 7, 
belastningspunkt J-E och F-H. 
Denna provning skall upprepas 
efter ISO 7173:1989. Efter dessa 
provningar skall kraven enligt C2 
på stabilitet och säkerhet vara 
fortsatt uppfyllda. Tidigare utgåva 
av SS-EN 1335-3, daterad 2000, 
accepteras i denna upphandling 
eller BS 5459-2:2000 Denna 
standard ersätter krav enligt C2 
och C3 ovan. 

Enligt 
standard 
 
Enligt 
standard 

C4 Brand/antändligh
et 

S-EN 1021-1:2006 (Glödande 
cigarett) 

Enligt 
standard 

C5 Möbeltyg Enligt tabell i kapitel 16 i detta 
dokument 

 

Figur 4: Tekniska ”skall-krav” för kontorsstolar 

Nya konstruktioner och modeller måste förstås genomgå föreskrivna tester innan de 
kan komma ifråga för användning på den offentliga marknaden. Detta är en process 
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som kräver stor kunskap om regelverk och omfattande personalresurser. Att ett 
mindre möbelföretag skulle kunna hantera processen lika bra är svårt att tänka sig 
och kraven utgör därmed en tröskel för inträde på marknaden. 

Fördelen med certifieringssystemen är att de garanterar att konstruktionen uppfyller 
vissa grundläggande krav och att den granskning som gjorts i samband med 
godkännandet bara behöver ske en gång. 

Det finns förstås en risk för att vissa krav med tiden blir obsoleta och att krav som 
borde kunna uppfyllas med modernare teknik inte tillräckligt snabbt införs i de olika 
standarder som förekommer. För att inte missa kvalitetsaspekter som är svåra att 
fånga i konkreta specifikationer är det vanligt att man tillfrågar konsumenterna direkt 
eller utnyttjar information om tidigare leveranser av samma säljare.  

Båda dessa strategier kan vara svåra att tillämpa inom ramen för Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). EU-rätten utesluter exempelvis användningen av 
ryktesmekanismer vid upphandling [17], vilket gör det svårt att använda tidigare 
erfarenheter. Att tillfråga konsumenter på ett sätt som garanterar neutralitet och 
opartiskhet är förstås inte heller enkelt. 

I det privata näringslivet, och framför allt på konsumentmarknaden, är ett företags 
rykte en av de viktigaste faktorerna för att avgöra kvalitet. Som Banerjee & Dunflo 
[18] visat är ryktesmekanismen väsentlig på många marknader. I en offentlig 
upphandling förutsätts emellertid att företagen behandlas förutsättningslöst. Detta är 
också en stor skillnad mellan amerikansk upphandlingslagstiftning och europeisk. 
Medan det i Europa är förbjudet att använda information om leverantörers tidigare 
prestationer uppmuntras detta i USA [17]. 

Man har svårt att tänka sig att en offentlig myndighet skulle klara av att upphandla 
små mjukvaruprojekt från leverantörer i länder med mindre effektiva rättssystem, i 
alla fall om myndigheten i fråga tillämpar LOU [18]. Bara processen att ta in alla 
anbud och utvärdera dessa objektivt skulle förmodligen kosta mer än själva projektet. 

Att offentliga myndigheter ofta misslyckas med upphandlingar av komplicerade 
produkter finns åtminstone anekdotisk evidens för, ett exempel är 
Försäkringskassans upphandling av nya datasystem i samband med myndighetens 
omorganisation [19]. Ett problem är just att regelverket försvårar en löpande dialog 
mellan beställare och utförare. 

Tadelis [20] visar att privata företag i större utsträckning än offentliga myndigheter 
bygger långsiktiga relationer och gör utvärderingar efter hand. Lagen om offentlig 
upphandling försvårar dock feedback från myndigheten till leverantören, då utrymmet 
för diskretionära beslut är litet. Konsekvensen kan bli att leverantören ignorerar 
myndighetens önskemål, eftersom det ändå är upphandlingen som är avgörande för 
det ekonomiska utfallet.  
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Bristande feedback är förmodligen ett större problem i branscher där kvaliteten är 
svårmätbar, som i datakonsultbranschen. Problem kan dock uppstå i alla branscher 
där kvalitet inte går att exakt specificera och följa upp efter leverans. Det är också ett 
problem om man förväntar sig att leverantörerna ska vara innovativa och utveckla 
egenskaper som ingen ännu kommit på att efterfråga. 

MARKNADSKONCENTRATION 

Det finns evidens för att centraliserade upphandlingar på vissa områden leder till 
lägre priser. Karjalainen [1] studerar den centralisering som genomförts av 
upphandlingen inom den finska statsförvaltningen och konstaterar att ramavtalen när 
det gäller flygresor och vissa typer av kontorsmateriel ger en prisreduktion på minst 
25 procent. 

Att centraliserade avtal kan bidra till att sänka prisnivån står utom tvivel. Samtidigt 
kan centraliserade avtal påverka marknadsstrukturen på marknader där den 
offentliga sektorn är dominerande kund. Teoretiskt går det därför att tänka sig att 
centraliserade inköp i extremfallet leder till att endast en eller ett fåtal leverantörer 
överlever. 

Caldwell m fl [21] pekar på vikten av att skapa hållbara villkor för marknadens 
aktörer. När privata företag är beroende av offentliga kontrakt kan en alltför aggressiv 
upphandlingsmodell slå ut nyckelaktörer. En central offentlig uppköpare kan därför 
behöva modifiera sin strategi beroende på hur stor andel av marknaden som 
upphandlingen omfattar. 

Grim m fl [22] pekar på olika strategier för att upprätthålla en fungerande konkurrens, 
trots att köparen kan ha en monopsonställning. En vanlig strategi är att dela upp en 
stor upphandling i flera mindre. För marknader där en säljare på sikt riskerar att få en 
dominerande position rekommenderas så kallad ”dual sourcing” [23]. Detta innebär 
att man begränsar den andel av marknaden som varje enskild leverantör kan ha. 

För att uppskatta om det finns någon skillnad mellan de företag som säljer och 
tillverkar kontorsmöbler till privata företag och de företag som säljer kontorsmöbler 
inom ramen för offentliga upphandlingar har vi använt Statistiska Centralbyråns 
företagsregister. Det är dock inte självklart vilka företag som ska jämföras. I 
förädlingskedjan för kontorsmöbler förekommer tillverkare, partihandlare och 
detaljhandelsföretag. Vi kommer därför att titta på alla dessa tre kategorier. 

Eftersom företag kan vara verksamma inom alla dessa tre kategorier kommer vi att 
inkludera företag som ägnar sig åt tillverkning eller handel med kontorsmöbler som 
primär eller sekundär verksamhet enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI). Vi 
jämför sedan de företag som ägnar sig åt partihandel och detaljhandel med företag 
som levererar inom ramen för statliga ramavtal. I den översiktliga beräkningen 
kommer vi att antal att omsättningen i stort sett är proportionell mot antalet anställda. 



 28 

Via Statistiska centralbyrån har alla företag som ägnar sig åt tillverkning eller 
försäljning av möbler valts ut ur företagsregistret. Eftersom företag kan vara 
registrerade i flera SNI-kategorier har vi valt ut alla företag som är registrerade inom 
någon av kategorierna SNI 46470 (partihandel med möbler), SNI 31011 (tillverkning 
av kontorsmöbler), samt SNI 47592 (specialiserad butikshandel med kontorsmöbler). 
Eftersom vi här fokuserar på kontorsmöbler är det specifikt dessa tre 
näringskategorier som primärt är av intresse.  

Bland alla företag som ägnar sig åt partihandel med möbler (SNI 46470) är det med 
detta antagande ungefär 25 procent av omsättningen som sker i företag med fler än 
100 anställda. Bland alla företag som ägnar sig åt tillverkning av kontorsmöbler (SNI 
31011) är det 50 procent av omsättningen som sker i företag med fler än 100 
anställda. Bland företag som ägnar sig åt specialiserad butikshandel (SNI 47592), 
slutligen, är andelen noll procent.  

Dessa siffror, om än approximativa, kan utgöra ett slags referenspunkt för 
Kammarkollegiets olika ramavtal. Det vi vill undersöka är med andra ord om 
storleken skiljer sig påtagligt mellan de företag som levererar till statliga myndigheter 
respektive andra företag. 

I princip finns två typer av avtal: rangordnade avtal (Direkt) och avtal med förnyad 
konkurrensutsättning (Helhet respektive Design och funktion). Offentliga myndigheter 
som använder rangordnade avtal måste vända sig till de högst rangordnade 
leverantören i första hand. Rangordningen kan variera beroende på produktområde. 

I avtal med förnyad konkurrensutsättning sker avrop genom att myndigheten skickar 
förfrågan till samtliga leverantörer. Den leverantör som då erbjuder det bästa priset 
på produkten eller den bästa kombinationen av pris och kvalitet får möjlighet att 
leverera. 

Det är tydligt att de olika principerna får delvis olika effekt på marknaden och att 
typen av företag som vinner upphandlingarna är olika i respektive fall. 
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Figur 5: Företagsstorlek och värdet av möbelleveranser inom ramen för statliga 
ramavtal 

Figur 5 visar hur förekomsten av leveranser inom ramen för de statliga ramavtalen 
varierar med företagsstorlek. Som synes är skillnaden stor mellan de olika avtalen. 
Inom det avtal som benämns ”Direkt” görs 96 procent av alla leveranser av stora 
företag (fler än 100 anställda). 

Detta kan jämföras med leveranserna inom ramen för de två andra typerna av avtal 
endast till 33 procent tillfaller stora företag. Skillnaden indikerar att rangordning kan 
gynna stora företag på bekostnad av små, en effekt som inte nödvändigtvis bidrar till 
att stärka konkurrensen på marknaden. 

Det bör noteras att Kammarkollegiet gjort det möjligt för företag att lägga bud på 
enskilda varugrupper, exempelvis arbetsstolar eller sammanträdesbord. Trots det 
tycks de största företagen dominera marknaden när någon förnyad 
konkurrensutsättning inte förekommer.  

Som vi noterar i avsnittet om ”anbud via ombud” finns det en teoretisk möjlighet för 
små företag att konkurrera framgångsrikt med större företag – detta gäller speciellt 
när företagen inte utvärderas som sådana, utan bara de produkter som de erbjuder. 
Men som vi också noterat är det inte säkert att denna möjlighet gynnar mindre 
tillverkare. Om ramavtalen konsekvent tilldelas de företag som offererar de produkter 
som rankas högst kommer alla vinnande anbud småningom att innehålla dessa 
produkter som typfall. 
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Att små företag kan vinna en upphandling innebär därför inte att stordriftsfördelarna i 
tillverkningen av produkterna minskar, snarare tvärtom. Upphandlingarna blir en 
turnering där vinnaren tenderar att ta hela marknaden. Om detta är bra eller dåligt för 
kvalitet och tillverkningskostnader är oklart, dock lär mindre tillverkare få betydligt 
sämre förutsättningar att hävda sig än på en marknad där efterfrågan är mer 
heterogen. 

ÖVERKLAGANDE AV UPPHANDLINGAR 

En viktig förklaring till att enskilda kommuner och myndigheter vill undvika att göra 
egna upphandlingar är att upphandlingar ofta överklagas. Det handlar ofta om 
detaljer i ofta komplicerade underlag för utvärdering eller informationsbrister. Att 
centralisera upphandlingen kan då vara en fungerande strategi, då antalet 
överklaganden minskar. 

Det är emellertid inte givet att sannolikheten för att upphandlingen ska överklagas 
minskar. Om upphandlingens värde är litet i förhållande till de rättsliga kostnaderna 
kan det vara olönsamt att påpeka brister eller att överklaga enbart för att försena 
upphandlingen och för att skada konkurrenter. 

Risken för att upphandlingar ska överklagas kan också vara ett skäl till att det blivit 
vanligare med centrala upphandlingar där leverantörerna enligt EU-rättens krav 
rangordnas. Eftersom statistiken om upphandlingarnas storlek och kostnaden för 
överklaganden inte har tillåtit uppföljning och analys av om centralisering verkligen 
minskar de totala kostnaderna för rättsliga processer. 

Det är inte självklart att en centralisering av upphandlingar minskar kostnaderna för 
rättsliga processer då den stora kostnaden för samhället sannolikt är att produkterna 
inte kan levereras i tid. Eftersom en del av kostnaden för överklagandena faller på 
anbudsgivarna själva och det är sannolikt att den fasta kostnaden för att förbereda 
ett mål är ganska oberoende av hur stor upphandlingen är kan man också tänka sig 
att det ekonomiska utbytet av att överklaga en förhållandevis liten upphandling är 
begränsat. 
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Förfarande Antal 
upphandlingar 

Varav 
överprövade 

Andel (procent) 

Selektivt 136 17 13 
Öppet 4 326 495 11 
Förhandlat 440 31 7 
Urvalsupphandling 310 20 6 
Förenklat 13 525 674 5 
Påskyndat selektivt 2 0 0 
Påskyndat 
förhandlat 

3 0 0 

Kvalificeringssystem 3 0 0 
Konkurrenspräglad 
dialog 

8 0 0 

Formgivningstävlan 2 0 0 
Totalt 18 755 1 237 7 

Tabell 3: Andel upphandlingar som överklagas 

Detta är någon som också antyds av det faktum att upphandlingar med förenklat 
förfarande, vilket ofta är mindre upphandlingar, överklagas med något mindre 
sannolikhet (fem procent) jämfört med upphandlingar med öppet förfarande (elva 
procent). Eventuella samband mellan volymer och sannolikhet för överklagande bör 
dock utredas vidare i takt med att tillgången till data blir bättre. 

Ett annat skäl till att antalet överklaganden kan bli mindre vid förnyad 
konkurrensutsättning är att någon avtalsspärr inte nödvändigtvis råder vid förnyad 
konkurrensutsättning. Även kontraktstilldelningen kan förstås överprövas, men det 
blir i så fall inte en förvaltningsrättslig process utan en civilrättslig. Kostnaden för att 
överpröva blir då avsevärt högre, vilket kan hålla nere överklagandefrekvensen. 

Myndigheter väljer dock ofta att tillämpa frivillig avtalsspärr, då det annars blir möjligt 
för anbudsgivarna att överklaga inom ett halvår efter att avtal har träffats. Genom att 
förändra denna regel (15 kap § 15 LOU) och avskaffa kravet på avtalsspärr för att 
undantaget ska gälla skulle risken för överklaganden möjligen kunna reduceras. 

Vi ser också att tendensen att överklaga upphandlingar verkar ha ökat under en 
period då upphandlingarna samtidigt centraliserats [4]. Det behöver förstås inte 
innebära att det finns ett direkt samband, men man bör heller inte utesluta att det 
skulle kunna finnas ett sådant. 

 



 32 

TEORETISKA LÖSNINGAR 

Det finns en mängd problem som måste hanteras vid offentlig upphandling. Jag 
kommer här att ta upp fyra av dessa och peka på hur man kan hantera dem. Det 
handlar om att främja kvalitet och innovation, att utnyttja stordriftsfördelar, att minska 
kostnaderna till följd av överklaganden och rättsprocesser, samt att förhindra 
strategisk anbudsgivning. I vissa fall är lösningarna likartade, i andra fall måste man 
hitta kompromisser mellan olika mål.  

Därför avslutar jag avsnittet med en tankemodell som jag kallat “tvåstegsmodellen för 
offentlig upphandling”. Syftet med att presentera en modell är att systematisera den 
kunskap som vi får genom att kombinera ekonomisk teori och praktiska erfarenheter 
från den verkliga världen. Målet är att i möjligaste mån uppnå en situation där 
konkurrens skapar en kontinuerlig förbättringsprocess och inte bara är något som 
företagen utsätts för vart fjärde år. 

Det finns, mig veterligen, ingen ekonomisk teori som behandlar offentlig upphandling 
av möbler per se. Men som vi ser är inga av de problem som uppkommer unika för 
möbelindustrin och alla de problem som vi stöter på har i en eller annan form 
behandlats i den ekonomiska litteraturen.  

Tanken om att upphandla i två steg är inte ovanlig och förekommer vid upphandling 
av såväl tjänster som varor [24]. Tanken är förstås inte att uppfinna hjulet på nytt, 
utan att skapa en modell för upphandling som gör det möjligt att avgöra vilka delar 
som ska centraliseras och vilka uppgifter som måste decentraliseras. 

Den perfekta modellen för upphandling kommer aldrig att finnas. Det bästa vi kan 
hoppas på är att hitta en tankeram som gör det möjligt för oss att undvika de största 
misstagen och att röra oss i rätt riktning. 

KVALITET OCH INNOVATION 

De problem som kan uppstå till följd av olämpligt utformade standardspecifikationer 
är i någon mån desamma som de problem som kan uppstå när olika poängsystem 
styr leverantörernas uppmärksamhet i fel riktning. Diskussionen är snarlik den som 
gäller offentligt finansierade tjänster och styrformen ”New Public Management”.  

New Public Management har kritiserats för att skapa incitament för fel saker, att 
begränsa innovationskraften hos producenterna och att ge upphov till suboptimala 
beteendemönster. Parallellen till systemet för offentlig upphandling av möbler är 
tydlig. Upphandlarna utformar regler som leverantörerna efter en tid anpassar sig till.  

När det gäller sjukvården har en lösning varit att bredda ansvaret för producenterna 
och att göra kopplingen mellan patienternas behov och val avgörande för 
producenternas ersättning. Ska man dra en parallell till möbelindustrin skulle en 
strategi kunna vara att i större utsträckning förlita sig på lokala bedömningar och ta 
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större hänsyn till subjektiva behov. Det kan naturligtvis vara svårt att göra det inom 
ramen för nuvarande upphandlingslagstiftning, men exempel från SKL Kommentus 
Inköpscentral påvisar hur man kan använda bedömningspaneler för att väga in 
kundens behov. 

Att vidga ramarna för bedömningen kan förstås vara riskabelt då det ökar riskerna för 
otillbörlig påverkan av potentiella leverantörer. Man måste dock fråga sig vilken risk 
som är störst, risken för att bedömningen av behoven blir alltför fyrkantig och 
teknokratisk eller risken för att oegentligheter skulle kunna förekomma? 

I ett land med en förhållandevis stabil ämbetsmannakultur, som Sverige, är den 
avvägningen kanske inte densamma som i ett land där korruption är mer vanligt 
förekommande, som exempelvis Grekland. 

Den generella bilden från de upphandlingar som här har studerats är inte att 
korruption är något stort problem. Däremot finns stora problem med strategisk 
anbudsgivning och en alltför stelbent utvärdering av produkterna. Det verkar också 
finnas problem för små leverantörer att delta i de centraliserade rangordnade 
upphandlingar som förekommer. 

För att öka innovationsförmågan och förbättra kopplingen mellan kundernas behov 
och produkternas egenskaper kommer jag här att presentera två rekommendationer.  

Den första är att i ökad utsträckning mäta och utvärdera brukarnas uppfattning av 
produkterna. Denna utvärdering behöver inte enbart ske i offentlig sektor, utan kan 
också göras på privata företag. Mått och steg måste förstås vidtas för att göra 
sådana utvärderingar trovärdiga. 

Den andra rekommendationen är att i görligaste mån upprätthålla en kontinuerlig 
urvalsprocess. En teknik kan vara att i likhet med SKL Inköpscentral Kommentus 
eller Kammarkollegiets upphandlingar Helhet respektive Design & Funktion arbeta 
med förnyad konkurrensutsättning när detta är möjligt. Sådana förfaranden kan göra 
det möjligt för enskilda beställare att gå före när det gäller tekniska krav.  

Lokala upphandlingar i form av förnyad konkurrensutsättning gör det också möjligt att 
skapa en tydligare koppling mellan den upphandlande myndighetens behov och 
leverantören. När man i offentliga upphandlingar tvingas använda typfall som i ringa 
utsträckning speglar beställarnas behov blir kostnaderna för att uppnå 
stordriftsfördelar större än nackdelarna. 

För att minska risken för överklaganden av upphandlingsprocessen kan elektroniska 
förfaranden och standardavtal användas. Det är inte självklart att sannolikheten för 
överklaganden, eller ens kostnaderna för eventuella överklaganden, ökar med 
upphandlingarnas storlek. Kostnaderna för juridiska ombud måste också sättas i 
relation till värdet av varje enskild upphandling. Det är samtidigt viktigt att 
elektroniska och förenklade förfaranden inte gör utvärderingen alltför mekanisk. 
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Snarare bör man sträva efter att låta de subjektiva och lokala värderingarna styra 
valet av produkt.  

Den generella rekommendationen blir att tillåta en mångfald av utvärderingskriterier 
där subjektiva bedömningar och lokala preferenser ges ett så stort utrymme som 
lagen tillåter. Det kan handla om att olika opartiska och objektivt sammansatta 
bedömningsgrupper tillåts utvärdera produkterna innan köp. Ett exempel på hur man 
kan använda sådana metoder är SKL Inköpscentral Kommentus ombudsavtal för 
Stockholms Stad från 2010 där en bedömningsgrupp ges möjlighet att bedöma 
möblernas prisvärdhet. 

Det behöver förstås inte tilläggas att den upphandlande enheten har en skyldighet att 
se till att någon otillbörlig påverkan på bedömarna inte förekommer. 

UTNYTTJA STORDRIFTSFÖRDELAR 

Som skäl för att centralisera upphandlingar brukar anföras stordriftsfördelar. Det finns 
exempel på att centralisering har gett upphov till drastiskt minskade kostnader [1]. 
Det gäller dock att vara försiktig och att inte generalisera. Att fokusering på vissa 
specifika parametrar leder till att prestationen rörande just dessa parametrar 
förbättras är inte förvånande, utan bara en direkt effekt av att fokus lagts på just 
dessa parametrar. Detta behöver dock inte innebära att produkten eller tjänsten som 
sådan har blivit mer prisvärd för brukaren.  

Om det förekommer icke-observerbara parametrar kan kostnaden för att bortse från 
dessa vid upphandlingen mycket väl vara större än de vinster som uppnås genom att 
exempelvis priset blir lågt. När centraliseringen av en upphandling leder till att en helt 
annan produkt utvärderas än den som de facto levereras kan man ifrågasätta om 
effektivitetsökningen verkligen är värd priset. Man kan visserligen få en svart 
standardarbetsstol väldigt billigt. Problemet kan vara att nästan ingen bara vill ha en 
svart standardarbetsstol.  

Då behoven kan vara olika finns risk för att en effektivitetsmätning som tar sin 
utgångspunkt i just de parametrar som man har valt att lägga till grund för 
upphandlingen leder till en överskattning av de ekonomiska vinsterna. Vem vet om 
man vinner på karusellen det man förlorar på gungorna. 

Det kan emellertid finnas lösningar som gör det möjligt att centralisera vissa delar av 
upphandlingsprocessen, utan att förlora möjligheten att göra lokala anpassningar. 
Frågan om centralisering eller decentralisering måste därför kanske omformuleras en 
aning. Frågan är snarare; vad ska centraliseras och vad måste förbli lokalt? 

DUBBLA KANALER 

Inom offentlig upphandling förekommer det att upphandlaren tillämpar en strategi för 
att upprätthålla en fungerande konkurrens och en mångfald leverantörer. Detta är 
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vanligt exempelvis inom den amerikanska försvarsindustrin och brukar kallas ”dual 
sourcing” [23].  

Problemet med dual sourcing är, sett i ett EU-rättsligt perspektiv, att de andelar som 
respektive leverantör förväntas leverera måste definieras inom ramen för 
upphandlingen. Detta kan göra det svårt att överlåta valet av leverantör till den 
avropande myndigheten.  

Som Andrei Shleifer konstaterar [25] skulle en konsekvent användning av dual 
sourcing att leda till ett system med kundval, liknande det som råder inom ramen för 
Medicare och akutsjukvård i USA. Det är också den modellen som ligger bakom 
Lagen om valfrihetssystem (LOV), som i praktiken är ett specialfall av Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) där avropen sker genom att enskilda konsumenter väljer 
leverantör. 

När det gäller möbler är ett sådant förfarande något mer komplicerat. Det går förstås 
att tänka sig att en enskild anställd själv väljer möbler, men då vederbörande arbetar 
vid en offentlig myndighet är det i praktiken också ett myndighetsbeslut. Den 
avgörande faktorn blir om beslutet om vilken möbel som väljs vid varje enskilt avrop 
kan ske på ett tillräckligt objektivt sätt. Detta kräver ytterligare juridisk analys. 

Även om dual sourcing skulle kräva att andelarna fixeras skulle förfarandet vara 
förenat med många fördelar, bland annat en större kontinuitet och ett något mindre 
fokus på pris. En annan fördel är att konkurrensen blir kontinuerlig och inte 
begränsad till de enstaka upphandlingar som kanske bara sker vart fjärde år. 

KOSTNADERNA FÖR RÄTTSPROCESSER 

Inom ramen för projektet har jag inte lyckats klarlägga hur storleken på 
upphandlingarna påverkar kostnaden för rättsprocesser och överklaganden. Siffror 
från Visma Opic visar dock att upphandlingar som sker inom ramen för förenklat 
förfarande överklagas betydligt mer sällan än upphandlingar som sker via öppet 
förfarande.  

En slutsats av detta skulle kunna vara att man bör höja gränsen för 
direktupphandling för att öka andelen upphandlingar som kan ske via förenklat 
förfarande. 

Det är också möjligt att en förändring av reglerna när det gäller avtalsspärr skulle 
kunna bidra till att minska incitamenten för att överklaga tilldelning vid förnyad 
konkurrensutsättning. Att tillämpa avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning är 
visserligen frivillig, men sker av olika skäl i regel ändå. 

Två rekommendationer med utgångspunkt i detta är alltså att dels höja gränsen för 
direktupphandling, dels se över reglerna om avtalsspärr vid förnyad 
konkurrensutsättning. 
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STRATEGISK ANBUDSGIVNING 

Risken för strategisk anbudsgivning kan öka med graden av centralisering. Ju mer de 
slutliga brukarnas behov eller efterfrågan avviker från det centrala anbudets 
specifikationer, desto större är risken att anbudsgivarna utnyttjar svagheter i 
anbudsförfrågan som vid en centraliserad upphandling måste fånga in alla 
användares behov. 

Det finns två sätt att hantera detta. Det ena är att se till att de produkter som 
levereras verkligen är de som anbudsgivarna tävlar om att leverera. I 
Kammarkollegiets centrala avtal Direkt är det sannolikt endast några procent av 
leveranserna som är så kallade typprodukter. I en typisk prislista för avrop inom 
ramen för ett ramavtal förekommer flera hundra produkter, varav några stycken är de 
som företaget vunnit avtalet med. 

Genom att följa upp exakt vilka produkter som levererats skulle systemet kunna 
göras mer neutralt. Det förutsätter dock att alla avrop registreras och att det regleras 
exakt vilka produkter som ingår i prislistan. 

Ett enklare sätt att hantera problemet torde dock vara att endast använda förnyad 
konkurrensutsättning. Det kan innebära att man som i fallet med SKL Inköpscentral 
Kommentus fall använder förnyad konkurrensutsättning vid avrop som överstiger ett 
visst belopp, exempelvis 100 000 kronor. 

E-upphandling skulle också kunna underlätta mindre avrop, då 
transaktionskostnaderna minskar påtagligt [26]. I någon mån kan mindre inköp också 
ske inom ramen för den gräns för direktupphandling på 600 000 kronor som 
föreslagits av Upphandlingsutredningen [27]. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att e-upphandlingar och andra förenklade 
förfaranden lämnar utrymme för lokal anpassning och subjektiva bedömning. Annars 
blir den förnyade konkurrensutsättningen antingen bara en återspegling av de 
kriterier som lagts fast på central nivå eller också en upphandling där enbart priset får 
avgöra valet av produkt. 

Möbelsektorn skiljer sig från många andra sektorer i och med att konsumenternas 
preferenser och krav kan variera påtagligt. Ofta handlar skillnaderna i preferenser om 
svårfångade parametrar som design eller färg. Det går ofta inte att objektivt avgöra 
om ett visst tyg är ”bättre” än något annat. 

Problemet med centraliserade upphandlingar är att de för att bidra till effektiviteten 
måste främja stordrift. När det gäller kaffe eller bensin är detta relativt oproblematiskt. 
Men när det gäller kontorsmöbler är det tveksamt om det alltid går att förena 
stordriftsfördelar med ett heterogent behov. 
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TVÅSTEGSMODELLEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING 

Ju mer heterogent behovet är, desto mindre lämplig är produkten för centraliserad 
upphandling. Stordriftsfördelarna som uppnås via central upphandling tas ut av de 
nackdelar som uppkommer när produkterna inte blir tillräckligt anpassade till lokal 
efterfrågan. 

Henry Ford uttryckte sig så här angående T-forden: 

” Any customer can have a car painted any colour that he wants 
so long as it is black." 

I dag är bilarnas färger och utformning mer pluralistisk. Industrin har hittat metoder 
för att kombinera stordriftsfördelar med variation. Ett gemensamt chassi kan vara bas 
för många olika varianter av samma bilmodell och i många fall byggs helt olika 
modeller på samma typ av chassi. 

På samma sätt förhåller det sig med offentlig upphandling. Om man vill centralisera 
upphandlingen krävs det att man hittar en fungerande modell för att kombinera 
stordriftsfördelar med variation i modellutbudet.  

En vanlig variant är ramavtal med förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att man 
först väljer ut de leverantörer som kan komma i fråga. I regel sker urvalet främst på 
grundval av kvalitetsaspekter hos produkterna. Avgörande kan vara hur väl ett antal 
typprodukter uppfyller olika kvalitetskrav. 

Därefter sker en förnyad konkurrensutsättning, vilket innebär att leverantörerna som 
ingår i ramavtalet och som uppfyller de grundläggande kraven får möjlighet att ånyo 
tävla om att leverera sina produkter till en upphandlande enhet. 

Denna modell innehåller enligt min mening embryot till en fungerande tankeram. Den 
erbjuder flexibilitet och stordriftsfördelar, utan att helt bortse från kundernas skiftande 
behov. Precis som i fallet med biltillverkning handlar det dock om att lägga varje 
enskild del av upphandlingen på rätt nivå. 

Ett första steg kan vara att dela upp produkternas egenskaper i två kategorier; 
generaliserbara egenskaper och specifika egenskaper. Generaliserbara egenskaper 
kan vara egenskaper som gäller alla produkter i en viss produktkategori, exempelvis 
brandsäkerhet, miljöanpassning eller certifiering av internationella institut eller 
myndigheter. 

Specifika egenskaper är allt som inte kan fångas av de generaliserade måtten eller 
egenskaper som kanske bara efterfrågas av vissa kunder. En kontorsstol som 
uppfattas som designmässigt lämplig för landshövdingens residens i Uppsala 
behöver inte vara designmässigt lämplig för ett IT-företag i Kista. 
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När denna uppdelning väl är gjord är nästa steg att dela upp upphandlingens 
regelverk på samma sätt. De aspekter som är gemensamma för alla upphandlingar 
placeras på central nivå, medan de aspekter som måste anpassas till varje enskild 
kund placeras på lokal nivå. 

Lämpligen kan E-tjänster användas för att dra nytta av stordriftsfördelar. Med en 
effektiv utformning behöver en förnyad konkurrensutsättning då inte bli mer 
komplicerad än ett vanligt avrop. Samtidigt är det väsentligt att E-avropen lämnar 
utrymme för subjektiva och lokala behov. 

Det är inget som hindrar att man på lokal nivå använder någon form av poängregel 
där mer subjektiva produktegenskaper tillåts spela en roll. En teknik kan vara att, 
som i fallet med SKLs Inköpscentral och Stockholms Stads upphandling av möbler 
2010, använda en oväldig bedömningsgrupp som får till uppgift att bedöma de olika 
möblernas lämplighet. 

 

Figur 6: Tvåstegsmodellen för offentlig upphandling 

Tvåstegsmodellen skiljer sig i princip inte särskilt mycket från de upphandlingar som 
sker inom ramen för Lagen om valfrihetssystem (LOV), främst inom 
välfärdsverksamheter. Inom ramen för LOV begränsas det första steget till en 
certifieringsprocess, medan det andra steget innebär att brukarna själva väljer 
leverantör. Även Kammarkollegiets upphandlingar av varor har traditionellt haft inslag 
av tvåstegstänkande, exempelvis upphandlingarna Helhet och Design & Funktion på 
möbelområdet. 
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Man kan diskutera om det är möjligt att helt bortse från kvalitet vid upphandling och 
enbart upphandla på basis av produkternas egenskaper. Detta borde vara tekniskt 
möjligt, då det finns objektiva sätt att fastställa ett rimligt pris för exempelvis en 
kontorsstol. Detta skulle kunna vara marknadspriset eller någon viss andel av detta. 
Fördelen med ett sådant förfarande skulle vara att anbudsgivarna inte lockas att 
prioritera ned svårmätbara kvalitetsdimensioner. 

I tvåstegsmodellen kan selektionen av leverantörer begränsas genom att kraven för 
deltagande höjs så att endast ett visst antal leverantörer kan komma i fråga. Den 
exakta ribban är då inte känd på förhand.  

Det skulle med en explicit tvåstegsmodell också vara möjligt att frångå begreppet 
avtalsperioder. Inom LOV kan en leverantör när som helst ansluta sig till LOV-
systemet. Samma sak skulle i princip kunna gälla för leverantörer av produkter på 
övriga områden inom den offentliga upphandlingen. 

Dynamiskt har modellerna liknande egenskaper. Det mesta som har med avtalet och 
avtalsvillkoren att göra hamnar på den högsta nivån, medan de subjektiva 
bedömningarna görs på lägsta möjliga nivå. Detta medger en rationell organisation 
av upphandlingsarbetet, utan att flexibiliteten blir lidande. 

För att fortsätta på bilspåret kan man likna det vid att man genom att bygga ett 
gemensamt chassi kan skapa utrymme för produktion av bilar som har olika 
egenskaper i övrigt. Bilarna kan ha olika motorer, färger, priser eller inredning, utan 
att det reducerar möjligheterna att utnyttja stordriftsfördelar i produktionen. 

Samma sak gäller kontrakt. Priser och produktegenskaper kan anpassas till varje 
enskild kund. Samtidigt flyttar man de centrala upphandlingsfunktionerna och den 
tidskrävande certifieringsprocessen till central nivå.  

Svaret på frågan om man ska centralisera eller decentralisera är alltså både och. 
Man ska centralisera det som är gemensamt för upphandlingarna, men 
decentralisera det som är specifikt för varje enskild kund/upphandling. 

Tvåstegsmodellen kommer att ligga till grund för mina råd till politiker och 
upphandlande myndigheter. Råden kommer dock att anpassas till just 
möbelområdet, forskningen om offentlig upphandling generellt och till de specifika 
problem som jag har uppmärksammat under arbetet med denna rapport. 
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RÅD TILL POLITIKER/UPPHANDLARE 

Det finns ett antal viktiga slutsatser för beslutsfattare inom offentlig förvaltning och på 
den politiska nivån. En av de primära slutsatserna rör svårigheterna med att 
specificera en viss produkts egenskaper på central nivå. Av flera olika skäl kan det 
därför vara klokt att avstå från centrala rangordnade upphandlingar på 
möbelområdet. Det är i praktiken omöjligt att i en central upphandling på ett adekvat 
sätt fånga alla de egenskaper som är viktiga för brukarna. Eftersom upphandlingen 
med nödvändighet enbart åsyftar vissa typprodukter är risken påtaglig att ramavtalet 
då begränsar konkurrensen och lämnar utrymme för prisökningar, snarare än att 
hålla nere priserna. 

I den mån det är förenligt med EU-rätten och LOU bör man lämna utrymme för ett 
förhållandevis stort antal leverantörer att bli godkända inom ramen för centrala 
ramavtal. Ett större utbud ger bättre utrymme för lokala och mindre leverantörer vid 
förnyad konkurrensutsättning. 

Det finns också skäl att fundera över vilka krav som ställs på central nivå och vilka 
avgöranden som görs lokalt eller vid förnyad konkurrensutsättning. Det kan vara 
lämpligt att begränsa ramavtalens centrala villkor till grundläggande och generella 
kvalitetsaspekter och så kallade ”skall-krav”. Lämna bedömningen av mer subjektiva 
faktorer och det slutliga priset till en förnyad konkurrensutsättning mellan de 
leverantörer som är godkända leverantörer inom ramavtalet. 

Ett problem som förekommer vid så kallade ramavtal är att bedömningen av 
produkternas egenskaper baseras på ”typfall”. Dessa kan dock skilja sig avsevärt - 
såväl när det gäller pris och kvalitet – från de produkter som faktiskt avropas. Se till 
att bedömningen vid förnyad konkurrensutsättning görs avseende exakt de produkter 
som ska levereras. I många fall görs bedömningen, även vid förnyad 
konkurrensutsättning, utifrån en varukorg som inte behöver vara representativ för det 
som levereras. 

Rent generellt saknas en tydlig koppling mellan brukarnas individuella behov och de 
krav som ställs upp vid upphandlingarna. Det är därför viktigt att stärka kopplingen 
mellan de slutliga brukarnas subjektiva behov och kriterierna som används vid 
förnyad konkurrensutsättning. Detta kan ske via expertpaneler, 
brukarundersökningar och allmänt tillgänglig information på marknaden. 

En möjlig väg för att snabba upp processen och förenkla avropen är E-upphandling. 
Dock tenderar E-avrop ofta att baseras på enkla och mätbara faktorer – inte 
konsumentens och brukarens specifika önskemål. Det är därför viktigt att E-
upphandlingen genomförs på ett sätt som inte försvårar dialog mellan leverantör och 
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kund. Både enkla (ev enbart prisbaserade) och mer specifika avropsförfaranden bör 
möjliggöras, baserat på beställarnas behov och prioriteringar. 

Även om det inte finns krav på avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning tillämpas 
sådan i de flesta fall ändå. Det kan därför vara lämpligt att initiera en översyn av 
reglerna som omgärdar den avtalsspärr som inträder när förnyad 
konkurrensutsättning sker – i syfte att reducera antalet överprövningar. 

I många fall är det möjligt att dela upp upphandlingar i undergrupper. Detta är 
positivt, då fler leverantörer får chans att delta. Försök att, som exempelvis 
Kammarkollegiet, upphandla olika produktgrupper separat. Detta gör det möjligt för 
mindre leverantörer att tävla på nischmarknader. 

Min bedömning är att kostnaden för att genomföra upphandlingar förhållandevis stor. 
Problemet är att merparten av kostnaderna sannolikt ligger dold i de problem som 
uppstår när kraven på produkten måste specificeras i detalj. Genomför därför 
Upphandlingsutredningens förslag om en höjd gräns för direktupphandling. 

Statistiken om avrop från offentliga avtal är bristfällig. Detta gör det band annat svårt 
att se hur upphandlingen påverkar kostnader och kvalitet. Verka för förbättrad 
statistik om vilka produkter som faktiskt levereras inom ramen för offentliga ramavtal. 

Varumärken är den kanske viktigaste kvalitetsindikatorn på den privata marknaden, 
men kan i dag inte användas inom offentlig upphandling då alla leverantörer enligt 
EUs upphandlingsdirektiv ska behandlas lika. Man bör därför utreda om det är 
förenligt med det nya upphandlingsdirektivet att låta leverantörers tidigare 
prestationer, som exempelvis USA, utgöra grund för bedömning av deras anbud i 
framtida upphandlingar. 
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