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Tvivelaktig teori bidrar 
till upphandlingsproblem

hans lind

Den offentliga upphandlingen omsatte 
år 2020 nästan 800 miljarder kr (Upp-
handlingsmyndigheten 2020, s 6). Som 
jämförelse kan anges att lönesumman i 
offentlig sektor var 350 miljarder 2019 
(SCB 2021). Den offentliga upphand-
lingen har därför stor betydelse för hur 
skattepengar används och för hur olika 
marknader fungerar. 

I media har vi under många år kun-
nat läsa om problem med offentlig upp-
handling. Region Stockholm fick betala 
dyrt för stödstrumpor. Trafikverket bröt 
ett stort kontrakt för tunnelbyggande 
eftersom entreprenören inte följde ar-
betsmiljökrav och inte hade levererat 
avtalad kvalitet. Snöröjningsoperatörer 
i Stockholm fick betalt för arbeten som 
inte utförts. 

Bakom varje skandal finns speciella 
omständigheter, men hypotesen som 
presenteras i denna artikel är att det 
finns en viktig bakomliggande faktor – 
en tvivelaktig teori om hur en bra upp-
handling ska utformas. 

Två teorier om upphandling
Den första teorin utgår från en situa-
tion med bra information. Anta att egen-
skaperna hos de varor och tjänster som 
upphandlas är relativt lätta att mäta och 
kontrollera. För att få en given produkt 
till så lågt pris som möjligt, och skapa in-
citament för effektivitet hos producen-
ter, är det i denna situation bäst att göra 
på följande sätt:

1) Beställaren beskriver vad denne vill 
ha och väljer sedan den leverantör 

som kan erbjuda detta till lägst pris. 
Eftersom det är lätt att kontrollera 
kvaliteten kan en domstol enkelt av-
göra vem som har rätt ifall det blir en 
konflikt. 

2) Beställaren försöker attrahera så 
många anbudsgivare som möjligt. Ju 
fler budgivare desto högre sannolik-
het att det mest effektiva företaget 
ger ett bud.

3) Beställaren skriver korta kontrakt, 
vilket gör att företaget som får upp-
draget hela tiden måste försöka bli 
effektivare för att ha en chans att 
vinna nästa kontrakt.

Denna teori innebär i förlängningen att 
kontakter mellan beställare och utfö-
rare ska minimeras eftersom subjektiva 
faktorer och korruption annars kan på-
verka valet. Direktupphandling, dvs att 
upphandla direkt från ett företag utan 
att andra kunnat konkurrera, ska undvi-
kas eftersom den bara kan leda till sämre 
villkor än om uppdraget konkurrensut-
sätts.1  

Vad kan hända om beställaren följer teori 1 
fast den inte stämmer?

1) Om det finns informationsproblem 
rörande produktens egenskaper kan 
ett företag som vet att det är svårt 
att mäta kvalitet lägga ett lägre bud 
därför att det räknar med att leverera 
något som är sämre än det som 
beställts under förväntan att det inte 
upptäcks. I Andersson (2020, s 31) 
framkommer att många företag som 
väljer att inte delta i offentlig upp-
handling gör det för att de bedömer 
att de inte kan få betalt för kvalitet, 
vilket kan sammanhänga med att de 
bedömer att oseriösa företag kom-
mer att lägga låga anbud. 

2) Informationsproblem finns också 
rörande vad det kostar att produce-
ra. En variant av the winner’s curse är 

1   En rapport från Konkurrensverket (Andersson 2020) beskriver fördelarna med strategin 
som följer av teori 1. 
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att det företag som lägger det lägsta 
budet inte är det effektivaste utan 
det som underskattat vad det kostar 
att utföra arbetet. Tror andra företag 
att det finns denna typ av optimistis-
ka företag blir det inte rationellt att 
delta i upphandlingen. Beställaren 
får produkten billigt, men studier 
visar att när ett företag ser att kalky-
len inte går ihop, och att företagets 
framtid därmed är hotad, börjar det 
tumma på kvaliteten (se t ex Jha och 
Iyer 2006). 

Det kan noteras att ett företag 
kan få fler jobb i framtiden även 
om det finns misstankar om t ex 
överfakturering eller sämre kvalitet 
än överenskommet ifall detta inte 
går att bevisa på ett sätt som håller 
i en domstol. I Konkurrensverket 
(2020c) framgår att beställare vid 
offentliga myndigheter är missnöjda 
med att det är så svårt att utesluta fö-
retag som de misstänker är oseriösa. 

3) Ibland kan det finnas informations-
problem som innebär att budgivare 
kan tjäna på att tänka strategiskt. 
Konsekvensen kan bli att uppdra-
get inte går till det mest effektiva 
företaget. I byggprojekt är det t ex 
vanligt med s k ÄTOR – Ändrings 
och tilläggsarbeten. Arbetet upp-
handlas givet en viss beskrivning av 
projektet, men eftersom byggnader 
är komplexa och tar tid att uppföra 
kan beställaren vilja ändra sig under 
arbetets gång. Det kan också vara så 
att fel upptäcks i ritningarna. Ett fö-
retag kan lägga ett lågt bud på själva 
arbetet därför att de räknar med att 
tjäna pengar på ÄTORna.2

Ovanstående problem kan få som ef-
fekt att seriösa företag inte deltar i of-
fentlig upphandling. Läggs ett bud som 

täcker de verkliga kostnaderna kommer 
företaget inte att få uppdraget om vissa 
företag underskattat kostnaderna el-
ler om mindre seriösa företag lägger 
låga anbud men räknar med att genom 
fusk och strategiskt beteende ändå tjäna 
pengar. 

Den andra teorin handlar om upp-
handling i en situation med bristfällig infor-
mation. Anta att det är en situation som 
i kontraktsteoretisk terminologi kän-
netecknas av att den exakta kvaliteten 
på det utförda arbetet är observerbar för 
beställaren, men att denna information 
inte är verifierbar och därmed inte kan 
användas i en domstol. 

Beställaren kan givet dessa antagan-
den inte straffa det företag som levererar 
lägre kvalitet än avtalat genom t ex vi-
ten. Beställaren kan observera den låga 
kvaliteten men eftersom den inte kan 
bevisas kommer beställaren att förlora i 
en domstol. Följs de tre stegen presente-
rade under teori 1 finns det en risk att de 
ovan beskrivna problemen uppstår. Den 
övergripande strategin i en situation 
med bristfällig information är i stället 
att på olika sätt försämra framtida möjlighe-
ter för det företag som inte sköter sig och pre-
miera det som sköter sig.3 Inom ramen för 
denna övergripande strategi finns det en 
rad varianter. 

När ekonomer under 1980-talet 
jämförde amerikansk och japansk bil-
industri upptäckte de skillnader i kon-
trakten med underleverantörer (se t ex 
Milgrom och Roberts 1992). De ame-
rikanska företagen hade korta kontrakt 
och jobbade i princip utifrån teori 1 
ovan med regelbunden konkurrensut-
sättning. De japanska bilföretagen hade 
typiskt sett samarbeten med en eller ett 
par leverantörer av en viss komponent. 
Dessa konkurrensutsattes inte så länge 
som köparen var nöjd med pris, kvalitet 

2   Nyström (2020) argumenterar dock för att strategiskt beteende inte ska ses som osund 
konkurrens.
3    Se t ex Bergman (2021) där också ytterligare referenser finns.
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och produktutveckling. En extrem va-
riant av denna strategi beskrivs i en ar-
tikel om IKEA (Davies 2004). Där sägs 
att IKEA för vissa produkter bara har en 
leverantör, men att de sänder ett tydligt 
budskap med innebörden att ifall detta 
företag börjar höja priserna så kommer 
de direkt att börja leta efter en annan 
leverantör. I dessa mer eller mindre in-
formella kontrakt ingår normalt att le-
verantören i samarbete med beställaren 
ska utveckla sin produkt över tid och 
förbättra sin produktivitet. 

Förutom direktupphandling från 
en beprövad leverantör kan det handla 
om att bara bjuda in företag som köpa-
ren har förtroende för. I en fallstudie om 
upphandling av stambyten framkom 
att de privata företagen arbetade med 
en tvåstegsstrategi (Belfrage och Lind 
2011). I ett första steg valde de ut ett 
antal företag (2–4 företag) som de be-
dömde som bra/intressanta. I ett andra 
steg fick dessa företag komma in med ett 
anbud på det aktuella arbetet. Det första 
steget kan liknas vid upphandling enligt 
teori 2, medan det andra steget liknar 
teori 1. Är upphandlaren missnöjd med 
ett företag som fått uppdraget så bjuds 
det inte in igen.

En nöjd eller missnöjd engångsbe-
ställare kan också påverka leverantörens 
framtida affärer genom att sprida in-
formation i sina nätverk. En fastighets-
ägare kan t ex sprida sina erfarenheter 
till kollegor i den lokala fastighetsägar-
föreningen.

Vilken teori utgår våra upphandlingsmyn-
digheter från?
Konkurrensverket och Upphandlings-
myndigheten har ett särskilt ansvar för 
frågor om offentlig upphandling. Kon-
kurrensverket (2020a, s 7) har en vision 
om ”Välfärd genom väl fungerande 
marknader” och att det ska vara en ef-
fektiv upphandling till nytta för både 
medborgare och marknader. Upphand-
lingsmyndigheten (2021, s 5) betonar 

på liknande sätt att man verkar för en 
rättssäker, effektiv och socialt och mil-
jömässig hållbar upphandling till nytta 
för medborgarna och näringslivets ut-
veckling.

Min hypotes är att dessa myndig-
heter utgår från att teori 1 ovan är mest 
relevant. En genomgång av dokument 
från dessa myndigheter har gjorts för att 
se om det finns stöd för denna hypotes. 

Underlaget när det gäller Konkur-
rensverket är årsredovisningar och till-
synsrapporter för år 2018–21 samt 
rapporterna ”Korruption och osund 
konkurrens i offentlig upphandling”, 
”Nyttja konkurrensen vid offentliga 
upphandlingar” samt forskningsrap-
porten ”Konkurrens och offentlig upp-
handling” (Andersson 2020).

I dessa rapporter är det särskilt fyra 
aspekter som lyfts fram:

1)  Det är viktigt att många företag deltar 
med bud (se t ex Konkurrensverket 
2019, s 141 eller 2020a, s 32). De 
betonar att upphandlingar ska delas 
upp så långt som möjligt så att även 
mindre företag kan delta (t ex 2020c, 
s 15). 

2) Risk för anbudskarteller. Detta tas 
särskilt upp i Konkurrensverket 
(2020b, kap 2).

3) Kritik mot direktupphandlingar. Di-
rektupphandlingar ses generellt som 
ett problem (se t ex Konkurrensver-
ket 2020a, s 23, eller 2021, s 41). Att 
man är mycket kritisk till direktupp-
handlingar framgår även av följande:

Konkurrensverket avstyrkte där-
emot förslaget att behöriga myn-
digheter tillåts utnyttja möjlighe-
terna att direkttilldela avtal moti-
verat av ’exceptionella omständig-
heter’. (Konkurrensverket 2020a, 
s 41) 

4) Risk för korruption på beställarsidan: se 
särskilt Konkurrensverket (2020b).

Konkurrensverket kopplar ihop 
punkt 1 och punkt 4 ovan:



forum  48

e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

Vad gäller den ekonomiska för-
delaktigheten av offentliga inköp 
visar nationalekonomisk forskning 
att konkurrens mellan möjliga leve-
rantörer ger effekter som lägre priser 
och/eller bättre kvalitet. Dessutom 
motverkas korruption (Konkur-
rensverket 2020a, s 35).

Dessa fyra punkter stämmer väl med 
ett synsätt som motsvarar teori 1 ovan, 
men inte med teori 2 enligt vilken t ex 
direktupphandlingar från en etablerad 
aktör som tidigare levererat prisvärda 
produkter kan vara det mest effektiva.

Rapporterna är också intressanta 
för vad de inte tar upp. Begreppet asym-
metrisk information eller informations-
problem av den typ som beskrevs ovan 
nämns inte i någon av rapporterna. I 
Andersson (2020) nämns svårmätbara 
kvaliteter (s 21) och oseriösa företag 
(s 24), men detta kopplas inte till någon 
diskussion om vad som kännetecknar 
en effektiv upphandling, mer än att vik-
ten av uppföljning betonas. Skillnaden 
mellan observerbart och verifierbart 
berörs ej och slutsatsen är fortfarande 
att ”deltagande och inträde är nyckeln 
till att vårda och befrämja konkurrens” 
(s 23).

Ser man närmare på rapporten ”Kor-
ruption och osund konkurrens i offent-
lig upphandling” (Konkurrensverket 
2020b, s 12) så används en relativt snäv 
definition av osund konkurrens som en-
bart täcker korruption eller att leveran-
törer bryter mot lagar och regler. Inget 
sägs om att oseriösa företag också är de 
som utnyttjar luckor i ett kontrakt eller 
räknar med att kontrollerna är bristfäl-
liga. Förutom rena lagbrott uppmärk-
sammas främst problem med ”onormalt 
låga anbud”, priser som kan bero på att 
anbudsgivare tänker sig att fuska på nå-
got sätt. Beviskraven för att kunna ute-
sluta någon verkar dock vara så högt sat-
ta att det i praktiken är svårt att utesluta 
någon även om beställaren misstänker 

något fuffens. I rapporten presenteras 
resultat från en enkät där flera offentliga 
upphandlare just lyfter fram hur svårt 
det är att utesluta företag som de bedö-
mer som oseriösa (s 76). Liknande pro-
blem finns när beställaren vill att företag 
ska uteslutas på andra grunder, t ex att 
de bedöms sakna förmåga att genomföra 
uppdraget (s 81–82).

I Konkurrensverkets rapport finns 
dock inga ytterligare kommentarer om 
dessa problem. Det finns ingen diskus-
sion om att höga beviskrav för att kunna 
utesluta företag gynnar oseriösa företag. 
Man betonar vikten av att följa upp till-
delade kontrakt för att se hur utförarna 
sköter sig (s 85) men diskuterar inte be-
viskraven. I Konkurrensverket (2020c, 
s 8) varnas för att stränga krav på refe-
renser till tidigare genomförda projekt 
kan minska konkurrensen. Det finns 
ingen diskussion om att större utrymme 
för oseriösa eller strategiskt skickliga 
företag kan leda till att seriösa företag 
– och kanske mer effektiva företag – an-
tingen väljer att inte delta i den offent-
liga upphandlingen eller själva blir lite 
mindre seriösa. När Konkurrensverket 
diskuterar varför det kommer så få an-
bud nämns enbart att det kan vara en 
marknadsdelningskartell (s 34).

En annan intressant lucka i rappor-
terna är att det inte i någon av de gran-
skade rapporterna tas upp hur privata 
företag upphandlar. Om vi antar att de 
privata företagen strävar efter effekti-
vitet, och också vill minska korruption, 
borde deras upphandlingsmetoder vara 
särskilt intressanta att studera. Rimli-
gen borde det finnas något att lära för 
offentlig upphandling.

Den andra viktiga myndigheten 
är Upphandlingsmyndigheten, som ska 
ge vägledning till de som upphandlar. 
De skriver mest om tämligen konkreta 
och praktiska frågor, t ex hur upphand-
lingar kan göras mer miljömässigt 
och socialt hållbara. Det finns inte så 
mycket allmänna kommentarer, men 
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i linje med Konkurrensverket skriver 
de (Upphandlingsmyndigheten 2021, 
s 20):

Effektiva inköpsprocesser och väl 
fungerande konkurrens med en 
mångfald av leverantörer är en för-
utsättning för att de offentliga inkö-
pen ska kunna tillgodose samhällets 
behov på bästa sätt. 

De betonar vikten av uppföljning (se 
t ex Upphandlingsmyndigheten 2019, 
s 10) men även samspelet med leve-
rantörsmarknaden och vikten av goda 
kontakter med branschen så att upp-
handlingen kan utformas bättre (se t ex 
Upphandlingsmyndigheten 2020, s 29). 
De tar även upp exempel där kommuner 
arbetat med mer av partner-samarbete 
med leverantörer, dvs något som är mer 
i linje med teori 2.

I myndighetens rapporter finns inte 
några resonemang om hur privata före-
tag upphandlar, eller om asymmetrisk 
information och dess konsekvenser. 
Undantaget är en helt ny forskarrap-
port ”Nationalekonomiska aspekter 
vid upphandling av kvalitet” (Bergman 
2021). Denna skrevs efter ett uppdrag 
från regeringen att myndigheten ska 
ta fram ett ”utvecklat stöd för hur kva-
litetsfrågor som avser arkitektur och 
gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid 
offentlig upphandling”. Bakgrunden 
var bl a en debattartikel om upphand-
ling av arkitekttjänster där upphandling 
på främst timpriser kritiseras hårt (Elf-
ström 2020). 

I Bergmans rapport finns de dis-
kussioner som saknas i både Konkur-
rensverkets och Upphandlingsmyndig-
hetens övriga rapporter. Det noteras 
att frågor om asymmetrisk information 
blivit alltmer centrala inom ekonomisk 
teori (s 9). Det diskuteras (s 25f) hur 
ryktesmekanismer och löften om fram-
tida köp kan bidra till att upprätthålla 
icke-verifierbar kvalitet. Vikten av re-
ferenser lyfts fram liksom att informa-

tionsproblem kan göra det rationellt 
med ett visst diskretionärt handlingsut-
rymme även för en offentlig beställare 
(s 23, 34, 36). Eftersom Bergmans rap-
port är helt ny går det inte att veta om 
den kommer att få något bredare infly-
tande på myndigheternas syn på effektiv 
upphandling.

Avslutning 
Slutsatsen i denna artikel är främst att 
metoder för offentliga upphandlingar 
i högre grad behöver diskuteras utifrån 
teorier om asymmetrisk information, 
som i Bergman (2021). Dessutom bor-
de jämförelser med privat sektor få en 
mycket större roll. 

På kort sikt handlar det om att ut-
nyttja möjligheterna inom ramen för 
dagens regelverk. I t ex Lind och Sand-
blad (2019) diskuteras olika sätt att 
inom ramen för LOU hantera informa-
tions- och incitamentsproblem. Tan-
ken bakom dessa förslag är att försöka 
efterlikna ett upprepat spel där den som 
inte skött sig riskerar färre uppdrag i 
framtiden. Det kan t ex handla om två-
stegsupphandlingar där företagen i ett 
första steg bedöms utifrån mer kvali-
tativa kriterier. De bästa företagen får 
komma in med konkreta anbud i ett an-
dra steg. En annan strategi är att oftare 
använda s k förhandlat förfarande där 
företagen steg för steg utvecklar sina 
anbud. I båda dessa fall kan det vara en 
traditionell upphandling enligt teori 1 i 
sena skeden mellan de mest intressanta 
alternativen. I Caesar m fl (2014) be-
handlas fördelning av kommunal mark 
för bostadsbyggande (markanvisning-
ar) som ju strukturellt liknar upphand-
lingar. Där rekommenderas en modell 
där olika metoder används parallellt, 
såväl direktanvisningar, tävlingar som 
rena auktioner. Mixen av metoder är 
till för att både premiera de företag som 
tidigare skött sig bra och för att skapa 
möjligheter för nya företag. Eftersom 
ingen upphandlingsmetod är oproble-
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matisk kan en blandning av metoder 
vara rationell.4

På lång sikt vore kanske det bästa 
att helt ta bort LOU (och motsvarande 
EU-lagstiftning). Givet att privata före-
tag väljer en rad olika strategier för att 
få bästa möjliga resultat är det förmod-
ligen svårt att formulera generella regler 
för hur en effektiv upphandling ska ge-
nomföras. Det finns en spännvidd från 
IKEA-modellen, där ingen annonsering 
eller regelbunden konkurrensutsättning 
sker, till att upphandla välkända pro-
dukter till lägsta pris. Det vanligaste ar-
gumentet för att LOU behövs är att den 
minskar risker för korruption. Det finns 
dock andra sätt att minska korruption. 
När det gäller kommunerna kanske det 
räcker med att det finns en generell lag 
mot mutor och bestickning, interna re-
visorer, en politisk opposition och grä-
vande journalister samt en rättssäker 
process för whistle-blowing.
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