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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om svenska företags framtida möjlighet att konkurrera om de 

offentliga upphandlingskontrakten på den svenska marknaden. 

 

Globaliseringen har bidragit till en ökad konkurrens och i denna miljö kan företag inte längre 

bara ha en erövring av nya kunder som mål. Det blir allt viktigare att behålla de kunder som 

företaget redan har. Problemet i denna uppsats kretsar kring vad som är viktigt för att ett 

företag ska kunna konkurrera om de offentliga upphandlingskontrakten när nya spelregler styr 

processen för den offentliga upphandlingen. 

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera små och medelstora företag i en offentlig 

upphandlingsprocess. För att undersöka detta område intervjuades personer, som är 

involverade i offentlig upphandling, från tre företag inom möbelbranschen. Teorier och 

perspektiv som används i undersökningen rör områden som, nätverk,  

marknadsföringsperspektiv, mervärde, styrformer, involvering,  och marknadsföringsjämvikt. 

 

Undersökningen har visat att det är svårt för små och medelstora företag att vinna 

upphandlingskontrakt. Företagen hamnar i underläge då de inte kan konkurrera med både låga 

priser och mervärdesattribut. Ett litet företag har endast möjligheten att använda sig av ett 

relationsperspektiv för att skapa attraktion. De små och medelstora företagen får rikta in sig 

på mindre kontrakt och konkurrera om dessa. Viktiga faktorer blir då användandet av ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv, i så stor utsträckning som möjligt, där företaget skapar 

mervärde och arbetar processtyrt. 
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Ordlista 
Affärsmässighet  

Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.1 

 
Anbud  
Offert, bud, erbjudande 
 
Anbudsgivare  
Företag som lämnar anbud 
 
Avrop  
Beställning av vara/tjänst från existerande avtal 
 
FMV  
Försvarets materielverk. Myndighet ansvarig för bl.a. ramavtal för möbler åt svenska 
myndigheter. 
 
Förfrågningsunderlag  
Underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller leverantörer. 
 
LOU  
Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.  
 
Ramavtal  
Avtal som ingås mellan en upphandlande enhet och en eller flera företag i syfte att fastställa 
samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.2 
 
Transparens  
Öppenhet, genomskinlighet 
 
Upphandlande enhet  
Del i offentlig verksamhet som upphandlar varor eller tjänster 
 
Upphandling  
Köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster.3 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 LOU, 1 kap, 4§ 
2 LOU, 1 kap. 5§ 
3 LOU, 1 kap. 5§ 



 4

Upphandlingsprocessen 
En grov översiktsbild av den offentliga upphandlingens tillvägagångssätt, från behov till avtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till uppsatsens ämne. Denna mynnar sedan 

ut i en problemdiskussion och problemformulering som följs av syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
 

Till följd av en rad olika utvecklingar har globaliseringen blivit ett faktum.5 Teknikens 

framfart har det senaste decenniet bidragit med kommunikationsmedel som nästa helt suddat 

ut betydelsen av skillnad i tid och rum mellan olika marknader.6 Samarbetsorganisationer 

såsom Internationella handelsorganisationen WTO, Internationella Valutafonden och 

Världsbanken är krafter bakom en liberaliseringsvåg som också bidragit till den globala 

utvecklingen på världsmarknaden.7 

 

På den globala marknaden har det i och med den ökande konkurrensen blivit viktigare för 

företag att hålla fast vid sina kunder och förse dem med fördelar utöver produkten. Det räcker 

inte med att bara ha erövring av nya kunder som mål för sin marknadsföring, det har blivit 

viktigare att behålla de man redan har.8  

 

I Sverige lever många svenska företag på statliga beställningar av varor och tjänster. Svenska 

myndigheter var, fram till 1952, skyldiga att prioritera svenska leverantörer framför 

utländska9 och på 60-talet bidrog offentlig sektor aktivt till en hög expansionstakt i Sverige 

med hjälp av offentlig upphandling och nationella projekt.10  

 

I Sverige uppgår den offentliga konsumtionen till 33 procent av den totala konsumtionen. 

Endast en liten del av denna är utsatt för konkurrens från utlandet eller från inhemska 

företag.11 Den offentliga upphandlingen är i Sverige den största marknaden för handel med 

varor och tjänster. Det talas om siffror uppemot 500 miljarder kronor per år.12  Ett exempel på 

hur stor kund staten är kan ses hos Skanska Sverige, där cirka hälften av alla uppdrag kommer 

                                                 
5 Lissabongruppen, 1996, s. 23 
6 Levinson, 1998, s. 17 
7 Levinson, 1998, s. 18 
8 Grönroos, 2002 s. 7, 31  
9 Bogdan, 1991, s. 88 
10 Wikman, 1979, s. 43-44 
11 Ganslandt, Nyberg, 2002, s. 15 
12  http://www.offentligupphandling.se, 2005-05-03 
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från offentliga upphandlingar, vilka motsvarar 12 miljarder kronor.13 På möbelföretaget Albin 

i Hyssna AB konstaterades att det stora lyftet kom 1975 när företaget slutade sälja till 

möbelhandeln och inriktade sig helt på offentliga sektorn. Hade de inte gjort det valet hade 

Albin i Hyssna AB inte överlevt. 14 

 

Sedan 1994 års EES medlemskap följer Sverige Lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling15 som innebär att det finns krav på att den offentliga sektorns inköp ska ske i 

konkurrens och på ett så affärsmässigt sätt som möjligt. Det ska ges så lite möjlighet till 

informella diskussioner eller köpslåenden om priser och leveransvillkor som möjligt. 

Principerna om objektivitet, affärsmässighet och konkurrens på lika villkor eftersträvas med 

lagen om offentlig upphandling16 (LOU).17  

 

Dock har svårigheterna för småföretag att få kontrakt med den offentliga sektorn blivit större.  

Småföretagare menar att kraven som ställs vid offentlig upphandling är så höga att de inte har 

möjlighet att vara med och konkurrera om kontrakten.18 Nutek rapporterar även att var sjätte 

småföretagare anser att reglerna för offentlig upphandling är ett hinder för tillväxt.19 Små 

företag hamnar ofta utanför ramavtalen på grund utav att de inte klarar av att uppnå vissa 

krav. De har inte så pass breda sortiment eller kapaciteten att tillverka i de mängder som 

krävs.20  

 

Sedan LOU infördes har en rad nya förändringar kring den offentliga upphandlingen 

genomförts. Affärsmässighet, som handlar om konkurrens på lika villkor, vid offentliga 

upphandlingar är idag lagreglerad.  

 

                                                 
13 Levander, 2005 
14 Karlsson, Ragnarsson 1994 
15 Norberg, Israelsson, Israelsson, 1999, s 7 
16 http://www.offentligupphandling.se 2005-05-03 
17 Mer om LOU; se Bilaga 1 
18 Wiberg, 2005-11-17 
19 TT, 2005-10-10 
20 Notander, 2005-05-04 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Den ökande konkurrensen har medfört att företag idag måste hitta nya sätt för att överleva 

(vara lönsamma). Det gäller för företagen att behålla de kunder de redan har och tillföra något 

mer än bara ett varuutbyte. Företagen måste skapa något i sitt utbud som andra inte lika lätt 

kan åstadkomma. Detta är den stora utmaningen för det de små och medelstora företagen i 

den hårdnande konkurrensen där spelreglerna för att vinna de statliga kontrakten har 

förändrats i och med LOU. Eftersom staten är en stor kund är dessa kontrakt viktiga för 

många företag.  

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka faktorer är viktiga för små och medelstora svenska företag som konkurrerar om den 

offentliga sektorns upphandlingskontrakt? 

1.4 Syfte 
 

Sedan införandet av LOU i Sverige har förutsättningarna för statens uppköp av varor och 

tjänster från företag ändrats. Detta har inneburit förändrade spelregler och hårdare konkurrens 

för de företag som har offentlig sektor som kund.  

 

Syftet med studien är att undersöka och analysera små och medelstora företag i en offentlig 

upphandlingsprocess. 

 

1.5 Avgränsning 
 
Uppsatsen behandlar frågeställningen ovan ur ett företagsperspektiv. Författarna gör en 

ytterligare avgränsning och fokuserar på svenska företag. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel ges en redogörelse för forskningsprocessen genom metodbeskrivningar och 

motiveringar av valda tillvägagångssätt. 

 

2.1 Forskningsansats 
 
2.1.1 Deduktiv och induktiv 
 
För uppsatsen används en deduktiv ansats. Utifrån ämnesområdet väljer författarna olika 

teorier som de sedan studerar. Utifrån dessa teorier vill författarna skapa en bild av hur det 

teoretiskt bör vara. Denna bild jämförs sedan med den empiriska informationen, som 

inhämtas från intervjuer, för att se hur väl dessa teorier stämmer överens med verkligheten. 

 

Den deduktiva metoden innebär att existerande teorier ligger till grund för den verklighet som 

skall undersökas. Ansatsen avser att se om empirin bekräftar teorin eller inte.21 En annan 

ansats är den induktiva. I denna ansats ligger utgångspunkten istället i empirin. I sin 

insamlade information finner forskaren mönster som kan leda till teorier.22 

 

2.2 Angreppssätt 
 
2.2.1 Kvalitativt och kvantitativt 
 
Undersökningen är av narrativ art som är ett kvalitativt angreppssätt. Informationen som 

inhämtas är i ordform och samlas in via tre djupintervjuer. Det narrativa angreppssättet, anser 

författarna, ger beskrivande information om upphandlingsprocessen. Kvalitativ data är svår att 

behandla, men den behövs för detta specifika ändamål för att förstå upphandlingsprocessens 

arbetsgång. Angreppssättet krävs också för att få detaljerad och noggrann information om 

specifika delar i upphandlingsprocessen.  

 

Angreppssättet av kvalitativ art ger en detaljerad och nyanserad information där avsikten är att 

få fram fylliga och uttömmande beskrivningar. Undersökningarna går ofta ner på djupet. 

Informationen i kvalitativa ansatser placeras in i och tolkas utifrån särskilda sammanhang för 

                                                 
21 Johannessen, Tufte,2002, s 35 
22 Johannessen, Tufte,2002, s 35 
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att få betydelse.23 En narrativ studie är en form av kvalitativ studie. Beskrivningen av en 

process eller ett skeende är den centrala delen av studien, och utgångspunkten för 

forskningens analys är de studerades egna berättelser.24 En kvantitativ ansats handlar, till 

skillnad från kvalitativ, mer om att få in stora mängder av svar, bl.a. genom enkäter, för att 

kunna mäta och beräkna fenomenen.25 Vid en kvantitativ metodanvändning fås en 

fragmentiserad kunskap jämfört med den kvalitativa metoden som ger möjligheten till att se 

en helhetsbild.26 En kvantitativ undersökning ägnas även mer åt att studera siffror än en 

kvalitativ, som studerar orden som sagts.27  

 

2.3 Forskningsstrategi 
 

2.3.1 Fallstudie och surveyundersökning 
 
Fallstudien används som forskningsstrategi för denna uppsats. Tre stycken företag undersöks 

för att komma ner på djupet, och för att få information som är relevant för undersökningen. 

Ämnet kräver att forskningen får ta sig in i berörda enheter och ta reda på hur situationen ser 

ut. Eftersom denna forskningsstrategi dessutom är mycket vanlig vid mindre undersökningar 

lämpar den sig bra för uppsatsskrivande av denna storlek. 

 

Fallstudien som forskningsstrategi har som fördel att den klarar av att handskas med 

problemområden där komplexiteten är hög. Denna strategi ger nämligen möjlighet att föra 

studier på djupare nivå där fokus läggs på relationer och processer i dess naturliga miljö. 

Strategins tanke med att fokusera ansträngningen på ett fall istället för på många är att man 

genom att gå på djupet, med en eller några få enheter, upptäcker saker som kanske annars inte 

skulle ha upptäckts om man använt en annan undersökningsstrategi.28 Surveyundesökningen 

är ett exempel på en annan strategi. Denna försöker, i motsats till fallstudien, täcka in ett stort 

antal enheter, ”ta in allt”, och ge en slags ögonblicksbild av fenomen. Ofta undersöks saker 

som kan mätas och registreras.29  

 

                                                 
23 Johannessen, Tufte, 2002, s 20,72- 74 
24 Sohlberg, 2001, s 90 
25 Johannessen, Tufte, 2002, s 67 
26 Patel, Davidson, 1994, s 99 
27 Denscombe, 2000, s 204 
28 Denscombe, 2000, s 41 
29 Denscombe, 2000, s 12-13 
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2.4 Urval  
 

2.4.1 Icke-sannolikhetsurval 
 

Urvalet av intervjuobjekt för uppsatsen grundar sig på ett icke-sannolikhetsurval. Eftersom 

undersökningen inte är av kvantitativ art finns ingen anledning att göra urvalet av 

respondenter slumpmässigt. Företagen arbetar aktivt med försäljning av möbler till den 

offentliga sektorn och har dessutom erfarenhet och kunskap i ämnet då de har haft kontrakt 

med den offentliga sektorn. För att hitta dessa företag gav hemsidan för statlig 

inköpssamordning30 information om leverantörsföretag på aktuella ramavtal.  Bland de 

utvalda företag som inriktar, delar av, sin försäljning till den offentliga sektorn görs valet 

utifrån kriteriet att företagens verksamheter ska vara inriktad på funktionella och estetiska 

möblemangslösningar för kontorsmiljö.  

 

Urvalet inkluderar även två offentliga upphandlingsenheter. Informationen med personal på 

upphandlande enheter anses dock inte användbar för den empiriska delen av arbetet. Detta 

p.g.a. att upphandlarna är bundna av lagregler och kan därför inte ge tillräckligt specifik 

information. Informationen 31 kommer istället att användas som kunskapsutvidgning i 

området.  

 

När en studie utförs måste forskaren begränsa insamlingen av information eftersom denne inte 

kan nå alla i kategorin som berörs av området i undersökningen.32 Det finns olika sätt att välja 

ut objekten för undersökningen. Betydelsen av ett icke-sannolikhetsurval bygger på att de 

människor eller företeelser som ingår i urvalet definitivt inte utgör ett slumpmässigt urval. 

Icke-sannolikhetsurval är den mer lämpade tekniken för uppsatser som utgår ifrån kvalitativ 

ansats. För icke-sannolikhetsurval finns urvalstekniker som till exempel subjektivt urval, 

snöbollsurval, teoretiskt urval, och tillfällighetsurval.33 Inom den subjektiva tekniken 

”handplockas” undersökningens urval. När forskaren använder sig av denna teknik har denne 

en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas och urvalet väljs ut 

med ett speciellt syfte i åtanke. Detta syfte återspeglar de utvalda människornas eller 

                                                 
30 www.avropa.nu 
31 Intervjuerna återfinns i Bilaga 2 och 3 
32 Denscombe, 2000, s 18 
33 Denscombe, 2000, s 22 ff 
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företeelsernas särskilda kvaliteter och deras relevans för undersökningstemat. Dessa anses ge 

de mest värdefulla data.34 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 

2.5.1 Primärdata och sekundärdata 
 
Den information som analyseras i uppsatsen består endast utav primärdata, vilken återfinns i 

empirikapitlet. För bakgrunden, metodkapitlet, teorikapitlet samt för presentationen av 

företagen används sekundärdata. Eftersom denna uppsats utgår ifrån den kvalitativa ansatsen 

som bl.a. förespråkar intervjuer ligger sådan data till grund för analys, resultat och slutsats. 

För insamling utav data är valet för denna uppsats två semistrukturerade personliga intervjuer 

samt en mer strukturerad telefonintervju. 

 

Primärdata är data som en undersökning ger och som tidigare inte existerat. 35 Primärdata kan 

samlas in genom t.ex. intervjuer eller enkäter. Sekundärdata består utav information som 

redan sammanställts vid en tidigare undersökning och kan användas för efterföljande 

undersökningar.36 Med en intervju produceras primärdata. I en semistrukturerad intervju 

används en lista med teman och generella frågor som skall tas upp under intervjuns gång.37  

 

2.5.1.1 Personlig intervju  
 
Insamlande av primärdata genomförs genom två personliga intervjuer. De personliga 

intervjuerna genomförs på Rh-form och Kinnarps. Ytterligare två intervjuer utförs på FMV 

och Kommentus AB, men som tidigare nämnts används dessa intervjuer inte i empirin38. 

Informanten ges möjligheten att bestämma tid och plats för intervjutillfället. Detta med syfte 

att ge dem en bekväm situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar att ge författarna en 

så bra information som möjligt.  

 

Den personliga intervjun är för det mesta semistrukturerad eller ostrukturerad. Den utformas 

genom ett möte mellan en forskare och en informant. En fördel med metoden är att den är lätt 

                                                 
34 Denscombe, 2000, s 23 
35 http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/primardata.htm, 2005-05-10 
36 Lekvall, Wahlbin, 2001, s 212 
37 Denscombe, 2000, s 135 
38 Se stycke 2.4; Urval 
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att arrangera. Det krävs i princip bara att två personer synkar sina tideräkningar. 

Uppfattningar och synpunkter som kommer till utryck under intervjun är fördelaktiga då de 

härstammar från en källa.39 

 

2.5.1.2  Telefonintervju 
 
Även en telefonintervju genomförs för insamlingen av primärdata. Intervjun genomförs per 

telefon då företagets sakkunnig inom upphandlingsområdet befinner sig i södra Sverige. 

Författarna anser att med detta avstånd föreligger skäl att genomföra intervjun per telefon. 

Innan intervjun genomförs tillåts informanten bestämma tid för samtalet.  

 

Egenskaperna för telefonintervjumetoden ligger på många sätt någonstans mellan en personlig 

intervju och en skriftlig enkät. Detta ger intervjun flera fördelar då den behåller många av den 

personliga intervjuns goda egenskaper samtidigt som den är billig och snabb. En svaghet med 

telefonintervjun är att den kan begränsa längden på intervjun då det kan vara svårt att 

engagera och hålla ett intresse vid liv under en längre tid över telefon. 40 

 

2.6 Validitet 
 
Validitet är den första aspekten i säkerhetsställandet av en mätnings säkerhet. Eftersom 

intervjuerna utförs på flera företag ges möjlighet att göra jämförelser av svaren företagen 

emellan för att se om svaren återkommer. Genom att göra en sådan jämförelse ger detta ökad 

trovärdighet och validitet. Metodtriangulering används dock inte i denna uppsats och kan 

därför inte ge någon grund till att stödja uppsatsens validitet genom detta.  

 

En viktig aspekt av intervjuförberedandet består utav så kallade förberedande intervjuer med 

andra utvalda personer med anknytning till offentlig upphandling. Här uppstår möjlighet att 

testköra frågeområdena för att se hur väl utformade frågorna är och hur tydliga de är för den 

intervjuade. Detta är ett sätt att validera sin metod. 

 

                                                 
39 Denscombe, 2000,s 136 

40 Lekvall, Wahlbin,  2001, s 266-7 
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Validitet handlar mycket om hur trovärdiga resultaten är som forskaren kommer fram till och 

hur väl de stämmer överens med verkligheten. Validiteten rör frågan om vald mätmetod 

verkligen mäter det den avser att mäta.41 

 

2.7  Reliabilitet 
 
Intervjuerna genomförs i de intervjuades arbetsmiljö. De själva får bestämma tid och plats, 

vilket ger en för dem mindre stressad situation och en bekant miljö. För att undvika 

variationer i frågemetod vid intervjuerna ställer en av författaren frågorna och den andres 

ansvar ligger på att föra anteckningar. Undantag görs vid det första tillfället då båda hjälps åt, 

men detta anses dock inte påverka svaren på något vis. Vid de andra intervjuerna skall den 

andre författaren, som tidigare nämnts, anteckna samt endast komma med eventuella 

förklaringar om oklarheter uppstår om frågorna. Svaren är av relativt hög reliabilitet om de är 

relativt likartade hos de personer som deltagit i denna undersökning. 

 

Reliabilitet är den andra aspekten i säkerhetsställandet av en mätnings säkerhet och rör 

metodens förmåga att motstå inflytande av olika tillfälligheter i intervjusituationen. Det 

handlar om tillförlitlighet. Det ska vara möjligt för en annan forskare att göra en likadan 

undersökning, med samma upplägg, och komma fram till samma resultat. Då har forskningen 

hög reliabilitet. 42  

                                                 
41 Lekvall, Wahlbin, 2001, s 304 
42 Lekvall, Wahlbin, 2001, s 306 
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3 Teorier 
 

Detta kapitel presenterar teorier som är utgångsläget för studien. Kapitlet inleds med en 

teoridiskussion som följs av en teoripresentation. Teorierna har därpå vägts samman i en 

syntes och resulterar avslutningsvis i uppsatsens teoretiska referensram.  

 

3.1 Teoridiskussion  
 
Problemformuleringen för denna uppsats leder till att finna vilka faktorer som är viktiga för 

små och medelstora svenska företag som konkurrerar om den offentliga sektorns 

upphandlingskontrakt. 

 

Överallt finns det nätverk mellan företag och mellan individer. I nätverk kan arbetet mellan 

parter ske på olika vis. Dels finns en inriktning som är mer traditionellt styrd genom den 

industriella kapitalismen, dels finns det en nyare inriktning genom den informella 

kapitalismen. Nätverksteorin smälter samman med olika marknadsföringsperspektiv på det 

vis att den industriella kapitalismen med sina affärsmässiga motiv har kopplingar till 

transaktionsmarknadsföring medan den informella kapitalismen med mer sociala motiv knyts 

an till relationsmarknadsföringen. Relations- och transaktionsmarknadsföring är olika 

perspektiv som belyser två olika synvinklar av utbytesperspektivet mellan kund och företag. 

Här handlar det om utbyten som en ren transaktion av varor och pengar eller motsatsen till 

det, ett relationsperspektiv där utbytet inkluderar andra fördelar förutom den fysiska varan.  

 

Vikten av att behålla redan existerande kunder har ökat i takt med konkurrensens utbredning 

och ökning. Att ge kunder mervärde har därför fått en betydande effekt på företagens val av 

marknadsföringsperspektiv och styrform. Ett ökat mervärde ger ökad nytta för kunden och 

därav en ökad lönsamhet för företaget om kunden återkommer tack vare det ökade mervärdet.  

 

De styrformer som tas upp i teorikapitlet är mål- och processtyrning. Att studera dessa är av 

intresse för möjligheten att kategorisera utbytet mellan leverantörsföretag och upphandlande 

enheter ytterligare för att se hur leverantörsföretagen försöker vinna kontrakt. Vidare berörs 

varuutbytet även av involveringsteorin som beskriver graden av involvering i en köpprocess. 

Eftersom köpprocessen för offentlig upphandling styrs utav lagar och regleringar kan ett 

intresse för att se involveringsgraden i detta sammanhang vara intressant. 
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Marknadsföringsperspektivet och styrformen kan påverkas av hur högt eller lågt involverande 

varuutbytena är. 

 

Lagar och regler omfattar varuutbytet inom offentlig upphandling. Dessa lagar och regler 

skall reglera konkurrensen på marknaden så att konkurrens på lika villkor efterlevs och 

präglar företagsklimatet. Med teorin om marknadsföringsjämvikt visas hur en balans genom 

konkurrens, lagar och regler samt samarbeten kan skapas på marknaden. 

 

3.2 Teoripresentation  
 
3.2.1 Teori om nätverk  

 
Ett företag ingår i ett nät av relationer, vertikalt med sina kunder och leverantörer samt 

horisontellt med konkurrenter. Det egna nätet sammankopplas i sin tur med andras nätverk i 

gemensamma knutpunkter. Tillsammans utgör företagens nät ett totalt industriellt nätverk.43  

 

I dessa nätverk håller produktionsorganiseringen att anta nya former. Den industriella 

kapitalismen, som mer rörde de fysiska varorna, ersätts mer och mer av den så kallade 

informella kapitalismen där företag utvecklar kraft genom att organisera relationer mellan 

företag och kunder bundna till dem i nätverk.44 I dessa nätverk kan man som aktör ha olika 

positioner. Aktörens maktposition visar i hur hög grad denne kan påverka omgivningen, samt 

hur mycket de kan styra nätverket. Varför ett företag har makten kan bero på att det, 

exempelvis, kontrollerar en viss kritisk resurs eller är det marknadsmässigt största företaget. 

Företags position i nätverket, gällande förhållanden till kunder och konkurrenter, är grunden i 

marknadsföringsproblematiken. 45  

 

Ett ömsesidigt förtroende mellan parterna förutsätter goda och personliga relationer samt 

förenande strategiska drivkrafter. Detta förtroende är en sammanvävning av affärsmässiga 

och sociala motiv. Den affärsmässiga dimensionen berör det ekonomiska utbytet (produkter, 

professionella råd mm) medan den sociala dimensionen omfattar övriga motiv (bekräftelse, 

                                                 
43 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 1982, s 21-22 
44 Brulin, 2002, s 16 
45 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 1982, s 30 
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legitimitet) för engagemanget i en relation. 46 För nätverksstrategin gäller att drivkraften är de 

gemensamma intressena, samt att de oftast har ett långsiktigt tidsperspektiv.47 

 

I näten mellan företag får de relationer som byggts upp olika bindningar av olika karaktär och 

i olika syften. Det finns tekniska bindningar som handlar om att leverantören anpassar sig i 

något tekniskt avseende till kunden eller så kan exempelvis en kund köpa något speciellt 

tekniskt som denne inte kan ändra kortsiktigt. Vidare finns det även så kallade 

kunskapsmässiga bindningar. Där rör sig bindningen om att om två parter samarbetar länge 

lär de sig varandras problemsynsätt samt för- och nackdelar. De bygger upp kunskap om 

varandra.48 Ett leverantörsföretag kan vara bättre än konkurrenterna i två avseenden. 

Exempelvis kan det gälla produktens funktion eller så kan företaget vara bättre på att anpassa 

sig till kunden.49 

 

3.2.2 Marknadsföringsperspektiv 

 

Transaktionsperspektivet 
 
I det transaktionsbaserade, traditionella, perspektivet skapas värde i förväg i företaget och 

distribueras därefter till kunden. Det är ett utbyte av värde i form av en färdigtillverkad 

produkt mot pengar.50 Kunden utsätts, på en transaktionsinriktad marknad, för flera 

konkurrerande produkter och förväntas göra ett oberoende val bland dessa.51 Bara för att 

kunden en gång gjort en affär med ett företag behöver detta inte innebära att denne 

återkommer till företaget även nästa gång, det ligger ingen lojalitet i detta perspektiv.52 Det 

finns ett korttidsfokus inom denna marknadsföring där McCarthy’s 4P; produkt, påverkan, 

pris och plats, är den dominerande marknadsföringsmetoden.53 En av de största metoderna 

för konkurrering är priset. Kunden uppfattas inom transaktionsmarknadsföringen som en 

motståndare som genom övertalning ska vinnas över.54 En tillämpning av 

                                                 
46 Johannisson, Lindmark 2000, s 123- 126 
47 Svensson, von Otter 2001, s 93 
48 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 1982,  s 23 
49 Hammarkvist, Håkansson, Mattsson, 1982,. s 31 
50 Sheth, Parvtiyar, 1995, s 397-418 
51 Grönroos, 2002, s 37 
52 Gummesson, 1998, s 29 
53 Grönroos, 1991 
54 Grönroos, 2002, s 37 



 19

transaktionsperspektivet behöver inte bara bero på en, av företaget, vald strategi utan för att 

kunden väljer att inte ha någon nära relation till leverantören.55 

 

Relationsperspektivet 
 
I det relationsorienterade perspektivet skapas värde gemensamt, i ett samspel mellan kund och 

leverantör. Fokus ligger här på att främja och stödja kunden i relationen under hela 

processen.56 Företag vill genom relationen få en lojal kund som återkommer. Den drivande 

kraften i en relation är samverkan, där kund och leverantör har ett ömsesidigt beroende. 

Köpbeslut beror till viss del av påverkan från detta beroende.57 Priset är inte av lika stor vikt i 

detta perspektiv som i det transaktionsinriktade. Relationen mellan parterna är 

marknadsföringens kärna.58 Relationsmarknadsföringen är inriktad på långsiktiga relationer 

med en ”win-win-situation” skapad gemensamt av de berörda parterna.59 Viktiga begrepp 

inom relationsmarknadsföringen är attraktion, förtroende och engagemang. Attraktion 

innebär att det finns något som gör en leverantör intressant för en kund eller tvärtom. 

Förtroende kan härledas ur tidigare erfarenheter och är som en försäkring mot risker. Ett 

engagemang gör att parterna känner sig motiverade att göra affärer med varandra.60 Syftet 

med relationsmarknadsföring är att få en ökad duration (relationslängd), och retention samt 

att den ska skapa en effektivisering av arbetet.61 Figur två här nedan visar värderingar i 

relations- och transaktionsmarknadsföring och figur tre visar transaktions- och 

relationsperspektiv i marknadsföring.  

                                                 
55 Gummesson, 1998, s 29 
56 Sheth, Parvtiyar, 1995, s 397-418 
57 Grönroos, 2002, s 37 
58 Grönroos, 2002, s 33 
59 Gummesson, 1998, s 26 
60 Grönroos, 2002, s 50-51 
61 Gummesson, 1998, s 288 
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Fig. 2: Värderingar i relations- och transaktionsmarknadsföring62 

Fig.3: Transaktions- och relationsperspektiv i marknadsföringen63 

 

3.2.3 Teori om mervärde 

 

Värde upplevs av kunden i interna processer och i interaktionen med leverantörer när de 

konsumerar eller utnyttjar tjänster, varor, information, kontakter eller andra delar i en 

pågående relation.64 Mervärde kan ses som de funktioner som ligger utanför själva 

kärnprodukten, exempelvis kan de uppkomma genom relationsfördelar såsom tillförlitlighet 

och uppmärksamhet. Dessa mervärden ligger utanför priset på produkten och jämförs med de 

kostnader relationen medför över tiden. Ett effektivt sätt att öka värdet för kunden är inte 

alltid att lägga till funktioner utan att förbättra de redan existerande i relationen.65 En produkt 

består utav tre nivåer. Kärnprodukten är vad kunden verkligen köper, den egentliga produkten 

är alla delar och attribut som kombinerat ger fördelar till kärnprodukten. Den utvidgade 

produkten är de extra tjänster och fördelar som byggs upp kring kärn- och egentlig produkt 

för att tillfredställa kunden. Det är på denna sista nivå den mesta konkurrensen äger rum.66 

Mervärde kan härstamma från produktattribut (såsom starkare och/eller beständigare än andra 

produkter) eller känslor om hur du känner för märket/företaget som uppkommer ur den 

utvidgade produktnivån.67 Mervärdestillägg, för att differentiera sig, sker oftast i de 

branscher där kärnprodukterna är väldigt lika och priskonkurrensen stor.68 Mervärde förklaras 

av följande figur:  

                                                 
62 Sheth, Parvtiyar, 1995, s 400 
63 Sheth, Parvtiyar, 1995, s 412 
64 Grönroos, 2000, s 140 
65 Grönroos, 2000, s 140-143 
66 Kotler et al, 2002, s 460- 461  
67 Fill, 2002 s 348 
68 Kotler et al., 2002, s 608 
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Fig. 4: Tre nivåer av en produkt69 

 

 

3.2.4 Teori om styrform 

 

Målstyrning 
 
Enligt den traditionella synen på planering formuleras mål som sedan bryts ner i delmål och 

bildar en hierarki av mål och medel. Utifrån dessa mål söks alternativ, som därefter bedöms 

gentemot målen. Om företaget inte kan finna ett passande alternativ måste de söka nya. 

Vanligast är denna metod i komplexa företag, men även i de med ett välstrukturerat samt ett 

kartlagt och slutet system. Målstyrning passar när ett företag befinner sig i ett moget 

utvecklingsstadium där de definierat sitt revir. Denna metod leder dock ofta till dåliga 

resultat.70 

 

Processtyrning 
 
Processtyrningen däremot utgår inte från färdigställda mål utan från en vision om framtiden. 

Allteftersom nya steg i processen tas kan denna vision förändras, genom ny kunskap, och 

därmed även hur man ska gå till väga i nästa steg. Denna styrningsmetod passar flexibla 

företag med öppna system och en okänd planeringsmiljö, vilket är vanligt i de tidiga 

utvecklingsstadierna, där företaget fortfarande skapar sina gränser. I denna strategi används de 

lärdomar som erhållits under resans gång, istället för att följa en utstakad väg. 71  

 

                                                 
69 Kotler et al., 2002, s 460 
70 Normann, 1999, s 65-69 
71 Normann, 1999, s 68- 69 
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3.2.5 Teori om involvering 

 
För att förstå kunders val av köp kan involveringsteorin användas. Hur högt eller lågt kunden 

är involverad i valet av produkt, eller företag, påverkar dennes beslut. 

 

Hög involveringsgrad uppstår när kunden har stor personlig relevans till produkten och då 

risken uppfattas som stor i situationen, t.ex. vid höga kostnader. När involveringsgraden är 

hög lägger kunden ner mycket tid på att undersöka alla aspekter av köpet och på att ta reda på 

så mycket information om det som möjligt. Vid en låg involvering är risken med köpet inte 

lika stor för kunden som vid en hög. Detta kan gälla varor för liten kostnad, eller sådana som 

köps ofta och som kunden därför har mycket information om.72 Beslutsprocessen för hög- 

respektive låginvolverande produkter ser lite olika ut. För höginvolverande produkter är 

informationssökningen längre än för de låginvolverande. Dessutom utvecklar den 

höginvolverade kunden en attityd/intention till produkten innan köptet. Den låginvolverade 

kunden däremot testar produkten först och bildar sig en uppfattning om den därefter. 

Figurerna nedan visar beslutsprocessen för hög- respektive låginvolvering. 

 

 
Fig. 5 & 6: Involveringens beslutsprocesser73 

                                                 
72 Fill, 2002, s 99 
73 Fill, 2002, s 101-103 
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3.2.6 Teori om marknadsföringsjämvikt  

 

Marknadsföringsjämvikt baseras på tre krafter; konkurrens, regleringar/institutioner och 

samverkan. För relationsmarknadsföring är samarbete av stor vikt, men det skulle ej vara 

genomförbart och effektivt utan konkurrens och regleringar/institutioner (regerings- och 

riksdagsbeslut, lagar och bestämmelser). Total reglering skulle leda till stelhet och en helt fri 

konkurrens skulle kunna leda till höga priser och att en del företag kunde få för stor makt.74  

 

Ingen marknad fungerar utan regleringar och institutioner, inte heller finns det någon som 

fungerar utan konkurrens och samarbete. Regleringar behövs för att säkra vissa spelregler, 

bland annat för att inte konkurrensen skall hämmas.75  

 

Genom att anta nya former förändras konkurrensen och genom nya samarbeten och förändrad 

teknologi sätts regleringar ur spel vilket leder till ett behov av omregleringar. 

Marknadsföringsjämvikten måste åter sökas upp.76 Figuren nedan visar marknadsekonomins 

tre krafter som tillsammans kan skapa marknadsföringsjämvikt. 

 
 
Fig. 7: Marknadsekonomins tre krafter som tillsammans kan skapa marknadsföringsjämvikt77 

                                                 
74 Gummesson, 1998, s 54-55 
75 Gummesson, 1998 s 57 
76 Gummesson, 1998 s 63 
77 Gummesson, 1998, s 56 
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3.3  Teoretisk syntes 
 
Bilden nedan illustrerar hur de refererade teorierna i föregående del kan sammanföras till en 

enhet och visa på hur de tillsammans utgör en samverkande funktion och därmed hänger ihop. 

 

 
Fig. 878 

 

Den omgivande cirkeln består utav de tre krafterna konkurrens, regleringar och institutioner 

samt samverkan som kommer från teorin om marknadsföringsjämvikt. Dessa kan man säga 

ligger till grund för vilka spelregler som styr företagsklimatet på den offentliga 

upphandlingsmarknaden. Utifrån teorin handlar krafterna om att tillsammans utgöra en 

                                                 
78 Egen figur 
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jämvikt. Denna jämvikt måste konstant uppsökas då olika faktorer orsakar förändringar i 

samhällsstrukturen.  

 

Inne i den stora cirkeln finns nätverk överallt, och i dessa arbetas det på olika sätt, och olika 

hög eller låg involvering skapas därutifrån. Hög involvering kan leverantörsföretagen skapa 

genom ett relationsmarknadsföringsinriktat perspektiv (R) där ett mervärdeskapande är av stor 

vikt i konkurrensen. Leverantörsföretagen på denna sida styrs processinriktat. På den andra 

sidan (vänster) råder det transaktionsinriktade marknadsföringsperspektivet (T). Här styrs 

leverantörsföretaget målinriktat och det främsta konkurrensmedlet är priset. Dock är 

involveringen inte så hög här. Valmöjligheterna ses nästintill som motpoler till varandra men 

kan även utgöra kompletteringar till varandra. Leverantörsföretagets valda styrform och 

marknadsföringsperspektiv påverkar graden av den upphandlande enhetens involvering. 

 

För att till slut lyckas ”vinna” ett upphandlingskontrakt kan leverantörsföretagen alltså välja 

olika metoder. Författarna tror att ett leverantörsföretag bör välja den högra triangeln (hög 

involvering, relationsmarknadsföring, processtyrning och mervärdeskapande) som en gyllene 

väg för att komma med på ett ramavtal för offentlig upphandling.  

 

3.4 Teoretisk referensram 
 

I denna del av teorikapitlet presenteras utvalda variabler från tidigare nämnda teorier. Dessa 

kommer att utgöra uppsatsens teoretiska referensram.  

 

Modell 1 – Styrform och marknadsföringsperspektiv 

 

I matrisen nedan kommer leverantörsföretagen att placeras in efter vilket 

marknadsföringsperspektiv respektive styrform som används i offentlig upphandling. Tanken 

med denna matris är att övergripande ge en bild av vilken sorts form leverantörsföretagets 

arbetsprocess karaktäriseras av, vid en offentlig upphandling. I utgångspunkten för matrisen 

ligger nätverken som grund. I dessa nätverk kan leverantörsföretagen och de upphandlande 

enheterna arbeta på olika sätt beroende på val av styrform och marknadsföringsperspektiv. 
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De två marknadsföringsperspektiv som används i denna matris är transaktion och relation. 

Dessa har valts ut för att placera in om leverantörsföretagens marknadsföringsperspektiv vid 

offentlig upphandling bygger på värdeskapande eller endast värdedistribution. De styrformer 

som valts ut är målstyrning och processtyrning. Dessa har valts ut för att kartlägga vilken 

styrform som råder vid upphandlingen. Utifrån vilken form leverantörsföretaget styrs med blir 

samarbetets karaktär olika mycket ingående mellan upphandlande enhet och 

leverantörsföretag. De företag som processtyr arbetet har möjlighet till mer samarbete och 

därmed även utökad relationsanvändning. Målstyrt arbete ger dock inte samma 

samarbetsmöjligheter. Beroende på vilken styrform samt marknadsföringsperspektiv som 

används blir även involveringsnivån olika hög eller låg. På X-axeln finns transaktion, 

respektive relation, som två motpoler till varandra. På Y-axeln har process- respektive 

målstyrning placerats som två motpoler till varandra.  

 

 
Fig. 979 

 

Nedan följer en presentation av de fyra rutorna i ovanstående matris 

 

1. Ruta ett utgörs av transaktionsperspektivet, som kan vara av hög eller låg grad, samt 

målstyrning som likaså kan vara av hög eller låg grad. Detta innebär att företaget är mer 

traditionellt i sin marknadsföring samt att de har en mindre samarbetsinriktad styrform. Denna 

ruta medför inget större kundengagemang och leder därför inte till långsiktig lönsamhet. 

Denna ruta innebär även låg involvering. 
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2. Ruta nummer två innebär även den ett transaktionsperspektiv, hög eller låg grad, samt 

styrformen process som också är av hög eller låg grad. Denna ruta innebär att kunden (den 

upphandlande enheten) involveras i samarbete genom processtyrning men utbytet av värde är 

av transaktionsartad form. Denna ruta är enligt författarna motsägelsefull därför att en process 

oftast medför samarbete och därmed är relationsinriktad, inte transaktionsinriktad.  Rutan är 

även en gråzon när det gäller involveringsnivå. Två motsägelsefulla arbetssätt då 

transaktionsperspektivet innebär låg involvering och processtyrning innebär hög involvering. 

 

3. Den tredje rutan består dels av olika hög eller låg grad av relationsperspektivet, dels olika 

grad av målstyrning. Företag som placeras i denna ruta har ett relationsinriktat perspektiv men 

styrs ändå målinriktat. Denna ruta är också till viss del motsägelsefull, då ett relationsinriktat 

marknadsföringsperspektiv borde medföra en mer processartad styrform. Även 

involveringsnivån är i en gråzon här. Två motsägelsefulla arbetssätt då relationsperspektivet 

innebär hög involvering och målstyrning innebär lägre involvering. 

 

4. Den fjärde och sista rutan utgör det utrymme där relationsperspektivet har olika hög eller 

låg grad samt där styrformen är av processartad form i olika hög eller låg grad. Här är 

företaget processtyrt och de är relationsinriktade i sitt marknadsföringsperspektiv. Dessa två 

går väl samman därför att processtyrning innefattar samarbete, då målet ständigt förändras, 

och relationsperspektivet bygger på dessa samarbeten. Denna ruta ger större kundengagemang 

på grund av involveringen och bör därmed leda till ökad lojalitet och lönsamhet. Denna ruta 

innebär hög involvering. 

 

Modell 2 – Konkurrens, regleringar och samverkan 

 

Ur teorin om marknadsföringsjämvikt valdes variablerna konkurrens, regleringar och 

samverkan. Regleringarna står i detta fall för LOU som ersatte tidigare 

Upphandlingsförordning. Denna lag reglerar hur offentlig sektor ska förhålla sig vid 

upphandling. LOU innefattar att en konkurrensutsatt upphandling skall ske varje gång ett 

avtal löpt ut. Denna lag har även möjliggjort för utländska aktörer att delta i upphandlingar i 

Sverige. Samverkan handlar om i vilken utsträckning de upphandlande enheterna samarbetar 

med leverantörsföretagen.  
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Fig. 1080 

 

I figuren ovan, och enligt teorin, är de tre delarna lika stora. Genom att alla delar är lika stora 

uppnås en jämvikt på marknaden. Den yttre gränsen behåller hela tiden sin storlek men 

däremot kan de inre gränserna förskjutas i sidled, beroende på vilken av de tre krafterna som 

för tillfället är störst på grund av rådande situationer på marknaden.  

 

Utifrån informationen från företagen ska omfattningen på krafterna konkurrens, regleringar 

och samverkan utforskas för att se förhållandet dem emellan, samt eventuellt peka på 

tendenser som kan avgöra graden av jämvikt på marknaden för offentlig upphandling. 

 

Modell 3 – Attraktion och lojalitet 

 

Utifrån relationsperspektivet har två variabler plockats ut, som är av vikt för denna 

undersökning. Vikten av att arbeta in produkter hos kunden pekar mot att företag idag måste 

ta till olika strategier. Relationer som en strategi för att nå mervärdeskapande bygger på 

många olika variabler. I relationsperspektivet finns lojalitetsaspekten som en viktig del. Fokus 

för denna variabel ligger på trofasthet, pålitlighet och aspekten av återköp. Långa samarbeten 

kan skapa hög lojalitet. Lojaliteten innebär en tendens till att gå till samma leverantör som 

tidigare. Om en upphandlande enhet har haft samma leverantör i flera år och återkommer till 

denne gång på gång kan den upphandlande enheten antas vara företaget lojal. Det har skapats 

ett förtroende mellan de båda parterna.  

 

Vidare är attraktionen till leverantören en stor del av relationsperspektivet. Beroende på hur 

väl företagen uppfyller den offentliga sektorns uppställda krav, påverkas attraktionskraften till 

dem.  Attraktion kan även skapas med hjälp av olika fördelar som den upphandlande enheten 

får genom relationen till leverantören. Det betyder att kunden upplever ett värde i interna 

processer och i interaktionen med leverantörer när de konsumerar eller utnyttjar tjänster, varor 

eller andra delar i en pågående relation. Dessa fördelar ligger utanför själva kärnprodukten. 

Exempel på sådana kan vara service av olika slag som erbjuds med den fysiska varan. 
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Fig. 1181 

 

I matrisen ovan placeras leverantörsföretagen ut efter hur pass attraktiva de är för den 

upphandlande enheten. Detta grundar sig på vilka fördelar leverantörsföretagen erbjuder 

utöver den fysiska varan. I matrisen värderas även kundens lojalitetsgrad för återköp vid 

upphandlingsprocessen. Om det finns en hög attraktion till företagen och en hög lojalitet talar 

detta för ett relationsinriktat perspektiv. På X-axeln återfinns variabeln lojalitet i hög och låg 

grad. Lojaliteten är betraktad efter hur lojal den upphandlande enheten är mot 

leverantörsföretaget. På Y-axeln finns attraktionsvariabeln i hög och låg grad. 

Attraktionsaxeln gäller för hur attraktiv leverantörsföretaget anser sig vara för den 

upphandlande enheten.  

 

Nedan följer en presentation av de fyra rutorna i ovanstående matris 

 

1. I ruta ett är attraktionen låg och lojaliteten likaså. Leverantörsföretaget verkar inte ha några 

direkta fördelar utöver den fysiska produkten och är på grund av detta inte attraktivt för den 

upphandlande enheten. Lojaliteten är också låg då den upphandlande enheten inte 

återkommer. Då företaget inte erbjuder något utöver ett basutbud kan detta innebära att ett 

mer transaktionsinriktat perspektiv används. 

 

2. Ruta två innebär hög attraktion men låg lojalitet. Den höga attraktionen kan grunda sig i ett 

relationsperspektiv där leverantören erbjuder exempelvis fördelar såsom service och garantier. 
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Även prissättningen kan utgöra en attraktiv faktor. Trots detta är lojalitet låg hos den 

upphandlande enheten, kanske för att det förs en mer transaktionsinriktad marknadsföring 

eller så kan det bero på att LOU påverkar möjligheten till lojalitetsskapande. 

 

3. I den tredje rutan är lojaliteten hög men attraktionen dessvärre låg. Denna ruta innebär att 

den upphandlande enheten återkommer trots att leverantören inte är den mest attraktiva. Här 

anas att en så kallad gråzon upptar rutans innebörd då företaget inte direkt kan placeras in i 

något av perspektiven relation eller transaktion. Exempel på orsaker till denna låga attraktion 

kan bero på olika yttre faktorer som orsakat förändrade konkurrensförutsättningar på 

marknaden. Den upphandlande enheten kan dock vara lojal av gammal vana. 

 

4. Ruta fyra innebär både hög attraktion och hög lojalitet. Här har hög attraktion och hög 

lojalitet påverkat varandra. Företaget är attraktivt för den upphandlande enheten och en hög 

lojalitet har skapats. Detta innebär att ett relationsperspektiv används och mervärden skapas. 

Lojalitet ger långa samarbeten som ger utrymme att skapa välanpassade varor. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel görs en kort presentation av företagen. Därefter följer data från intervjuer 

gjorda med representanter från företagen Kinnarps, Rh-form och Företag X.  

 

Empirin är ordnad på följande sätt; under punkt nr. 1 har författarna samlat sådan 

information som framkommit och som rör styrformen (mål- och processtyrning). Under punkt 

nr. 2 har information samlats som rör marknadsföringsperspektivet (relations- och 

transaktionsmarknadsföring). Punkt nr. 3 har samlat information som framkommit om 

konkurrens, regleringar och samverkan. Nr. 4, som är den sista punkten, handlar om 

information som framkommit om attraktion och lojalitet.  

 

4.1 Kinnarps 
 

Företaget grundades 1942 av Jarl och Evy Eriksson i samhället Kinnarp i Västergötland. 

Designen av möblerna ska vara tilltalande, tidlös och produkterna utvecklas i samarbete med 

ergonomiexperter.82 Kinnarps är en så kallad helhetsleverantör, de kan stå för hela 

inredningen och skräddarsy den för kunden.83 Värdet på det de säljer för, i förbrukarledet, 

ligger (på möbler, inredningar, tjänster och övrig produktion) runt 1,5 miljarder kronor i 

Sverige. Av dessa miljarder är 30-40 % inom antingen stat, kommun eller landsting. Av 

företagets omsättning är det runt 800 miljoner kronor som är från offentlig upphandling. 

Exempelvis har de ramavtal med 18 kommuner i Stockholm. Dessa avtal är värda ca. 50 

miljoner kronor i förbrukarledet.84 

 

Intervju med Anders Eriksson, Kinnarps Stockholm 
 

Nr. 1 
 

Eriksson tror att de offentliga upphandlarna vet vad de är ute efter när de skriver 

förfrågningsunderlaget. I en del upphandlingar ska saker följas till punkt och pricka medan en 

del är tacksamma över andra förslag och lösningar. Ibland kan det dock gå till överdrift i 

                                                 
82 http:// www.kinnarps.se, 2005-05-22 
83 Kinnarps årsredovisning 2003.09.01 - 2004.08.31 
84 Eriksson, 2005-05-09 
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kravspecifikationen, vilket slutar i att ingen kan tillverka överhuvudtaget. Det går inte att göra 

ett avtal utan att ha bestämt hur möblerna ska se ut, det bör vara preciserat på något sätt. Den 

offentliga sektorn är generellt sett mer målstyrd än processtyrd enligt Eriksson. Kinnarps 

själva har olika styrform beroende på vilken avdelning som det handlar om.  

 

Offentliga sektorn är inte speciellt involverad i framtagningen av möblerna men köper inte 

alltid bara helt färdigutformade möbler heller. Om det är någon produkt som inte redan finns 

så börjar kanske leverantörsföretaget tillverka en sådan. Under en avtalsperiod kan 

upphandlare eller avropare komma med önskemål och krav som leder till att de utvecklar 

någonting unikt. Att tillsammans sitta ner och utforma produkter gör man gärna från Kinnarps 

sida. 

 

Nr. 2 
 

Kinnarps är enligt Eriksson mer inriktade på att skapa relationer än att bara ägna sig åt 

transaktion utav varor. Allt förutsätter att man har bra produkter och pris. Men det är ändå det 

långsiktiga arbetet med relationsbyggande som är av betydelse för företaget. Det viktigaste 

sättet att konkurrera och skapa marknadsandelar på är med relationer. Han tycker att staten är 

mindre relationsinriktad än dem själva. Parterna kan träffas och bygga upp en relation men 

om ett företag inte kommer med på ett avtal ”spelar det ingen roll om de är trevliga”. 

 

Har företaget varit med ett tag lär de känna kollegor i den egna branschen och de inom 

offentlig sektor som de gör upphandlingarna med. De sistnämnda försöker Eriksson träffa 

ganska regelbundet. Det är viktigt att träffas och umgås innan upphandlingsförfrågningarna 

går ut. Det ser inte bra ut, om leverantörskontakter förs under själva upphandlingens gång. 

Upphandlarna bjuder in tidigare leverantörer till diskussioner inför upphandlingar. Eriksson 

tycker det är proffsigt, att upphandlarna vill höra deras synpunkter och stämma av med dem. 

Detta kan vara en fördel för Kinnarps, som då kan vara med och styra förfrågningsunderlagets 

utseende. 

 

För ett företag som är nytt och inte har några tidigare relationer kan det ta lång tid att bygga 

upp dessa och komma en bit på vägen. Kinnarps har flera kunder som de säljer till men inte 

har någon närmare relation med. Där är viktigt att komma vidare med en relation men det kan 
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ta tid. Det kanske går en hel avtalsperiod på tre år, innan ”ett bra och vettigt samarbete” är 

etablerat.  

 

Nr. 3 
 

Eriksson berättar att ramavtal ger en trygghet. De vet då på Kinnarps att de har en kund att 

jobba med under en lång period. Men det blir fler och fler leverantörer i avtalen för att 

avroparna vill ha en viss mångfald. När det gäller längden på avtal är tre år plus två års 

förlängning det längsta Eriksson sett. Att välja att inte utnyttja förlängningsklausuler för 

avtalen skapar bara onödigt arbete enligt Eriksson, det kostar både i tid och i pengar.  

 

I och med införandet av LOU anser Eriksson att det har blivit krångligare i 

upphandlingsprocessen. Det har blivit besvärligare för den upphandlande enheten som 

avropar och även för de som ska svara på förfrågningarna och uppfylla alla krav. Varje 

ramavtalsupphandling blir mer och mer omfattande och de tar längre och längre tid att göra, 

svara på och utvärdera. När upphandlare samtidigt tecknar avtal med fler och fler tunnas 

Kinnarps marknadsandel ut, men än så länge är det ingen fara enligt Eriksson.  

 

Den gamla lagstiftningen gjorde upphandlingen enklare men det saknades mycket konsekvens 

i det hela. Eriksson tycker att det var bra att detta styrdes upp. För något år sedan ändrades det 

i lagen angående överklagan, vilket ledde till en ökning av överklagningar. Nu har övriga, 

som inte får avtalet, ett antal dagar att komma in med synpunkter.  

 

Införandet av LOU skulle bidra till att svenska företag skulle kunna verka utomlands och 

utländska företag skulle få chansen att etablera sig här men det har erfarenhetsmässigt inte 

blivit så säger Eriksson. Det är precis som det var tidigare. Att svenska staten prioriterat 

svenska leverantörer tror Eriksson att de gjort ganska länge. Med de handelshinder som finns, 

på denna marknad, prioriteras de svenska företagen än, men det kommer inte på tal enligt 

Eriksson. Det som ändrats enligt honom är beloppsgränser, annonsering och hur 

upphandlingen styrs.  
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Nr. 4 
 

Företaget har en målsättning om att kunna vara heltäckande för sina kunder. De ska kunna 

erbjuda dem allt de behöver när det gäller möbler, inredning och professionell hjälp. Då kan 

man, enligt Eriksson, ”knyta kunderna till sig” på ett sätt som utesluter många andra tänkbara 

konkurrenter.  

 

Att ha offentlig sektor som kund kan i vissa fall bli fina referensobjekt för Kinnarps del. 

Speciella fall kan bli uppmärksammade, folk blir intresserade att titta på dem och göra 

studiebesök. Vidare säger han att det inte skulle vara bra om Kinnarp försvann från 

ramavtalslistan. Utan ramavtalen som de har med offentlig sektor skulle lönsamheten och 

omsättningen minska drastiskt på en kort period. 

 

De kommuner och landsting Kinnarps har ramavtal med är lojala mot sina avtalsleverantörer. 

Avtal med kommuner i Stockholm har de haft sedan 60-talet. Eriksson tycker dock att den 

statliga sidan de senaste åren blivit mindre lojal mot sina ramavtalsleverantörer. Kommuner 

och landsting springer inte ut och gör separata upphandlingar i onödan på enskilda objekt 

under avtalsperiodens gång. Dessutom privatiseras många myndigheter, kunder som Kinnarps 

haft i 20-30 år kan försvinna från avtalen. En del av dessa kan Kinnarps då teckna egna avtal 

med. Då är det, om det inte i och med bolagiseringen skett för många förändringar, självklart 

bra att ha haft goda relationer. 

 

Det är absolut en fördel att tidigare haft avtal med en upphandlande enhet när nya 

upphandlingar sker. Företagets anbudsansvarige får erfarenhet och vet hur det bör utformas 

för att det ska vara attraktivt, så att de vet att företaget bör komma med. De tycker att en ny 

upphandling ska göras förutsättningslöst, men Eriksson tror att det är väldigt svårt att bortse 

från att de haft bra relationer med företag. Väldigt ofta är det så att ”även om det dyker upp 

några nya stjärnor, så kan det nog slinka med en del gamla också”, enligt Eriksson. De 

Kinnarps har kontakter med skickar naturligtvis förfrågningsunderlag till dem berättar 

Eriksson vidare. En del offentliga verksamheter tycker att de rent formellt inte ska göra det, 

men har man haft relationer i 10-15 år så hör det på något sätt ändå till god ton att man hör av 

sig, tycker han. 
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Hur välutvecklade relationerna är till upphandlarna varierar beroende på tradition, policy och 

om det är stat, kommun eller landsting som ska upphandla. Vissa relationer är ”enormt bra” 

och det finns förutsättningar till att i princip bli totalleverantör. Eriksson berättar här att de har 

ett antal upphandlande enheter som de nästan känner sig ”som barn i huset hos”. ”Där ska det 

mycket till för att någon annan ska komma in, trots avtal” säger Eriksson. Det kan finnas en 

relation sedan tidigare, de kanske har jobbat ihop förr, och så länge samarbetet fungerar 

kommer ingen annan på fråga. Det behöver ju inte vara olagligt. ”Detta är nog ganska vanligt, 

i alla fall när någon har ett långsiktigt engagemang i sitt företag och inte hoppar runt” menar 

Eriksson. Om det kommer någon ny rycks balansen upp. Tidigare jobbade motparterna längre 

på sina ställen men på senare år har många försvunnit. 

 

4.2 RH-form 
 
RH-form grundades 1977 i småländska Bodafors av Rolf Holstensson och hade då tre 

anställda och 1,3 miljoner kr i omsättning. Sedan dess har företaget växt och år 2004 omsatte 

de cirka 250 miljoner kr.85 Försäljningen från ramavtalet med FMV samt Stockholms 

landsting uppgår till 6,5 miljoner kronor, vilket motsvarar runt 20% av omsättningen.86 RH-

form utvecklar arbetsstolar med människan och dess behov i fokus, samtidigt som de 

prioriterar en modern och funktionell design. RH-form är ett av de ledande varumärkena i 

Europa när det gäller ergonomiska arbetsstolar. De har ett nära samarbete med ergonomer och 

designers för att skapa högkvalitativa stolar för en god arbetsmiljö samt erbjuder branschens 

bredaste sortiment av stolar för alla människor och arbetsmiljöer.87  

 

Intervju med Peter Almgren och Peter Holstensson, Rh-form Stockholm 
 

Nr. 1 
 

Almgren berättar att upphandling av en kontorsstol innefattar färdigställda krav som ska 

uppfyllas enligt möbelfakta eller europeiska normer. Detta gör att grunden redan bestämts för 

hur stolen ska se ut och vilka funktioner den ska ha.  

 
                                                 
85 http://www.rhform.se, 2005-05-22 
86 Almström, Holstensson, 2005-05-10 
87 http://www.rhform.se, 2005-05-22 
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När det kommer till att veta vad den upphandlande enheten är ute efter så tycker Almgren att 

det, rent generellt sett, gällande kontorsstolar inte är några konstigheter för den offentliga 

verksamheten men när det har gällt nischade produkter har de inte riktigt vetat vad 

upphandlarna är ute efter. Holstensson säger att det ibland vore bra med lite flexiblare former 

av förfrågningarna. Eftersom företaget enbart gör stolar så skulle de vilja få chansen att alltid 

kunna lämna in anbud på dessa. Ibland får Rh-form, enligt dem själva, verkligen kämpa för att 

FMV, landsting och kommuner skall bryta loss anbuden och göra förfrågningsunderlag så att 

de får möjlighet att lämna anbud enbart på stolar. 

 

När delar av den offentliga sektorn förändrar sin struktur måste även företaget förändra sina 

produkter efter deras krav och önskemål säger Holstensson. Där kan företaget förändras som 

leverantör, både när det gäller produktutveckling men även marknadsföringen mot de 

upphandlande enheterna. Företaget får bearbeta upphandlarna på andra sätt än tidigare. 

 
Nr. 2 
 

Holstensson berättar att det inte bara är produkten i sig som ska fungera utan även leveransen 

av produkten, demonstrationen av den och ”om det är något som behöver göras med stolen 

ska det fungera smidigt”, och då är det bra att ha en tät relation.  

 

Enligt Holstensson, kan relationer till upphandlande enheter vara mycket välutvecklade. Han 

menar då främst till landsting. Ofta är relationen där väldigt god mellan leverantör och 

upphandlare. Den upphandlande enheten har skrivit avtal och har tyckt till om 

leverantörsföretagets produkter, leveranssäkerhet och kvalitet. Han anser att de har allierat sig 

och varit där och tittat på produktionen. Den relationen är mycket stark till ansvarig 

upphandlare på platsen. Vikten av att ha en bra relation är stor oavsett var den är. 

Upphandlaren som ställer ut förfrågningsunderlaget är inte alltid den som tillika gör 

bedömningen och det kan ibland vara samma person som skriver avtal som sedan upphandlar. 

 

Almgren och Holstensson berättar om hur relationen till FMV kan skilja sig från avropande 

enheter. När Rh-form uppträder ute på t.ex. mässor (inte under en pågående anbudsperiod), 

förhåller sig FMV med en viss distans som är ganska annorlunda och mer byråkratisk än vad 

t.ex. en landstingsupphandlare gör, enligt dem. Även i andra sammanhang, som direkta besök 

i butiken, finns uppmaningar om att inte muntligen presentera produkterna. Rh-form får inte 
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påverka upphandlarna, endast svara på frågor om det skulle komma upp något när 

upphandlarna tittar på stolarna. Relationer får man enligt Holstensson aldrig på samma sätt 

med avtalsansvariga på FMV som du får med de avropande enheterna.  

 

Holstensson påpekar att regeringsbeslut inte påverkar affärsrelationerna, men relationerna till 

respektive enhet påverkas när omändringar och privatiseringar genomförs. När ett avtal väl 

fortlöper pratar inte de på Rh-form särskilt med dem som de lämnat anbuden till, som skrivit 

avtalen, utan med dem som sitter på de avropande myndigheterna. Det förekommer ingen 

dialog med FMV överhuvudtaget då. Holstensson berättar att de är viktigt att bygga relationer 

fram till att de får förfrågningsunderlaget. Efter det gäller det att hålla relationen uppdaterad 

inom avtalsperioden och visa nyheter och förändringar inom företaget.  

 

Holstensson säger att relationerna är långsiktiga. Det finns historier där man varit med på ett 

landstingsavtal i ett antal år, åkt ut, och kommit in igen. Då har det varit någon annan orsak 

till att företag inte kommit med, ofta inte relationen utan något som inte uppfyllts enligt 

kravspecifikationen. Eller så kan det vara priset på varan som gjort att de valt någon som varit 

bättre och mer attraktionskraftig på denna punkt. Om företaget sedan kommer med i 

nästföljande avtalsperiod ligger relationen som en väldigt tung faktor. Då är relationen väldigt 

viktig att bygga på. Hade Rh-form inte den relationen hade de kanske inte kunnat komma 

tillbaka. 

 

Om leverantörsföretaget ligger som icke-avtalsleverantör gör de allt för att komma in på nästa 

avtal, enligt Almgren. Detta innebär att en ganska stor lobbyverksamhet. Det existerar då en 

ganska tät relation innan annonseringen men inte under upphandlingsprocessen. Från 

annonseringsperioden får upphandlarna nämligen inte kommunicera. Det finns ingenting som 

reglerar det men FMV stänger av sin telefon och hänvisar främst till e-post. 

 
Nr. 3 
 

Almgren säger att FMV ibland är lite för byråkratiskt. Holstensson påpekar att det är för 

mycket papper som krävs in. Fördelar med den gamla lagstiftningen säger han var snabbare 

hantering för anbuden och mindre pappersarbete. Tidigare var förfrågningsunderlagen mer 

öppna, men därmed mer diffusa. Vissa företag kunde favoriseras genom att de skrev helt 

andra texter och erbjöd andra saker. Holstensson tycker att det var en nackdel med den gamla 
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lagstiftningen då det gavs för stort utrymme för att ”trixa med annat”. Han menar att det inte 

var så illa, men att det gick att skapa sig ett favoritskap. Nu är det bättre spelregler.  

 

Holstensson och Almgren berättar att den svenska industrin gynnas framför utländsk. Genom 

kraven på att anbuden i vissa fall skall vara på svenska är detta ett slags hinder för utländska 

aktörer. Det är även svårt om du som utländsk aktör inte har etablerat dig i Sverige och på den 

svenska marknaden. Holstensson och Almgren betonar att etableringen är ett måste för att det 

ska kunna fungera. De utländska företagen behöver komma in i nätverken och gå ner på 

regionnivå. Upphandlingsreglerna rensar bland aktörerna samtidigt som det erbjuder 

möjligheter. 

 

Namnen på kontaktpersonerna i offentlig upphandling får företagen själva identifiera och 

jobba upp genom åren. Som nykontrakterad leverantör skickas inte automatiskt en sändlista 

med kontaktpersoner till dig. En leverantör som är nykontrakterad har en lång startsträcka 

innan den kan utnyttja några kontakter, de har ingen kontaktflora. Almgren berättar att om en 

person suttit på en tjänst som upphandlare, för en myndighet eller större grupp i stat eller 

landsting, en längre tid har denne en erfarenhet som gör att förfrågningsunderlaget förfinas 

hela tiden, men om personen byts ut fungerar kontakten sämre. 

 

Nr. 4 
 

Fram till 2005 har Rh-form varit med i 20 år på FMV:s avtal. Holstensson berättar om för- 

och nackdelar med ramavtal. Han säger att det är positivt att blir utvald som leverantör.  I och 

med att de tecknat avtal har de kvalificerat sig genom sin produkt och kvalitet. Detta medför 

även att företaget har säkrat ett pris. Nackdelen är att upphandlarna inte selekterar antalet 

leverantörer tillräckligt. Att komma med på ett ramavtal innebär ingen garanti. Det är 

produkten i sig som är viktig, men jobbas denna inte in tillräckligt behöver det inte bli en 

krona i försäljning.  

 

Holstensson berättar vidare om företagets efterdemonstrationer som de jobbar väldigt mycket 

med. Det innebär att säljare åker ut till kunden och visar varje slutanvändare hur de ska ställa 

in stolen efter sin egen kropp och berättar varför. Almgren säger att de även, i samband med 

avtalstecknandet, erbjuder möjligheten att leverera lånestolar till de som behöver och vill 

prova. 
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Holstensson berättar att det finns olika fördelar för företag som haft tidigare avtal. Dels har de 

fått in produkter som standardprodukter, och dels har den upphandlande enheten lärt känna 

dem som leverantörer. Den upphandlande enheten vet då hur RH-form levererar och hur de 

följer upp leveranser, service och reklamationer. ”Det är definitivt en klar fördel. Det påverkar 

säkerligen en del omdöme och bedömning”. Almgren säger att det är väldigt viktigt att ha bra 

relationer oavsett om kunden kommer från privat näringsliv eller offentlig sektor. 

4.3 Företag X 
 
Företagets historia börjar i slutet av 1800-talet i södra Sverige. Idag omsätter företaget runt 

1,2 miljarder kronor. Cirka 20 % av omsättningen utgörs av summor från offentliga 

upphandlingar. Detta motsvarar runt 80 miljoner kronor.88 De utvecklar, tillverkar och 

marknadsför produkter för inredning av kontor och offentlig miljö.89 

 

Intervju med NN på Företag X 
 

Nr. 1 
 

Utbytena med offentlig sektor menar NN är effektiva, de har avstämningar och lyssnar på de 

upphandlande enheterna om vad de önskar och vad de vill ha för produkter. I och med de krav 

som ställs på dem som leverantör måste Företag X följa med i sin utveckling och ha produkter 

som står upp mot dessa krav. Företag X lyssnar väldigt mycket på upphandlarna.  

 

Den offentliga sektorn vet vad de är ute efter när de ska upphandla menar NN, de specificerar 

vad de vill ha för typ av produkt och vilket pris de vill ha på den. Ofta anges vad det ska vara 

för produkter av en arkitekt, de offentliga upphandlarna är inte speciellt involverade i 

framtagningen av möblerna. De kan enligt NN vara med i vissa sammanhang, som när 

standarder ska sättas, men i övrigt är de inte med, vilket Företag X annars gärna skulle vilja se 

att de var. NN tycker ändå att den offentliga sektorn är processtyrd då de ändrar sig längs 

vägen. 

 

                                                 
88 NN, 2005-05-12 
89 Företag X:s hemsida 
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Nr. 2 
 

Företag X:s grundläggande strategi är att de jobbar med personlig försäljning och detta har de 

jobbat med i många år. Det är enligt NN en relationsinriktad försäljning de arbetar med. De 

har egna säljare ute på fältet som bearbetar marknaden. Det är viktigt med en bra servicegrad 

och hög kompetens gentemot kunderna enligt NN. Det är möjligt för Företag X att skapa 

långa relationer till offentlig sektor tycker NN. Dessa är även välutvecklade, enligt honom, då 

de har sin personliga försäljning med personliga relationer där de lägger stor vikt vid 

serviceförmåga och att sköta kunden så att denne är nöjd. 

 

Förutom att konkurrera med en relationsinriktad strategi sker även priskonkurrens. NN 

berättar att det oftast blir priset de konkurrerar med. Offentlig sektor tycker han mest är 

transaktionsinriktad, men även relationsinriktad då de till viss del kan bedöma anbud efter 

tidigare relationer.  

 

Nr. 3 
 

Inför medlemskapet i EU var de på företaget rädda att det skulle komma in utländska spelare 

på plan, men det gjorde det inte. Det är samma förhållande till offentlig sektor nu som innan 

tycker NN. Att få avtal har inte blivit svårare i och med att de svenska företagen har 

konkurrenskraftiga priser och en bra organisation. Detta gör att de utländska företagen inte 

har samma möjligheter i Sverige, enligt NN. Prioritering av svenska leverantörer tycker NN 

att ”man gjort rätt genomgående” och det är inte så många utländska företag med idag heller. 

 

Fördelar som LOU har fört med sig tycker NN är att företagen nu blir någorlunda rättvist 

behandlade. Deltagarna har samma förutsättningar och upphandlingen är offentlig. Alla får ta 

del av utvärderingarna och konkurrenternas anbud. Innan LOU infördes var upphandlingarna 

oftast slutna och då gick det inte ta del av dem. Bra är även möjligheten att kunna överklaga 

beslut. En nackdel däremot är, med den nya lagen, att det är ”fler som kan vara med och räkna 

om jobben”. De blir enligt NN fler och fler som är med och konkurrerar om dem. Däremot 

tror NN inte att några företag får kontrakt p.g.a. personliga kontakter och nätverk, varken nu 

eller förr. Det pågår ingen svågerpolitik inom den offentliga upphandlingen av möbler enligt 

NN. 
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Nr. 4 
 

Företag X har haft offentlig sektor som kund i cirka 40 år och då haft både ramavtal och 

enskilda upphandlingar med dem. Den offentliga sektorn är för företaget en högt involverande 

kund, men inte mer än någon annan. Att försvinna från FMV:s ramavtal, skulle helt klart 

påverka företaget negativt. Även enskilda avtal och ramavtal de har med kommuner och 

landsting skulle ge volymbortfall om de gick förlorade. 

 

Tidigare avtal tror NN är till företags fördel, men på grund av att varje upphandling är unik så 

tar de nog inte så mycket hänsyn till det. NN anser att om företaget har varit leverantör 

tidigare så har det ”med sig detta i bagaget”. Om Företag X även nästa ramavtalsperiod blir 

kontrakterade tror NN att de som avropade från dem förra perioden kommer tillbaka till dem 

och handlar. Det blir nämligen i denna bransch många kompletteringar och då görs gärna 

dessa från samma leverantör om möjligt. 

 

NN anser att den offentliga sektorn är en lojal kund då de handlar av de företag som de kan 

välja på, i och med att de har avtal med dem. Sen är det, enligt NN, upp till var och en att 

bearbeta kommuner, landsting eller staten så att företaget blir bäst för dem, för att få så stor 

andel som möjligt av deras behov av möbler. 

 

Företag X brukar bli inbjudna till upphandlingar, de får information om annonser och 

förfrågningsunderlag skickat till sig. De blir inbjudna för att de varit leverantörer till dem 

tidigare. Om de inte blir det söker de själva upp underlagen. 
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5 Analys 
 

I denna del analyseras empirin utifrån tidigare beskrivna modeller i referensramen. Dessa 
modeller används i samma ordning som de beskrivs i stycke 3.4 (referensram).  
 

5.1 Modell 1- Styrform och marknadsföringsperspektiv 
 

5.1.1 Kinnarps  

 

Styrform 

 

Enligt teorin styrs ett företag målinriktat om de sätter upp mål som de arbetar mot och som 

inte förändras under det fortlöpande arbetet. Kinnarps beskriver upphandlingsprocessen som 

ett målinriktat arbete, men på grund av sina nära kundsamarbeten arbetar leverantörsföretaget 

generellt sett mer processinriktat. Det som gör upphandlingsprocessen mer målinriktad är de 

förutsatta kriterierna som upphandlingsförfrågningen grundar sig på. Teorin om styrformen 

process förutsätter ett nära samarbete mellan parterna därför att denna styrform drivs av en 

vision snarare än ett uppsatt mål. För att ta sig fram i arbetet anpassar parterna sig efter varje 

steg i arbetet enligt teorin. Det är detta arbetssätt som innebär att ta till sig och implementera 

nya tankar och idéer när förändringar sker, som utgör grunden för vad som karaktäriseras som 

ett processarbete. Kinnarps anpassar sin processinriktade styrform, till viss del, efter dessa 

mer målinriktade styrformer då upphandlingsprocessen startar och utvärderingskriterierna 

sätts upp som mål av de upphandlande enheterna. Processarbete mellan Kinnarps och de 

upphandlande enheterna är helt möjligt och får som tidigare förekomma under avtalsperioder, 

men är nu mer restriktivt. 

 

Marknadsföringsperspektiv 

 

Leverantörsföretaget träffar upphandlarna regelbundet innan förfrågningarna går ut vilket 

skapar förutsättningar för ett relationsperspektiv. Relationsperspektivet bygger på att skapa 

värde utöver den fysiska produkten. Genom att Kinnarps inriktar sig på dessa värden 

använder de sig av relationsperspektivet. Pris som konkurrensmedel enligt ett rent 

transaktionsperspektiv återfinns pris som en mindre del i leverantörsföretagets 

marknadsföringsperspektiv.  
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Leverantörsföretaget strävar mot att alltid skapa relationer till kunderna. Vid de tillfällen då 

utbytet bara är i transaktionsform arbetar de mot att utveckla denna till ett mer värdeskapande 

utbyte. Upphandlande enheter är just en sådan part där utbytet med dessa fungerar mer som 

vid ett transaktionsinriktat utbyte under specifika perioder. 

 

5.1.2 Rh-form 
 

Styrform 

 

Upphandlingsarbetet är mer av en målstyrd form än en processinriktad inför tecknande av 

avtal. Den målinriktade styrformen karaktäriseras enligt teorin av egenskaper som bl.a. 

färdigställda mål, och i detta fall mellan upphandlande enhet och leverantörsföretaget innebär 

detta att dessa mål förekommer i form av Möbelfakta och normer. Rh-form har inte möjlighet 

att arbeta fram produkter utan att de uppfyller alla de krav som ställs från den upphandlande 

enheten. Kraven måste ställas upp i förväg. Samarbetsmöjligheter finns endast när de väl är 

med på ett avtal. Då kan de eventuellt ha en interaktion.  

 

I detta fall är leverantörsföretaget Rh-form endast leverantörer av kontorsstolar och har av 

denna anledning svårt överhuvudtaget att komma med på en del stora avtal som görs med 

upphandlande enheter på högre nivå inom den offentliga sektorn. Rh-forms möjligheter till att 

genomföra processarbeten i samma utsträckning som helhetsleverantörer, som oftare kommer 

med på avtal, är inte lika stora. Om de väl har kommit med på ett avtal är de inriktade på att få 

till ett mer processinriktat arbete, i den mån det går, som de vanligtvis har med sina andra 

kunder. 

 

Marknadsföringsperspektiv 

 

Rh-form är mer relationsinriktade än transaktionsinriktade vid en jämförelse med teorin. 

Enligt teorin om transaktionsmarknadsföring så genomförs det endast ett utbyte av 

kärnprodukten, medan detta leverantörsföretag lägger stor vikt vid leverans, 

produktdemonstration och service. Detta är mer i enlighet med de teoretiska fakta i 

relationsperspektivet, där det är fördelar utöver kärnprodukten som används för att skapa ett 

mervärde. När leverantörsföretaget hindras från att använda sig av ett relationsperspektiv, 
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p.g.a. att den upphandlande enheten styrs av LOU och inte får påverkas, tvingas de in i ett 

mer transaktionsinriktat perspektiv, t.ex. vid stolsprovningar inför ramavtal.  

 

5.1.3 Företag X 

 

Styrform 

 

Företag X är processinriktat då de arbetar effektiv tillsammans med de upphandlande 

enheterna, och har avstämningar där de interagerar med dem för att få fram en välanpassad 

produktlösning. Företag X är även processtyrda enligt teorin då de med tiden ändrar sitt 

upplägg och anpassar sig till den upphandlande enheten som däremot är mer målstyrd med 

sina LOU-påverkade standarder. I enlighet med teorin för målinriktad styrform gäller att det 

finns förutbestämda krav/mål, vilket syns då det är förbestämt vad som avses upphandlas och 

det överensstämmer med att den upphandlande enheten inte är särskilt involverad i 

framtagningen av möblerna. Företaget lyssnar på vad upphandlarna vill ha och anpassar sig 

efter deras krav. Men i och med att kraven förändras blir arbetet i det stora hela mer 

processtyrt när företaget måste anpassa sig till de ändringar som offentlig sektor gör. 

 
Marknadsföringsperspektiv 

 

Företag X använder ofta priset för att konkurrera, vilket är ett av de fyra P:na i det 

transaktionsinriktade marknadsföringsperspektivet. Företaget arbetar dock relationsinriktat 

med sin försäljning genom att, precis som relationsperspektivet förespråkar, bidra med 

fördelar utöver kärnprodukten. Företaget lägger stor vikt vid personlig försäljning och service 

vilket kan skapa ett mervärde genom relationsmarknadsföringsperspektivet. Att arbeta 

relationsinriktat mot offentlig sektor är möjligt och relationerna kan utvecklas väl, men då de 

anser att offentlig sektor till viss del arbetar mer transaktionsinriktat borde det egna 

perspektivet påverkas av detta.  
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5.2 Modell 2 – Konkurrens, regleringar och samverkan 
 

5.2.1 Kinnarps 
 

Konkurrens 

 

Utifrån variabeln om konkurrens har en minskning av Kinnarps marknadsandelar uppstått. 

Dock har den ökade konkurrensen inte berott på någon ökad konkurrens från utländska 

företag.  

 

Regleringar 

 

Införandet av LOU har påverkat svårighetsgraden att uppfylla utvärderingskriterierna för en 

del företag i branschen. Bestämmelsen om överklagandeförfarandet är en del av den utökade 

regleringen för upphandlingen. Detta har medfört att processen för offentlig upphandling har 

blivit mer omfattande.  

 

Samverkan 

 

Graden av samverkan har på bekostnad av de två andra krafterna minskat i sin utsträckning. 

Det som förekommer inför en upphandling är möjligheten för leverantörsföretagen att 

diskutera förfrågningsunderlaget med de upphandlande enheterna. Samarbete under 

avtalstiden är dock inte reglerad utan förekommer som tidigare. 

 

5.2.2 Rh-form 
 

Konkurrens 

 

Kraften konkurrens i teorin om marknadsföringsjämvikt har påverkats utav LOU. Ett exempel 

på detta är ökningen av antalet leverantörer på de ramavtal som idag tecknas. Att 

upphandlingen är väldigt byråkratiskt kan avgöra antalet leverantörer som svarar på 

förfrågningarna. Detta kan möjligtvis påverka antalet svarande företag och borde i sin tur 

innebära att konkurrensen blir mindre, då det krävs resurser att ha personal som är insatt i 

upphandlingsfrågorna. Innebörden utav detta skulle kunna vara att de företag som har 
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möjlighet att svara på förfrågningarna har stora resurser. Etableringen på den svenska 

marknaden är svår för utländska aktörer, men om de ska kunna verka är det detta som krävs. 

 

Regleringar 

 

Regleringarna har, i och med LOU, blivit striktare och gett aktörerna bättre spelregler där 

mindre utrymme ges åt informella köpslåenden.  

 

Samverkan 

 

LOU påverkar även hur samverkan får se ut. Efter att annonsen publicerats får ingen direkt 

kommunikation ske. Samverkan påverkas här av LOU i och med principen om 

affärsmässighet. LOU styr upphandlingen så att även om ett företag arbetat upp en tät relation 

kan det hamna utanför ett ramavtal, p.g.a. att det inte uppfyller uppställda krav.  

 

5.2.3 Företag X 
 

Konkurrens 

 

Införandet av LOU har inte påverkat företaget genom någon ökad utländsk konkurrens. Dock 

har LOU medfört att företagen får räkna med att fler och fler svenska företag konkurrerar om 

kontrakten. 

 

Regleringar 

 

LOU, som är en reglering i enlighet med teorin om marknadsföringsjämvikt, har lagstadgat så 

att upphandlingarna blivit offentliga handlingar samt möjliga att överklaga.  

 

Samverkan 

 

Samverkan mellan upphandlare och leverantör är reglerad till den grad att när 

annonseringsperioden börjar får det inte förekomma direkta kontakter som påverkar 

upphandlarnas beslut vid senare utvärderingsperiod av anbuden.  
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5.3 Modell 3 – Attraktion och lojalitet 
 

5.3.1 Kinnarps 
 

Attraktion 

 

Enligt relationsmarknadsföringsperspektivet skapas mervärde genom att tillföra kunden 

fördelar som ligger utöver den fysiska produkten. Att skapa en slags attraktion är ett av 

relationsperspektivets många syften. Kinnarps försöker skapa mervärde och generera 

attraktion gentemot de upphandlande enheterna. Leverantörsföretaget har helhetstäckande 

utbud, erbjuder professionell hjälp och har tack vare tidigare upphandlingsprocesser 

erfarenhet om hur sådana går till. Då hanteringen vid upphandlingsprocessen går smidigt 

genererar detta i sin tur ytterligare mervärden och attraktion. 

 

Lojalitet 

 

Mervärden i form av lojalitet kan också enligt teorin skapas utifrån ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. Lojaliteten genererar återköp och detta fenomen syns 

tydligt då upphandlande enheter är återkommande, år efter år, till Kinnarps om de kommer 

med på ramavtalen. Genom många återbesök har det pågått långa samarbeten som lett till 

förståelse mellan kund och upphandlande enhet. Olika upphandlande enheter är dock lojala i 

olika stor utsträckning. Företaget har flera upphandlande enheter som är dem lojala och som 

de dessutom känner sig som hemma hos. Lojaliteten har skapats bland annat tack vare de 

starka relationerna som parterna skapat sinsemellan. På grund av sådana orsaker har andra 

företag svårt att komma in på avtalen.  

 

5.3.2 Rh-form 
 

Attraktion 

 

Värden utöver den fysiska produkten skapar Rh-form bl.a. genom tjänster som leverering utav 

provstolar. Genom att erbjuda produktdemonstrationer för slutanvändaren kan företaget 

utveckla en närmare interaktion där kundens behov tillgodoses. Att veta att en hög 

servicegrad inkluderas vid ett köp av en stol från Rh-form gör att de blir attraktiva att ha som 
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leverantör. Rh-form engagerar sig i att utveckla och tillverka miljövänliga produkter. Detta är 

ett naturligt krav från offentlig sektor och utgör en attraktionskraft men är inte ett ensamt 

avgörande kriterium. Företagets specialisering på stolar gör dem till experter på området 

vilket ger attraktivitet. Samtidigt kan detta även minska attraktiviteten då det innebär att 

företaget inte är en helhetsleverantör. Dock vet företaget, tack vare att de tidigare haft avtal 

och kan upphandlingsprocessen, hur de ska utforma anbudet och framhäva sina egenskaper 

för att bli en attraktiv leverantör för de upphandlande enheterna. 

 

Lojalitet 

 

Lojalitet innebär att en kund alltid går till samma leverantör och detta kan appliceras på Rh-

form som har haft staten som kund i över 20 år. Att ett företag fått avtal behöver inte alltid 

innebära någon försäljning men Rh-form och flertalet upphandlande enheter har under många 

år handlat med varandra och därmed genom förtroende och pålitlighet skapat lojalitet. 

 

5.3.3 Företag X 
 

Attraktion 

 

Förutom att Företag X uppfyller en, för de upphandlande enheterna, attraktiv egenskap genom 

att uppnå ställda krav, har de även andra attraktiva mervärdeskapande egenskaper. 

Leverantörsföretaget ger kunden, utöver kärnprodukten, fördelar såsom hög servicegrad och 

kompetens. De använder sig även utav konkurrenskraftiga priser för att skapa attraktion hos 

de upphandlande enheterna, vilket inte är ett mervärde utifrån relationsperspektivet utan 

snarare från transaktionsperspektivet.  

 

Lojalitet 

 

Avtal med offentlig verksamhet har Företag X haft i ca 40 år och därav finns en lojalitet då de 

upphandlande enheterna återkommit gång på gång. Att företaget känner en säkerhet på att de 

upphandlande enheterna kommer att köpa från dem även under eventuella framtida avtal tyder 

på att de känner en hög lojalitet för varandra. En ytterligare aspekt av lojaliteten kommer av 

att de upphandlande enheterna är lojala på grund utav att de alltid finns möjlighet för den 

upphandlande enheten att göra kompletterande köp när företaget väl är med på ett ramavtal. 



 49

6 Resultat 
 

I detta kapitel används data från analysen för att redogöra för uppsatsens syfte. Syftet med 

studien är att undersöka och analysera små och medelstora företag i en offentlig 

upphandlingsprocess. 

 

6.1 Modell 1 – Styrform och marknadsföringsperspektiv  
 

Analysen visar att det finns två övergripande faser i upphandlingsprocessen. Dessa är; 

perioden mellan annonsering (för en kommande upphandling) och avtalsskrivning, samt 

perioden efter att avtal skrivits. I matriserna nedan redovisas var de tre möbelföretagen 

placerades utifrån analysen om styrform och marknadsföringsperspektiv.  

 
 

 
 

Fas 1 

 

Alla företag hamnade i ruta ett i fas ett, vilket innebär att de är mer styrda mot ett 

transaktionsperspektiv i marknadsföringen samt även att de styrs mot en mer målinriktad 

styrform. Detta pekar på en låg involvering. Leverantörsföretagen tvingas mer eller mindre till 

en tillfällig målinriktad styrform under den period av upphandlingsprocessen som pågår innan 

avtal skrivs. Då gäller det endast att svara till de uppställda kraven från de upphandlande 

enheterna. I denna fas sker konkurrens utifrån både ett transaktionsinriktat och ett 
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relationsinriktat perspektiv men dock endast via skriftlig form. Detta medför att involveringen 

är lägre då interaktionen endast sker i skriftlig form. Möjligheten till ett processarbete finns 

att skapa i enbart i fas 2, se nedan.  

 

Fas 2 

 

I fas två hamnade alla företag i ruta fyra där relationsperspektivet existerar och där styrformen 

är av processkaraktär. Detta pekar på en hög involvering. Den andra fasen uppstår efter att 

leverantörer valts ut och avtal skrivits. Här finns det mer utrymme för processtyrning. 

Möjligheten till tätare relationer och samarbeten är i denna fas både tillåtet och existerande. 

Under denna tid kan leverantörerna och de upphandlande enheterna föra dialoger med 

varandra och ibland kan de tillsammans utveckla produkter under denna period. Detta medför 

att involveringen är hög då interaktionen mellan parterna inte är reglerad. De företag som haft 

kontrakt tidigare har här en fördel framför nytillkomna företag eftersom upphandlarna redan 

lärt känna företagets utbud och arbetsgång.  

 

Sammanfattningsvis  

 

Sammanfattningsvis är företagens vilja att ha ett så processtyrt samarbete och relationsinriktat 

marknadsföringsperspektiv som möjligt. Det är detta som företagen kan använda för att skapa 

mervärde i form av olika fördelar till skillnad från transaktionsperspektivet där kanske bara 

priset avgör. Involveringsgraden skiftar mellan de två faserna när man i nätverken jobbar 

antingen mål-& transaktionsinriktat respektive process-& relationsinriktat. 

 

6.2 Modell 2 – Konkurrens, regleringar och samverkan 
 

 
Konkurrens 

 

Utifrån leverantörsföretagens perspektiv visar resultatet på att konkurrensen har ökat då det är 

fler som är med och konkurrerar om kontrakten, samt att fler kontrakteras. Utifrån ett av 

Konkurrens Regleringar              Samverkan 
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leverantörsföretagen visar dock resultatet på att det kan vara färre som är med och 

konkurrerar om avtalen då det innebär betydligt mycket mer jobb att svara på anbud idag än 

tidigare. Resultatet visar på att dessa två till viss del tar ut varandra då det stora anbudsarbetet 

hämmar effekten av alltför hög konkurrens. Sammanfattningsvis kan konstateras att 

konkurrensen har ökat i sin helhet. 

 

Regleringar  

 

Resultatet visar att regleringarna ökat i sin utsträckning i och med införandet av LOU. Detta 

har lett till att arbetet för att svara på en upphandlingsförfrågning har blivit större i sin 

omfattning. Resultatet visar även att risken för överklagan ökat. Regleringarna har fört med 

sig att utvärderingar sker utifrån samma kriterier för alla företag. LOU innebär att 

upphandlingen är mer strikt och byråkratisk . 

 

Samverkan  

 

Resultatet visar att samverkan idag inte figurerar i samma utsträckning som tidigare. Nu är 

samverkan reglerad till olika perioder. Samverkan sker genom avstämningar och diskussioner 

om förfrågningsunderlag. En samverkan med en och samma leverantör för all framtid är inte 

meningen, detta försöker LOU motverka. 

 

Sammanfattningsvis 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att de tre krafterna förändrats. Konkurrensen har ökat, 

regleringarna har ökat och samverkan har minskat. Införandet av LOU har medfört en ökning 

av regleringarna vilka i sin tur har styrt hur samverkan får ske och hur konkurrensen skall se 

ut. Konkurrensen har ökat på bekostnad utav samverkan. Denna förändring av de tre 

krafternas storlek har gett en ny jämvikt. I och med den ökade konkurrensen måste företagen 

hitta nya konkurrensfördelar och skapa mervärde för att kunna konkurrera om kontrakt. 
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6.3 Modell 3 – Attraktion och lojalitet 
 
I matriserna nedan redovisas var de tre möbelföretagen placerades utifrån analysen om 

attraktion och lojalitet. Inför avläsandet av resultatet i matrisen uppmärksammas här att 

företagens inbördes placering i förhållande till varandra visar deras respektive höga eller låga 

attraktion och lojalitet. 

 

 
 

Attraktion 

 

Resultatet visar att Kinnarps och Företag X hamnar i ruta fyra där hög attraktion och hög 

lojalitet råder. Rh-form hamnar dock i ruta tre där hög lojalitet råder men attraktionen är låg.  

 

Ruta fyra innebär att företagen använder sig av ett relationsinriktat perspektiv för att skapa 

mervärde. Anledningen till att Kinnarps och Företag X hamnar i ruta fyra beror på att dessa 

har möjlighet att konkurrerar på olika sätt. De har möjlighet att använda sig av ett 

relationsinriktat perspektiv och de kan även konkurrera på ett transaktionsinriktat sätt.  

 

Rh-form som representerar ett mindre företag är specialiserade inom enbart kontorsstolar. 

Detta företag har inte lika stor möjlighet att konkurrera på samma villkor då de måste arbeta 

mer med en relationsinriktad marknadsföringsstrategi.  

 

Att uppfylla de krav som de upphandlande enheterna ställer är grundläggande för att vara 

attraktiv som leverantör. Utöver detta skapas hög attraktionskraft om företaget är 
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helhetsleverantörer, dvs. tillhandahåller ett heltäckande sortiment för kontorsmiljö. I och med 

att två av tre företag är helhetsleverantörer och har ett sortiment med både bord, stolar, 

förvaringsutrymmen m.m., ger det hög attraktion då det vid en komplettering av 

kontorsmöbler innebär ett enhetligt utseende. Även ett brett serviceutbud, möjlighet till 

testmöbler och professionell hjälp ger en ökad attraktion. Resultatet visar även att då 

företagen vet hur de ska utforma sina anbud skapas högre attraktion. 

 

Lojalitet 

 

Alla tre företag har varit med på avtal tidigare och de upphandlande enheterna återkommer till 

dem för köp under avtalsperioderna, vilket i resultatet tyder på att lojalitet till företagen finns. 

Lojalitetsaspekten har varit stor förut men har inte lika stor betydelse idag då nya företag är 

med och konkurrerar om kontrakten på lika villkor. 

 
Sammanfattningsvis 

 

Attraktion finns för de tre företagen för att de alla jobbar intensivt med 

relationsmarknadsföring och har bra service, attraktionen är dock högst för de företag som är 

helhetsleverantörer. Lojaliteten är för alla tre företagen hög, men kanske av olika anledningar.  

 

6.4 Sammanfattat resultat 
 

Resultatet visar på att konkurrensen har ökat. För att få kontrakt krävs det att företagen kan 

anpassa sig efter upphandlingsarbetets olika faser. Om företagen inte kan konkurrera med 

både relations- och transaktionsmarknadsföring får de svårt att ta sig igenom 

upphandlingsprocessen och vinna kontrakt.  

 

Parterna måste arbeta på olika sätt i nätverket beroende på vilken del av 

upphandlingsprocessen de befinner sig i. Fasen innan avtal skrivs präglas av målstyrning och 

transaktionsmarknadsföring medan fasen efter att avtal skrivits karaktäriseras av 

processtyrning och relationsmarknadsföring. Första fasen har en lägre involvering än den 

påföljande där involveringen är hög. Detta innebär att leverantörsföretagen måste kunna 

variera sig beroende på var i upphandlingsprocessen de befinner sig. 
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Då relationsmarknadsföringsperspektivet dominerar leverantörsföretagens 

marknadsföringsperspektiv kan variablerna attraktion tas i beaktning på det vis att attraktion 

till stor del skapas genom att företaget använder sig av hög service och goda samarbeten. Om 

leverantörsföretaget lyckas med detta, att skapa en hög attraktion, kan även lojaliteten bli hög 

– om företaget kommer med på avtal igen. Utifrån detta visar resultatet på att konkurrensen 

har ökat på grund av de ökade regleringarna, i och med införandet av LOU, och att samverkan 

till viss del minskat. 
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7 Slutsats 
 

I detta kapitel i uppsatsen redogörs för de slutsatser som svarar på problemformuleringen. 

Problemformuleringen i uppsatsen är: Vilka faktorer är viktiga för små och medelstora 

svenska företag som konkurrerar om den offentliga sektorns upphandlingskontrakt? 

 

Liksom det uppmärksammas i bakgrunden att små företag hamnar utanför ramavtalen, pekar 

denna undersöknings resultat på samma sak. 

  

Kraven på produktionskapaciteten som ställs på ett leverantörsföretag leder till att det är 

större företag som har möjlighet att tillgodose dessa krav. Författarna har inte riktigt kunna 

urskilja konkreta faktorer som kan leda till fler kontrakt för små och medelstora företag men 

vid konkurrens om upphandlingskontrakt i mindre storlek tror författarna dock att följande är 

viktigt för dessa företag: 

 

• mervärdeskapande 

• relationsmarknadsföringsperspektiv i så stor utsträckning som möjligt 

• processtyrning av arbetet 

 

De små företagen befinner sig i en situation där de ligger i underläge i konkurrensen med de 

större företagen. De stora företagen kan konkurrera med både transaktionsmarknadsföringens 

låga priser och relationsmarknadsföringens mervärden och därigenom vinna 

upphandlingskontrakten. De små företagen kan endast göra sig attraktiva genom mervärden 

från relationsmarknadsföring. Dessa företag kommer inte att kunna ta stora beställningar utan 

istället konkurrera om de mindre kontrakten. I en sådan situation blir mervärdet det viktigaste 

medlet för dessa företag. 
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8 Kritik och vidare forskning 
 

I detta kapitel kritiseras tillvägagångssätten i uppsatsen, samt litteraturen och de intervjuade 

för uppsatsen.  Här ges även förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Självkritik 
 

Eftersom valet av den kvalitativa strategin både har för och nackdelar ser författarna att en 

komplettering av en kvantitativ del för att göra uppsatsen starkare vore på sin plats. Denna del 

skulle då innehålla den kvantitativa information om t.ex. antal köp och avtal som gjorts under 

de år som respektive företag varit leverantör till den offentliga sektorn. Avsaknaden av 

metodtrianguleringen anser författarna påverka uppsatsen negativt. Enkätundersökningar från 

möbelleverantörer och statistik om avtalsleverantörernas kontrakt hade kunnat utgöra en 

komplettering av den kvantitativa arten. 

 

De utvalda leverantörsföretagen i denna uppsats skulle ha kunnat bytas ut mot andra 

leverantörsföretag. Som uppsatsen ser ut nu så deltar tre kontorsmöbelföretag som varit 

leverantörer under en längre tid, i undersökningen. Mer oerfarna leverantörsföretag skulle ha 

kunnat väljas ut. Genom val av både företag som varit leverantörer under en längre tid samt 

leverantörer som inte lyckats få kontrakt med offentlig sektor skulle dessa företags åsikter 

kunna jämföras med varandra och se vad respektive har för uppfattning om 

upphandlingsprocessen. Vidare kunde författarna kunnat välja att ha med fler 

leverantörsföretag i sin undersökning. 

 

Eftersom undersökningen är gjord på endast tre företag inom möbelbranschen kan det vara 

svårt att dra generella slutsatser utav undersökningen. Eftersom offentlig upphandling är en 

speciell och reglerad marknad anser författarna ändå att en del slutsatser kan generaliseras för 

upphandlingsprocessen. Dock går det inte att applicera allt på alla andra branscher. 

 

8.2 Källkritik 
 
Mycket av den litteratur som studerats, samt teorier inom marknadsföring, handlar om företag 

på den privata marknaden. Detta kan göra dem svårapplicerade på den offentliga 
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upphandlingsprocessen, vilket var fallet för denna uppsats. Här skulle mer litteratur med 

inriktning på interaktionen privat – offentligt önskas. Några av litteraturbidragen till 

uppsatsen kan dessutom vara något ouppdaterade då de har några år på nacken, men de har 

ändå ansetts lämpliga.  

 

Vidare kan en kritisering av de intervjuade ske, om hur pass färgade deras svar var av 

partiskhet. I denna undersökning anses de dock vara mindre partiska då både för- och 

nackdelar gavs som svar. De muntliga källorna har dessutom flera års erfarenhet inom 

området, vilket anses öka deras trovärdighet och tillförlitligheten. 

 

8.3 Vidare forskning 
 

För vidare forskning kan perspektivet i uppsatsen ändras. Istället för att undersöka processen 

ur det för denna uppsats valda perspektiv, kan undersökningen göras ur ett annat. Exempelvis 

kan undersökningen göras ur ett perspektiv som innebär att se till de utländska företagen som 

har svårt att komma in på den svenska marknaden. Ett ytterligare förslag skulle kunna vara att 

titta på processen från nyetablerade svenska företags synvinkel. Antalet undersökta företag 

kan även i vidare forskning utökas för att ge ett bredare perspektiv och ge möjligheten till en 

ökad generaliserbarhet. Att göra undersökningen ur offentlig sektors perspektiv är enligt 

författarna inte möjligt. 
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Bilaga 1 
 

LOU i korthet 
LOU reglerar den offentliga upphandlingen av varor och tjänster. Det innebär att offentlig 

sektor (t.ex. församlingar, statliga bolag och stiftelser) måste följa denna lag som gäller vid 

anskaffning, köp, hyra och hyrköp av varor och tjänster, byggentreprenad samt upphandling 

inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena. 

 

Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske i konkurrens, vara affärsmässig 

och ske på ett objektivt sätt. LOU är samordnad med EG: s direktiv inom området. Lagen ska 

säkerställa att alla leverantörer inom EU får tillgång till berörda handlingar. 90 

 

Principer som ska efterlevas vid offentlig upphandling 

Grundläggande gemenskapsrättliga principer som ska efterlevas vid all offentlig upphandling 

är principerna om icke-diskriminering, proportionalitet, likabehandling, transparens (öppenhet 

och förutsebarhet) och ömsesidigt erkännande. 

 

Alla leverantörer skall behandlas lika. Alla måste få samma information vid samma tillfälle 

och det är inte tillåtet att lägga till eller dra ifrån några kriterier vid utvärderingen. 

Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. 

Kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med 

och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.91 

  

Huvudregeln om affärsmässighet 

Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i 

övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas 

utan ovidkommande hänsyn.92 

                                                 
90 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
91 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
92 LOU, 1 kap, 4§ 
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Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget ska bestå av kravspecifikation, kommersiella villkor 

(kontraktsvillkor), administrativa bestämmelser och utvärderingskriterier. Vid öppen och 

förenklad upphandling ska även kvalifikationskrav gällande leverantören finnas med. 93 

 

De krav som ställts får inte ändras under upphandlingen. Upphandlaren måste för att kunna 

jämföra anbuden dela in prövningen i tre kravnivåer:94 

 

1. Kvalificering av anbudsgivaren 

2. Prövning av det som upphandlas enligt ställda ”skall-krav” 

3. Utvärdering av det som upphandlas enligt uppställda ”bör-krav” 

 

Det finns två utvärderingsprinciper, då anbud ska antas, som upphandlaren kan använda sig 

av. Vilken av dessa som ska användas måste framgå i underlaget. De två 

utvärderingsprinciperna är (i prioritetsordning); det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och 

det anbud som har det lägsta priset.95  

  

Tröskelvärden 

Det finns särskilda tröskelvärden för alla upphandlingsområden. Det som efterfrågas under 

dessa värden publiceras endast nationellt. Om upphandlingen uppgår till eller överstiger 

tröskelvärdet måste den publiceras i EU-ländernas databas för upphandlingar och finnas 

tillgänglig i minst 52 dagar.96 

 

Upphandlingsförfarande över tröskelvärdena 

Öppen upphandling:  

Alla leverantörer som vill får lämna anbud.97  

                                                 
93 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
94 http://www.offentligupphandling.se, 2005-04-28 
95 LOU, 1 kap, 22§ 
96 Notander,  2005-05-04 
97 LOU, 1 kap, 5§ 
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Selektiv upphandling:  

De leverantörer som anser sig uppfylla de ställda kraven styrker dessa i sin anmälan av 

intresse. Myndigheten väljer av dessa ut mellan 5 och 20 företag som får förfrågningsunderlag 

och därmed får delta i upphandlingen.98 

 

Förhandlad upphandling:  

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar 

upp förhandling med en eller flera av dem.99 Kan bara genomföras om de två ovanstående 

upphandlingsformerna misslyckats.100 

  

Upphandlingsförfarande under tröskelvärdena 

Förenklad upphandling:  

En förenklad variant av öppen upphandling. Alla leverantörer har rätt att delta. De deltagande 

leverantörerna lämnar anbud och den upphandlande enheten får sedan förhandla med en eller 

fler av anbudsgivarna.101  

 

Urvalsupphandling:  

En förenklad variant av selektiv upphandling Alla intresserade leverantörer har rätt att ansöka 

om att få lämna anbud men myndigheten väljer ut och bjuder in de leverantörer som ska få 

anbudsunderlaget och möjligheten att lämna anbud. Förhandling får ske med en eller flera 

anbudsgivare.102 

 

Direktupphandling:  

Tillämpas om det finns synnerliga skäl.103 Kan användas då upphandlingen avser ett lågt 

värde eller då brådska föreligger som är orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses.  

Inga krav på anbud.104 

                                                 
98 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
99  LOU, 1 kap, 5§ 
100 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
101 LOU, 1 kap, 5§ 
102 LOU, 1 kap, 5§ 
103 Nilsson, Bergman, Pyddoke, 2005, s 56 
104 http://www.expowera.com/mentor/forsaljning/upphandling/upphandling.htm 2005-02-28 
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Bilaga 2 
 
Försvarets Materielverk, FMV 
 

FMV:s uppgift är att på regeringens uppdrag stärka totalförsvarets operativa förmåga genom 

en kostnadseffektiv materielanskaffning. Förutom att de upphandlar åt sig själva tecknar de 

ramavtal med leverantörer för Försvarsmaktens och/eller andra statliga myndigheters 

räkning.105 FMV är en av 12 myndigheter som har uppdraget att vara upphandlingsansvariga 

för statliga myndigheter och icke-vinstdrivande bolag. FMV är försvarets 

upphandlingsmyndighet, 90 % av verksamheten fokuserad mot försvarsmakten.106 Inom 

FMV:s möbelavtal, som är landets största enskilda ramavtal för just möbler, omsätts det 

mellan 450 och 500 miljoner kronor om året.107 Arbetet med upphandlingarna innebär bl.a. att 

sammanställa underlag för anbudsinfordran, annonsera, ta emot anbud, värdera leverantörer, 

pröva anbud, informera om vald leverantör, teckna avtal samt följa upp tillämpningen av 

dem.108 

 

Intervju med Rolf Notander, FMV 
 

I en upphandling kan inte FMV kräva mer av en anbudsgivare än det som anges i aktuell 

anbudsinfordran. Efter en upphandling är det möjligt att föra en dialog mellan FMV och 

leverantörerna för att utbyta synpunkter på hur kraven kunnat utformas på ett annat vis. Då 

hade de eventuellt kunnat utveckla produkten på ett annat sätt och genom denna dialog få ut 

ett mervärde.  

 

Om avtalets produktomfattning inte täcker myndigheternas behov kan de efter anmälan till 

statlig inköpssamordning, statskontoret, göra egna upphandlingar. Avroparen får en 

produktmeny av FMV i form av ett ramavtal och från detta avtal väljer myndigheterna 

produkter för sina specifika ändamål. Det finns möjlighet att påverka produkter marginellt 

genom att göra justeringar inom en begränsad omfattning. Produkten får inte förändras så att 

förändringen påverkar krav de FMV ställt. Kunden och leverantören ska tillsammans kunna 

välja de lämpligaste produkterna för att på det mest ekonomiska sätt täcka kundens behov. 

                                                 
105 http://www.fmv.se, 2005-05-24 
106 Notander, 2005-05-04 
107 Notander, 2005-05-04 
108 http://www.fmv.se, 2005-05-24 
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Det finns en stor fördel med goda sociala relationer mellan parterna i en upphandling. Det 

sociala i Notanders arbete består i att han kan efter en upphandling och i förvaltningsfasen 

besöka leverantörerna, se hur de jobbar och se att de följer det de har sagt att de ska göra. Om 

man som Notander sitter i en position där han har en stark påverkan i upphandlingsfrågor är 

det viktigt att inte favorisera någon i de relationer som naturligt måste finnas med 

myndigheter och leverantörer. Under en upphandling kommunicerar FVM med leverantören i 

huvudsak endast via e-post och fax, för att få spårbarhet i all kommunikation. När avtalet väl 

är tecknat övergår avtalsarbetet till ett förvaltningsarbete där FMV följer upp det företagen 

sagt att de åtar sig.  

 

FMV är enligt Notander både transaktions- och relationsinriktade för det finns två skeden i 

upphandlingsprocessen; före och efter en upphandling. De handlar i första skedet med färdiga 

varor, men när varorna har placerats hos kunderna skapas ett mervärde. Först då uppstår en 

kommunikation där kunskap och synpunkter kan föras i en dialog, men det är efter att avtalet 

tecknats. Innan påverkar de inte i någon utveckling eller har någon större dialog. 

 

Ramavtalen på möbler ha en avtalstid på två år med möjlighet för FMV att förlänga med 

ytterligare ett år. Oftast använder sig FMV av förlängningsklausulen av den orsaken att 2 år 

egentligen är för lite för ett ramavtal. Leverantören och FMV behöver tre år, och kunden med 

för att få någon kontinuitet i sin anskaffningsplanering. Det kan bli både dyrt och svårplanerat 

att byta leverantör och av det skälet är det en fördel om samma företag kan kvalificera sig i 

flera upphandlingar efter varandra. Företag som kvalificerar sig till avtal år efter år har rutiner 

och vet hur de ska offerera. För de som offererar första gången kan uppgiften att svara tyckas 

svår och krånglig men det handlar egentligen bara om att ha ordning på sina egna underlag. 

De företag som inte kommer med på FMV: s avtal, kan ha svårt att komma in någon 

annanstans också. Det statliga avtalet har blivit någon form av, ”likare” för att få vara med i 

andra sammanhang. Notander säger att alla myndigheter har sina favoriter bland 

leverantörerna som de ofta avropar ifrån. De vill inte gärna ha olika möbelsystem för 

kontorsmöbler på ett kontor om det kan undvikas. I avtalen finns ett avropsförfarande angivet 

som anger hur avroparen ska motivera sitt val av leverantör. 

 

FMV:s inköpsstrategi för möbler beskriver Notander som att det är att upprätta en kravbild 

med ledning av officiella standarders och andra kravdokument som är anpassade för 
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leverantörskategorin som upphandlingen avser och som ger möjlighet för alla leverantörer att 

svara på. Det ska vara en absolut objektiv upphandling enligt lagen. Strategin måste, enligt 

honom, vara att skriva kravspecifikationen på ett sätt att så många som möjligt kan ha 

möjlighet att svara för att ge ett väldigt brett spektra av anbud. Detta innebär en bra 

konkurrens och en möjlighet att täcka de flesta kända behov. Kommuner och landsting har 

sina egna avtal, de får inte vara med på FMV:s ramavtal.  

 
FMV får inte gynna den inhemska industrin, hela EU måste få möjlighet att vara med. Dock 

är upphandlingsunderlaget skrivet på svenska. Detta kan dock ge de svenska företagen en 

fördel men tekniska svar accepteras på flera språk. Innan LOU infördes fanns inte möjligheten 

till överprövning. Enligt Notander går det inte att ha en leverantör som är någon form av 

hovleverantör för all framtid. Han tycker att det är ett friskhetstecken om företagen blir utsatta 

för konkurrens med jämna mellanrum. Notander anser att en inventering av marknaden 

behöver göras med jämna mellanrum.  

 

Ökad överprövningsaktivitet och administration nämner Notander som nackdelar i kölvattnet 

av den nya lagen, medan en ökad konkurrens och skärpning av underlagens utförande är 

fördelen med densamma. Denna skärpning gör att upphandlingsprocessen blir lång och 

ganska dyrbar. Som en ytterligare effekt av den nya upphandlingssituationen har klimatet 

successivt hårdnat och blivit mer affärsmässigt. Notander menar dock att det inom 

möbelbranschen ännu inte är lika hårt som i andra branscher, som t.ex. i IT-branschen.  

 

FMV kan inte göra någonting för att få med samma leverantör på avtalet igen vid en ny 

upphandling, alla bedöms efter sina anbud oavsett om de varit med tidigare eller inte. Det är 

en konkurrens som uppstår vart tredje år. Opartiskhet och objektivitet är måsten enligt 

Notander och genomsyrar alla upphandlingar på FMV. Långvariga samarbeten med några 

utvalda leverantörer skulle kunna ge anpassade produkter, enkla rutiner och mindre arbete, 

men det skulle inte vara objektivt och skulle vara favoriserande, vilket inte är upphandlingens 

mål. 
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Bilaga 3 
 
Kommentus 
 

Kommentus Gruppen AB har funnits sedan 1927 och är ett kommunägt bolag som, bland 

annat, erbjuder sina kunder möjlighet att delta i samordnade upphandlingar. Kunderna är 

främst kommuner men även landsting, kommunala bolag, församlingar, stiftelser, 

organisationer och myndigheter. Syftet med denna samordning är att reducera kostnaderna för 

offentlig sektors upphandling genom en ökad inköpsvolym.109 Affärsidén är att bidra till en 

förbättrad kundekonomi för kundgruppen genom att skapa så goda villkor i de samordnade 

upphandlingarna att resurser frigörs för andra ändamål.110 De genomför offentlig upphandling 

av varor och tjänster där de driver upphandlingsprocessen fram till avtalstecknandet. 

Kommentus bevakar marknaden, förhandlar om priser och sköter avtalsvården åt sina kunder 

samt ger dem rådgivning och support.111 

 

Intervju med Alexandra Anastasiou, Kommentus AB 
 

Det är inget problem att, som Anastasiou, upphandla för flera kunder samtidigt enligt henne 

själv. Med ett nära samarbete med representanter från kommuner och landsting bildar de 

tillsammans en referensgrupp. För att vara säker på vad kunden vill ha och vilka möbler som 

skall utvärderas tas det fram typarbetsplatser. Dessa innehåller underlag som, t.ex. träslag, 

tyg, speciella funktioner och liknande för att anbudsgivare skall veta vilka möbler som skall 

offereras. Kommentus kan därmed utgå från att referensgruppen vet vad de köper. I 

referensgruppen arbetar man inte bara fram funktionella och estetiska delar utan också andra 

lösningar t.ex. service. Anastasiou har till uppgift att skicka ut förfrågningsunderlag och 

informera de upphandlande enheterna innan annonseringen börjar. Hon måste se till helheten 

och få det att fungera för de upphandlande enheterna genom att se till att avtalet täcker upp så 

gott det går.  

 

Utifrån en samordnad upphandling är det svårt att förändra varan genom att utveckla den 

tillsammans med leverantören. Anastasiou är inte involverad i någon utveckling utav 

produkter men om beställarna vill ha något annorlunda kan de ta upp det med 
                                                 
109 http://www.kommentus.se, 2005-05-24 
110 Kommentus, 2005 
111 http://www.kommentus.se, 2005-05-24 
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avtalsleverantören. Anastasiou måste däremot arbeta med något generellt som fungerar för 

alla. 

 

Anastasiou tycker att det fungerar att utveckla en långvarig relation. På de avtal som de haft 

tycker hon att de lett till bra och långsiktiga relationer till alla leverantörer. De har ingen 

daglig kontakt, men om t ex leveranser mm inte skulle fungera brukar leverantörerna och de 

upphandlande enheterna kontakta dem. Anastasiou berättar att leverantörerna har närmare 

relationer till kunden än till Kommentus. Kommentus arbetar bara med avtalet och hur det ska 

fungera generellt sett.  

 

Under utvärderingsprocessen skall upphandlarna inte diskutera upphandlingen med 

leverantörerna. Detta kan uppfattas som favoriserande. De kan däremot diskutera allmänt om 

avropsordning, rangordning och liknande. Där ser Anastasiou inget hinder att ha en relation. 

Hon anser att det kan vara intressant att höra vad leverantörerna tycker, men detta kanske inte 

alla anbudsgivare tycker är bra, eller gillar att hon gör. Anastasiou tycker att det är viktigt att 

ha bra relationer till alla leverantörer, oavsett om de har avtal eller inte. Hon för alltid en 

dialog för att hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen.  

 
Anastasious syn på LOU är att den är bra men att vissa saker är för fyrkantiga. Hon förstår 

tanken med lagen men säger att det kanske inte alltid fungerar praktiskt. Allt tar väldigt lång 

tid. Innan man annonserar skall ett bra förfrågningsunderlag arbetas fram. Det finns självklart 

också fördelar med LOU som bl.a. affärsmässighet och att alla ska konkurrera på lika villkor. 

Anastasiou berättar att det även innan LOU var vanligast att ha avtal i 2-3 år. Då kunde 

upphandlare dock vända sig direkt till leverantörer för att få anbud. Det var inte det 

förfarandet som det är nu. Tillvägagångssättet var betydligt mycket enklare. 

 

Generellt sett anser Anastasiou att upphandlingsreglerna har blivit tydligare eftersom 

upphandlare idag ställer upp kravspecifikationer inför upphandlingar. Upphandlare har 

tidigare kunnat rikta sig mot vissa leverantörer med sättet att skriva förfrågningsunderlagen. 

Idag har det dock blivit bättre med transparens och tydlighet. Det finns luckor i lagen men 

Anastasiou tror att det har blivit tydligare i och med LOU och att det framgår vad de avser att 

upphandla. Enligt Anastasiou har antalet överprövningar ökat drastiskt.  
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Efter en avtalsperiod och utnyttjad förlängning av denna görs en ny upphandling med ny 

konkurrensutsättning. Förlängningsklausuler används alltid. Vad gäller konkurrensen tror 

Anastasiou inte att LOU försämrat situationen för leverantörerna på något sätt. Kraven som 

upphandlarna ställer är självklara, t.ex. att de inte får befinna sig nära konkurs eller 

likvidation. Detta menar Anastasiou är den enda orsaken till att någon leverantör i så fall 

hamnar utanför. Eftersom utvärderingskriterierna är utsatta i förtid utvärderas leverantörerna 

enligt dessa. Den leverantör som rangordnats till nummer ett är den bästa, de har konkurrerat 

på samma villkor som alla andra och blivit bäst enligt utvärderingen. 

 

Trots att en kund kanske vill ha samma leverantör som tidigare är det inte säkert att denna 

rangordnas högt eller kvalificerar sig till nästa upphandling. Det kan då bli svårt att motivera 

leverantören som ett val. Det finns ingen möjlighet att säga att det är rätt att ta in en leverantör 

och teckna ett avtal med den bara för att kunden vill ha dem. Innan LOU var det lite mer fritt 

och det gick alltid att prata med den leverantör som kunden ville ha. Kriterierna viktades inte 

förr. Då kunde upphandlaren anpassa dessa mer och få den leverantör som begärdes. Sådant 

tror Anastasiou förekom och hon skulle inte förvånas över det. Subjektiva bedömningar 

kunde säkert gynna någon. Idag är det dock väldigt svårt att trixa på något sätt för att få med 

en leverantör. Nu får de hoppas att leverantören klarar bedömningen utifrån de uppsatta 

kraven i kravspecifikationen och kommer med. Däremot behöver rangordning och 

avropsordning inte följas vid komplettering. Som avropare kan man enligt Anastasiou ärligt 

talat missbruka allting. Hon skulle kunna säga att det är en komplettering och gå till nummer 

fyra på listan. Detta skulle dock andra leverantörer ifrågasätta då de har koll på varandra. De 

får alltid reda på vilken förvaltning som upphandlat, för hur mycket och från vilken 

leverantör.  


