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Syfte: Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan 

faktorgrupperna kommunspecifika faktorer, kontraktsspecifika 

faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning 

av offentlig upphandling. 

 

Teoretisk ansats: Utifrån denna studies teoretiska referensram innefattande Public 

Choice-teorin, NPM och kontraktsteorin, har vi definierat tre 

olika faktorgrupper som är kopplade till offentlig upphandling 

och som är av betydelse för överprövning. Utifrån denna 

teoretiska referensram har hypoteser formulerats för att testa 

sambandet mellan faktorgrupperna och överprövning.  

 

Metod:  Studien består av två delstudier som är utförda enligt en 

kvantitativ metod. I delstudie 1 genomfördes en datainsamling för 

30 olika kommuner gällande kommunens helhetsperspektiv. Vid 

datainsamling för delstudie 2 samlades data in för 79 specifika 

upphandlingar, fördelade på sex kommuner.  

 

Slutsatser:  Studien påvisar att kommunstorlek, antal anställda per 

upphandlingsenhet och antal anbud vid den specifika 

upphandlingen, är positivt associerade till överprövning av 

offentlig upphandling.  
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Aim: The aim of this study is to explain the relationship between the 

factor groups, municipality-specific factors, contract-specific 

factors as well as procurement-specific factors, and appeal of 

public procurement. 

 

Theoretical approach: Based on this study's theoretical framework comprising Public 

Choice theory, NPM and contract theory, we defined three 

different factor groups that are linked to public procurement and 

which are of importance for appeals. Based on this theoretical 

framework, hypotheses were formulated to test the relationship 

between the factor groups and appeals. 

 

Method:  This study consists of two part studies which were executed 

through a quantitative approach. In study 1, we collected data 

from 30 different municipalities regarding the municipality in an 

overall perspective. The data collection for study 2 consisted of a 

collection of 79 specific procurements, from six different 

municipalities. 

 

Conclusions:  This study shows that the size of the municipality, the number of 

employees per procurement unit and the number of tenderers for 
the specific contract, is positively associated with appeal of public 

procurement.  
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1. Bakgrund 

Under de senaste decennierna har många länder i västvärlden gradvis introducerat New Public 

Management (NPM) i offentliga verksamheter. NPM innehåller idéer som är lånade från 

näringslivet och innebär att privata aktörers metoder delvis implementeras i den offentliga 

sektorn. Metoder som förespråkas av NPM är bland annat konkurrensutsättning och 

privatisering av offentlig verksamhet. Idéerna om att konkurrensutsätta verksamheter genom 

att upphandla varor och tjänster av privata aktörer är idag ett faktum inom offentlig sek tor 

(Mathiasen, 1999; Bromberg, 2009). Genom NPM har en kvasimarknad, vilket definieras som 

en hybrid inom offentlig verksamhet med inslag från både privat och offentlig sektor, skapats. 

På denna kvasimarknad konkurrerar potentiella leverantörer om leverans av varor eller 

tjänster till den upphandlande myndigheten under en kontraktsbestämd tidsperiod (Almqvist, 

2001). NPM uppstod som en följdverkning av bland annat Public Choice-teorin (Gruening, 

2001). Utifrån Public Choice-teorin är den offentliga sektorns monopol, på leverans av varor 

och tjänster, ineffektivt och bidrar till överproduktion. Om offentliga verksamheter i stället 

blir föremål för upphandling kommer konkurrensen på marknaden att gynnas vilket leder till 

bättre prestanda. Enligt Public Choice-teorin innebär överförandet av ansvaret för offentliga 

verksamheter till privata aktörer i sig inte att effektiviteten ökas. Det är följderna av 

konkurrensutsättningen som är betydelsefull för effektiviteten (Boyne, 1998). Public Choice-

teorin kan kopplas till kontraktsteorin som beskriver hur olika ekonomiska aktörer kan ingå i 

avtal med varandra trots den informationsasymmetri som ofta uppstår mellan dem (Bolton & 

Dewatripont, 2005). Utifrån kontraktsteorin beskriver Almqvist (2001) att ett paradigmskifte 

har skett i offentlig sektor under de senaste decennierna. Den offentliga sektorn är numera inte 

längre styrd utifrån hierarkiska strukturer, utan styrs snarare av kontrakt tecknade med aktörer 

från den privata sektorn. På grund av den informationsasymmetri som uppstår mellan 

leverantör och köpare är kontraktet nödvändigt för att parterna ska våga ingå i avtal med 

varandra (Almqvist, 2001). Bryntse (2000) betonar, likt Almqvist (2001), att kontraktet är kärnan 

i ett förhållande mellan myndighet och leverantör, dock krävs en kontinuerlig styrning, 

uppföljning och anpassning under hela kontraktsperioden för en lyckad relation (Bryntse, 2000). 

En osäkerhet som följer med att kontraktera ut offentliga verksamheter till privata aktörer är 

leverantörernas rätt att ansöka om överprövning av upphandlingen (Sundstrand, 2010).  

I Sverige omsätter offentlig upphandling årligen mellan 550 och 600 miljarder kronor, vilket 

nästan är en femtedel av Sveriges BNP (Svenskt näringsliv, 2012).  I takt med den ökade 

graden av offentliga upphandlingar (Bryntse, 2000), finns det numera en relativt stor mängd 
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proaktiv forskning om offentlig upphandling. Denna forskning belyser vikten av att 

upphandlande myndigheter bör utföra goda upphandlingsprocesser för att förekomma brister 

och eventuella kostsamma överprövningsprocesser. Ett exempel är organisationen Svenska 

Upphandlingsstödet som syftar till att ge ut vägledning för upphandlande myndigheter 

(Upphandlingsstödet, 2013).  Det finns även en stor mängd forskning som på olika sätt berör 

orsaker och följdverkningar av att konkurrensutsätta offentliga verksamheter, se exempelvis: 

Boyne, 1998; Prager, 1994; Hansson, 2011; Burnett, 2005; Parker & Hartley, 2003; Bovaird, 

2004; Lindvall, 2011; Van Thiel & Leeuw, 2002; Montin, 1992; Rönnbäck, 2012; Schapper, 

Veiga & Gilbert, 2006; Mc Crudden, 2004; Erridge & Geer, 2002; Murray, 2009; Edler & 

Georghiou, 2007; Mullan, 2012.   

Forskning om offentlig upphandling kan inte enbart klassificeras som proaktiv, viss forskning 

fokuserar på att framhålla positiva samhällsaspekter av att konkurrensutsätta offentliga 

verksamheter. Edler & Georghiou (2007) beskriver att den europeiska unionen har eftersträvat 

en högre grad av innovation i offentlig sektor. Eftersom efterfrågan är en stor källa till 

innovation blir offentlig upphandling, som syftar till att ge utrymme för fler aktörer och 

därmed högre efterfrågan, ett viktigt inslag i innovationspolitiken inom offentlig sektor. En 

ytterligare motivering för nyttjande av offentlig upphandling är enligt Edler & Georghiou 

(2007) förbättring och minskning av kostnader för den offentliga sektorns funktioner, samt att 

bidra till att uppnå samhälleliga mål (Edler & Georghiou, 2007). Utifrån liknande resonemang 

menar Martimort (2006) att majoriteten av forskare inom den offentliga sektorn samt 

offentliga beslutsfattare, förespråkar ett synsätt som främjar partnerskap mellan offentlig 

sektor och privata aktörer för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillhandahålla varor och 

tjänster till medborgarna (Martimort, 2006).  

I ovanstående stycke presenterades forskning som ger en positiv bild av offentlig 

upphandling. Det finns dock utredningar som visar att offentlig upphandling inte är en 

problemfri process utan snarare ett onödigt kostsamt och tidskrävande sätt att hantera 

offentliga inköp. På uppdrag av den svenska regeringen genomfördes nyligen en särskild 

utredning om svensk offentlig upphandling och tillhörande regelverk. I en rapport 

presenterade utredarna, Wijkman & Edman (2013), en generellt negativ bild av svensk 

offentlig upphandling. I denna rapport framhålls att de flesta myndigheter ser inköp som en 

stödfunktion och diskuterar det sällan på ledningsnivå. Eftersom det ofta är själva kärnan i 

välfärden som blir föremål för upphandling, borde offentlig upphandling ta större plats högre 

upp i kommuner och myndigheter. Wijkman & Edman (2013) beskriver ytterligare att kritiken 
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mot offentlig upphandling är utbredd bland brukarna av den. Ofta uppfattas regelverket, lagen 

om offentlig upphandling (LOU), som otydligt och icke flexibelt, vilket är en av orsakerna till 

de många och långa överprövningsprocesserna. Wijkman & Edman (2013)  menar att 

kostnaderna i många fall överstiger nyttan med regelverket (Wijkman & Edman, 2013). 

Wijkman & Edman (2013) har genom denna rapport således identifierat ett problemområde 

relaterat till offentlig upphandling, vilket kan härledas till överprövning av offentlig 

upphandling. 

1.2 Överprövning av offentlig upphandling 

Att överprövning är ett problemområde inom offentlig upphandling har inte enbart 

identifierats av Wijkman & Edman (2013), även svensk media har uppmärksammat detta. Ett 

exempel är tidningen Värmlands Folkblad, som 2013 uppmärksammade att överprövningar 

vid offentliga upphandlingar ofta förekommer och att det leder till kostsamma processer för 

de upphandlande myndigheterna (Wallmander, Värmlands Folkblad, 2013). Ett annat 

exempel är tidningen Svenska Dagbladet som i en nyutgiven artikel påtalar att det finns 

uppenbara brister i dagens upphandlingssystem eftersom regelverket indirekt leder till ett stort 

antal prövningar i domstol (Lignell, SvD, 2013).  

Trots att media påtalar att överprövningsprocesser ofta är kostsamma så är forskning som 

berör överprövning ytterst knapphändig. Lennerfors (2007) och Wolfensohn (1998) har 

emellertid bidragit till att minska forskningsgapet om överprövningar. Lennerfors (2007) 

beskriver att sedan EU-direktiven tillkom 2004, och lade grund för ny en upphandlingslag, har 

överprövningar av offentliga upphandlingar ökat väsentligt. Överprövningar leder till stora 

förseningar och höga kostnader i den offentliga sektorn (Lennerfors, 2007). Wolfensohn 

(1998), beskriver att överprövning av upphandling i offentlig sektor borde ses som ett 

allvarligt problem då det ofta är komplicerade överprövningsprocesser som inleds 

(Wolfensohn, 1998). Lennerfors (2007) menar att förvaltningsdomstolarna behöver ha 

tillräcklig erfarenhet för att göra en snabb och effektiv bedömning i varje överprövningsfall, 

då kan betydande kostnader för överprövningsprocesser minskas. Efter en förändring i 

upphandlingslagen 2002, gavs leverantörer rätt att överpröva i syfte att stoppa slutförandet av 

upphandlingen. Före 2002 kunde leverantören endast efterfråga skadeersättning från 

upphandlande myndighet om det inträffat någon felaktighet vid bedömning av anbuden 

(Lennerfors, 2007). Lennerfors (2007) menar att idag sker överprövningar inte endast vid de 

tillfällen då upphandlande myndighet gjort uppenbara fel vid anbudsutvärderingen, 

överprövning sker snarare då leverantören känner sig missnöjd, samt i syfte att irritera 
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upphandlade myndighet genom att stoppa processen. Detta är möjligt då kontrakt inte kan 

upprättas under avtalsspärren (minst 10 dagar) som tillträder efter tilldelningsbeslut av 

kontrakt (Lennerfors, 2007). I Sverige har Konkurrensverket utgivit en rapport som 

presenterar viss upphandlingsstatistik. I rapporten framgår att under 2010 blev sju procent av 

svensk offentlig upphandling föremål för överprövning och att vissa delar i 

upphandlingsprocessen har viss betydelse för andelen överprövningar (Konkurrensverket, 

2012a).  

1.3 Sammanfattning och syftesformulering 

Ovan beskrevs att Lennerfors (2007), Wolfensohn, (1998), Wijkman & Edman (2013) samt 

svensk media, har påtalat att överprövning är en kostsam, problematisk och en förhållandevis 

vanlig förekommande del av offentlig upphandling. Vi finner att den rapport som 

Konkurrensverket (2012) utgivit endast presenterar statistik för offentlig upphandling och 

överprövning, vilket gör den begränsad gällande orsak och samband mellan faktorer gällande 

offentlig upphandling och överprövning. Vidare forskning och analys av detta möjliga 

samband anser vi vara knapphändig. Faktorer som är specifika för varje enskild kommun, 

faktorer som kan relateras till det skrivna kontraktet mellan myndighet och leverantör samt 

faktorer som kan kopplas till varje enskild upphandling, har visat sig kunna påverka 

genomförandet av offentliga upphandlingar (Konkurrensverket, 2012a; Bryntse, 2000; Meier 

& O´Toole, 2004; Lennerfors, 2007). Utifrån ovanstående stycke är därmed syftet med denna 

studie att förklara sambandet mellan faktorgrupperna kommunspecifika faktorer, 

kontraktsspecifika faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning av 

offentlig upphandling. Faktorgrupperna beskrivs utförligare i kapitel 2.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vissa delar inom offentlig upphandling har 

inspirerats av olika typer av forskningsområden. I denna studie finner vi tre områden som är 

möjliga att tillämpa som teoretisk ram för studiens syfte. För det första är offentlig 

upphandling inspirerat av trender inom NPM, då offentlig upphandling delvis baseras på 

konkurrensutsättning som förespråkas inom detta område (Mathiasen, 1999; Bromberg, 

2009). För det andra baseras offentlig upphandling på kontraktet mellan myndighet och 

leverantör (Almqvist, 2001; Bolton & Dewatripont, 2005; Bryntse, 2000). Därmed blir 

kontraktsteorin högst relevant i denna studie. Det tredje forskningsområdet definieras som 

Public Choice och utgår från att effektiviteten ökar vid konkurrensutsättning av offentliga 

verksamheter (Boyne, 1998). Utifrån en ram av dessa tre forskningsområden vill vi belysa 

vilka faktorer, relaterade till offentlig upphandling, som har betydelse för överprövning. 
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Därmed blir denna studies teoretiska bidrag att beskriva följdverkningar av 

konkurrensutsättning genom offentlig upphandling. Med denna studie avser vi minska 

rådande forskningsgap för överprövning vid offentlig upphandling genom att öka kunskap och 

förståelse för orsaker till överprövning. Denna studie bidrar med både teoretiska och praktiska 

implikationer för offentlig upphandling. Ur ett praktiskt perspektiv är det av betydelse för en 

myndighet, att identifiera vilka faktorer relaterade till offentlig upphandling, som bör beaktas 

med noggrannhet för att undkomma kostsamma överprövningsprocesser, som i sin tur torde 

leda till ett högre medborgarförtroende för kommuner.   

Studien kommer att avgränsas genom att den empiriska undersökningen endast utgår ifrån 

svenska kommuners offentliga upphandlingar. I nedanstående kapitel två, kommer de teorier 

som framställt studiens relevanta faktorer att sättas i relation till överprövning. Utifrån dessa 

teorier presenteras även våra hypoteser. I kapitel tre presenteras studiens metod som ligger till 

grund för studiens empiriska analys. Därefter analyseras och diskuteras studiens empiriska 

resultat och analys i kapitel fyra och avslutningsvis presenteras studiens slutsatser och bidrag i 

kapitel fem.  

  



11 
 

2. Faktorer som påverkar överprövning vid offentlig upphandling 

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan faktorgrupperna kommunspecifika 

faktorer, kontraktsspecifika faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning 

av offentlig upphandling. Faktorgrupperna har identifierats utifrån den valda teoretiska ramen 

innefattande NPM, kontraktsteorin och Public Choice. Faktorerna som därefter valts ut har i 

annan forskning rörande offentlig upphandling, framställts som avgörande för hur 

genomförandet av offentliga upphandlingar hanteras (Konkurrensverket, 2012a; Bryntse, 

2000; Meier & O´Toole, 2004; Lennerfors, 2007). Utifrån den teoretiska ramen, forskning 

kring överprövning samt de valda faktorerna, kommer hypoteser formuleras. 

Litteraturgenomgången inleds med en diskussion om överprövning.  

2.1 Överprövning  
Det finns forskning som framställer NPM som en positiv influens inom den offentliga sektorn 

(Mathiasen, 1999). Det finns även forskning som framhäver negativa sidor av NPM och dess 

betydelse för kontraktering av tidigare offentlig verksamhet. Hall (2011) påpekar bland annat 

att NPM inte alls har den positiva effekt som tidigare forskning beskrivit, snarare menar Hall 

(2011) att det har bidragit till en högre grad av byråkratisering i offentlig sektor (Hall, 2011). 

Såsom beskrevs tidigare kan överprövningsprocesser bli kostsamma för kommuner och ses i 

viss forskning som ett relativt allvarligt och skadligt problem (Lennerfors, 2007; Wolfensohn, 

1998). Dock har vi inte påträffat forskning som klassificerar överprövning som en negativ 

influens av NPM. Därmed anser vi det vara av relevans att framlägga överprövning vid 

offentlig upphandling som en baksida av NPM, vars idéer även kan sammanknytas med 

Public Choice-teorin och kontraktsteorin.  

2.1.1 Svensk Lagstiftning och överprövning 

Bryntse (2000) har påvisat att olika länders lagstiftning för offentlig upphandling är 

avgörande för kommunernas konkurrens- och upphandlingsstrategier. Då processen för 

offentlig upphandling är mycket starkt lagreglerad i Sverige finns det i svensk kommunal 

verksamhet en stark övertygelse om att lagen måste följas (Bryntse, 2000). Lundgren (1999)  

beskriver att svenska kommuner fungerar både som myndigheter och som producenter av 

välfärd, vilket även kan stödjas av institutionell teori (Lundgren, 1999; Deegan & Unerman, 

2011). I de fall kommuner fungerar som myndigheter är deras handlingsutrymme strikt 

reglerat i lag (Lundgren, 1999). Möjligheten för en leverantör att ansöka om överprövning av 

en upphandling är också lagreglerat (Sundstrand, 2010). Det svenska regelverket LOU ger en 

leverantör rätt att föra talan om överprövning av upphandling samt att ansöka om skadestånd. 
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En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt av en pågående upphandling, om 

leverantören anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot lagen samt att detta har 

medfört (eller kan komma att medföra) att leverantören lider skada.  Om förvaltningsrätten 

finner att en överträdelse av LOU skett och att skada uppkommit eller kan uppkomma för 

leverantören kan förvaltningsrätten besluta att upphandlingen ska göras om eller rättas till. 

Vardera parten betalar sina eventuella kostnader (Konkurrensverket, 2012b; Sundstrand, 

2010).  

 

En upphandling kan överprövas i tre instanser: förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta 

förvaltningsdomstolen (Konkurrensverket, 2013a). Vår empiriska studie kommer således inte 

enbart att undersöka om upphandlingen blivit överprövad eller inte. Studien kommer även att 

ta hänsyn till vilken instans som den specifika överprövningen har hänförts till. Detta 

benämner vi som grad av överprövning. Med grad av överprövning åsyftas om 

upphandlingen blivit överprövad, och i de fall, till vilken domstolsnivå överprövningen 

hänförts till. De upphandlingsspecifika faktorerna samt de kontraktsspecifika faktorerna 

kommer att sättas i relation till grad av överprövning, då de direkt kan anknytas till den 

enskilda upphandlingen. De kommunspecifika faktorerna identifieras snarare utifrån ett 

helhetsperspektiv över kommunens upphandlingsenhet och struktur, därmed blir dessa 

faktorer intressanta att sätta i relation till totalt antal överprövningar för en given tidsperiod 

(för denna studie 2011-2013). I nedanstående litteraturgenomgång är detta benämnt som 

”antal överprövningar”.  

2.2. Faktorgrupper som borde påverka överprövning 

För att avgöra vilka faktorer relaterade till offentlig upphandling som torde påverka 

överprövning utgår vi från det teoretiska ramverk som presenterades i introduktionen. Utifrån 

NPM, kontraktsteorin och Public Choice-teorin, finner vi betydelsefulla delar inom området 

offentlig upphandling, som därmed även borde vara intressanta att sätta i relation till 

överprövning. Nedan följer en presentation av faktorgrupperna: kommunspecifika faktorer, 

kontraktsspecifika faktorer och upphandlingsspecifika faktorer.  

2.2.1. Kommunspecifika faktorer 

Mathiasen (1999) beskriver att konkurrensutsättning av offentliga verksamheter blir allt 

vanligare, vilket orsakats av trenden med NPM (Mathiasen, 1999). Trots att kommuner 

definitionsmässigt är likadana organisationer som måste utgå från samma regelverk, sker 

implementeringen av NPM och LOU på olika sätt i olika kommuner. Detta gör att den 
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enskilda kommunen har ett eget sätt att hantera sin upphandlingsverksamhet på. Yttre faktorer 

som hur stor befolkningsmängd kommunen har samt vilken politisk majoritet kommunen har 

torde också påverka upphandlingsverksamheten (Bryntse, 2000).  Hur varje enskild kommun 

hanterar sin offentliga upphandling borde därmed vara av intresse för att förklara graden av 

överprövningar. Vi kan därmed förvänta oss att en grupp av kommunspecifika faktorer är av 

intresse för graden av överprövning. Denna grupp innefattar således faktorer som kan kopplas 

till varje enskild kommuns sätt att hantera offentlig upphandling: kommunens 

befolkningsmängd, antal anställda per upphandlingsenhet, kommunens politiska majoritet och 

kommunens utformning av upphandlingsverksamheten.  

2.2.1.1 Kommunens befolkningsmängd  
Kommunens storlek, mätt i befolkningsmängd, har i en undersökning av Bryntse (2000) visat 

sig vara betydande för hur kommunen i fråga sköter sina upphandlingar. I Bryntses (2000) 

forskning påvisades att många leverantörer anser det vara mer prestigefyllt att ingå i kontrakt 

med större kommuner. Flertalet av kommunerna upplevde att kontraktsvolymen och 

möjligheterna till expansion attraherade anbudsgivare och skapade incitament till goda 

prestationer. Större kommuner var även mer formaliserade och specialiserade i sina 

upphandlingar. De hade tillika mer omfattande och utarbetade rutiner för att kunna kontrollera  

leverantörerna under kontraktstiden. Mindre kommuner med inköp som endast genererar 

marginella intäkter hos leverantören, kan ha svårare att få gehör för sina krav hos 

leverantören. Mindre kommuner har därmed en svagare förhandlingsposition i relation till  

större kommuner. När ett kontrakt har slutits mellan kommun och leverantör upplevde dock 

även små kommuner att det inte var några större problem att ställa krav. Detta menade 

Bryntse (2000) kunde bero på att leverantören vill få ett rykte av att vara en god 

samarbetspartner samt att små kommuner kände sig stärkta med stödet av 

upphandlingslagstiftningen (Bryntse, 2000). Utifrån ovanstående resonemang kan vi 

konstatera att större kommuner troligen är mer specialiserade och har mer resurser till att 

anskaffa bättre kunskaper om upphandling i relation till mindre kommuner. Desto mer 

kunskap om offentlig upphandling borde därför leda till "vattentäta" upphandlingar som 

försvårar för leverantören att överpröva. Därav följande hypotes: 

H1: Kommunstorlek är negativt associerat till antal överprövningar. 

2.2.1.2 Antal anställda per upphandlingsenhet   
Lennerfors (2007) beskriver att kompetens är viktigt för att hantera kostnader och förseningar 

relaterade överprövningar (Lennerfors, 2007). Med fler anställda på upphandlingsenheten kan 
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internkompetensen utvecklas och möjligheten till att utveckla en specialkompetens per 

anställd uppstår, i mosats till om upphandlingsenheten har få anställda (Meier & O´Toole, 

2004). Enligt (Örtenblad, 2009) åsyftar lärande enligt Senges (2006) synsätt, det lärande som 

uppstår när arbete utförs och inte genom formella kurser (Örtenblad, 2009). Med erfarenhet 

avses här således inte teoretisk kunskap kring upphandling, utan snarare den kompetens som 

genereras när åtaganden relaterade till upphandling återkommande utförs. Meier & O´Toole 

(2004) menar att en kommun inte bör utarbeta en standard som ska gälla för alla kontrakt. 

Snarare bör kommunen utarbeta ett kontrakt vid varje upphandling som tar hänsyn till den 

specifika upphandlande verksamhetens förutsättningar. Detta kan vara tidskrävande och 

kräver specialkunskaper vilket gör att ansvaret bör fördelas på ett flertal personer (Meier & 

O´Toole, 2004). Utifrån ovanstående resonemang är det troligt att fler antal anställda leder till 

högre kvalitet i upphandlingsprocesserna, vilket försvårar för leverantörer att ansöka om 

överprövning (Lennerfors, 2007). Fler antal anställa per upphandlingsenhet torde därmed 

minska antalet överprövningar. Därav följande hypotes: 

H2: Antal anställda per upphandlingsenhet är negativt associerat till antal överprövningar. 

2.2.1.3 Politisk majoritet 
En speciell förutsättning för kommunal verksamhet är att den styrs av politiska värderingar 

som kan skifta mellan mandatperioder. Förändringar i den politiska majoriteten förändrar ofta 

även synen på om den kommunala verksamheten ska konkurrensutsättas eller inte.  På 1990-

talet när kommunal verksamhet i många hänseenden starkt influerades av NPM, fanns det 

under den borgerliga regeringen en stark ambition att privatisera offentlig verksamhet. Detta 

har påverkat borgerligt styrda kommuner, där det ofta finns en stark övertygelse om att 

konkurrens och privatisering är till gagn för kommunen (Bryntse, 2000). Borgerligt styrda 

kommuner borde, utifrån deras politiska grundsyn, förespråka en högre grad av privatisering 

och således kontraktering samt offentlig upphandling. Detta kan ha bidragit till lärdomar av 

att utföra upphandlingar. Enligt Lennerfors (2007) minskar risken för överprövning om 

upphandlande myndighet har vana av att utföra upphandlingar (Lennerfors, 2007). Utifrån 

detta resonemang borde kommuner som har borgerlig majoritet utföra fler upphandlingar per 

år och således ha en vana av utförandet. Därav följande hypoteser:  

H3a: Borgerligt styrda kommuner är negativt associerade till antal överprövningar.  

H3b: Socialdemokratiskt styrda kommuner är positivt associerade till antal överprövningar. 
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 2.2.1.4 Utformning av upphandlingsverksamheten 
Upphandlingsverksamheten i kommuner kan hanteras centralt, men också på förvaltningsnivå. 

Upphandlingen kan således vara både centraliserad och decentraliserad (Upphandlingsstödet, 

2012). Den centraliserade upphandlingsverksamheten kan ses som ett försök från ledningen 

att få grepp om den kommunala ekonomin och att försöka pressa  kostnaderna för inköp 

(Lundgren, 1999). En centraliserad upphandling kan även enligt Lundgren (1999) innebära att 

ledningen upplever att de har kontroll över de upphandlingar som görs (Lundgren, 1999). 

Vidare beskriver Meier & O´Toole (2004) att centraliserad upphandlingspersonal sannolikt 

leder till ökad kompetens och mer kunskap om olika tillvägagångssätt vid offentlig 

upphandling (Meier & O´Toole, 2004). Utifrån ovanstående resonemang avger en 

centraliserad upphandlingsenhet mer kontroll och därmed högre kompetens i 

upphandlingsprocessen. För att undkomma överprövningar menar Lennerfors (2007) att 

kunskap om upphandling är betydelsefullt (Lennerfors, 2007). Att upphandlingsverksamheten 

sker centralt i kommunen torde, till viss del, minska risken för överprövningar i kommunen. 

Därav följande hypotes: 

H4: Centraliserade upphandlingsorganisationer är negativt associerade till antal 

överprövningar. 

2.2.2. Kontraktsspecifika faktorer 

Kontraktsteorin inom offentlig upphandling beskriver kontraktets betydelse för att möjliggöra 

konkurrensutsättning (Almqvist, 2010). Hansson (2011) beskriver att syftet med att använda 

kontrakt vid offentlig upphandling är att öka effektiviteten och tydliggöra villkoren för det 

som ska upphandlas, vilket i praktiken blir den vinnande leverantörens ansvar (Hansson, 

2011). Eftersom kontraktet är det dokument där samtliga villkor och bestämmelser fastslås 

samt där hela kontraktsperioden regleras, kan vi förvänta oss att kontraktsspecifika faktorer är 

av intresse för graden av överprövning. Meier & O´Toole (2004) bekräftar kontraktets 

centrala roll ytterligare då de i sin forskning om PPP (Public and Private Partnership) 

presenterar viktiga komponenter för lyckade offentliga och privata relationer. Meier & 

O´Toole (2004) framhäver förfrågningsunderlaget och kontraktet som betydelsefulla delar för 

att skapa en problemfri relation. Meier & O´Toole (2004) menar även att varje enskilt lands 

regleringar medför ett specifikt sätt att förhålla sig till anbudsprocessen. I denna grupp blir 

således de faktorer som kan hänföras till regelverket och som senare definieras i kontraktet, av 

stor betydelse att sätta i relation till överprövning (Meier & O´Toole, 2004). Ovan beskrevs 

att Sverige har en stark lagstiftning gällande offentlig upphandling (Bryntse, 2000). Därmed 
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är den upphandlande myndigheten, vid kontraktskrivning, i många fall begränsad till vad som 

står i lagstiftningen. Detta innebär att de kontraktsspecifika faktorerna kan sammankopplas till 

gällande lagstiftning: LOU. Denna grupp innefattar således faktorer som kan hänföras till 

kontraktet mellan leverantör och myndighet: val av utvärderingsgrund, val av förfarande, om 

upphandlingen överstiger eller understiger tröskelvärdena samt om det är ett ramavtal eller ej.   

2.2.2.1 Val av utvärderingsgrund (Kriterier)  
Meier & O´Toole (2004) menar att förfrågningsunderlaget bör innefatta automatiska 

mekanismer som ska vara relaterade till kontraktet (Meier & O´Toole, 2004). Detta 

överensstämmer med svensk lagstiftning som säger att kontraktet är uppbyggt utifrån 

förfrågningsunderlaget (LOU). En av de faktorer som regleras i LOU benämns som 

urvalskriterier, det vill säga på vilken grund anbuden kommer att utvärderas enligt (LOU).  

Meier & O´Toole (2004) betonar vikten av att välja rätt kriterier för en lyckad relation mellan 

myndighet och leverantör (Meier & O´Toole, 2004). Detta eftersom det finns en betydande 

risk för överprövning när kontrakt ska upprättas mellan myndighet och leverantör, i 

jämförelse med när privata aktörer upprättar kontrakt med varandra (Meier & O´Toole, 2004). 

Således blir upphandlingens utvärderingsgrund en viktig första faktor att sätta i relation till 

överprövning. Enligt svensk lagstiftning finns två olika typer av utvärderingsgrunder. Det 

första alternativet är att sätta upp endast ett objektivt kriterium, lägst pris. Den andra 

valmöjligheten är att använda en mer subjektiv värderingsgrund, vilket innebär att prioritera 

det ekonomiskt mest fördelaktigt anbudet. Det senare alternativet innebär att andra faktorer 

utöver priset, som exempelvis kvalitets- och miljöaspekter, också kan ha betydelse. Hur 

många faktorer som ska ingå i den ekonomiskt mest fördelaktiga utvärderingsgrunden och hur 

de ska viktas i relation till varandra vid utvärdering av anbuden, bestäms i 

förfrågningsunderlaget (LOU 2007:1091). Enligt Konkurrensverkets rapport (2012a) ökar 

andelen anbudsgivare något vid utvärderingsgrunden: ekonomiskt mest fördelaktiga 

(Konkurrensverket, 2012a). Samtidigt tillkommer fler faktorer, i denna utvärderingsgrund, för 

icke-vinnande leverantörer att använda som föremål för överprövning. Sammanfattningsvis, 

vid utvärderingsgrunden; ekonomiskt mest fördelaktiga, ökar antalet faktorer i kontraktet som 

kan bli föremål för överprövning. Därmed borde antal överprövningar öka vid denna 

utvärderingsgrund. Därav följande hypoteser: 

H5a: Utvärderingsgrunden lägst pris är negativt associerat till graden av överprövning. 

H5b: Utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga är positivt associerat till graden av 

överprövning. 
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Meier & O´Toole (2004) påpekar att när kommunen väljer kriterier måste de ha i åtanke att 

uppfylla allmänhetens intresse samt främja konkurrensen för att få maximal nyttomaximering, 

ju fler anbudsgivare desto mer värde för pengarna. Därför menar Meier & O´Toole (2004) att 

myndigheter borde vara försiktiga med att sätta för många kriterier eftersom det kan hindra 

anbudsgivare från att lämna in anbud (Meier & O´Toole, 2004). Om kommunen således väljer 

ekonomiskt mest fördelaktiga som utvärderingsgrund borde fler kriterier leda till färre 

anbudsgivare, eftersom det blir svårare för anbudsgivarna att uppfylla kriterierna. 

Konkurrensverket (2012) har påvisat att ett högre antal anbudsgivare ger upphov till fler antal 

överprövningar (Konkurrensverket, 2012a). Därav följande hypotes: 

H5c: Antal utvärderingsgrunder är negativt associerat med graden av överprövning. 

2.2.2.2 Val av förfarande och tröskelvärden  
När en upphandling befinner sig i dess planeringsstadium ska myndigheten fatta besluta om 

vilket upphandlingsförfarande som ska användas, det vill säga vilket tillvägagångssätt som 

upphandlingen ska genomföras enligt. Beroende på upphandlingens omfattning tillåter lagen 

tio olika typer av förfarande. Om upphandlingen är av mindre värde och således har ett värde 

som är mindre än de EU-bestämda tröskelvärdena, eller definieras som så kallade B-tjänster, 

kan upphandlingen i Sverige utföras enligt följande förfarande: förenklat förfarande, 

urvalsförfarande, direktupphandling eller konkurrenspräglad dialog. För de upphandlingar 

som är av högre värde det vill säga över tröskelvärdena, eller definierad som A-tjänster, 

tillåter lagen följande typer av förfarande: öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat  

förfarande, eller konkurrenspräglad dialog (Konkurrensverket, 2013a).  Meier & O´Toole 

(2004)  menar att det borde finnas mer omfattande studier innan en offentlig myndighet startar 

upp en relation med en privat entreprenör. Att välja rätt typ av upphandling i relation till vad 

som ska upphandlas är således av stor betydelse för en lyckad upphandling. Meier & O´Toole 

(2004) menar att inför varje upphandling bör ett kalkylblad med tillhörande kostnadskalkyl 

upprättas. Då bör olika scenarios sättas i relation till varandra. Utifrån detta arbete kan 

myndigheten få en möjlighet att utvärdera effekterna av varje scenario (Meier & O´Toole, 

2004). Det är vid planeringsstadiet, utifrån beräkning av upphandlingen storlek, som val av 

förfarande bestäms (Sundstrand, 2010). Vi ser således det som en intressant koppling att 

analysera hur olika typer av tillvägagångssätt vid offentlig upphandling påverkar graden av 

överprövning. Eftersom val av förfarande är beroende på omfattning och därmed pris på 

upphandlingen, som i sin tur avgör om upphandlingens värde är över eller under EU:s 

tröskelvärde, kan vi anta att större upphandlingar, över tröskelvärden lockar fler 
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anbudsgivare. Dock krävs en viss grad av kompetens hos anbudsgivaren för möjlighet att 

delta vid större upphandlingar. Lennerfors (2007) beskriver att överprövning ofta sker för att 

stoppa upphandlingen. Detta fenomen borde öka vid upphandlingar av större värde då 

intresset för att vinna således också borde vara större (Lennerfors, 2007). I Konkurrensverkets 

rapport (2012) påträffades ett positivt samband mellan ett ökat antal anbudsgivare och 

andelen överprövningar (Konkurrensverket, 2012a). Eftersom vi förutsätter att antal 

anbudsgivare ökar då upphandlingen överstiger tröskelvärdet, kan vi därmed argumentera för 

att antal överprövningar även ökar i dessa fall. Därav följande hypoteser:  

H6a: Upphandlingsförfaranden som enligt lagen understiger EU:s tröskelvärde är negativt 

associerat till graden av överprövning. 

H6b: Upphandlingsförfaranden som enligt lagen överstiger EU:s tröskelvärde är positivt 

associerat till graden av överprövning. 

2.2.2.3 Ramavtal 
Svensk lagstiftning, LOU, tillåter myndigheter att upprätta ramavtal mellan en eller flera 

leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod. Det sammanlagda värdet för ett ramavtal ska beräknas utifrån det högsta värdet på 

samtliga kontrakt tillsammans (Konkurrensverket, 2013b). Att besluta om upphandlingen 

lämpar sig att utföras som ett ramavtal, är ytterligare ett moment som ska utföras i 

upphandlingens planeringsfas som Meier & O´Toole (2004) betonar som betydelsefullt 

(Meier & O´Toole, 2004). Då vi inte funnit forskning om ramavtal och dess betydelse för 

överprövning, anser vi det vara en intressant faktor att sätta i relation till graden av 

överprövning. Då ett ramavtal ofta inbjuder till en längre kontraktsperiod än icke-ramavtal, 

torde det bidra till att locka fler antal anbudsgivare. Eftersom ett ramavtal innebär en relativt 

säker inkomstkälla för leverantören. Fler antal anbudsgivare innebär att antal överprövningar 

ökar (Konkurrensverket, 2012a). Därav följande hypotes: 

H7: En upphandling som är upprättad i ett ramavtal är positivt associerat till graden av 

överprövning.  

2.2.3 Upphandlingsspecifika faktorer 

Boyne (1998) menar att Public Choice-teorin beskriver fördelar i samband med 

konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Boyne (1998) har i sin forskning analyserat om 

det är konkurrenssättningen i sig som skapar lägre kostnader och mer effektivitet, eller om det 

snarare är de stordriftsfördelar som en offentlig upphandling medför som är den avgörande 
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faktorn (Boyne, 1998). Bryntse (2000) beskriver offentlig verksamhet som en komplex 

organisation, eftersom den styr ett stort antal varierade verksamheter (Bryntse, 2000). Hur 

effektiv och komplex en upphandlingssituation blir borde därför till viss del bero på var i 

organisationen som upphandlingen ska utföras och även vilken storlek upphandlingen har. 

Därmed förväntar vi oss att en grupp med upphandlingsspecifika faktorer även är av intresse i 

relation till graden av överprövning. Denna grupp innefattar således faktorer som är specifika 

för varje enskild upphandling, men som inte är kontraktsbestämda. Dessa faktorer är: vilken 

bransch upphandlingen verkar inom och hur många anbud som inkommit.  

2.2.3.1 Bransch 
Suchman (1995) anser att legitimitet är ett allmänt antagande av att en organisations  

handlingar är korrekta eller lämpliga inom vissa socialt konstruerade system av normer, 

värderingar och övertygelser. Det innebär att organisationer ständigt försöker att agera efter 

allmänhetens förväntningar för att bli accepterade som legitima verksamheter (Suchman, 

1995). Institutionell teori definierar i sin tur hur och varför olika miljöer påverkar 

organisationer att anpassa sig till omvärldens förväntningar. Institutionell teori utgår från att 

organisationers beteende påverkas av yttre faktorer i det sammahang som organisationen 

befinner sig i. Ofta agerar således organisationer inom samma område på samma sätt. Genom 

de sociala normer som är knutna till ett visst område och påverkar vad som är ett lämpligt 

beteende för organisationen i fråga, delges organisationens legitimitet (Deegan & Unerman, 

2011). Utifrån detta resonemang antas att organisationer inom samma bransch ofta agerar på 

ett likartat sätt. Konkurrensverket (2012) har påvisat att graden av överprövningar varierar 

beroende på vilken bransch upphandlingen rör sig inom (Konkurrensverket, 2012a). 

Överprövningar förekom oftast inom branscherna Livsmedel, Drycker och tobak och Post- 

och telekommunikationstjänster, där 17 procent av upphandlingarna blev överprövade. 

Överprövningar är däremot relativt ovanliga vid upphandlingar av Anläggningsarbete 

(Konkurrensverket, 2012a). Utifrån denna information anser vi det vara av intresse att dela in 

branschfaktorn i tre grupper. Den första gruppen är tjänste-upphandlingar, den andra gruppen 

benämns varu-upphandlingar och den tredje gruppen är bygg-upphandlingar. Denna 

indelning anses relevant eftersom Konkurrensverket redan påvisat att överprövningar vid 

bygg-upphandlingar (anläggningsarbete) är minst förekommande. De övriga två grupperna 

motiveras utifrån att det är ett relativt enkelt sätt att kategorisera övriga upphandlingar. 

Sammanfattningsvis är överprövningar minst förekommande vid bygg-upphandlingar och 

vanligast förekommande vid varu-upphandlingar (Konkurrensverket, 2012a), då vi anser att 

livsmedel, drycker, tobak, med flera kan anknytas till denna grupp. Överprövning vid tjänste-
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upphandlingar borde således vara den branschgrupp som i relation till överprövning ligger  

mellan varu-upphandlingar och bygg-upphandlingar i relation till överprövning. Därav 

följande hypotes: 

H8: Bygg -upphandlingar är den branschgrupp som är mest negativt associerad till graden 

av överprövning. Därefter följer tjänste- upphandlingar som är något mer positivt associerat 

till graden överprövning. Slutligen borde varu- upphandlingar vara mest positivt associerat 

till graden av överprövning. 

 
2.2.3.2Antal anbudsgivare 
Konkurrensutsättning av offentliga verksamheter är som ovan nämnt en följd verkan av NPM 

(Mathiasen, 1999) och leder enligt Public Choice-teorin till högre effektivitet (Boyne, 1998). 

Hur många anbudsgivare som lämnar anbud varierar mellan olika branscher. Flest 

anbudsgivare förekommer vid upphandlingar inom Hotell-, restaurang- och 

detaljhandelstjänster. Konkurrensen skiljer sig kraftigt åt beroende på vilken upphandling 

som avses. I vissa upphandlingar lämnas anbud in från fler än hundra anbudsgivare, medan 

det i andra fall ibland bara inkommer ett anbud (Konkurrensverket, 2012a). Sannolikheten för 

att en upphandling ska bli överprövad är, enligt Konkurrensverket (2012), tydligt 

sammankopplat med hur många anbudsgivare som deltagit i upphandlingen. Andelen 

överprövade upphandlingar ökar från nästan noll vid få anbudsgivare, till en tredjedel när 

antalet anbudsgivare är trettio eller fler (Konkurrensverket, 2012a). Utifrån detta resonemang 

torde därmed antalet anbudsgivare till viss del påverka graden av överprövningar. Därav 

följande hypotes: 

 

H9: Antal anbudsgivare är positivt associerat till graden av överprövning. 

 

2.3 Sammanfattning av valt forskningsområde 

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång har vi formulerat hypoteser till de faktorer som 

sannolikt kan inverka på graden av överprövning. Det visade sig vara möjligt att finna 

samband mellan vissa faktorer och därmed kunde vi skapa tre olika grupper av faktorer som 

är intressanta att sätta i relation till graden av överprövning. I vår kommande empiriska studie 

kommer vi nu att testa de ovan formulerade hypoteserna i syfte att förklara vilka fakto rer 

gällande offentlig upphandling som påverkar graden av överprövning. Nedan struktureras vårt 

forskningsområde i en sammanfattande figur: 
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Figur 1: Teoretiskt forskningsområde (Egen bild) 

Nedan presenteras den metod som ligger till grund för studiens datainsamling.  
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3. Metod och datainsamling 

Då studiens syfte är att förklara sambandet mellan faktorgrupperna kommunspecifika faktorer, 

kontraktsspecifika faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning av 

offentlig upphandling, väljer vi att utifrån en positivistisk forskningsansats och med en 

förklarande forskningsstrategi, att genomföra en kvantitativ studie (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). De tre faktorgrupperna som identifierades i litteraturgenomgången skiljer 

sig åt i en för studien viktig bemärkelse. De kontraktspecifika faktorerna och de 

upphandlingsspecifika faktorerna kan direkt anknytas till den enskilda upphandlingen, då 

varje faktor identifieras utifrån den enskilda upphandlingen. Däremot identifieras de 

kommunspecifika faktorerna snarare utifrån ett helhetsperspektiv över kommunens struktur 

och upphandlingsenhet. Denna divergens mellan faktorgrupperna gjorde att det inte var 

möjligt att utföra en samlad datainsamling för alla faktorgrupper. Eftersom 30, eller fler, 

analysenheter är den kritiska gränsen för acceptans av statistiska analyser (Pallant, 2010), 

krävdes information från minst 30 kommuner för besvarande av de kommunspecifika 

hypoteserna. Samtidigt krävdes information från minst 30 specifika upphandlingar för att 

besvara de upphandlingsspecifika och kontraktspecifika hypoteserna. Då vår ambition var att 

samla in data för respektive upphandlingar på plats, gavs inget tidsutrymme för att utföra 

upphandlingsspecifika och kontraktsspecifika insamlingar i 30 olika kommuner. Därför valde 

vi att dela in undersökningen i två olika delstudier. När de gäller de kommunsspecifika 

faktorerna samlades data in från 30 kommuner, men då endast den övergripande 

informationen som berörde denna faktorgrupp. Denna information gick huvudsakligen att 

finna på kommunernas hemsidor och kortare samtal med upphandlare på kommunerna. För de 

upphandlingsspecifika och kontraktsspecifika faktorerna valdes sex kommuner med 

datainsamling från åtta till tjugo upphandlingar per kommun ut. Nedan presenteras de två 

delstudierna närmare. Undersökningen rörande de kommunspecifika faktorerna benämns som 

delstudie 1, och undersökningen rörande de kontraktsspecifika och upphandlingsspecifika 

faktorerna benämns som delstudie 2.  

3.1 Datainsamling och urval för delstudie 1 

För att finna samband mellan denna faktorgrupp och antal överprövningar (2011-2013)  

baseras denna delstudies empiriska insamling på sekundärdata som sedan systematiserats av 

författarna. Data samlades huvudsakligen in från de utvalda kommunernas hemsidor, det 

svenska domstolsväsendet samt från Statistiska Centralbyråns statistik över 

befolkningsmängd.  
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Målet för denna delstudie var att samla in data från 30 kommuner för att få en relativt god 

spridning. Målpopulationen för delstudie 2 (som beskrivs nedan) var kommuner i södra 

Sverige. För att skapa en kontinuitet i studien hade även delstudie 1 samma målpopulation.  

Därför kontaktades det svenska domstolsväsendets förvaltningsrätt i Malmö och Göteborg, 

som gav oss tillgång till dokument innehållande övergripande register över samtliga 

genomförda överprövningar i de kommuner som tillhörde respektive förvaltningsrätt. Ur 

dessa dokument genomfördes slumpmässiga urval och data för 30 olika kommuner samlades 

in. Nedan presenteras de variabler som avser mäta sambandet mellan kommunspecifika 

faktorer och antal överprövningar.  

3.2 Operationalisering - delstudie 1 

Denna faktorgrupp avser besvara studiens första fyra hypoteser. Samtliga hypoteser har för 

avsikt att analysera delfaktorns, i den kommunspecifika faktorgruppen, påverkan på antal 

överprövningar. Nedan beskrivs hur samtliga variabler är framtagna och deras struktur.  

3.2.1 Den beroende variabeln - delstudie 1 

I delstudie 1 är den beroende variabeln antal överprövningar. Med antal överprövningar avses 

alla överprövningar som inkom till de i studien 30 utvalda kommunerna mellan 2011-2013. 

Den beroende variabeln i denna delstudie är kontinuerlig och antar det totala värdet för antal 

överprövningar per kommun 2011-2013.  Vi vill poängtera att antal överprövningar 2011-

2013, som vi använt oss av i denna studie, är framtagna ur de ovan nämnda filerna som 

förvaltningsrätten i Malmö och förvaltningsrätten i Göteborg skickade till oss.  

3.2.2 Oberoende variabler - delstudie 1  

Statistik om kommunens befolkningsmängd framtogs från Statiska Centralbyråns hemsida. I 

befolkningsmängden inkluderas hela kommunen och gäller per den 31 december 2012 (SCB, 

2013). Variabeln är kontinuerlig och antar summa för antalet kommuninvånare.  

Antal anställda per upphandlingsenhet  
Information om antal anställda per upphandlingsenhet framtogs genom samtal med 

upphandlingsansvarig på respektive upphandlingsenhet och information på respektive 

kommuns hemsida. I denna variabel inkluderas upphandlingsassistenter, upphandlare samt 

upphandlingschef. I den empiriska analysen hanterades denna variabel som kontinuerlig 

genom att anta gällande exakta uppgifter för antal anställda per upphandlingsenhet.  
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Politisk majoritet 
Uppgifter om politisk majoritet har framtagits i respektive kommuns årsredovisning för 2012. 

Mandatperioden är 2010-2014, eftersom vår undersökning baseras på upphandlingar utförda 

2011-2013, anser vi det mest relevant att ange politisk majoritet under den tid då 

upphandlingar som ingår i studien är genomförda. Denna dikotoma variabel kan således anta 

ett av två olika värden, antingen 0 för borgerlig majoritet eller 1 för socialdemokratisk 

majoritet.  

Utformning av upphandlingsverksamheten 
Information om upphandlingsverksamhetens utformning baseras på samtal med respektive 

upphandlingsansvarig. Denna dikotoma variabel kan anta ett av två olika värden. Antingen 

genomförs upphandlingar i kommuner genom en central upphandlingsenhet som sköter hela 

kommunens inköp, vilket har kodats 0, centraliserad upphandlingsverksamhet, eller så 

genomförs upphandlingar dels centralt men också på förva ltningsnivå, vilket har kodats 1, 

decentraliserad upphandlingsverksamhet (Brorström, Haglund & Solli, 2005).  

3.3 Datainsamling för delstudie 2 

För att finna samband mellan upphandlingsspecifika faktorer, kontraktspecifika faktorer och 

graden av överprövning baserades denna delstudies empiriska insamling på historisk data över 

genomförda upphandlingar. Genom nyttjande av historisk data kunde vi med säkerhet 

definiera om upphandlingen är överprövad och till vilken nivå. Data som var av intresse i 

denna studie fanns tillgänglig på plats hos de medverkande kommunerna. Denna del av 

studiens datainsamling baseras huvudsakligen på sekundärdata som sedan systematiserats a v 

författarna. Viss del av informationen från datainsamlingen består dock även av primärdata. 

Sekundärdata har inhämtats från kommuner i form av förfrågningsunderlag, anbud från 

leverantörer, upphandlingsprotokoll, tilldelningsbeslut, kontrakt, ansökningar om 

överprövningar och domstolsbeslut. Att samla in sekundärdata innebär att observatören 

inhämtar befintlig data som sedan analyseras utifrån egna utgångspunkter (Eliasson, 2010). 

Primärdata i denna studie består av muntlig information från respektive kommuns 

upphandlingsansvarig. Eftersom varje enskild kommun har olika rutiner för genomförande av 

offentlig upphandling samt för arkivering och förvaring av tillhörande material, har således 

ingen standardiserad insamlingsmetod varit möjlig att genomföra.  

3.3.1 Urval - delstudie 2 

Då omfattande material analyserades för varje specifik upphandling begränsades populationen 

i denna del av studien till kommuner i Skåne och Halland. Ett urval skedde sedan utifrån 

geografisk närhet då tidsutrymmet för längre resor inte fanns och ambitionen var att delta på 
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plats vid datainsamlingen. Därför resulterade urvalet i sex kommuner med geografisk 

placering i Skåne och Halland. Ett bekvämlighetsurval skedde genom att vi kontaktade 

befintliga kontakter som är sakkunniga inom området offentlig upphandling. Att samla in data 

för alla upphandlingar som respektive kommun utfört för den valda tidsperioden 2011-2013, 

var inte varit möjligt att genomföra då tidsåtgången, för genomförande av studien varit 

begränsad. Därför krävdes att ett urval genomfördes. Vår ambition var att urvalet vid varje 

insamlingstillfälle skulle ske genom ett så kallat stratifierat urval. Denna urvalsmetod 

används för att förebygga problemet med att viktig data, för studiens syfte, går förlorad. 

Enligt denna urvalsmetod delas populationen in i homogena delpopulationer, därefter utförs 

ett slumpmässigt urval i varje delpopulation. Om vi inte hade valt ett stratifierat urval hade 

risken varit stor att data för överprövade upphandlingar gått förlorad (Kröner & Wa hlgren, 

2005).  

Vi valde att enbart samla in data från upphandlingar genomförda efter 2010 då en lagändring 

av LOU genomfördes detta år. Således är upphandlingarna i urvalet utförda mellan januari 

2011 och maj 2013. Vårt mål var att samla in data från cirka tjugo upphandlingar per 

kommun. Att detta antal ansågs lämpligt grundar sig i att det, utifrån vårt tidsutrymme, skulle 

ge studien en viss datavariation för ett visst antal kommuner. I praktiken var det emellertid 

svårt att i vissa kommuner nå detta mål. Detta berodde på att tidsåtgången vid varje 

insamlingstillfälle varierade, som i sin tur grundade sig i vilket system respektive kommun 

använde för att hantera information om respektive upphandling. 
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Tabell 1. Sammanfattande statistik över delstudie 2 

 
I enlighet med tabellen ovan vill vi uppmärksamma att antal överprövningar i urvalet i många 

fall stämmer överrens med det totala antalet överprövningar 2011-2013. Detta beror på att det 

förekommer betydligt fler icke överprövade upphandlingar i jämförelse med överprövade 

upphandlingar. Utifrån en stratifierad urvalsmetod kunde vi välja samtliga överprövade 

upphandlingar och då inte riskera att dessa föll bort i urvalet.  

Vid datainsamling i kommun A, kommun C och kommun E fick vi på plats ta del av ett 

register över samtliga utförda upphandlingar efter 2010. Genom ett stratifierat urval skapades 

två delpopulationer som ansågs relevanta för studiens syfte: icke överprövade och 

överprövade upphandlingar.  I delpopulationen med överprövade upphandlingar valdes 

samtliga att ingå i studien. I den andra delpopulationen, med icke överprövade upphandlingar, 

gjordes ett slumpmässigt urval.  

Vid datainsamling hos kommun B, kommun D och kommun F beslutades av 

upphandlingsansvarig att det inte fanns tidsutrymme för dem att mottaga oss på plats. I stället 

fick vi omfattande information om upphandlingar skickade via e-post från kommun B och 

kommun F och på CD-skiva via post från kommun D. Denna insamlingsmetod är inte optimal 

eftersom det slumpmässiga urvalet i delpopulationerna utfördes av upphandlingsansvarig på 

respektive kommun.  

3.4 Operationalisering – delstudie 2 

I delstudie 2 har sammanlagt fem hypoteser (H5-H9) testats i den empiriska analysen. 

Samtliga hypoteser har för avsikt att analysera delfaktorns, i respektive faktorgrupp, påverkan 

på graden av överprövning. Dessutom en kontrollvariabel nyttjats för att undersöka om det 

finns andra faktorer än de av studien valda oberoende faktorerna, som påverkar graden av 

överprövning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Nedan beskrivs hur samtliga 

Kommun Samtliga 

upphandlingar 

2011-2013 

Totalt i 

studiens 

urval 

Antal totala 

överprövnin

gar 2011-

2013 

Antal 

överprövade 

upphandlingar i 

urvalet 

Antal icke- 

överprövade 

upphandlingar i 

urvalet 

Kommun A 110 20 3 3 17 

Kommun B 60 10 6 3 7 

Kommun C 135 15 4 4 11 

Kommun D 325 10 24 3 7 

Kommun E 100 16 5 5 11 

Kommun F Ej identifierat  8 19 2 6 

Summa: 730 79 62 20 59 
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variabler är framtagna och hur de kommer att mätas och kategoriseras i den empiriska 

analysen.  

3.4.1 Den beroende variabeln – delstudie 2 

I denna del är den beroende variabeln graden av överprövning, vilket åsyftas till vilken 

domstolsnivå överprövningen hänförts till. Den beroende variabeln kan således anta fyra olika 

värden. Den första är icke- överprövad, den andra är överprövad till förvaltningsrätten, den 

tredje är överprövad till kammarrätten och den fjärde är överprövad till högsta 

förvaltningsdomstol. Information om en överprövning har ägt rum eller inte har framtagits 

genom granskning av det material som tillhör varje specifik upphandling. I de fall då vi på 

plats genomförde datainsamlingen, fanns information om eventuell överprövning att finna i 

kommunernas mappsystem. Vi har därtill i samtliga fall erhållit bekräftelse från 

upphandlingsansvarig om att våra antaganden är korrekta.  

3.4.2 Oberoende variabler – delstudie 2 

I denna del baseras de oberoende variablerna på faktorgrupperna kontraktsspecifika och 

upphandlingsspecifika faktorer. Respektive faktor i faktorgrupperna inkluderar sedan ett antal 

variabler. I den empiriska analysen kommer således de kontraktspecifika och de 

upphandlingsspecifika faktorerna analyseras i relation till den beroende variabeln och därmed 

är ambitionen att finna samband mellan graden av överprövning och faktorer vid den 

specifika upphandlingsprocessen. Nedan presenteras delstudie 2:s oberoende variabler var för 

sig. I samband med detta presenteras vad variabeln baseras på samt dess struktur.  

Val av utvärderingsgrund (kriterier)  
Uppgifter om utvärderingsgrund för respektive offentlig upphandling har inhämtats genom 

granskning av förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget anges om anbuden ska 

utvärderas efter anbud med lägst pris eller efter ekonomisk mest fördelaktiga anbud. Således 

är även detta en dikotom variabel som kan anta två olika värden. Vid lägst pris utvärderas 

alltid anbuden efter ett kriterium, följaktligen lägst pris, vilket har kodats 1. Vid 

utvärderingsgrunden ekonomisk mest fördelaktiga kan kommunen ange hur många kriterier 

den vill, vilket har kodats 2. 

Antal kriterier  
Antal kriterier baseras på val av utvärderingsgrund och förekommer vid utvärderingsgrunden 

ekonomiskt mest fördelaktiga. I dessa fall har vi summerat samtliga kriterier. Därmed är denna 

variabel kontinuerlig och antar det exakta summerade värdet för kriterierna.  
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Val av förfarande  
Val av förfarande har fastställts genom att studera respektive upphandlings 

förfrågningsunderlag. Med hänvisning till studiens teoriavsnitt kan följande fem 

upphandlingsförfaranden påträffas; förenklat vilket har kodats 0, öppet förfarande vilket har 

kodats 1, urvalsförfarande vilket har kodats 2, förnyad konkurrensutsättning vilket har kodats 

3 och direkt upphandling vilket har kodats 4. Därmed kan denna kategoriska variabel anta 

fem olika värden. 

Pris  
Information angående upphandlingens totala värde har fastställts genom det vinnande 

anbudets totala pris för upphandlingen. Priset har främst fastställts genom upphandlingens 

förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut och kontrakt. I vissa fall, främst då upphandlingen 

avser ett ramavtal, har det exakta värdet varit svårberäknat och i samverkan med 

upphandlingsansvarig har vi i dessa fall beräknat fram ett ungefärligt värde. Därmed kan 

denna kontinuerliga variabel anta sitt exakta värde, e tt ungefärligt värde eller inget värde alls, 

då värdet varit omöjligt att beräkna. 

Tröskelvärde  

Utifrån fastställt pris bestäms om upphandlingen är under eller över de enligt lagen fastställda 

tröskelvärdena. Därmed kan denna dikotoma variabel anta ett av två olika värden för varor 

och tjänster, 0 för över tröskelvärdet och 1 för under tröskelvärdet.  

Ramavtal 
Om upphandlingen ingåtts i ett ramavtal eller inte, har fastställts genom att studera respektive 

upphandlings förfrågningsunderlag. I detta dokument anges om kommunen har för avsikt att 

teckna ramavtal med en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare 

tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Om upphandlingen inte är ett ramavtal är det 

en ”vanlig” upphandling. Denna  dikotoma variabel kan därmed anta ett av två olika värden, 

ramavtal vilket kodats 0 eller inte ramavtal vilket kodats 1. 

Bransch 
Vilken bransch upphandlingen verkat inom har fastställts utifrån den i teorin utvalda 

klassificeringen varu-, tjänst- eller byggupphandling. Vilken av dessa tre klassificeringar som 

upphandlingen har hänförts till kunde utläsas genom förfrågningsunderlaget. Därmed kan 

denna kategoriska variabel anta ett av de tre olika kategorierna. Varu- upphandling har kodats 

0, tjänste- upphandling har kodats 1 och bygg-upphandling har kodats 2.  



29 
 

Antal anbudsgivare 
Antal anbudsgivare har fastställts genom att summera antalet inkomna anbud för varje 

upphandling. Denna kontinuerliga variabel antas i den empiriska analysen med dess exakta 

siffra för antal inkomna anbud.  

3.4.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabeln är politisk majoritet och har inkluderats i kapitel 4. Kontrollvariabeln 

används vid de binära logistiska regressionerna för de kontraktsspecifika faktorerna och 

upphandlingsspecifika faktorerna. Detta görs för att se om den påverkar möjligheten att 

förklara graden av överprövning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  
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4. Empirisk Analys  

I detta kapitel presenteras och diskuteras resultatet från den empiriska analysen. Som framgår 

tidigare i studiens metodkapitel, har två olika delstudier genomförts i syfte att besvara 

samtliga hypoteser. De två delstudierna har varsin beroende variabel. De kommunspecifika 

faktorerna i delstudie 1 baseras på ett helhetsperspektiv över hela kommunen, därmed har 

denna faktorgrupp, antal överprövningar 2011-2013, som beroende variabel. De 

kontraktspecifika faktorerna och de upphandlingsspecifika faktorerna i delstudie 2 anknyts 

direkt till den specifika upphandlingen, och har som beroende variabel: överprövad eller inte 

överprövad. Studiens kontinuerliga beroende och oberoende variabler har testats genom ett 

Kolmogorov- Smirnovs normalfördelningstest (se bilaga 1), som påvisade att ingen av 

variablerna var normalfördelade.  Nedan presenteras beskrivande statistik för samtliga 

variabler och därefter hypotesprövning. Slutligen kommer resultaten att analyseras med hjälp 

av linjära regressionsanalyser och binära logistiska regressionsanalyser. 

4.1 Beskrivande statistikför delstudie 1 

Delstudie 1 baseras på data från 30 kommuner. I tabell 2 nedan presenteras att medelvärdet 

för totalt antal överprövningar mellan 2011-2013 är tretton stycken. För 

upphandlingsenhetens organisation och politiska majoritet presenteras en snedfördelad 

statistik som påtalar att 80 % av kommunerna i undersökning är borgerligt styrda och 73 % 

har en centraliserad upphandlingsorganisation.  

Tabell 2. Beskrivande statistik delstudie 1 

 

4.2 Beskrivande statistik för delstudie 2  

I delstudie 2 samlades data in för sammanlagt 79 upphandlingar, ojämnt fördelade på sex 

kommuner. Av dessa 79 var 20 stycken överprövade. Då det generellt förekommer betydligt 

mer icke överprövade offentliga upphandlingar jämfört med överprövade upphandlingar föll 

det sig naturligt att delpopulationerna inte utföll lika stora. I tabell 3 nedan presenteras 

beskrivande statistik för delstudie 2:s variabler. I denna tabell utläses Medelvärde, 

Variabler  Medelvärde Standardavvikelse Range Procent 

Totalt antal överprövningar 2011-2013 12,97 10,264 40  

Antal anställda på upphandlingsenheten 4,57 4,099 14  

Befo lkn ing 67 834,70 1 076 358 188,2 516501  

Upphandlingsenhetens organisation     

Decentraliserad    27 

Centraliserad    73 

Politisk majoritet     

Borgerlig     80 

Socialdemokratisk    20 



31 
 

Standardavvikelsen samt variationsbredd (Range) för de kontinuerliga variablerna.  För 

delstudiens kategoriska variabler presenteras dess procentuella fördelning.  

Tabell 3. Beskrivande statistik delstudie 2 

 

I tabell 3 framgår att två typer av upphandlingsförfaranden starkt präglar resultatet då 90 % av 

upphandlingarna är utförda enligt förenklat eller öppet förfarande. Flest upphandlingar i 

studien, 50 % berörde varu-branschen.  

I delstudien blev den beroende variabel "grad av överprövning" snedfördelad. Endast 1 av 20 

upphandlingar blev överprövad till kammarrätten och ingen av överprövningarna hade blivit 

föremål i högsta förvaltningsdomstolen. Detta innebar att alla överprövade upphandlingar i 

studien, bortsett från en, endast blivit föremål för överprövning i förvaltningsrätten. Detta 

innebär att "grad av överprövning"  i realiteten endast antog tre olika värden: icke överprövad, 

överprövad till förvaltningsrätten och överprövad till kammarrätten. Andel överprövade till 

kammarrätten är dessutom betydelselös då endast en upphandling kan hänföras dit. Denna 

Variabler  Medelvärde Standardavvikelse Range  Procent 

Upphandlingens värde 3 373 416 7 139 765 226 018 870  

Antal kriterier 2 1 6  

Antal inkomna anbud 6 8 54  

Förfarande     

Förenklat förfarande    48 

Urvalsförfarande    42 

Förnyad konkurrensutsättning    6 

Direkt upphandling    3 

Tröskelvärde     

Över    42 

Under    58 

Bransch     

Varor    50 

Tjänster    37 

Bygg    13 

Ramavtal     

Ja    48 

Nej    52 

Utvärderingsgrund     

Lägst pris    65 

Ekonomiskt mest fördelaktiga     35 

Grad av överprövning     

Icke överprövad    75 

Förvaltningsrätten    24 

Kammarrätten    1 

Politisk majoritet     

Borgerlig      80 

Socialdemokratisk    20 

Organisation     

Centraliserad    71 

Decentraliserad    29 
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snedfördelning av delstudie 2:s beroende variabel påverkade den fortsatta statistiska analysen 

i en viktig bemärkelse. Eftersom endast en analysenhet antog det tredje värdet (kammarrätten) 

valde vi att koda om den beroende variabeln. Fortsättningsvis antog den endast två värden, 0 

för icke överprövad och 1 för överprövad. 

För övrigt påträffades en relativt jämn fördelning mellan tröskelvärdena och även mellan 

ramavtal eller icke ramavtal samt mellan de två utvärderingsgrunderna ekonomiskt mest 

fördelaktiga och lägst pris.  

4.3 Hypotesprövning  

I detta avsnitt följer en presentation av hypotesprövningarna som utifrån deras signifikansnivå  

har förkastats eller godtagits. Hypotesprövningar har utförts genom fyra olika tester. 

Anledningen till att det inte var möjligt att utföra samma bivariata test på samtliga variabler är 

deras olikartade struktur. Därav har följande fyra tester utförts: Spearman korrelations- test, 

Kruskal Wallis- test, Mann Whitney-test och Chi 2-test. Medelvärde för Kruskal-Wallis och 

Mann Whitney-testen anges i tabellerna nedan. Fullständig information av Spearman- 

korrelationstest och Chi 2-testen finns i bilaga 3. Den signifikansnivå som har använts är 10 

%. Denna signifikansnivå valdes då det är en vedertagen mätnivå vid statistiska analyser inom 

företagsekonomisk forskning (Pallant, 2010). I nedanstående tabell 4 och tabell 5 presenteras 

samtliga hypotesprövningar. 
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Tabell 4. Hypotesprövning delstudie 1 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

I delstudie 1, som behandlar de kommunspecifika faktorerna kunde ett signifikant samband 

mellan kommunstorlek och totalt antal överprövningar 2011-2013 statistiskt säkerställas. 

Sambandet visar att kommunstorlek är positivt associerad till antalet överprövningar vilket 

inte stämmer överens med H1 som förutspådde ett negativt samband. Därmed förkastas H1. 

H2 visade sig också ha ett signifikant samband som påvisar ett positivt samband mellan antal 

anställda per upphandlingsenhet och antalet överprövningar. Då även H2 förutspåddes ha ett 

negativt samband förkastas även denna hypotes. För H3a+b och H4 kunde inga signifikanta 

skillnader i de oberoende variablerna: centraliserad/decentraliserad organisation och 

borgerlig/socialdemokratisk majoritet, statistiskt säkerställas mot den beroende variabeln. 

Testens mean rank-värden för dessa hypotestester påvisar ytterst små skillnader. Därmed 

förkastas likaså dessa hypoteser.  

 

 

 

 

 

 

Hypoteser Spearman 

korrelationstest 

med  

signifikansvärde 

Mean 

rank 

Mann-Whitney 

med 

signifikansvärde  

Hypotesprövning  

H1: Kommunstorlek & antal 

överprövningar 

0,810***   Förkastas 

H2: Antal anställda & antal 

överprövningar 

0,728***   Förkastas 

H3 a+b: Po lit isk majoritet & antal 

överprövningar 

  0,735 Förkastas 

Mean rank borgerlig majoritet  15,23   

Mean rank socialdemokratisk 

majoritet 

 16,28   

H4: Organisationsstruktur & antal 

överprövningar 

  0,438 Förkastas 

Mean rank decentraliserad 

Organisation 

 17,56   

Mean rank centraliserad 

organisation 

 14,75   
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Tabell 5. Hypotesprövning delstudie 2 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Utifrån genomförda tester enligt tabell 5 konstateras att sju av åtta hypoteser i delstudie 2 

måste förkastas. Gällande de kontraktspecifika faktorerna påträffades inga signifikansnivåer 

under 10 %. Vilket även stärks av de presenterade mean rank- värdena, som påvisar låga 

skillnader. Därav förkastas följande hypoteser: H5a+b, H5c, H6a+b och H7. Detta innebär att 

överprövning inte kan påtalas vara påverkad av: val av utvärderingsgrund, antal kriterier, 

tröskelvärde eller ramavtal. För de upphandlingsspecifika faktorerna blev resultatet för H8 en 

signifikansnivå över 10 %. Därmed förkastas även denna hypotes som berör 

branschtillhörighet och överprövning. Däremot visade sig den andra faktorn i denna 

faktorgruppgrupp, antal anbudsgivare (H9), påvisa signifikanta skillnader i den oberoende 

variabeln. Ur tabellen ovan kan utläsas att mean rank-värdet för antal anbud är högre vid 

"överprövad" jämfört med "icke överprövad". Eftersom antal anbud antar ett högre mean- 

rank värde för överprövade upphandlingar jämfört med icke överprövade, och dessutom har 

ett signifikansvärde som är lägre än 10 %, indikerar detta på att H9 kan stödjas. 

 

4.4 Regressionsanalyser för delstudie 1 

I delstudie 1 kunde de kommunspecifika hypoteserna testas genom en linjär regression. I 

tabell 6 nedan presenteras regressionen som utförts enligt två olika modeller för att 

Hypoteser Mean 

rank 

Kruskal-Wallis 

med 

signifikansvärde 

Chi-2 test med 

signifikansvärde 

Hypotesprövning  

H5a+ b: Utvärderingsgrund & 

överprövning 

  0,962 Förkastas 

H5c: Antal kriterier & överprövning  0,62  Förkastas 

H5c Mean rank     

Överprövad 38,13    

Icke överprövad 40,64    

H6 a+ b : Tröskelvärde & 

överprövning 

  0,736 Förkastas 

H7: Ramavtal & överprövning   0,844 Förkastas 

H8: Bransch & överprövning   0,933 Förkastas 

H9: Antal anbudsgivare & 

överprövning 

 0,070*   Ej förkastas 

H9 Mean rank     

Överprövad 47,98    

Icke överprövad 37,30    



35 
 

undkomma problemet med multikollinearitet mellan antal anställda och kommunstorlek. I 

denna regressionsanalys agerar antal överprövningar mellan åren 2011-2013 som beroende 

variabel. 

 

Tabell 6. Linjär regression för kommunspecifika faktorer - beroende variabel: antal 

överprövningar 2011-2013 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Resultatet av den linjära regressionen påvisar samma resultat som tidigare bivariata tester. Det 

innebär att kommunstorlek, mätt i befolkningsmängd, och antal anställda, påvisas ha en 

signifikansnivå under 10 % med en positiv lutningskoefficient. Resterande variabler av de 

kommunspecifika variablerna kan inte påvisas vara signifikanta. De båda modellerna som 

presenteras i tabell 6 visar ett justerat R2 värde som till en relativt god grad påvisar att 

variansen för den beroende variabeln förklaras av de oberoende variablerna (Pallant, 2010). 

Normalfördelningstest av de standardiserade residualerna är 9 % respektive 20 %, vilket anses 

vara en normalfördelning. Dock är 9 % något under signifikansnivån på 10 %. Vi vill dock 

trots detta argumentera för att residualerna är normalfördelade, då en vanligare 

signifikansnivå är (5 %) argumentera för att residualerna i modell 1 kan anses vara 

normalfördelade. Modellernas VIF- värde framlägger bevis för att de oberoende variablerna 

inte i för hög grad kollinerar med varandra då modellernas värde (1,281 respektive 1,111) är 

under det kritiska VIF- värdet på 2,5 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

4.4 Regressionsanalyser för delstudie 2 

För att statistiskt säkerställa studiens resultat har vi valt att för de kontraktsspecifika och 

upphandlingsspecifika faktorerna genomföra en logistisk  binär regressionsanalys. Den 

logistiska regressionen är tillämpbar då den beroende variabeln är kategorisk (Pa llant, 2010). 

Den beroende variabeln i delstudie 2 är  överprövad eller inte överprövad.  

 

Variabler  Modell 1  Modell 2  

 Std. B Beta Std. B Beta 

Befo lkn ingsmängd/kommunstorlek 0,906*  8,9   

Antal anställda   0,804*  2,014 

Politisk majoritet -0,69 -1,734 0,127 3,216 

Organisationsstruktur 0,021 0,477 -0,139 -3,182 

Justerat R2 värde 73 %  75 %  

VIF värde (högsta) 1,281  1,111  

Konstant 6,883  5,459  

Sig.värde av KS-test av std. Residual  

 

0,091  0,200  
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Tabell 7. Logistisk binär regressionsanalys för de kontraktspecifika faktorerna 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Resultatet av den logistiska regressionen visar samma resultat som tidigare bivariata tester, 

vilket innebär att ingen av de kontraktsspecifika variablerna kan påvisas vara signifikanta. En 

logistisk regression antar andra värden för modellbeskrivning i jämförelse med en linjär 

regression.  Omnibus-värdet ger en indikation för hur väl modellen stödjer resultatet. Om 

modellen är signifikant borde omnibus-värdet vara lägre än signifikansnivån på 10 %, vilket 

inte är fallet i denna modell (48,6%). Hosmer & Lemeshow-värdet är ett annat värde som 

syftar till att förklara hur väl modellen stödjer resultatet. Detta värde bör vara över 

signifikansnivån för att indikera på en väl anpassad modell (Pallant, 2010). Regressionen är 

därför enligt detta värde (23 %) stödjande för resultatet. "Nagelkerke-värdet" och "Cox-

värdet" indikerar på hur mycket av variationen för den beroende variabeln som förklaras av de 

oberoende variablerna.  I denna modell är värdena 13,6% respektive 9,2 %. En ytterligare 

indikation för hur väl modellen predicerar den beroende variabeln är "rätt klassificering". 

Detta värde visar modellens förväntade värde jämfört med faktiskt värde (Pallant, 2010), och 

är i detta fall 77,6 % enligt tabell 7 ovan. 

 

 

 

 

 

Variabler  B-koefficient S.E 

Förfarande -0,521 0,490 

Ramavtal 0,432 1,213 

Utvärderingsgrund 1,522 1,195 

Antal Kriterier -0,781 0,568 

Politik (kontroll variabel) -0,329 0,765 

Pris 0,000 0,000 

Tröskelvärde 0,374 0,227 

Konstant -1,090  

Nagelkerke R square 0,136  

Cox & Snell R square 0,092  

Omnibus- värde 0,486  

Hosmer & Lemeshow- värdet 0,231  

Rätt klassificerade  77,6 %  
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Tabell 8. Logistisk binär regressionsanalys för de upphandlingsspecifika faktorerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Resultatet påvisar att tidigare bivariata test stämmer. Enligt regressionen är således antal 

anbud den enda variabel, av de upphandlingsspecifika variablerna, som påvisas ha en 

signifikansnivå under 10 %. I tabell 8 ovan presenteras ingen B-koefficient och S.E för 

branschsektorn "varor". Detta beror på att om en kategorisk variabel antar fler än två värden i 

en logistisk regressionsanalys, måste ett av värdena agera som referensgrupp (Pallant, 2010). 

Således sätts de övriga värdena i variabeln i relation till referensgruppen. Regressionens 

signifikansnivå för varor är 0,927. Vid förgående beskrivning av tabell 7, presenterades vad 

modellens beskrivande värden innebär och hur de bör tolkas. I denna modell finner vi ett 

Omnibus värde på 31 % vilket överstiger signifikansnivån på 10 %. Däremot är Hosmer & 

Lemeshow- värdet i denna modell, som bör vara över signifikansvärdet stödjande för 

modellen (15,2 %). Därmed anser vi att denna regression är trovärdig. "Nagelkerke-värdet" 

och "Cox-värdet" är i denna modell 8,7 respektive 5,9 %. Värdet för rätt klassifikation är för 

modellen 76 %. 

4.5 Sammanfattning och diskussion av analys   

Utifrån genomförd statistisk analys kan vi påvisa att två av de kommunspecifika faktorerna 

har betydelse för antal överprövningar. Dessa faktorer är kommunstorlek, mätt i 

befolkningsmängd, och antal anställda på upphandlingsenheten. Dessa två faktorer visar båda 

positiva associationer till antalet överprövningar. För de kontraktsspecifika faktorerna kunde 

ingen av dessa sägas påvisa någon signifikansnivå under 10 %. Därmed kan vi utifrån detta 

förhållandevis småskaliga datamaterial, påtala att det inte är de kontraktsspecifika faktorerna 

som påverkar överprövning. För de upphandlingsspecifika faktorerna visar resultatet ingen 

signifikansnivå under 10 % för branschtillhörighet och överprövning. Därmed saknar 

Variabler  B-koefficient S.E 

Bransch   

Varor   

Tjänster -0,236 0,615 

Bygg  -0,107 0,833 

Antal anbud 0,065*  0,036 

Politisk organisation (Kontrollvariabel) 0,342 0,640 

konstant -1,491 0,915 

Nagelkerke R square- värde 0,087  

Cox & Snell R square- värde 0,059  

Omnibus- värde 0,310  

Hosmer & Lemeshow- värdet 0,152  

Rätt klassifikation % 76 %  
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branschtillhörighet, enligt denna studie, betydelse för överprövning. Däremot har antalet 

inkomna anbud vid den specifika upphandlingen en positiv lutningskoefficient med en 

signifikansnivå under 10 %, och påverkar därmed överprövning.  

Utifrån denna information kan vi visualisera studiens resultat i en figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Vilka faktorer på verkar överprövning? (Egen bild) 

I H1 och H2 förutspåddes negativa associationer till antalet överprövningar. För att analysera 

varför hypoteserna inte visade sig vara korrekt antagna, utgår vi från H9 som säger att ett 

högre antal anbud har en positiv association till överprövning. Konkurrensverket (2012a) har 

publicerat statistik som påtalar att Stockholms län är det län i Sverige som har flest antal 

anbudsgivare per upphandling. Minst antal anbudsgivare per upphandling har Norrlands län. 

Enligt SCB är Stockholm det mest befolkningstäta länet och Norrland det minst 

befolkningstäta (SCB, 2009). Därmed kan vi resonera oss fram till ett samband mellan 

befolkningstäta stora kommuner och antal anbud. Detta samband kunde dock inte statistiskt 

säkerställas, då de antar variabler från två olika delstudier som således inte kunde sättas i 

relation till varandra. Vidare kan vi påvisa att större kommuner har fler antal anställda på 

Överprövning? 

 

Offentlig upphandling 

 

 Kommunspecifika 

faktorer 

 Kontraktsspecifika 

faktorer 

 Upphandlingsspecifika 

faktorer 

Samband: 

Vilka faktorer påverkar överprövning? 

Kommunspecifika faktorer: Kommunstorlek och antal anställda 
(positiv association till antal överprövningar) 

Kontraktsspecifika faktorer: Inget samband 

Upphandlingsspecifika faktorer: Antal inkomna anbud (Positiv 
association till överprövning) 
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upphandlingsenheterna. Detta samband visade sig vid den linjära regressionsanalysen, då 

dessa variabler var starkt korrelerade till varandra. Vi har utifrån detta gjort följande 

antagande: ju befolkningsmässigt större kommun, desto fler antal anställda. Därtill kan vi 

utifrån SCB (2009) och Konkurrensverket (2012a) argumentera för att ju större kommun 

desto flera antal anbud per upphandling. I nedanstående figur illustreras detta samband. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Samband mellan faktorer och överprövning (Egen bild) 

 

I ovanstående figur visas tre oberoende faktorer som, studien påvisat, påverkar överprövning. 

Dessa tre oberoende variabler kan även sammankopplas tillvarandra. I nästa kapitel kommer 

vi att framföra de bidrag som denna studie avser förmedla.  

  

Större kommuner Fler antal anställda på 

upphandlingsenheten 

Fler 

antal 
anbud  

Högre risk för överprövning 

H1 H2 

H9 
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5. Studiens bidrag och slutsatser  

Syftet med denna studie var att förklara samband mellan faktorgrupperna kommunspecifika 

faktorer, kontraktsspecifika faktorer samt upphandlingsspecifika faktorer, och överprövning 

av offentlig upphandling. Detta syfte tillämpades genom att utföra två delstudier, delstudie 1 

för de kommunspecifika faktorerna och delstudie 2 för de kontraktsspecifika och 

upphandlingsspecifika faktorerna. Genom de i kapitel 4 presenterade resultaten från bivariata 

tester och regressioner, kan vi nedan presentera studiens teoretiska, praktiska och 

metodologiska bidrag. 

5.1 Studiens teoretiska bidrag 

Den existerande forskningen gällande överprövning är ytterst knapphändig och berör endast 

vilka negativa konsekvenser som överprövning vid offentlig upphandling genererar. Därmed 

är vårt huvudsakliga teoretiska bidrag att bidra med forskning till ett nästintill outforskat 

område för vilka faktorer som påverkar överprövning av offentlig upphandling. I figur 2 ovan 

illustreras att kontraktsspecifika faktorer inte kan sägas påverka överprövning av offentlig 

upphandling. Istället är det befolkningsmässigt stora kommuner, antal anställda och antal 

anbud, som enligt denna studie påvisas påverka överprövning. Dessa tre faktorer har en 

positiv association till överprövning och kan även anknytas till varandra (se figur 3). Detta 

bidrar till nya teorier om rådande forskningsgap för överprövning vid offentlig upphandling. 

Studien har inte enbart bidragit med att presentera faktorer som har och inte har betydelse för 

överprövning. Studiens litteraturgenomgång har även sammanställt en del av den 

knapphändiga forskning som finns om överprövning vid offentlig upphandling (Lennerfors, 

2007; Wolfensohn, 1998). Med detta i åtanke torde denna studie ha ett inomvetenskapligt 

intresse då vi bidragit med nya teorier och även sammanställt en översikt av befintlig 

forskning inom området. Genom denna sammanställning och genom vad vi i denna studie 

kommit fram till, har vi även uppmärksammat överprövning vid offentlig upphandling som en 

betydelsefull konsekvens av NPM, kontraktsteorin och Public Choice-teorin. 

5.2 Studiens praktiska bidrag  

Med denna studie har vi även för avsikt att bidra till det intresse som finns hos kommuner 

angående ökad kunskap om överprövningar av offentlig upphandling. Detta intresse har 

bekräftats av de upphandlingsansvariga som medverkat vid datainsamlingen till studien. 

Studiens första praktiska bidrag är att, utifrån detta relativt småskaliga datamaterial, påtala att 

kommuner inte kan påverka överprövning utifrån kontraktets utförande. Enligt figur 2 och 3 

tyder den empiriska analysen snarare på att befolkningsmässigt stora kommuner, fler antal 
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anställda på upphandlingsenheten och fler anbudsgivare  ökar risken för överprövning vid 

offentlig upphandling. Att minska antalet överprövningar genom att försöka stävja att ”för 

många” anbud inkommer är inget alternativ. Detta eftersom det är positivt att främja 

konkurrensen. Genom valmöjlighet av flera olika anbudsgivare ges den upphandlade 

myndigheten därmed bättre förutsättningar för att sluta kontrakt med den bäst lämpade 

leverantören, och därigenom öka medborgarförtroendet (Meier & O´Toole, 2004). Då risken 

för överprövning visade sig vara högre för befolkningsmässigt stora kommuner, menar vi att 

istället för att försöka förhindra överprövningar, borde befolkningsmässigt stora kommuner 

med fler antal anställda på upphandlingsenheterna arbeta för en god beredskap för att hantera 

överprövning. Likt Lennerfors (2007), som diskuterar betydelsen av erfarenhet och kunskap 

för effektiva överprövningsprocesser, menar vi att upphandlingsenheter följaktligen istället 

borde fokusera på kunskap kring överprövning för att minska kostsamma 

överprövningsprocesser.  

5.3 Studiens metodologiska bidrag 

Att arbeta med två delstudier innebär att vi har fått möjlighet att bidra med en variation av 

insamlad data. Det har även möjliggjort besvarande av hypoteser som berör överprövning 

utifrån ett helhetsperspektiv för kommuner och för faktorer i den specifika upphandlingen. 

Utifrån identifiering av ett relativt stort antal faktorer (nio) som torde påverka överprövning, 

önskade vi bidra med en bred forskning. Detta var av betydelse då vi anser att vid 

undersökning av ett relativt nytt forskningsområde bör bredden av området belysas. På detta 

sätt underlättar vi för framtida forskare som vidare vill fördjupa sig i det forskningsområde 

som vi med denna studie har påbörjat att utveckla.   

5.4 Förslag till fortsatt forskning och självkritik 

För vidare forskning vore det av intresse att genomföra en likartad studie med fler antal 

kommuner än vad som tidsmässigt var möjligt för oss. Med fler kommuner fördelat över hela 

Sverige, hade en större bredd av datainsamling kunnat leda till bättre varians för studiens 

faktorer.  Utifrån liknande resonemang menar vi att det vore av intresse att göra en mer 

omfattningsrik undersökning av delstudie 2. En undersökning med fler upphandlingar hade 

även kunnat ta hänsyn till fler eller andra faktorer än de som vi satte i relation t ill 

överprövning. Genom att vi i denna studie fokuserat på ett flertal faktorer har vi även 

negligerat en djupare förståelse för dessa faktorers påverkan på överprövning. För framtida 

forskning hade det därför varit intressant att göra en avgränsning till några få faktorer och på 

så vis få en djupare förståelse för deras relation till överprövning.  
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Det resultat som denna studie presenterar är självfallet präglat av studiens valda teori, syfte 

och undersökning. I efterhand konstaterade vi att det hade underlättat för oss om en förstudie 

hade gjorts. Genom en förstudie hade eventuellt vissa faktorer som inte visade sig vara 

relevanta, kunnat uteslutas ur undersökningen och andra relevanta faktorer hade eventuellt 

kunnat upptäckas. Exempelvis är nästan alla kommuner undersökningen borgerligt styrda 

vilket beror på att en övervägande majoritet av Skåne  och Hallands kommuner är borgerligt 

styrda. Hade vi gjort en bredare undersökning över hela Sverige hade den politiska 

majoriteten kunnat bli mer jämnfördelad och på så sätt blivit intressantare att ha med i 

undersökningen. Detta gäller även för organisationsstrukturen, det visade sig att nästan alla 

kommuner som medverkade i studien hade centraliserade upphandlingsenheter. Vid en 

förstudie hade vi haft möjlighet att undersöka detta innan och på så sätt även kunnat inkludera 

kommuner som har decentraliserade upphandlingsenheter.   
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Bilaga 1:  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test för delstudie 1  

 

  Antal 

överprövningar 

Anställda Befolkning Organisation 

N  30 30 30 30 
 Mean 12,970 4,57 67834,70 0,73 

Normal 

Parametersa,b 

     

 Std. 

Deviation 

10,264 4,099 103747,684 0,45 

 Absolute 0,166 0,255 0,29 0,457 

Most 

Extreme 

Differences 

Positive 0,155 0,255 0,29 0,277 

 Negative -0,166 -0,192 -0,287 -0,457 

Test Statistic  0,166 0,255 0,29 0,457 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 ,035c  
,000c 

,000c ,000c 
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Bilaga 2:  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test för delstudie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Värde 

upphandlin

g 

Antal 

Kriterie

r 

Antal 

anbu

d 

Bef.mäng

d 

kommune

n 

Anställda 

upphand.enhete

n 

N  67 79 79 79 79 
 Mean 3373415,97 0,77 6,1 46821,77 4,66 

Normal 

Parametersa,

b 

      

 Std. 
Deviatio

n 

7139765,00
2 

1,31 8,216 41150,16 3,125 

 Absolute 0,323 0,368 0,267 0,249 0,356 

Most 

Extreme 

Differences 

Positive 0,269 0,368 0,241 0,249 0,356 

 Negative -0,323 -0,278 -0,267 -0,200 -0,197 

Test 

Statistic 

 0,323 0,368 0,267 0,249 0,356 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
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Bilaga 3: Spearmans korrelationstest 

 

  Befolkning Anställda Antal 

överprövningar 
 Correlation 

Coefficient 

1,000 ,925* ,810** 

Befolkning Sig. (2-
tailed) 

. 0,000 0,000 

 N 30 30 30 

 Correlation 
Coefficient 

,925** 1,000  ,728** 

Anställda Sig. (2-
tailed) 

0,000 . 0,000 

 N 30 30 30 

 Correlation 
Coefficient 

,810** ,728** 1,000 

Antal 

överprövningar 

Sig. (2-

tailed) 

0,000 0,000 . 

 N 30 30 30 
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Bilaga 4: Hypotesprövning, Chi 2-tester 

 

Chi-2 test H 5 a+b 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,002a 1 ,962   

Continuity 

Correctionb 

,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,002 1 ,962   

Fisher's Exact Test    1,000 ,593 

Linear-by-Linear 

Association 

,002 1 ,962   

N of Valid Cases 79     

 
 

 

Chi-2 test H 6 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-

Square 

,115a 1 ,735   

Continuity 

Correctionb 

,006 1 ,939   

Likelihood Ratio ,114 1 ,735   

Fisher's Exact Test    ,796 ,467 

Linear-by-Linear 

Association 

,113 1 ,736   

N of Valid Cases 79     

H 5 a+b 

 DEP Total 

Nej Ja 

Enligt vilken 

utvärderingsgrund är 

upphandlingen utförd 

enligt? 

Ek.mest.för. 38 13 51 

Lägst pris 21 7 28 

Total 59 20 79 
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H6 

Count   

 DEP Total 

Nej Ja 

Tröskelvärde  över 35 11 46 

under 24 9 33 

Total 59 20 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-2 Test H7 

 Value df Asymp. 

Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,039a 1 ,844   

Continuity 

Correctionb 

,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,039 1 ,844   

Fisher's Exact Test    1,000 ,524 

Linear-by-Linear 

Association 

,038 1 ,845   

N of Valid Cases 79     

H7 

Count   

 DEP Total 

Nej Ja 

Är upphandlingen utförd ett 

ramavtal? 

Ja 28 10 38 

Nej 31 10 41 

Total 59 20 79 
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Chi-2 test H8 

Count   

 DEP Total 

Nej Ja 

Vilken bransch 

upphandlingen 

verkat inom 

Varor 30 10 40 

Tjänster 22 7 29 

Byggupphandlin

gar 

7 3 10 

Total 59 20 79 

 

 

 

Chi-2 test H 8 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square ,139a 2 ,933 

Likelihood Ratio ,135 2 ,935 

Linear-by-Linear 

Association 

,048 1 ,827 

N of Valid Cases 79   


