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SAMMANFATTNING
Den offentliga upphandlingen utgör cirka 500 miljarder kronor per år. Upphandlingarna
regleras av Lagen om offentlig upphandling och syftet med regleringen är att alla ska
kunna delta i upphandling på samma premisser. Trots att mycket har gjorts för att
främja deltagandet av SME-företag i upphandling så är det fortfarande en liten andel
som deltar. För att få svar på varför det fortfarande var brist på anbud från SMEföretagen så undersökte vi hur företagen uppfattade pågående och avslutade samarbeten
med offentliga kunder. Undersökningen begränsades till området livsmedelsupphandling. Detta arbete gjorde på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
som en del i deras arbete med att förbättra matkvalitén och stödja utvecklingen på
landsbygden.
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur samarbetet mellan SME-företagen och en
offentlig kund upplevs och vidare hur det kan utvecklas. Undersökningen gjordes uteslutande ur företagens perspektiv. Frågeställningen var hur förutsättningarna för samverkan kan utvecklas mellan lokala småföretag och offentliga kunder. För att få fram
företagens inställningar och uppfattningar så är undersökningen gjord med en kvalitativ
metod. Åtta intervjuer genomfördes med företag som hade olika försörjningsmodeller,
antingen genom direkt försörjning eller genom distributionscentral.
För att få en inblick och ett kunnande när det gäller offentlig upphandling, läste vi relevant litteratur och vetenskapliga artiklar. Därefter utökade vi våra kunskaper vad det
gäller SME-företagens roll i den offentliga upphandlingen och sedan gick vi vidare till
de olika teman som förekom.
Resultatet i undersökningen var att företagen hade en positiv inställning när det handlade om att samarbeta med en offentlig kund. Det var en trygghet för företagen då det
gav en framförhållning genom att de visste hur stor försäljningen skulle bli för en period. De största hindren som framkom var att det var mycket administrativt arbetet inför
upphandlingarna och att det var svårt att delta om upphandlingen inte hade delats upp i
mindre delar. Vidare kom informanterna med olika förslag på förändringar som skulle
underlätta samverkan mellan företagen och de offentliga kunderna. Exempel på detta
var bland annat att det skulle finnas tydligare och mer lättillgänglig information om
upphandlingarna och att korta ner förfrågningsunderlaget då det redan finns lagar angående vissa av skall-kraven. Ett annat förslag som de flesta företagen uppgav var att
skapa distributionscentraler då detta hade underlättat för alla företagen att vara med och
lägga anbud.
Sökord: SME-företag, offentlig upphandling, samarbete, kommunikation, administration, distribution
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ABSTRACT
Public procurement represents about 500 billion Swedish crowns per year. The procurement is regulated by the Law of Public Procurement and the purpose of the regulation is that everyone should be able to participate in the procurement on the same premises. Although much has been done to promote the participation of SMEs in the procurement, it is still a small percentage who is participating. To get answers to why there
was still a lack of bids from SME companies we examined how they perceived ongoing
and completed cooperation with public customers. The investigation was limited to the
area of food procurement. This work was commissioned by Västra Götalandsregionen
and Länsstyrelsen as a part in their efforts to improve food quality and support the development of the rural areas.
The purpose of this paper was to examine how the cooperation between SMEs and a
public customer is perceived and on how it can be developed. The study was conducted
exclusively from a company’s perspective. The focus was how the conditions for interactions can be developed between local SMEs and public sector customers. The survey
is made with a qualitative approach to obtain the companies attitudes and perceptions.
Eight interviews were conducted with companies which had different supply models,
either through direct supply or through a distribution center.
To acquire insight and knowledge about public procurement, we researched relevant
literature and scientific articles. Next, we expanded our knowledge in terms of SME
company role in public procurement, and finally we went on to the various themes that
developed in our findings.
The result of the survey concluded that the companies have a positive attitude when it
comes to cooperation with a public customer. It was a security for companies as it provided a foresight as to how much the sale would be for a specific period. The obstacles
which were most noted, was that it took a lot of administrative work before a contract
and if the procurements had not been divided into smaller parts. Furthermore, the informants came with various suggestions for changes that would facilitate interaction
between companies and public customers. Examples of this were that it would be clearer and more accessible information concerning contracts and to shorten the terms of
reference as there already are laws regarding some of the requirements. Another suggestion that most companies stated, was to create distribution centers as this had made it
easier for all companies to participate and submit bids.
Keywords: SMEs, public procurement, cooperation, communication, administration,
distribution
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP
Anbud:

Det svar som företagen lämnar på
förfrågningsunderlaget.

Direkt försörjning:

Företag levererar varorna direkt till enheterna.

Distributionscentral:

Företag levererar varorna till ett gemensamt
lager, och vidare levereras varorna därifrån tillsammans med andra varor till olika enheter.

Enhet:

Kommunal verksamhet såsom till exempel
skola, barnomsorg eller äldreomsorg.

Förfrågningsunderlag:

Ett underlag för de som ska lägga anbud, som
den upphandlande myndigheten lämnar ut till
företagen.

Lagen om offentlig upphandling:

Det regelverk som styr den offentliga upphandlingen av varor och tjänster i Sverige.

LOU

Lagen om offentlig upphandling.

Offentlig myndighet:

Statliga och kommunala myndigheter. Här ingår bland annat beslutande församlingar i
kommun och landsting och vissa offentligt
styrda organ.

Offentlig upphandling:

En process där offentliga myndigheter ska göra
inköp av varor och tjänster.

SME-företag

Små och medelstora företag med färre än 250
anställda.

Upphandlingsprocess:

Den offentliga upphandlingens alla olika delar
och faser.
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1.

INLEDNING

Det här avsnittet börjar med att kortfattat presentera offentlig upphandling och SMEföretagens deltagande på den marknaden. Vidare ges en mer ingående beskrivning av
den offentliga upphandlingen och upphandlingsprocessen. Därefter framställs den problematik som framkommit när det gäller SME-företags närvaro i offentlig upphandling.
Här finns även vårt syfte med undersökningen och vår forskningsfråga.
1.1 Bakgrund
Den offentliga upphandlingen utgör i Sverige 17 % av bruttonationalprodukten (BNP),
vilket motsvarar cirka 500 miljarder kronor per år (Bergman, Indén, Lundberg, & Madell, 2011). När svenska offentliga myndigheter ska genomföra upphandlingar av varor
och tjänster så styrs detta av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lagstiftning
är utformad efter EU-direktiv (Granvik, 2012). Målet med regleringen kring de offentliga upphandlingarna är att alla företag ska få samma förutsättningar att delta (Karjalainen & Kemppainen, 2008). Genom att främja deltagandet av små och medelstora företag i den offentliga upphandlingen är målet att kunna få en öppen marknad där alla aktörer kan konkurrera på liknande villkor (SOU 2013:12).
Små och medelstora företag har fått allt större fokus eftersom ett högre deltagande av
denna grupp kan leda till många olika fördelar, bland annat kan det gynna den ekonomiska tillväxten och öka antal jobbtillfällen. Eftersom att offentlig upphandling ofta kan
utgöra en relativt stor del av ett lands BNP är åtgärder inom detta område ett bra sätt för
att kunna hjälpa de mindre företagen (Preuss, 2011). Med begreppet små och medelstora
företag avses enligt Karjalainen och Kemppainen (2008) företag med färre än 250 anställda.
Precis som Preuss och Walker (2008) påpekar så är SME- företagen en mycket viktig
del när det handlar om att eftersträva hållbarhet i upphandlingarna. Hållbarhet har fått
ett större fokus, även i de offentliga upphandlingarna. Ofta när hållbarhet tas upp så
handlar det om att ta hänsyn till både de sociala aspekterna samt de som avser miljön.
Detta är även aktuellt i Sverige, så sent som mars i år (2013) var slutbetänkande av upphandlingsutredningen 2010 klart (SOU 2013:12). Ett av syftena med utredningen var att
se om de regelverk som finns idag möjliggör för upphandlande myndigheter att försöka
få med fler små och medelstora företag. Som är en del för att uppnå hållbarhets mål.
Genom att en ökad konkurrens kan uppnås kan dessutom skattemedlen utnyttjas på
bästa sätt.
Inom offentlig upphandling har det därför gjorts mycket för att underlätta för de små
och medelstora företagen, inte bara på nationell nivå, utan även internationell (Preuss,
2011). I både Europeisk kodex för bästa praxis för att underlätta små och medelstoras
tillträde till offentlig upphandling (EU kommissionen, 2008) och i rapporten från Tillväxtverket (2005) har det gjorts undersökningar kring orsakerna till att inte fler SMEföretag deltar i upphandlingarna.
Utifrån de svårigheter som framkommit har försök till åtgärder för att underlätta för
SME-företag gjorts. Rekommendationer för hur de offentliga upphandlarna kan under1

lätta processen har utformats såväl på internationell nivå, i EU kommissionens kodex
(2008), som på nationell nivå, i Konkurrensverkets PM (2009). I Sverige har ytterligare
åtgärder vidtagits för att förenkla och försöka att stötta dessa företag genom bland annat
informationsträffar och privat rådgivning för företag som har planer på att delta i upphandling (Länsstyrelsen, 2013).
1.2 Offentlig upphandling
1.2.1 Definition och reglering
Offentlig upphandling definieras så som Werling (2012, s.234) uttrycker det:

”De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet/enhet i syfte
att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal avseende varor, tjänster eller
byggentreprenader”

Enligt Brammer och Walker (2011) utgör den offentliga upphandlingen en av de viktigaste aktiviteterna för staten. Det finns inte exakta uppgifter på hur mycket marknaden
för offentlig upphandling står för inom EU, men det finns uppskattningar på att det rör
sig om cirka 16 % av bruttonationalprodukten (BNP). Bergman m.fl. (2011) framhäver
att motsvarande siffra i Sverige är cirka 17 %, vilket innebär att värdet för upphandlingen är cirka 500 miljarder kronor per år.
I Sverige är det Lagen om offentlig upphandling (LOU) som styr när offentliga myndigheter ska genomföra upphandlingarna av varor och tjänster. Lagen styrs i sin tur av
direktiv som EU utformat (Granvik, 2012). Dessa direktiv är utgångspunkten för alla
medlemsländerna mär de när de ska utforma egen lagstiftning på området (Bergman
m.fl., 2011). De som omfattas av regleringarna är de offentliga myndigheterna och de
som innefattas i detta begrepp är kommuner, stat och landsting och de bolag och stiftelser som tillhör dem (Werling, 2012).
EU-direktiven är som Preuss (2011) nämner avsedda för de upphandlingar som överstiger vissa tröskelvärden. Bergman m.fl. (2011) påpekar däremot att när det kommer till
den svenska lagstiftningen så inryms även de upphandlingar som inte omfattas av EUdirektiven, så upphandlingslagstiftningen i Sverige är mycket mer innehållsrik än i
många andra medlemsländer.
Granvik (2012) upplyser om att det i direktiven från EU finns fem grundläggande principer som ska genomsyra upphandlingen, från början till slut. Dessa handlar om ickediskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet samt principen om ömsesidigt erkännande.
1.2.2 Syfte med regleringen
Som Bergman m.fl. (2011) framhåller så skiljer sig marknaden för offentlig upphandling från den privata marknaden genom att konkurrensen inte är lika intensiv och att
2

myndigheterna inte har samma fokus på vinstmaximering som de privata företagen.
Lagarna är enligt Werling (2012) därför till för att försöka få till en konkurrens som
leder till att resurserna används på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom EUdirektiven påpekar Bergman m.fl. (2011) att det även öppnas upp för ökade möjligheter
till en bättre rörlighet av både varor, tjänster och arbetstillfällen inom unionen.
Målet med de grundläggande principerna, som utgör basen för regleringen kring offentliga upphandlingen, förklarar Brammer och Walker (2011), är att få bästa värde för
pengarna. Vilket innebär att se till den totala livscykelkostnaden och kvaliteten och försöka hitta den mest gynnsamma kombinationen av dessa, för att tillfredsställa kundernas
behov. Karjalainen och Kemppainen (2008) betonar även att syftet med principerna är
att alla företag, oavsett storlek, ska ha samma möjligheter att vara med och konkurrera.
1.2.3 Upphandlingsprocessens olika delar
En upphandling består enligt Bergman m.fl. (2011) utav olika delar, såsom:










Behovsidentifiering
Annonsering
Förfrågningsunderlaget
Uteslutning
Kvalificering
Utvärdering av anbud
Tilldelningsbeslut
Avtalsspärr
Ingående av avtal

Denna procedur utgör en väsentlig del av regleringen i LOU, och i samspel med rättsprinciperna så utgör den grunden i de regler som finns för offentlig upphandling. Lagtexten beskriver hur upphandlingen ska gå till och hur de olika delarna ska genomföras
för att få ett så bra resultat som möjligt (Werling, 2012). Målet med denna process är att
den offentliga myndigheten i slutändan ska få sina behov uppfyllda (Bergman m.fl.,
2011).
Efter att den upphandlande myndigheten har tagit reda på vad exakt som ska upphandlas
är nästa steg att ta reda på hur strukturen för upphandlingen ska se ut. Det har till exempel att göra med beslut kring bredden av produkter, avtalets typ och längd, antal kontrakt och huruvida ett samarbete ska ske med andra upphandlande myndigheter eller inte
(Bergman m.fl., 2011).
En annan sak att ta ställning till som Bergman m.fl. (2011) tar upp är vilket förfarande
som ska användas, då det finns flera olika upphandlingsförfaranden. Vilket av dessa
som är aktuellt beror på värdet på de varor som ska upphandlas. Som Werling (2012)
påtalar så är tröskelvärdena de beloppsgränser som är avgörande för vilka regler som
ska tillämpas i LOU. Därför måste de upphandlande myndigheterna räkna ut det sammanlagda värdet på kontraktet, vanligtvis beräknas det för hela avtalets längd inklusive
eventuella förlängningar. Det Karjalainen och Kemppainen (2008) beskriver som avgörande för vilka tröskelvärden som gäller är vad det är för typ av kontrakt och vilket offentligt organ som upphandlar.
3

Om värdet av upphandlingen är under tröskelvärdena så är de olika förfaranden som
finns att tillgå: förenklad upphandling, urvalsupphandling och direktupphandling. De
förfaranden som används när upphandlingen överstiger gällande tröskelvärde är öppen
upphandling, selektiv upphandling, förhandlad upphandling eller konkurrenspräglad
dialog. Det som skiljer de olika förfarandena åt är hur den offentliga myndigheten går
tillväga vid upphandling, vilka regler som gäller och vilka som får lov att delta (Werling, 2012).
När den upphandlande myndigheten bestämt alla saker kring upphandlingen så ska
denna annonseras ut och ett förfrågningsunderlag ska utformas För de upphandlingar
som överstiger tröskelvärdena gäller att alla företag inom EU ska ha samma möjligheter
att delta. Därför ska annonsering ske i TED (Tenders Electronic Daily) så att företagen
har samma tillgång till informationen kring upphandlingen (Karjalainen & Kemppainen,
2008). Annonsen innehåller mer övergripligt vad som ska upphandlas, medan förfrågningsunderlaget tar upp detaljer kring genomförandet och de krav som myndigheten har
(Bergman m.fl., 2011).
Bergman m.fl. (2011) beskriver att i förfrågningsunderlaget som skickats ut till de intresserade anbudsgivarna anges ett sista datum för att lägga anbud. Förfrågningsunderlaget innehåller information kring upphandlingen, de krav som ställs på leverantörerna och olika villkor. När de inkomna anbuden sedan ska utvärderas sker det enligt
Werling (2012) antingen genom ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller lägsta pris.
Genom att använda ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kan den offentliga myndigheten sätta upp fler kriterier för utvärdering än bara priset. Vilket av tilldelningsgrunderna som är aktuell beror på vad den offentliga myndigheten uppgett i annonsen eller
förfrågningsunderlaget. Innan utvärderingen sker framhåller Bergman m.fl. (2011) att
det måste kontrolleras att anbudsgivarna uppfyller de krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget och att det inte heller finns anledning att utesluta dem.
Werling (2012) påpekar att när upphandlingen börjar lida mot sitt slut och tilldelningsbeslutet nått de olika anbudsgivarna uppstår en avtalsspärr innan ett avtal kan skrivas
med anbudsvinnaren. I samband med tilldelningsbeslutet får alla anbudsgivare reda på
anledningen till att deras anbud inte antogs. Under avtalsspärren finns enligt Bergman
m.fl. (2011) möjlighet att lämna in en ansökan om överprövning för en anbudsgivare
som upplever att upphandlingen inte gått rätt till och att denne har tagit skada eller att
skada kommer att uppstå genom beslutet. I så fall ska anbudsgivaren innan avtalsspärren upphört lämna in sin ansökan.
1.3 Problemdiskussion
Svårigheter som lyfts fram i de undersökningar som gjorts är bland annat att upphandlingarna ofta rör för stora volymer och sträcker sig över för stora områden. (EU kommissionen, 2010). Andra svårigheter som framkommit är att det är svårt att få information, det blir en tung administrativ börda, kontrakten är omfattande, anbuden kostsamma
och tidskrävande att ta fram och kraven som ställs kan kännas orimligt höga (McManus,
1991; Fee, Erridge & Hennigan, 2002) Det har även framkommit att det inte är själva
lagstiftningen i sig som gör att de mindre företagen avstår från att lämna anbud, utan det
är upphandlingsprocessen som utgör det största problemet (EU kommissionen, 2008).
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Trots förslagen på åtgärder för att förenkla för SME-företagen är deltagandet bland
denna grupp relativt lågt i de offentliga upphandlingarna (Fee, Erridge & Hennigan,
2002). Detta tyder på att konkurrensen på marknaden inte är ultimat, marknaden domineras av ett fåtal aktörer (Konkurrensverket, 2009). Det förekommer även att de som
deltagit i en upphandling väljer att inte lägga något nytt anbud, utan avslutar samarbetet
när upphandlingen är över. Att det ser ut på detta sätt väcker frågor kring vad orsakerna
kan vara.
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen arbetar med att få in fler lokala SMEföretag i livsmedelsupphandlingarna för att förbättra matkvalitén och stödja utvecklingen på landsbygden, som är ett steg i deras arbete för en hållbar utveckling. I vår undersökning ska vi därför på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen studera samarbetet mellan lokala SME-företag och offentliga kunder sett ur ett leverantörsperspektiv. För att få en inblick i vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till
varför det är brist på anbud, tycker vi att det är intressant att se till hur pågående och
avslutade samarbeten uppfattas. Detta kan förhoppningsvis ge en bild av vart problemen
i upphandlingarna ligger. Vi hoppas även att vår undersökning ska kunna lyfta fram vad
som upplevs som positivt, för att kunna se vart möjligheterna finns. Detta tror vi är viktiga delar för att se hur fler lokala SME-företag kan bli intresserade av att delta i kommande upphandlingar.
Mycket av den forskning som gjorts på området offentlig upphandling och SMEföretagens deltagande är ofta sett ur vilka fördelar och hinder det innebär för den offentliga kunden. Därför tyckte vi att det var extra intressant att få företagens syn på samarbetet och vad det inneburit för dem. De studier som finns med SME-företagens perspektiv på upphandling är oftast inriktade på de hinder som upplevs, därför ville vi även försöka få fram vad som upplevs positivt med samarbetet.
I undersökningen begränsar vi oss till att se på upphandling av livsmedel, eftersom vi
vill att leverantörerna ska vara inom samma marknad. De företag som kommer att ingå
är lokala SME-företag som producerar eller förädlar produkterna de säljer. I tidigare
studier finns en definition på lokalproducerat, att det ska ligga inom en radie på 250
kilometer och det är det som vi har som riktlinje. Sedan delar vi även upp vår undersökning mellan olika förutsättningar för distribution. Dels ser vi till producenter som levererar till olika former av distributionscentraler, sen studerar vi även de som levererar
direkt till den offentliga kunden. Innebörden av en distributionscentral är att företag
endast levererar till ett ställe, där sedan varorna distribueras ut till alla olika enheter som
ingår i avtalet.
1.4 Forskningsfråga
 Hur kan förutsättningarna för samverkan utvecklas mellan lokala SMEföretag och offentliga kunder?
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1.5 Syfte
Syftet med studien är att den ska ge en bättre bild av hur de lokala SME-företagen upplever de samarbetet med den offentliga kunden och hur det kan utvecklas för att fler ska
bli intresserade av att delta.
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2.

METOD

I detta avsnitt presenteras en beskrivning av hur vi gått tillväga i vår undersökning. Vi
har beskrivit hermeneutiken, den kvalitativa metoden, hur vi samlat information. Vidare
har vi även beskrivit urvalsprocessen och vilken analysmetod vi valde att använda.
2.1 Vetenskapligt synsätt
I vår undersökning har vi försökt få fram SME-företagens erfarenheter, inställningar och
uppfattningar om den offentliga upphandlingen. Vi har utifrån vår egen förförståelse
och våra egna värderingar försökt förstå och tolka resultatet för att skapa oss en helhetsbild. Detta är ett hermeneutiskt synsätt och enligt Patel och Davidson (2003) är det ett
sätt där forskaren försöker förstå, tolka och studera grundförutsättningarna för den
mänskliga tillvaron. En hermeneutiker menar att genom att tolka det talande och skrivna
språket och att se till människors handlande, går det att förstå människor och vår livssituation. Vid analysen så tolkas inte delarna för sig utan en hermeneutiker växlar mellan
att se på delarna och helheten. Vi började med att läsa igenom intervjuerna för att skapa
oss en helhetsbild och sedan såg vi på våra teman. Vidare så återvände vi till helhetsbilden för att se hur temana passade in.
2.2 Undersökningsansats
Vi valde att fokusera på SME-företagens inställningar och uppfattningar om vad offentlig upphandling innebar för dem, och för att få svar på detta så genomförde vi ett antal
djupintervjuer. Denna undersökningsmetod kallas för kvalitativ. Patel och Davidson
(2003) menar att själva syftet med att utföra en kvalitativ intervju är att lägga märke till
specifika egenskaper och kvaliteter hos respondenterna. Bryman och Bell (2013) beskriver att i den kvalitativa forskningen så utvecklas teorin utefter den information som
framkommit under intervjuerna. Vidare så beskriver de även att vikten ligger på att hur
respondenterna tolkar sin egen verklighet.
2.3 Datainsamling
2.3.1 Sekundärdata
För att få kunskap i hur den offentliga upphandlingen går till och vilka regler som gäller
så började vi vår undersökning med att läsa relevant litteratur. I vårt inledningskapitel
har vi använt oss av rapporter och broschyrer från EU kommissionen, tillväxtverket och
Konkurrensverket. Till vår teoretiska referensram sökte vi böcker och vetenskapliga
artiklar inom ämnesområdet, för att skapa oss bättre kunskap om vårt intresseområde.
Enligt Bell (2000) så läses sekundärkällan för att se vad som redan innan undersökningen har framkommit inom ämnet innan man angriper primärkällorna.

7

2.3.2 Primärdata
Under arbetets gång hade vi möten tillsammans med Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen, Peder Karlsson från Länsstyrelsen och Kaj Ringsberg från Chalmers
Tekniska Högskola. Under mötena bidrog de med sin kunskap kring det området vi undersökte och gjorde oss mer insatta i problematiken. Vi hade även fördelen att i inledningsskedet av vår undersökning få delta på Tillväxtdagen, som Länsstyrelsen anordnat,
vilket gav en inblick i hur offentlig upphandling kan fungera. Där fick vi även höra synpunkter och tankar från bland annat SME-företag, grossister, upphandlare, kostchefer,
advokater. Vid ett senare tillfälle fick vi även möjligheten att vara med på ett av de informationsmöten som Länsstyrelsen anordnar för leverantörerna, vid detta möte fanns
flera olika företag representerade. Det var intressant för oss att få en inblick i hur dessa
möten kan gå till.
Primärdata samlades in genom åtta djupintervjuer med SME-företag där intervjuerna
var lika fördelade på två olika försörjningsmodeller, via direkt försörjning eller via distributionscentraler. Två av intervjuerna gjordes med företag som tidigare deltagit för att
se hur de såg på samarbetet och skälet till att de inte längre ville delta. Dessa två var
fördelade mellan försörjningsmodellerna.
Vi bokade in åtta intervjuer på två veckor. Det förekom dock en del ändringar från vår
tidsplan, på grund av att vissa intervjuer blev inställda och fick ändra datum. Från ett
företag deltog två representanter vid intervjun, de andra intervjuerna gjordes med en
representant från varje företag. Vad personerna hade för befattning varierade. Alla intervjuerna genomfördes emellertid med de personer som hade störst kunskap om offentlig upphandling inom företaget.
Fyra av intervjuerna utfördes ute på företagen och fyra genom telefonintervjuer. Vi
valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform, där vi har förutbestämda
områden med några givna frågor. Dalen (2007) redogör för olika slags intervjuformer
såsom öppen, strukturerad och semistrukturerad. Intervjufrågorna framställdes för att ge
oss relevant och innehållsrik information. Frågorna skickades sedan ut till företagen, så
att de fick en chans att förbereda sig och fundera kring de områden vi var intresserade
av.
Innan vi gjorde intervjuerna så kontrollerade vi vår tekniska utrustning som vi skulle
använda. Den bestod av mobiltelefoner eller diktafon för att spela in intervjuerna. Mobiltelefonerna användes vid intervjuerna ute på de olika företagen medan diktafonen
användes vid telefonintervjuerna. Dalen (2007) anser att intervjuarna ska använda sig av
någon form av hjälpmedel för inspelning, för att respondenternas egna ord ska framkomma. Intervjuerna varade från en halvtimma upp till en och en halvtimma. Även om
längden på intervjuerna varierade var varje samtal mycket givande . Det gav oss både en
ökad kunskap kring upphandlingsprocessen och en fördjupad förståelse för de möjligheter och hinder som finns. De personer som vi intervjuat var mycket generösa med
egna tankar och funderingar. Vi upplevde att det inte var några markanta skillnader mellan intervjuformerna. Det blev intressanta diskussioner både under de personliga mötena
och under telefonintervjuerna. Vi utförde sex av intervjuerna tillsammans och en var för
sig. Intervjuerna spelades in för att som Dalen (2008) skriver är det viktigt att få med
informanternas egna uttryck. Efteråt transkriberades de till skriftlig form inom en snar
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framtid. Detta är enligt Braun och Clarke (2008) ett bra sätt att bekanta sig med informationen från informanterna.
2.3.3 Urval
I vårt urval av företag så tog vi hjälp av Berit Mattsson på Västra Götalandsregionen
och Peder Karlsson på Länsstyrelsen för att ta fram vilka kommuner och regioner som
skulle ingå i undersökningen. Vi började med att kontakta kommunerna för att det var
de som hade kunskap om vilka lokala SME-företag som var med i upphandlingarna. Vi
insåg relativt snart att det inte fanns så många lokala SME-företag som antingen levererade själva eller till någon form av distributionscentral. Vi tog hjälp av Peder Karlsson
på Länsstyrelsen för att få reda på vilka företag som hade avslutat sitt samarbete med en
offentlig kund. Detta var en grupp av företag som kommunerna inte hade så mycket
kunskap kring.
Kommunerna och regionerna valdes ut genom att hänsyn togs till vilken försörjningsmodell de använde sig av. De SME-företag som vi valde att intervjua fanns i dessa
kommuner och regioner:







Borlänge
Halmstad
Trollhättan
Vara
Västra Götalandsregionen
Åmål

Urvalet bland företagen gjordes utefter vilken livsmedelsgrupp de tillhörde och vi försökte få spridning mellan grupperna. Vi ville ha med olika storlekar på företag där antalet anställda var färre än 250. Vårt urval gjorde att vi fick ett bra underlag för vår analys
genom att vi utförde djupgående intervjuer.
Storleken på företagen vi undersökte varierade mellan fyra till femtio stycken anställda
och de hade en omsättning på ca en miljon kronor upp till nästan 200 miljoner kronor.
Det var även ett av företagen som hade en omsättning på ca 700 miljoner kronor vilket
var betydligt högre än hos de övriga företagen.
De flesta företag vi intervjuade var familjeföretag och de hade varit verksamma allt
mellan två år till över 100 år. Vissa av familjeföretagen hade gått i arv i flera generationer. Informanterna hade olika befattningar och det var endast tre av företagen som
hade anställda som arbetade specifikt med offentlig upphandling. De flesta som arbetade offentlig upphandling hade även ansvar för flera andra sysslor inom företaget. Det
kunde vara en som höll i upphandlingarna men som också skötte produktion, distribution, administration med mera.
2.4 Analysmetoder
För att bearbeta intervjumaterialet har vi använt oss av en tematisk analysmetod. Den
metoden vi har använt har skiftat mellan både ett deduktivt och ett induktivt tillväga9

gångssätt. Vi hade förutbestämda teman, med utgångspunkt i en teori, som vi utgick
ifrån när vi utformade intervjufrågorna. Vi hade även med öppna frågor som resulterade
i att när vi bearbetade intervjuerna fick vi ytterligare ett tema. Som Braun och Clarke
(2008) beskriver så är en tematisk analys ett sätt att identifiera, analysera och vidarebefordra teman i materialet som undersöks. Vid analysen så pendlas det fram och tillbaka
genom hela datamaterialet.
Enligt Langemar (2008) så är ofta en analys en blandning mellan ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt. Nya teman från intervjumaterialet förenas med förutbestämda
teman med utgångspunkt i teorin.
Analysen delades in i följande teman:





Samarbete
Administration
Kommunikation
Distribution

2.5 Källkritik
Enligt Patel och Davidson (2003) inleds källkritiken med att vi måste se till var och när
dokumenten har framställts. Fler frågor vi ska ställa oss är varför, vilket syfte, och under
vilka omständigheter som dessa har framställts.
I vårt urval av sekundärkällor har vi använt oss av olika källor. Ser vi till vårt inledningskapitel har vi använt olika broschyrer och rapporter från exempelvis EU kommissionen, Konkurrensverket och Tillväxtverket. Dessa anser vi är oberoende undersökningar som gjorts för att se till konkurrens och tillväxt i EU och Sverige. I den teoretiska
referensramen har vi använt oss av böcker och vetenskapliga artiklar, för att vår analys
ska grundas på ett tillförlitligt underlag. Böckerna användes främst för att få en grundläggande förståelse för offentlig upphandling, medan artiklarna lyfte fram problematiken. Dock så upplevde vi att det var brist på artiklar ur leverantörernas syn på den offentliga upphandlingen.
Vid framtagandet av primärkällorna så har vi sett till våra olika kategorier av företag. Vi
kan inte garantera att det är ett representativt urval i de olika kategorierna. Detta på
grund av svårigheterna att få fram hur många företag det var i varje kategori. Vi ville att
företagen skulle vara inom samma marknad för att få bättre jämförbarhet. Emellertid så
förstod vi att det kunde finnas skillnader mellan de olika livsmedelsgrupper och hade
detta i åtanke under undersökning och analys.
Bland de företag som intervjuades har de flesta erfarenhet av att sälja till andra offentliga kunder och inte endast erfarenhet från de utvalda kommunerna eller regionen. Av
de företagen som inte längre deltog i upphandling med den utvalda kommunen eller
regionen hade det ena företaget fortfarande avtal med andra offentliga kunder, medan
det andra företaget i dagsläget inte hade något samarbete med någon offentlig kund.
Detta speglades i de svar vi fick då företagen kunde jämföra de olika kommunernas eller
regionens sätt att upphandla eller deras olika distributionssätt. Urvalet var begränsat till
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en liten region av Sverige men på grund av de lagar och regler som finns så förutsätter
vi att det går att applicera på hela landet.
2.6 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet
För att vår undersökning skulle få en hög grad av tillförlitlighet som möjligt så beskrevs
undersökningsprocessen klart och tydligt. Detta för att som Dalen (2008) beskriver att
en annan person ska kunna ta på sig samma ”forskarglasögon”. Tillförlitligheten skapades också tack vare att vi såg till att ha kunskap om de regler som fanns i genomförandet av intervjuerna och att vi använt oss av relevanta och trovärdiga källor.
Genom att vi har beskrivit vilka kriterier vi har använt oss av i vårt urval så kan våra
resultat bli överförbara till andra grupper och miljöer. Emellertid kan förutsättningarna
för en livsmedelsleverantör skilja sig från leverantörer av andra typer av varor. Eftersom
mat är en färskvara råder det andra omständigheter för dessa än för till exempel kontorsmöbler. Därför kan det vara svårt att applicera denna studie på SME-företag som har
andra produkter att erbjuda den offentliga kunden. Överförbarheten till den privata
marknaden upplever vi som begränsad, eftersom den offentliga marknaden styrs av speciella lagar och regler. Vilket gör att dessa skiljer sig väsentligt från varandra. Sett ur ett
geografiskt perspektiv skulle undersökningen däremot kunna appliceras på andra SMEföretag inom livsmedelsupphandlingen. För att få en bra överförbarhet så var det också
viktigt att beskriva hur vi utförde våra intervjuer och analyser.
I vår undersökning ville vi få en hög grad av pålitlighet. Detta fick vi genom att vi har
beskrivit alla delar i undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2013) så skapas hög pålitlighet genom att skapa en redogörelse över forskningsprocessen.
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3.

TEORI

Under detta avsnitt redogörs tidigare studier som gjorts på området offentlig upphandling. Först ges en övergripande introduktion av den offentliga upphandlingen för att ge
en grundläggande förståelse för ämnet. För att sedan gå in närmre på SME-företagens
betydelse för samhället och den offentliga upphandlingen. Därefter tas viktiga delar
upp i samarbetet mellan ett SME-företag och en offentlig kund.

3.1 Insamling av litteratur
Teorikapitlet inleddes med att söka litteratur om offentlig upphandling och om SMEföretagens medverkan i den offentliga upphandlingen. Sökningen gjordes i databaser på
Högskolan Västs bibliotek. Böckerna som valdes var till för att skapa en inblick i den
offentliga upphandlingen i Sverige och vad distribution innebär för företag. För att söka
efter vetenskapliga artiklar så riktade vi in oss på de företagsekonomiska databaserna
Emerald och ABI Inform. Det uppstod svårigheter att hitta vetenskapliga artiklar inom
vårt undersökningsområde på grund av att det var brist på tidigare studier kring offentlig
upphandling och SME-företag ur företagens perspektiv. Vi har därför använt studier
som fokuserar på vad SME-företagens deltagande kan innebära för företagen, den offentliga kunden och samhället. Sökningen utökades till bibliotekets tjänst, Primo och
Google Scholar. Efter en grundlig litteratursökning valdes artiklar som innefattar undersökningsområdet och de var vetenskapligt granskade. Fokus lades på de delar som
handlar om samarbete, kommunikation, administration och distribution. Dessa var de
delar som vi fokuserade på i vår undersökning.
3.2 Små och medelstora företag i offentliga upphandlingar
3.2.1 Små och medelstora företag
När begreppet små och medelstora företag används handlar det om företag med färre än
250 anställda, om EU:s definition används. Denna grupp kan i sin tur delas upp i mikroföretag samt små och medelstora företag. De små och medelstora företagen utgör över
99 % av alla företag i EU. Därför så har denna grupp en betydande roll när det kommer
till jobbtillfällen inom unionen (Karjalainen & Kemppainen, 2008).
SME-företagen kan enligt Walker och Preuss (2008) dock inte ses som en homogen
grupp. Eftersom definitionen endast utgår ifrån deras storlek så kan skillnaderna vara
stora vad gäller kulturen inom företagen, vad företagen ägnar sig åt och hur ekonomin
ser ut i de olika företagen.
3.2.2 Fördelar med samarbetet mellan ett mindre företag och en offentlig
kund
I samarbete som uppstår genom upphandlingen kan den offentliga myndigheten erbjuda
ett attraktivt och stabilt kontrakt, i gengäld kan det mindre företaget bidra till att ett ökat
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antal jobbtillfällen uppnås samt att utveckling och innovation främjas (Fee, Erridge &
Hennigan, 2002).
Karjalainen och Kemppainen (2008) betonar att samarbetet även kan bidra till att den
upphandlande myndigheten får värde för pengarna. Ett högt deltagande bland SMEföretagen sägs ge mer än bara värde för pengarna, det kan även ha ekonomiska och sociala effekter. Fördelarna sägs dessutom vara både på kort sikt och på lång sikt. Ett
mindre företag kan även erbjuda en annan grad av flexibilitet både vad gäller organisationen men även när det kommer till marknaden.
3.2.3 Hållbarhet och upphandling
De ekonomiska och sociala effekterna är tillsammans med miljöpåverkan en del av det
som kallas för hållbar upphandling (Brammer & Walker, 2011). Strävan efter en hållbar
utveckling har blivit en viktig fråga i samhället, och här har de offentliga myndigheterna
en betydande roll. Eftersom upphandlingarna utgör en stor del av ett lands ekonomi kan
de påverka mycket genom sitt sätt att upphandla (Karjalainen & Kemppainen, 2008).
Walker och Preuss (2008) hävdar att ett av de viktigaste sätten för att främja en hållbar
utveckling är att handla från mindre lokala företag. Eftersom det sägs ha en positiv effekt på den lokala ekonomin, motverka arbetslöshet och bidra till ökad innovation. Så
genom att stödja dessa företag kan både direkta och indirekta fördelar uppnås.
Som Lehtinen (2012) belyser så finns det regler som är till för att skapa en hållbarhet i
upphandlingen, dessa kan i vissa hänseenden stå i konflikt till EU-direktiven som har
till syfte att skapa en rättvis konkurrens på marknaden och främja rörligheten för varor,
tjänster och arbeten mellan medlemsländerna. Den upphandlande myndigheten får enligt Karjalainen och Kemppainen (2008) inte favorisera de mindre företagen framför de
större. Trots att de är medvetna om att samarbete med mindre företag kan leda till föredelar ur en hållbarhetssynpunkt.
Preuss (2011) hävdar emellertid att det finns möjligheter att sätta upp kriterier som tar
hänsyn till de aspekter som är viktiga för den hållbara utvecklingen, genom att använda
utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Detta strider då inte mot
några diskrimineringsprinciper. Granvik (2012) påpekar däremot att i dagsläget upphandlas ofta varor med utvärderingskriteriet lägsta pris och detta begränsar vilka som
kan lägga anbud.
3.2.4 Åtgärder för att öka deltagandet
Preuss (2011) konstaterar att det idag finns en rad åtgärder som kan underlätta för SMEföretagen. Åtgärderna kan finnas på både lokal, nationell och även internationell nivå.
På internationell nivå har bland annat Europeiska kommissionen kommit med förslag på
olika sätt att underlätta för de små och medelstora företagen.
Som Fee, Erridge och Hennigan (2002) påpekar finns det många sätt att förenkla för
SME-företagens möjligheter att delta i upphandlingar, utan att för den sakens skull dis-
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kriminera de större företagen. Det kan till exempel handla om att underlätta tillgången
till information kring upphandlingen eller att dela upp större kontrakt i mindre delar.
I Preuss (2011) studie visas olika åtgärder som engelska kommuner gjort för att förenkla
för de små och medelstora företagen. De har till exempel försökt förbättra informationen för både säljare och köpare genom ett elektroniskt system där företagen kan registrera sig. Sedan kan de även få nyhetsbrev, där de hålls uppdaterade med aktuell information. För att förenkla anbudsprocessen har det arrangerats events där företagen har
fått hjälp att träna sig. Sedan finns det även online-guider för hur de ska gå tillväga. Det
finns även uppmaningar till de mindre leverantörerna att nätverka mer, så att de tillsammans kanske kan lägga anbud.
En annan viktig sak som Bergman m.fl. (2011) anser att de offentliga myndigheterna
måste tänka på om de vill ha ett stort antal företag som deltar i upphandlingarna är hur
de utformar förfrågningsunderlaget. Innan de utformar förfrågningsunderlagen är det
dessutom viktigt att de sätter sig in i de förutsättningar som finns på den aktuella marknaden. Vid utformningen ska fokus läggas på att det blir så tydligt och välformulerat
som möjligt.
3.2.5 Hinder för de mindre företagen
Trots de fördelar som lyfts fram med att köpa från mindre SME-företag och att en så
stor del av marknaden består utav dem, så konstaterar Fee, Erridge och Hennigan (2002)
ändå ett relativt lågt deltagande från denna typ av företag i de offentliga upphandlingarna.
MacManus (1991) har studerat inställningen till den offentliga upphandlingen hos 3282
företag. Det främsta hindret som upplevdes bland dessa företag var problem med ersättningen från de offentliga myndigheterna. De andra hindren som uppmärksammades var
relaterade till informationen, konkurrensen, själva processen, pappersarbetet och de
upplevde även ett motstånd hos köparna när det handlade om nya produkter eller tjänster.
Delar i processen som uppfattas som problem är till exempel att de specifikationer som
finns kring anbuden är allt för otydliga och snäva. Ett annat problem som lyfts fram
gällande konkurrensen är att SME-företagen upplever att de har mindre tillgång till både
pengar och personal, vilket kan göra det de har svårt att konkurrera mot stora företag.
När det gäller informationen påpekar företagen dels bristen på information och kunskap
kring processen men även svårigheten med att inte nå ut till slutanvändarna (MacManus, 1991).
När det kommer till konkurrensen anser Bergman m.fl. (2011) att en viktig del är hur
den offentliga myndigheten väljer att strukturera upphandlingen. Detta blir avgörande
för vilka som kan vara med och konkurrera. Är till exempel kontrakten för omfattande
finns en risk att de mindre företagen inte kan delta. I besluten som ska tas kring strukturen är det därför viktigt att ta hänsyn till rådande omständigheter vad gäller marknaden och de produkter som är aktuella för upphandlingen.
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3.3 Samarbete
3.3.1 Mellan köpare och säljare
En viktig del i en relation mellan köpare och säljare är hur ett företag kan skapa fördelar
genom att se över olika delar av sin försörjningskedja enligt Ryu, So och Koo (2009).
Ett samarbete innebär att inte bara se till det egna företagets bästa, utan att försöka se till
bägge parternas mål. Det betyder eventuellt att vissa anpassningar måste göras för att
främja en relation, som blir till fördel för både köpare och säljare, i ett mer långsiktigt
perspektiv. Samarbetet innebär också att ett större utbyte av information än i en vanlig
affärsrelation. Viktiga faktorer för en långvarig och nära relation är förtroende, engagemang och samverkan.
Ryu, So och Koo (2009) menar att förtroende är en mycket viktig faktor i ett samarbete,
att kunna lita på varandra kan även leda till ett större engagemang i relationen. Att ha ett
starkt förtroende i en relation mellan köpare och säljare har många fördelar, som underlättar för bägge parter och gör relationen mer stabil. Engagemang står för stabilitet och
uppoffring. Om det dyker upp problem eller hinder är det viktigt att kunna lita på att
partnern är redo att ta risker och inte bara ser till sitt eget bästa. Detta för att de ska
kunna behålla en varaktig relation. Samverkan handlar i detta sammanhang om informationsutbytet kring material, produkter, aktiviteter och de olika delarna i produktionen,
men även kring informationen om vad verksamheten eftersträvar och de olika ansvarsområdena. Dessa tre faktorer påverkas i sin tur av hur väl strategierna stämmer överens,
hur beroendet emellan parterna ser ut, om deras operativa delar passar bra ihop och hur
kommunikationen fungerar.
3.4 Kommunikation
3.4.1 Varför kommunikation är viktigt
Kommunikationen är enligt Duncan och Moriarty (1998) en viktig del inom marknadsföringen för ett företag. Inom marknadsföringen är en viktig faktor att bygga upp en
relation till sina kunder. För att bygga upp en relation behöver vissa viktiga faktorer
fungera, där kommunikation är en av dem. Theron, Terblanche och Boshoff (2008) beskriver kommunikationen, tillsammans med förtroende och gemensamma åsikter, som
viktiga delar för att skapa engagemang i ett samarbete. Engagemanget kan gynnas genom en ökad och mer effektiv kommunikation. När det kommer till att skapa detta är
det viktigt att få kvalité i kommunikationen. Kvaliteten kan uppnås genom att välja rätt
kommunikationskanaler och att fokusera på att relevant information utbytes. Att inte få
ett överflöd av information är viktigt för att inte det väsentliga i den ska gå förlorad.
I Brammer och Walkers (2012) studie framgår att kommunikationen även är en viktig
del i den hållbara upphandlingen och avgörande när den offentliga myndigheten ska
köpa från de små och medelstora företagen. I studien lyfts det fram saker som anses
vara avgörande för kommunikationen och dessa är: hur villiga parterna är att ha en dialog kring verksamheten och företagets strategi, att kunna ge varandra respons på prestationerna samt bibehålla en direktkontakt.
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3.4.2 Kommunikationen i offentliga upphandlingar
Werling (2012) tar upp hur kommunikationen i en offentlig upphandling fungerar. Han
menar att den mellan en potentiell säljare och en offentlig myndighet är relativt fri. Men
när arbetet har påbörjats kring den kommande upphandlingen och sedan upphandlingen
är i gång begränsas kommunikationsmöjligheterna mellan de bägge parterna. McManus
(1991) framhåller även att den offentliga upphandlingen skiljer sig från en vanlig affärsrelation när det gäller kontakten mellan köpare och säljare, det finns inte samma direkta
kommunikation, vilket kan upplevas problematiskt.
Duncan och Moriarty (1998) framhäver utbytet av information som en central del av
kommunikationen. Informationen är viktig för att för att kunna ta beslut. Genom att ha
tillräckligt med fakta kring en situation eller sak hjälper att kunna göra säkrare bedömningar. Fee, Erridge och Hennigan (2002) menar att bristen på adekvat information om
kommande kontrakt är ett av de största hindren som SME-företagen upplever. Fast detta
är något som påverkas av hur många av de anställda som har tillgång till internet, är det
en hög grad som använder internet så kan problemet minska.
Fast att informationen, angående anbud, finns tillgänglig genom olika kommunikationskanaler så är det många SME-företag som inte vet vart de kan få tag på uppgifterna menar Karjalainen och Kemppainen (2008). Eller så kan det handla om att de saknar möjligheten att vara inne och hålla sig uppdaterade. Författarna föreslår därför att det borde
finnas någon service som företagen kunde betala för och i retur få utskickat information
som är relevant för företaget. Ett annat förslag är att SME-företagen kan bilda egna nätverk där de kan dela på arbetet med informationssökning genom att dela de uppgifter
som finns tillgängliga.
En viktig fråga som Bergman m.fl. (2011) lyfter fram när det kommer till information är
problemet med att den kan vara asymmetrisk. Det innebär att anbudsgivarna har olika
mycket information kring kontraktet. Denna skillnad kan förekomma när det till exempel är en gammal budgivare som konkurrerar mot nya företag. Detta är en viktig sak för
den upphandlande myndigheten att ha i åtanke, då de kan försöka bidra till att alla ska
ha tillgång till samma information och att försöka dela med sig så mycket som möjligt
av den. För har de potentiella budgivarna tillgång till mycket fakta kring avtalet kan de
göra en bättre bedömning av kostnaden och behöver då inte göra tillägg på pris angående osäkerheten.
3.5 Administration
3.5.1 Arbetet inför avtalet
Som MacManus (1991) belyser är allt administrativt arbete som följer när företagen ska
sälja till en offentlig verksamhet något som upplevs som ett hinder. Det handlar om
pappersarbetet både vid utformning av ansökan, men även efter det att kontraktet är
klart. Karjalainen och Kemppainen (2008) visar i sin studie av finska företag att de
främsta orsakerna till bristen på deltagande verkar vara att företagen upplever att de
saknar resurser inom juridisk kunskap och administration.
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Problemen kring administration handlar enligt Fee, Erridge och Hennigan, (2002)
mycket om brist på tid och höga kostnader kring att förbereda anbuden. Ett annat hinder
är att dokumenten kan vara krångliga. Både de tekniska specifikationerna och kraven
kring produkterna upplevs som otydliga. Det är därför viktigt att det är tydligt och inte
lämnas rum för egna tolkningar i de handlingar som rör upphandlingen. Det är även
viktigt att det inte är för svårt språk som gör det svårt att förstå innehållet.
En sak som förekommer idag är e-upphandling, med detta menas att upphandlingsprocessen sköts via internet. Walker och Brammer (2012) hävdar att e-upphandling och
även andra typer av IT begränsar SME-företagens möjligheter att delta. Så även fast det
finns många positiva aspekter av e-upphandling för de offentliga myndigheterna så ska
de vara medvetna om att konkurrensen inom marknaden kan påverkas negativt, eftersom de större kan ha bättre möjligheter att leverera
3.5.2 Arbetet under avtalets gång
Det finns i dagens läge enligt Karjalainen och Kemppainen (2008) ett ökat intresse
bland de offentliga myndigheterna för olika elektroniska system. Dessa kan användas
för att sköta både beställningar och även fakturering. Målet är att uppnå ökad effektivitet och minskade kostnader för administrativt arbete. Här kan problem uppstå för ett
mindre företag, då de har begränsat med personal och finansiella resurser att till exempel anamma ett nytt elektroniskt system. För att råda bot på dessa hinder bör de offentliga myndigheterna uppmuntra och aktivt hjälpa SME-företagen att utveckla sina system, de kan finnas där med råd, stöd och kunskap. Sedan underlättar det även om flera
offentliga kunderna försöker använda sig av samma system.
Werling (2012) förklarar att elektronisk handel innebär att affärerna sköts via internet
och att det finns idag olika system för att sköta denna handel. Walker och Brammer
(2012) upplyser om att e-handel kan genom informationssystem koppla samman olika
funktioner som ingår i ett företag. Dessa funktioner kan vara till exempel tillverkare,
leverantörer, marknadsföring och finansiella tjänster. Tack vare detta kan företag sänka
sina omkostnader. E-handeln kan även användas för att dela information och kunskap.
Webbplatser, e-mail, intranät, extranät och EDI är exempel på saker som kan förknippas
med e-handel.
3.6 Distribution
3.6.1 Logistik, distribution och transport
Logistik handlar om att leda och kontrollera materialflöden och de resurs-, informations
och monetära flöden som är kopplade till det fysiska flödet. menar att i grunden handlar
det om att leverera önskad produkt, i rätt tid, på rätt plats och med rätt kostnad. En del i
detta arbete är distributionen och inom detta finns transporterna. Transporterna är viktiga för att produkterna ska kunna nå kunden och därigenom få sitt egentliga värde. De
vanligaste sätten att transportera produkter är med flyg, båt, järnväg och lastbil (Björklund, 2012).
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På grund av de stora mängder produkter som levereras till skolor, barnomsorg och
äldrevård med mera så är kommunerna en stor upphandlare av logistiktjänster. Kommunerna har i allt större grad börjat se till transporterna och vill införa effektivare sätt
skriver Björklund (2012). Tidigare så tog leverantörerna på sig ansvaret för leveransen
men idag har det gått mer åt att flertal kommuner upphandlar logistiktjänster där lager
och omlastningsterminaler ingår. Detta gör att exempelvis skolorna får färre transporter
runt skolorna vilket bidrar till en högre säkerhet (Björklund, 2012).
3.6.2 Direkt försörjande
Logistiken spelar en stor roll i samarbetet mellan producenterna och den offentliga köparen. Faktum är att logistikkostnaden tillsammans med de små produktionsvolymerna
och oförmågan att inte kunna leverera året runt är orsaken till att det är svårt för en
mindre producent att leverera till större köpare. Logistiken för de mindre producenterna
är ofta ineffektiv. De flesta kör själva runt med mindre skåpbilar eller små lastbilar och
oftast är lastkapaciteten för bilarna bara utnyttjad till dryga hälften. (Bosona & Gebresenbet, 2011).
3.6.3 Distributionscentral
Med distributionscentral menar Björklund (2012) transporter där produkter från olika
leverantörer fraktas med samma fordon. Detta är positivt både vad det gäller kostnaderna och miljön då transporterna får en ökad fyllningsgrad.
För att komma runt de problem som de direkt försörjande producenterna har så utförde
Bosona och Gebresenbet (2011) en studie för att se skillnaderna mellan egna leveranser
och samordnade leveranser. Producenterna grupperades utefter var de var belägna och
olika uppsamlingscentraler stationerades på de mest optimala platserna. Författarna såg
på skillnader mellan producenter som levererade själva till ett uppsamlingscenter och på
de som levererade genom ett samordnat distributionssystem. Resultatet i studien blev att
genom användandet av ett gemensamt distributionssystem så påverkades effektiviteten
för logistiken på ett positivt sätt. Minskning av transsportsträcka, antal leveranser och
tid är exempel på olika saker som gör transporterna mer effektiva (Bosana & Gebresenbet, 2011).

Miljön påverkades positivt genom att färre lastbilar användes och hade en ökad fyllningsgrad och även genom att förbrukningen av bränsle och utsläpp av växthusgaser
minskade. En annan sak som var positiv med det gemensamma distributionssystemet
var att det skapade en möjlighet för de lokala producenterna att kunna expandera på
marknaden. För med egna transporter hade detta blivit alldeles för kostsamt (Bosana &
Gebresenbet, 2011).
3.7 Analysmodell
För att få svar på vår forskningsfråga ser vi till en början på samarbetet i det stora hela
och vilka anpassningar som har behövt göras för att kunna inleda eller behålla samar18

betet med den offentliga kunden. Först tar vi upp mer generella fördelar, nackdelar och
förslag på förändringar. För att sedan gå in mer på de olika delarna som är av stor betydelse för samarbetet. På detta sätt kan vi få en inblick i hur förutsättningarna för samverkan kan utvecklas
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Figur 1. Analysmodell
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4.

EMPIRI

Här framställs en sammanställning av svaren från datainsamlingen. Empirin är indelad
i följande teman: samarbete, kommunikation, administration och distribution. Det som
vi ser till är hur de fungerade, fördelar och nackdelar och förslag på förändringar vad
det gäller de olika teman.
4.1 Samarbete
4.1.1 Hur fungerar samarbetet?
Samarbetet uppfattades som positivt överlag, även bland de företag som inte hade fortsatt sitt samarbete med den offentliga kunden. Alla företag ansåg att det var en lönsam
affär att delta i upphandling. De företag som hade direkt försörjning levererade sina
produkter själva ut till de olika enheterna i kommunen eller regionen, medan i de kommuner som hade en distributionscentral levererade företagen sina produkter till ett ställe.
Företagen hade oftast mer än en offentlig kund som de sålde till, och många gånger
hade kommunerna också upphandlat tillsammans med andra kommuner.
Vid frågan hur ekonomin har påverkats genom att ha ett avtal med en offentlig kund så
sa flera informanter att omsättningen ökade och även antalet anställda kunde öka tack
vare affären med den offentliga kunden. Ett av företagen berättar att på fem år har de
ökat sin omsättning från cirka en miljon till tre och en halv miljon och lönsamheten var
en av de största faktorerna som gjorde att företaget valde att lägga anbud. Däremot var
det blandade åsikter huruvida det var mer eller mindre lönsamt vid jämförelse med en
privat kund. Den stora skillnaden som framkom mellan offentlig och privat kund var att
företag inte hade någon möjlighet till merförsäljning till den offentliga kunden som har
ett bestämt antal portioner som de ska servera.
Ibland har anpassningar gjorts för att kunna inleda ett samarbete med den offentliga
kunden, medan andra gånger har de gjorts under avtalets gång. Hur omfattande dessa
var varierade, det kunde handla om allt från relativt små justeringar till mer omfattande.
Ett företag som hade deltagit i offentlig upphandling en längre tid berättade att det hade
inneburit vissa förändringar i och med de elektroniska upphandlingarna, men detta var
bra då programmet reagerade på om alla frågor inte var besvarade. Det ansågs också
som ett säkrare sätt att skicka in anbud på än det traditionella sättet med post.
Flera av företagen berättade att de hade fått göra anpassningar i sitt administrativa arbete. De hade fått skaffa ett system för elektroniska fakturor och för ett företag hade det
varit både kostsamt och tagit en del tid i anspråk. En informant såg inte denna förändring som någon nackdel då den privata handeln kanske också börjar med detta system så
småningom. Ett annat företag hade fått göra anpassningar för att kunna hantera beställningar och skicka ut fakturor till den offentliga kunden. Genom det nya beställningssystemet hade de kunnat minska ner på sitt arbete med beställningarna.
Många av informanterna berättade att de på ett eller annat sätt hade fått göra ändringar i
sitt sortiment eller hos sina produkter. På ett av företagen hade de fått ändra vissa egenskaper hos produkten och göra justeringar i ingredienserna. Detta innebar inte några
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större kostnader, men har istället haft en inverkan på tiden som går åt för framställningen. Till följd av förändringar på marknaden behövde ett av företagen göra anpassningar
som ledde till att det både behövdes extra utrymme och nya maskiner. Detta kostade
företaget en och en halv miljon kronor. Två av företagen som behövde ändra vissa delar
i sitt sortiment, upplevde ändå inte detta som något problem så länge kunden beställer
varorna. För att göra dessa tillägg behövdes inte heller några nya maskiner. Ett annat
företag hade behövt göra förändringar på grund av att de till en början i av avtalet saknat
vissa kunskaper om hur till exempel varan skulle märkas och hur deras produkt skulle
vara för att passa kökens önskemål. Anpassningen skedde under avtalets gång, genom
en dialog mellan företaget och den offentliga kunden. Två av företagen upplevde att de
också hade gjort vissa anpassningar efter hand, men dessa hade inte inneburit några
större kostnader för företagen.
Ett företag fick göra en del anpassningar angående distributionen. Där de fick se över
det befintliga distributionsnätet och se på hur de skulle få med alla nya enheter att leverera till. Det innebar mycket planerande och det var även ganska tidspressat då det var
satt ett datum då allt var tvunget att fungera.
De flesta företagen som behövt göra förändringar hade inte fått något stöd utifrån, varken ekonomiskt eller kunskapsmässigt. Emellertid hade ett utav företagen fått ekonomiskt stöd i form av ett investeringsbidrag för att kunna göra omfattande förändringar i
sin produktion. Denna investering gav företaget möjlighet att kunna fortsätta sin försäljning till både privat och offentlig kund. Ett annat av företagen fick viss hjälp med de
administrativa förändringarna. Från en informant kom ett önskemål om att det skulle ha
funnits mer stöd och bidrag när ett företag ska starta igång eller göra anpassningar.
4.1.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med samarbetet?
En fördel att sälja till offentlig kund som företagen framhöll var att de hade ett avtal.
Detta gjorde att de flesta visste hur stora volymer de skulle sälja under en period. Detta
gav en framförhållning som de inte hade om de skulle sälja till en privat kund. Det gav
också en trygghet för att de visste hur mycket personal som kommer att krävas under
avtalsperioden. Några av företagen hade högre marginal på sina produkter när de sålde
till en offentlig kund istället för till en privat kund och därmed tjänade mer pengar på
det. En annan fördel med att sälja till offentlig kund var att det ger tillförlitliga och säkra
inbetalningar. Ett företag hävdade sig bättre på den offentliga marknaden än på den privata. Lönsamheten hade ökat för de flesta, i och med försäljningen, och det är endast i
ett fall där ett företag inte anser att det hade varit det.
Fördelen som SME-företagen såg, för den offentliga kunden att köpa av lokala företag,
var att de får en närhet till säljaren. Detta i sin tur gör att det skulle bli mer personligt
och att SME-företagen kunde se mer till kundens önskemål. De kunde också vara mer
lyhörda och ha lättare att anpassa sig än om säljaren skulle vara en stor grossist. För ett
av företagen, som sålde säsongsprodukter, så kunde samarbetet bidra till en stabil ekonomi som var mer utspridd över hela året, istället för att vara mer koncentrerad till några
månader. En annan fördel som lyftes fram var att i och med att företagets ekonomi hade
påverkats positivt genom samarbetet med den offentliga kunden så hade företaget kunnat göra investeringar som lett till att de hade kunnat fortsätta att utöka sin verksamhet.
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Det som var en fördel för vissa företag var en nackdel för andra. Till exempel så hade
vissa företag lägre marginal vid försäljning till offentlig kund än om de sålde till en privat kund. Även fördelen med att sitta i ett avtal kunde också vara en nackdel då det
kunde vara svårt att göra förändringar till exempel en ändring i körschemat. En annan
nackdel som framkom när företagen jämförde sig med de större företagen var att de
ansåg att de inte kunde vara med och pressa sina priser på samma sätt. Vidare så kom
det även fram att grossister hade gjort en prisdumpning på sina varor och då fanns det
inte en chans för ett mindre företag att vara med och konkurrera. Några av företagen
menade att de större grossisterna har möjligheter att sätta oerhört billiga priser på vissa
av sina produkter, för att sedan ta igen det på något annat i sitt sortiment. Denna möjlighet finns inte för de små företagen, då de kanske bara har ett fåtal produkter de ska försörja sig på. Ett företag som hade villkor i kontraktet vad det gäller prisjusteringar menade att detta kunde vara problematiskt på grund av att dagarna för justering var förutbestämda. Företaget ansåg att det hade varit bättre både för dem men även för kommunen om företaget kunde bestämma dessa dagar själva.
Avtalen har en stor betydelse för om det är en fördel eller nackdel för ett småföretag att
sälja till en offentlig kund. I det fallet företaget hade ett delat avtal så fick de en mindre
del av försäljningen än vad de hade beräknat vilket gjorde att det inte kunde räknas som
en lönsam affär.
Det som påtalades mest var att det krävdes mycket arbete inför en upphandling. Det var
krångligt att vara med och lägga anbud med mycket formalia. En informant ansåg att en
nackdel var att det var priset som styrde i slutändan när det gällde vem som fick avtalet
och att anbuden var formulerade på ett sätt som gjorde att endast de stora grossisterna
klarade av att svara på anbudet eftersom de har ett bredare sortiment. En svårighet som
de mindre företagen kunde ha vid ett samarbete med en offentlig kund var att de kunde
ha det svårare att klara av volymerna vid jämförelse med de stora grossisterna.
Ett företag påpekade, att risken med ett vunnet anbud, kunde vara att de fick minska på
försäljningen till privata kunder. Detta för att klara av att leverera de volymer som krävdes till den offentliga kunden. När sedan ett avtal löper ut så ska de volymer de tidigare
sålde till den offentliga kunden ut på den privata marknaden igen. Rädslan är att företaget då har förlorat den ursprungliga kunden och därmed måste de lägga ner arbete på att
skaffa nya kunder.
En nackdel som framkom var att det kunde vara dålig framförhållning innan ett avtal
börjar gälla. Vid ett vunnet anbud så kunde avtalet börja gälla redan nästa vecka och
omställningen i produktion måste ske snabbt. Det största hindret de såg var dock att
klara av att uppnå alla kraven som ställs vid ett samarbete. Det är mycket fler krav som
ställs om företagen säljer till offentlig kund jämfört med en privat.
4.1.3 Förslag på förändringar när det gäller samarbetet
Samarbetet mellan SME-företag och en offentlig kund behöver inte skilja sig från ett
samarbete med en privat kund. En upphandling behöver inte vara så krånglig utan det
beror på, enligt ett företag, hur mycket förarbete som gjorts innan upphandlingarna.
Förarbetet som den offentliga kunden bör göra är att se vad det finns för lokala SMEföretag som har kapaciteten och har intresse av att delta i upphandlingen. Att skaffa sig
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en bild över vilka företag som finns ansåg vissa att den offentliga kunden behövde hjälp
med från exempelvis Länsstyrelsen eller Lokalproducerat i Väst.
Vidare kunde upphandlingen brytas ner i mindre poster för att underlätta och ge SMEföretagen en större chans att vinna. En annan sak som gör att SME-företag har svårt att
vinna ett anbud är om beslutet tas genom att endast se till priset istället för andra kriterier såsom kvalité. En sak som skulle gynna ett lokalt företag är om kunden skulle se till
de kortare transporterna. Uppfattningen är dock att den offentliga kunden måste se till
hur andra kommuner eller regioner har lyckats få in mer lokala företag och lära sig av
varandra. För som en informant beskrev det:

”Vi ska inte uppfinna hjulen igen som redan har rullat”

Flertalet av informanterna tror ändå att lagen om offentlig upphandling måste förändras
för att få in fler lokala små företag i upphandlingarna. De anser att lagen förhindrar att
det i upphandlingen finns kriterier som skulle gynna små företag. En annan sak som
diskuterades, när det gällde att fler SME-företag ska ha möjligheten att sälja till en offentlig kund, var om ett samarbete mellan företagen hade kunnat hjälpa.
Vid diskussioner om samarbete mellan olika SME-företag så var det distributionen som
kom upp hos de flesta företag. Många ansåg att det skulle varit intressant för de företag
som inte hade möjlighet att leverera själva att ha ett samarbete med andra företag. Förslag på hur dessa samarbeten skulle kunna startas var till exempel genom att träffas i
olika nätverk för att kunna diskutera frågan. Ett företag ansåg att ett samarbete vad det
gäller distributionen endast leder till att det bildas en ny typ av grossist. För det företaget som ombesörjer distributionen vill ju ha betalt.
Andra synpunkter var att det hade varit positivt om det fanns ett sätt för företagen att
samarbeta då fler SME- företag hade kunnat vara med och delta i upphandlingar. Det är
framförallt vad det gäller transporterna som samarbetet hade varit bra för det är inte
volymen som är något problem. Ytterligare ett exempel på hur ett samarbete skulle
kunna se ut var om ett företag har resurser som det andra företaget saknar. Till exempel
så skulle ett företag kunna förädla ett annat företags produkter eftersom de redan har
den utrustning som krävs. Detta är ju framför allt ett samarbete som hade fungerat då
företagen har liknande produkter.
4.2 Kommunikation
4.2.1 Hur fungerar kommunikationen?
De flesta informanterna upplevde dialogen med de offentliga kunderna som välfungerande. Ett av företagen påpekade att hur kommunikationen fungerar är väldigt beroende
på vilken kommun det handlar om. Det varierade hur tät kontakt parterna hade samt
vilka kommunikationskanaler som användes. De kommunikationskanaler som nämndes
var telefon, fax och att skicka mail. Och i vissa fall handlade det om en direktkontakt i
form av antingen arrangerade eller spontana möten med de offentliga kunderna.
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Kommunikationen kan skilja sig en del från den som finns vid försäljning till de privata
kunderna upplevde en del av informanterna. Hos en privat kund är det enklare att plocka
in och ut varor eller att sälja in, medan det är en långsammare process med de offentliga
kunderna, där ska allt förankras först. En sak som lyftes fram var att det inte gick påverka vad som köps in på samma vis hos den offentliga kunden som den privata.
Den tröghet som kunde upplevas i kommunikationen med den offentliga kunden handlade framförallt om tiden innan avtalet. En av informanterna påpekade att en skillnad
var att det handlar om längre relationer där flera av delarna redan är klara genom avtalet. Den privata kunden måste ständigt övertygas och relationen prövas hela tiden av
konkurrerande företag.
En av informanterna tyckte att en viktig del av kommunikationen var att stämma av vad
som efterfrågas och hur efterfrågan kan komma att förändras. Det upplevdes även som
viktigt att kunna diskutera nya lösningar och produkter. Vissa av informanterna upplevde att denna dialog fanns, där de var lyhörda för kundens önskemål på samma gång som
kunden kunde skapa sig en förståelse för företagets situation och förutsättningar.
Hur informanterna fick tag i informationen kring upphandlingarna var lite olika. De
flesta påpekade dock att om de ville ha reda på något rörande kommande upphandlingar
var sådant de själva fick söka upp, det var inget som skickades ut till dem. Två av informanterna fick emellertid informationen genom att den offentliga myndigheten tog
kontakt. En informant ansåg att genom att de redan sålt till offentlig kund så hade de
bättre koll på när upphandlingen är på gång igen. Flera av informanterna prenumererade
på en e-tjänst för att få tillgång till uppgifter om kommande upphandlingar över hela
Sverige. Genom denna tjänst gick det även att följa de frågor som dök upp och sedan se
svaren. Att kunna följa dessa frågor och svar upplevdes som någonting positivt.
Många av informanterna upplevde att de inte får uppgifter om de olika delarna i upphandlingen utan att när de vill ha reda på detta så sker på eget initiativ. När det kommer
till upplysningar om olika träffar och hjälpmedel som finns var det många av informanterna som ansåg att även denna får letas upp på egen hand, och flera informanter kände
inte ens till att de till exempel kan få hjälp när de ska lägga anbud.
4.2.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med kommunikationen?
En fördel med att sälja till en offentlig kund, som en av informanterna lyfte fram, var att
den fanns mer dialog med slutkunden än vid försäljning till privat kund. Informanten
trodde även SME-företagen kan ha en fördel genom att de kan ha en snabbare kommunikation och att det kan vara kortare beslutsvägar i ett mindre företag. En annan fördel
som SME-företag kan ha framför de större företagen är att de kan se mer till kundens
önskemål och vara mer flexibla. Det påpekades att när det är en större grossist som är
säljare så är det en yrkeschaufför som levererar ut varorna, medan det i ett mindre företag kan vara samma person som producerar och levererar. En av informanterna upplevde även att de har en annan närhet till kunderna eftersom de sorterar, packar och pratar
med slutkunderna. Denna nära kontakt ansågs även bidra till en bättre kontroll på de
varor som säljs samt att det är lättare att kunna besvara frågor kring produkterna.
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En nackdel med försäljningen till offentlig kund är att kommunikationen kring upphandlingarna krävde mycket tid upplevde en av informanterna. Det har även lyfts fram
att informationen är svårtillgänglig, vilket kan vara en nackdel för många av SMEföretagen. När flera offentliga kunder upphandlar tillsammans upplevde en informant att
informationen var ett stort problem. Det var svårt att hitta vart företaget skulle vända sig
för att få uppgifter kring upphandlingen. En av informanterna berättade att inte ens när
de aktivt letade efter fakta kring upphandlingar kunde de hitta det de sökte.
4.2.3 Förslag på förändringar när det gäller kommunikationen
Informanterna kom med många förslag till hur kommunikationen skulle kunna utvecklas. En påpekade att om de offentliga myndigheterna vill ha in fler producenter i sina
upphandlingar, så är informationen en viktig del. Många av informanterna ansåg att det
inte är så lätt att komma åt uppgifter kring upphandlingarna utan att själv aktivt söka
efter den. Därför trodde de att det en viktig del för att få in fler SME-företag är att dels
vara tydliga med sin information och att den ska finnas lättillgänglig. En informant
tyckte att det kunde funnits tydligare uppgifter kring upphandlingar på kommunernas
hemsidor. Där kunde de upplysa om hur det ligger till med anbuden och vad de har för
planer, till exempel om de planerar att förlänga nuvarande avtal. Informanten ansåg
även att det kunde funnits uppgifter om de avtal kommunerna har och när de löper ut.
Detta saknas inom den e-tjänst som många av informanterna prenumererar på. En annan
informant upplevde att det även kunde varit bättre framförhållning med informationen
kring upphandlingarna. På kommunens hemsidor så kan det finnas länkar till vart företagen ska vända sig, enligt en informant, dock så kan det vara så att informationen inte
är så klart och tydligt utskriven. Det skulle dessutom underlätta om det fanns uppgifter
om vem företagen kan kontakta om de vill kunna diskutera vissa frågor direkt med en
fysisk person.
En av informanterna tror att bristen på anbud kan bero på okunskap hos eventuella leverantörer. Här menade några av dem att kommunikationen kan fylla en viktig funktion.
De ansåg att den är viktig för att kunna avdramatisera och sprida kunskap om offentlig
upphandling. Det ansågs även vara viktigt att upplysa om vad SME-företagen kan vinna
på att delta. Flera av informanterna tyckte att upphandlingarna måste annonseras ut ordentligt. Det var även flera som trodde att det är svårt att komma in som ny och försöka
få tillgång till information. De berättade att den mesta informationen finns på internet,
och då är det ofta i systemet Visma Opic, vilket inte är alla som är inne och tittar på. Så
ett viktigt steg kan vara att annonsera ut i dagspressen eller att till och med underrätta
företagen via mail. En informant uttryckte:

”Jag skulle vilja se ett sånt här kraftigt mail med jättebokstäver som får
mig intresserad”

En annan informant trodde att om informationen blir bättre kan det underlätta för SMEföretagen, eftersom de enklare kan planera sin produktion.
I sitt arbete med att få in fler SME-företag i upphandlingen menade en informant att de
offentliga myndigheterna måste ha en dialog med företagen innan de utformar förfråg25

ningsunderlaget. Innan de delar upp anbuden i mindre grupper måste de stämma av om
det ens finns intresse för dessa. De måste vara lyhörda för hur marknaden ser ut och
vilka förutsättningar företagen har. Det är även viktigt att de lyssnar till hur de mindre
företagen klarar av att leverera. En annan viktig del i kommunikationen är att de offentliga myndigheterna kan vara mer tydliga med vad de är intresserade av att köpa, så att
SME-företagen vet vad de ska producera. Sedan behöver de även vara insatta i vilka
som är intresserade och som kan vara med.
De flesta företag ansåg att mer initiativ till kontakt med SME-företagen skulle komma
från de offentliga myndigheternas sida. Ett av företagen hävdade att det inte borde vara
särskilt svårt att ta reda på vilka företag som finns. Detta kan göras antingen via Eniro
eller så kan de gå genom Lokalproducerat i Väst. För att i nästa steg antingen kunna
ringa, skicka mail eller brev. Genom att de offentliga kunderna tar kontakt eller själva
skicka ut information trodde en informant att fler kommer att delta i anbudsförfarandet.
Flera informanter upplevde de informationsträffar och mässor som anordnats som positivt, för detta trodde företaget kan leda till ökad kunskap hos bägge parter.
4.3 Administration
4.3.1 Hur fungerar administrationen?
Överlag verkade informanterna uppleva att det administrativa arbetet som följer den
offentliga upphandlingen fungerade bra. Däremot var uppfattningarna olika om hur
mycket administrativt arbete som går åt till den offentliga upphandlingen. Nästan alla
var emellertid eniga om att anbudsdelen i det administrativa arbetet är både tidkrävande
och krångligt. Förutom den informant som hade fått hjälp med att lägga anbud.
Flera informanter berättade att när de hade lagt anbud några gånger så blev det lättare,
för då visste de vad som krävdes. De upplevde däremot inte att det administrativa arbetet har blivit mindre omfattande med åren. De berättade dock om att det finns en väsentlig skillnad i omfattningen av pappersarbete mellan de olika kommunerna.
Fler av informanterna upplevde att det skett en positiv förändring när det kommer till
det administrativa arbetet. De ansåg att det inte bara blivit lättare att lägga anbud på
grund av en ökad erfarenhet, utan för att frågeformulären har ändrats så att det att det
har blivit lättare att göra rätt. En informant berättade att de sparade på alla företagspresentationer och certifieringar och då var det ju bara att skicka in det när det efterfrågades.
De delar som togs upp när det gäller det administrativa arbetet under avtalsperioden var
hur beställning och fakturering fungerar. Vilken typ av system de olika företagen hade
för att ta emot beställningar varierade, vissa hade elektroniska beställningssystem andra
manuella. Vilket som användes kunde även vara olika beroende på vilken kund som
skulle göra beställning berättade en av informanterna.
Beställningarna sköttes i vissa fall via telefon. En av informanterna berättade att det var
det enda realistiska för dem, eftersom de inte har ett eget beställningssystem som de
större grossisterna har, där varje kök kan logga in själva och beställa. En informant
trodde att det är bättre att de offentliga kunderna ringer runt eller mailar beställningarna
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till vissa av SME-företagen än att lägga tid på att försöka lära upp dem med massa nya
beställningsrutiner. Två av informanterna hade erfarenheter av EDI, som gjorde att beställningarna från de offentliga kunderna kunde läsas in i företagets egna beställningssystem. I dessa fall sköttes beställningarna elektroniskt. Det framkom även att beställningarna ibland gjordes via fax, mail eller scanner.
Fakturahanteringen upplevdes som omständigt av en informant, då alla olika enheter
skulle ha en enskild pappersfaktura för varje leverans. Informanten hade fått uppfattningen att samlingsfakturor inte har varit populärt, eftersom inte alla bokförings- och
faktureringsprogram klarade av det. En annan informant berättade att företaget använde
sig av e-fakturor, vilket hade inneburit vissa omställningar för dem.
Några av informanterna talade även om att de offentliga kunderna vill ha statistik under
avtalsperioden, vilken kunde krävas kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Detta påpekades
vara något som blivit mer av under senare år. I statistiken vill de offentliga kunderna ha
informationen uppdelat på alla olika enheter för att få reda på vad de har köpt för produkter och till vilket pris.
4.3.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med administrationen?
Informanterna nämnde inga direkta fördelar med det administrativa arbetet i de offentliga upphandlingarna.
En nackdel som togs upp var att många företag kunde skrämmas av att det är så mycket
dokument som ska läsas och fyllas i. Dessa dokument innehåller även vilka konsekvenser som kan bli aktuella om inte kraven uppfylls. Detta trodde en av informanterna
kunde ha en avskräckande effekt på SME-företagen. Några av informanterna berättade
om att första gången de skulle lägga anbud så upplevdes det som mycket krångligt och
nervöst. En annan nackdel som flera av informanterna diskuterade var alla de krav som
de offentliga kunderna sätter upp. Dessa innebär en hel del arbete, och i vissa fall upplevdes de som onödiga och inte ens relevanta.
SME-företagen kan ha nackdelar i jämförelse med de större företagen i och med att
dessa har mer kompetens, påpekade en informant. De större företagen har även mer
resurser att utveckla administrativa system och köpa inpå en annan nivå. Informanten
menade att de större företagen har en annan beställningslogistik, där kunderna loggar in
och beställer, i och med att de kan leverera till hela landet. Detta är svårare för en
mindre. Ett annat företag framhävde att en annan nackdel som SME-företagen har jämfört med de stora är att de stora företagen kan ha en avdelning som sitter med anbud.
Medan det hos mindre företag kan vara samma person som sköter anbud och är i produktion.
En av informanterna vars företag levererade till distributionscentral upplevde att även
fast det underlättade för dem när det gällde distributionen så var det ändå väldigt mycket
administrativt arbete. Både med att ta beställningar och sedan fakturera. För varje leverans skulle varje enhet ha en enskild faktura. Detta upplevdes som onödigt eftersom de
egentligen har samma organisationsnummer och är en juridisk person.

27

4.3.3 Förslag på förändringar när det gäller administrationen
En informant trodde att det kan behövas en annan beställningsrutin, där de är lite mer
framförhållning. En annan hade önskemål om ett bättre system för beställning, där alla
beställningarna var samlade på ett ställe och stod uppstaplade i datumordning och där de
olika leveransställena stod med. I systemet skulle man även kunna söka efter leveransdag eller pris.
En sak som upplevdes kunna underlätta för SME-företagen var om förfrågningsunderlaget kortades ner. En informant tyckte att de saker som ändå är lagkrav inom olika
verksamheter inte behöver tas upp. Sedan upplevdes det även att vissa saker som ska
skickas med, så som exempelvis årsredovisning och kreditupplysning, känns onödigt.
Det hade räckt att formulera sig att ekonomin ska vara i ordning eller att företagen ska
ha en viss poäng i kreditvärdighet.
Den statistik som företagen ska ta fram och skicka till de offentliga kunderna kunde i
vissa fall upplevas som tidskrävande. Därför kunde det underlättat om detta arbete
kunde ligga hos den offentliga kunden istället, att de själva tog fram informationen
kring vad de handlat.
Även om många av informanterna inte själva har tagit del av den hjälp som finns att få
från Länsstyrelsen när det gäller att skriva anbud, så var många av dem positivt inställda
till detta. Flera av informanterna tyckte att det lät som ett bra sätt att underlätta för
SME-företagen. En av dem hade utnyttjat den hjälp som Länsstyrelsen hade att erbjuda
när anbudet ska skrivas, och upplevde detta som väldigt positivt. Denna hjälp gjorde att
det hela inte upplevdes lika omständigt och krångligt, samt att det underlättade att någon kunde förklara vad saker och ting betydde och innebar. Dock så visste inte vissa av
informanterna att sådan hjälp fanns att få.
4.4 Distribution
4.4.1 Hur fungerar distributionen?
Vi intervjuade både företag som levererade själva men också de som levererade via en
distributionscentral. Företagen som levererade sina produkter genom direkt försäljning
körde ut sina produkter till sina offentliga kunder samtidigt som de körde ut till andra
kunder. Det fanns exempel på där den offentliga kunden hämtade produkterna själv. Ett
annat exempel var att leverera till ett centralkök och så fick kunden själv distribuera ut
det till de olika platserna i till exempel kommunen. Det fanns även de som levererade
både genom grossist men också genom egen distribution.
Det var blandade åsikter angående transportkostnaderna. De som levererar själva upplevde transportkostnaderna som ett hinder. Medan de som körde via distributionscentral
ansåg att deras transportkostnad var en liten del i relation till försäljningen. En informant berättade att kommunen hade avtal med en grossist och företag som skulle sälja
till kommunen fick betala grossisten och leverera via dem. Detta var ingen nackdel då
distributionen blev billigare än om de levererat själva.
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Kommunernas och regionernas miljökrav vad det gäller transporterna upplevdes av de
flesta företagen inte som något problem då det oftast inte funnits några krav i förfrågningsunderlaget. Emellertid så var det en informant som berättade att det hade funnits
miljökrav som hade varit omöjligt för dem att uppfylla. I så fall hade de varit tvungna
att köpa in den tjänsten. Det framkom också att det ibland fanns krav såsom att lastbilschaufförer ska ha genomgått utbildning om Ecodriving. Några av informanterna menade
att det var dålig uppföljning på om miljökraven förverkligas. Det upplevdes ibland som
att kraven bara fanns där för syns skull. En av informanterna poängterade att det inte
vore svårt för de offentliga kunderna att ta registreringsnummer på bilarna, för att på så
vis kunna se om de uppfyller kraven. Fyllnadsgraden på lastbilarna var hög eftersom de
flesta körde till andra kunder samtidigt eller levererade en stor volym till distributionscentral.
En åsikt som kom fram, hos en informant som levererade via en distributionscentral, var
att de inte hade varit intresserade av att lägga anbud överhuvudtaget om de inte kunnat
leverera på detta sätt. En annan informant berättade att de hade kunnat ta fler små beställningar när de levererade till ett och samma ställe. Tack vare att det fanns en distributionscentral så hade ett företag kunnat expandera eftersom då blev inte volymen en så
viktig del. En annan viktig aspekt som framkom var även den att olycksrisken var ju
mindre genom distributionscentraler.
Om det skulle skapas en distributionscentral så skulle de företagen som levererade
själva kunnat expandera. Både genom att de skulle kunna sälja till ännu fler enheter,
men även genom att de kunde få mer tid över till produktion om de kunde minska ner
tiden för transporter. Det fanns företag som inte ville leverera till vissa kommuner på
grund av att de har långa avstånd och små volymer.
4.4.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med distributionen?
De företag som levererade sina produkter via en distributionscentral såg den möjligheten som en stor fördel. Någon sa dessutom att de inte hade varit intresserade av att delta i
offentlig upphandling om distributionen inte hade varit organiserad på detta sätt. De
flesta företag, vilken distribution de än hade, ansåg att en distributionscentral var en
möjlighet för fler företag att kunna delta i offentlig upphandling. En annan möjlighet för
företagen att var med i upphandlingar vore att skapa ett nätverk för företagen där de
tillsammans hade kunnat se på distributionen och då kunnat hjälpas åt och sköta distributionen tillsammans.
Fördelarna med distributionscentralerna är inte bara en fördel för företagen. De minskar
även risken för olyckor då transporterna ut till enheterna blir mycket färre och de kan
till och med ske utanför till exempel skoltid.
Ett hinder för företagen var transportkostnaderna. Om upphandlingen gällde små volymer kunde kostnaderna blir högre än intäkterna. Det påpekades även att det kan vara
svårt att beräkna transportkostnaderna när ett företag ska delta i en upphandling för
första gången alternativt vill utöka sin försäljning.
Uppfattningen som finns hos företagen är också att miljökraven på transporter som
finns i vissa upphandlingar en nackdel för de små företagen. De har kanske inte tillgång
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till rätt lastbilar, utbildade chaufförer med mera. I vissa fall kunde det vara så att det
sattes upp villkor för transporterna i upphandlingen som till och med gjorde det omöjligt
för de mindre företagen att leverera sina produkter själva.
En annan nackdel att sälja till offentlig kund kan vara om avtalen är dåliga. Företag som
hade varit med i upphandling och fått delat avtal där försäljningen inte blev det som
priserna beräknades på, kunde förlora på att ha en offentlig kund. Vid prissättningen
måste företagen räkna på hela volymen och köper kunden då en avsevärt mindre volym
så faller hela lönsamheten. I ett delat avtal kunde företaget få en distributionsrutt där
lastbilarna passerade exempelvis två potentiella kunder som det konkurrerande företaget
levererade till istället. Detta gör att transporterna blir en för hög kostnad på grund av att
leveransställena kunde var väldigt utspridda. Ett annat stort hinder för små producenter
skulle ju kunna vara distributionen om man inte har en egen. Även om företagen överlag var mycket positiva till en distributionscentral så var det en informant som lyfte
fram en potentiell nackdel. Genom att inte längre leverera ut till alla enheter själv så
kunde en del av den nära kontakten med slutkunderna försvinna.
4.4.3 Förslag på förändringar när det gäller distributionen
Den uppfattning som de flesta företag hade var att en förändring som skulle underlätta
för företagen var att det skapades distributionscentraler. De ansåg att detta skulle bidra
till att fler företag skulle ha möjlighet att var med och lägga anbud i upphandlingarna
eftersom många mindre företag inte kan leverera till alla enheter i kommunerna.
En informant uttryckte:

”Men det är ju klart att vi hade kunnat öka väldigt mycket volymer om
vi slapp att köra ut. För det tar ju väldigt mycket tid. Det är ju tre dagar i
veckan, fyra timmar varje dag.”

Det fanns företag som ansåg att kommunen skulle bära delar av kostnaden för en distributionscentral. Detta skulle gynna kommunerna så de kunde handla mer närproducerat
men även miljöaspekten var en viktig del då transporterna till de olika enheterna skulle
minska.
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5.

DISKUSSION

Under diskussionskapitlet kopplar vi samman empirin med tidigare forskning på området genom att använda den analysmodell som tidigare presenterats i teorikapitlet. Här
kommer även våra egna åsikter att förekomma.
5.1 Samarbete
5.1.1 Hur fungerar samarbetet?
Samarbetet med de offentliga kunderna är överlag positivt. Vi upplever dock en skillnad
i storleken mellan företagen och hur deras upplevelser av samarbetet var. De företagen
med bara ett fåtal anställda kunde uppleva andra problem än de lite större företagen. Det
kunde till exempel handla om att de hade mindre tid eller resurser att lägga i en inledningsfas av samarbetet. Vilken eller vilka kommuner som företagen säljer till tror vi
också har en inverkan på deras uppfattningar. Alla företagen hade olika förutsättningar
och erfarenheter. Vår uppfattning är att det är lönsamt för ett företag att samarbeta med
en kommun eller region vare sig företaget levererar själva eller via en distributionscentral. De flesta sa att både omsättning och antal anställda hade ökat i och med avtalen
med de offentliga kunderna. Det tror vi stämmer bra för det är också en av anledningarna till att ett företag valde att fortsätta lägga anbud. Detta kan vara en viktig sak att de
offentliga myndigheterna lyfter fram om de vill ha med fler SME-företag.
Anpassningar kan enligt Ryu, So och Koo (2009) stärka relationen och göra den mer
långvarig. För att göra anpassningarna är det viktigt för företagen att veta vad de kommer leda till för deras del. Det måste bli till fördel för bägge parter för att det ska vara
värt att göra anpassningarna. Hur mycket förändringar och anpassningar som företagen
behövt göra innan eller under pågående upphandling varierade. Huruvida anpassningar
blir aktuella anser vi är beroende av hur stor andel av företagets försäljning som sker till
offentlig kund. För om den största delen sker till privat kund kanske inte anpassningar
blir lönsamma. Det är även avgörande hur stora anpassningarna är. Omsättning och
storlek på företaget spelar också en viktig roll, det kan påverka hur mycket de har råd att
investera.
Vi tror, oavsett hur omfattande förändringen är, att de offentliga myndigheterna spelar
en viktig roll. Genom att de offentliga bidrar med kunskap och stöd vid förändringarna
och att ser till bägge parternas bästa kan, precis som Ryu, So och Koo (2009) beskriver,
leda till ett bra och långvarigt samarbete.
5.1.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med samarbetet?
Den absolut största fördelen som samarbetet med en offentlig kund ger SME-företagen
är den trygghet och stabilitet som avtalet medför, precis som Fee, Erridge och Hennigan, (2002) kom fram till. Detta bidrar till en helt annan framförhållning än när företagen säljer till privata kunder. SME-företagen kan i sin tur erbjuda en annan grad av flexibilitet och närhet i samarbetet än de större grossisterna. Den nära kontakten kan även
leda till mer lyhördhet och en förmåga att göra justeringar så att kunden blir nöjd.
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När vi diskuterade ekonomin så fick vi se att när företagen sålde till en offentlig kund så
hade vissa högre marginaler medan vissa hade lägre marginaler än om de hade sålt till
en privat kund. De skillnaderna vi såg beror på vad företaget har för produkter och vilka
privata kunder de har. MacManus (1991) beskriver det främsta hindret för företag att
delta i offentlig upphandling skulle vara problemen med ersättningen från de offentliga
myndigheterna. Detta håller vi inte med om utan vi fick uppfattningen av att det snarare
är tvärt om, att de offentliga kunderna har säkrare betalningar än andra kunder. Om
upphandlingen delas upp i mindre poster så ger detta de mindre företagen en chans att
konkurrera med grossisterna. Detta gör det också svårare för grossister att prispressa då
de blir fler som har chans att vinna de olika posterna.
Den trygghet som avtalet gav kan även vara en nackdel genom att det kan vara svårt att
göra ändringar. En annan sak som är ett stort problemen är när det finns en stor osäkerhet kring volymen. Detta skapar på många sätt begränsningar både vad gäller produktionen men även när det kommer till distributionen. Denna osäkerhet anser vi är det som
hindrat bägge de företag som valt att inte fortsätta samarbetet med den offentliga kunden. Det berodde helt enkelt på hur upphandlingen var utformad, dels delade avtal men
även förändringar som var svåra att beräkna omfattningen av. Så om dessa delar saknas
så upplevs inte samarbetet lika positivt. Genom delade avtal försvinner denna trygghet.
Detta är något som vi menar att de offentliga myndigheterna bör ha i åtanke och ifall de
har delade avtal kan det vara bra om de informerar företagen om vad det innebär, att det
kanske inte alls blir de volymer som de tror. Då kanske företagen på ett bättre sätt kan
sprida riskerna. Samma sak anser vi när det handlar om att de ska ske förändringar, så
behöver de offentliga myndigheterna vara tydliga med vad dessa kommer medföra och
hur omfattande de blir. För det är ju precis som Ryu, So och Koo (2009) är just informationsutbytet kring olika aktiviteter en av de faktorer som avgör hur bra samarbetet blir.
5.1.3 Förslag på förändringar när det gäller samarbete t
Många av de saker som lyftes fram som negativt med samarbetet överlag handlade om
upphandlingsprocessen. Om hur de offentliga myndigheterna väljer att lägga upp upphandlingen. Görs mycket förarbete och upphandlingen är väl genomtänkt anser vi att det
kan upplevas som mer intressant för fler SME-företag. Att fokusera på att inte krångla
till det är också mycket viktigt. Som Bergman m.fl. (2011) påpekar är detta viktigt redan från början när de offentliga myndigheterna utformar förfrågningsunderlaget. Vi
anser att det är här de lägger grunden för hela upphandlingen och hur samarbetena
kommer att se ut. Besluten kring upphandlingens upplägg är även avgörande för hur
konkurrensen kommer att se ut på marknaden. Det är även viktigt att de är tydliga med
kvantitet och vad affären kan innebära för de enskilda företagen. Detta för att företagen
ska kunna göra en så exakt bedömning som möjligt av vad kontraktet kommer bli värt.
Här kan de offentliga kunderna ha mycket att lära av varandra. Om det har genomförts
en lyckad upphandling kan det vara värt att se vad som gjort den framgångsrik och använda det som inspiration.
För att öka insikten i företagens situation, som Bergman m.fl. (2011) tar upp, tror vi att
en sak som hade kunnat underlätta om de offentliga myndigheterna vill ha in fler SMEföretag i upphandlingarna är att ha möten eller träffar innan upphandlingarna drar igång,
där de kan kolla av vilka leverantörer som finns. Genom dessa möten kan det skapas
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medvetenhet kring vad företagen har att erbjuda men även förståelse för deras förutsättningar. Det är även bra om det finns möjlighet för företagen att möta varandra. Att träffas i nätverk och kunna diskutera kan vara positivt dels för att kunna knyta viktiga kontakter, men även att det går att lära av varandra. Efterson alla företagen har olika mycket
kunskap och skilda erfarenheter av offentlig upphandling. Det som är mest angeläget att
få andras tankar kring är distributionsfrågor. Här kan även samarbeten ingås mellan
företagen för att kunna lösa distributionen. Vi tror att dessa samarbeten kan uppmuntras
genom initiativ till träffar från den offentliga myndighetens sida. Det ska även påpekas
att denna typ av samarbeten inte är alltid upplevs som positivt.
Det är även att det är viktigt för de offentliga myndigheterna att se över vad de väljer för
utvärderingsgrund. De bör vara medvetna om att genom att använda det ekonomiskt
mest fördelaktiga anbudet så upplever SME-företagen att de har en annan möjlighet att
konkurrera mot de större företagen. Som Preuss (2011) hävdar så ger detta de offentliga
myndigheterna möjligheter att sätta upp kriterier som tar hänsyn till mer än bara priset
utan att för den delen strida mot EU:s grundprincip mot diskriminering.
En avgörande del för samarbetet är att skapa tydlighet, då detta kan underlätta för företagen då de ska beräkna och planera. Vi hävdar att en hög grad av osäkerhet i samarbetet kan leda till att SME-företag inte kan delta längre och även att företag inte vågar ta
risken att ingå ett samarbete. Samma sak gäller när företag behöver göra investeringar
för att kunna anpassa sig så att de lever upp till kundens önskemål, utan tydlighet kan
det vara för osäkert att göra anpassningen.
Att försöka bygga upp ett bra samarbete är viktigt på många sätt. Det kan enligt Karjalainen och Kemppainen (2008) bland annat bidra till att den offentliga myndigheten får
mer värde för pengarna. Viktiga delar för att bygga upp denna nära relation är att skapa
tillit och engagemang mellan parterna. Därför anser vi att det är viktigt för de offentliga
myndigheterna att försöka bygga upp dessa delar. En avgörande del är för att skapa
detta samarbete är enligt Ryu, So och Koo (2009) kommunikation.
5.2 Kommunikation
5.2.1 Hur fungerar kommunikationen?
Kommunikationen är avgörande för hur bra samarbetet skulle komma att bli och om det
kan byggas upp en fungerande relation, precis som Duncan och Moriarty (1998) kommit fram till i sina studier. En dialog måste finnas både innan ett samarbete inleds och är
sedan av väsentlig betydelse även under samarbetes gång.
Att det inte skulle finnas samma chanser till direkt kommunikation i en affärsrelation till
en offentlig kund som till en privat kund, som McManus (1991) lyfter fram, var inte en
åsikt som företagen delade. Eftersom flera upplevde att det hade en direkt dialog med
kunderna. Det kunde visserligen variera hur kontakten med kunderna skedde, vissa träffade sina kunder direkt medan andra hade den mesta av dialogen per telefon, fax eller
mail. Överlag fanns det en relativt bra kontakt mellan parterna. Vi tror precis som ett av
företagen påpekade att det inte behöver skilja sig så mycket mellan offentlig och privat
kund. Utan det blir vad den offentliga myndigheten gör det till anser vi, för vi har sett
flera exempel där det finns välfungerande kommunikation. Sedan kanske det inte går att
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göra samma ändringar och sälja in produkterna på samma sätt som hos en privat kund
tror vi, men på många andra plan behöver inte konversationerna skilja sig så mycket åt.
Det ska även betonas att det skett en utveckling när det kommer till kommunikationsmöjligheter sen McManus studie gjordes 1991. Dessa förändringar har lett till att det
idag finns andra möjligheter till en snabbare och mer direkt dialog. Vilket vi anser är av
betydelse för den skillnad vi kan se mellan företagen i vår undersökning och de företag
McManus (1991) studerat.
Werling (2010) tog upp att det sker en begränsning av kommunikationen inför en upphandling. Detta sågs inte som ett problem hos de informanter vi intervjuade. Kontakten
var framförallt viktig under samarbetets gång, och den delen tyckte företagen fungerade
bra. Kommunikationsbegränsningarna är alltså inte något som påverkade företagen negativt.
Bilden av hur informationen fungerade i upphandlingarna var däremot inte lika positiv.
Så när det gäller kommunikationen så är den del som finns svårigheter kring i många
fall informationsflödet och vart företagen kan finna den fakta som behövs inför upphandlingarna, men även under pågående samarbete. Utbytet av information spelar en
stor roll i kommunikationen mellan köparna och säljarna, precis som Duncan och Moriarty (1998) kom fram till i sin studie. Därför är detta en del som vi tror att de offentliga
myndigheterna måste lägga mycket fokus på.
5.2.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med kommunikationen?
Fördelarna som lyftes fram gick emot det som McManus (1991) kom fram till i sin studie, där det framgick att företagen i undersökningen upplevde en svårighet med att nå ut
till slutanvändarna framgick. Företag tyckte i vissa fall snarare att det var mer kommunikation med slutkunden än i relationen till en privat kund.
Vi tyckte att det var intressant att företagen påpekade de fördelar de kan erbjuda framför
en större grossist. Att de kunde erbjuda en snabbare kommunikation och hade en högre
grad av flexibilitet eftersom det kan vara kortare beslutsvägar i ett SME-företag. Dialogen kan påverkas positivt för bägge parter av att det i SME-företag ofta kan vara en och
samma person som både producerar och levererar varorna. Detta ger fördel till kunden,
då den som levererar ut kan svara på frågor och kan göra justeringar om det uppkommer
några problem. Medan säljaren i sin tur får en god inblick i hur varorna upplevs av kunden. Vi anser även att det bidrar till att företagen kan vara lyhörda på om det finns nya
möjligheter på marknaden.
Det största hindret, förutom att kommunikationen kunde ta mycket tid i anspråk, var att
informationen var svåråtkomlig. Den informationsbrist som Fee, Erridge och Hennigan
(2002) upptäckte i sina studier bekräftades av företagen. De talade om att informationssökningen var krånglig även om de letade aktivt. Detta gällde både i en inledningsfas av
samarbetet och även då det redan fanns ett etablerat samarbete.
Även det problemet med asymmetrisk information som Bergman m.fl. (2011) tar upp
återfinns hos de företag vi träffat. Många av företagen har påpekat svårigheten med att
få tillgång till information, och att de tror att det är ännu svårare för ett företag som ska
delta för första gången. De flesta företagen upplever att det har blivit lättare med tiden,
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eftersom de vet ungefär vad som förväntas av dem och hur de ska gå tillväga. Vi anser
även att det kan finnas skillnader i tillgången till information beroende på om företagen
har prenumeration på den e-tjänst som kan ge uppdateringar kring upphandlingar. Dessa
skillnader i tillgång till information och kunskap kring upphandlingarna bidrar till problemet med asymmetrisk information.
5.2.3 Förslag på förändringar när det gäller kommunikationen
För att försöka undvika att SME-företagens möjligheter begränsas på grund av problemet med asymmetrisk information så anser vi, precis som Bergman m.fl. (2011), att det
av yttersta vikt att de offentliga myndigheterna försöker bidra till att alla företag ska ha
tillgång till samma information. Sedan tror vi inte att det går att komma ifrån det glappet som finns mellan de företag som har erfarenheter från att tidigare ha deltagit i upphandling och de företag som ska lägga anbud för första gången. Vi anser även att det
finns mer att vinna på att vara tydliga och lämna ut så mycket information som möjligt
till alla företagen. För genom det så kan de offentliga myndigheterna bidra till en positiv
effekt på de priser som återfinns i slutändan. Eftersom osäkerheten kring upphandlingarna påverkar det priset som företagen sätter.
I Walker och Brammers (2012) studie om hållbar upphandling framställdes kommunikationen som en central del och av väsentlig betydelse i samarbetet mellan offentliga
myndigheter och SME-företag. Detta stämmer väl överens med den uppfattningen vi
har fått av de intervjuer vi gjort. Deltagandet bland SME-företagen påverkas av hur väl
informationen når ut till företagen och även kontakten som tagits på initiativ från offentliga myndigheters sida kan vara avgörande. Vi påstår att en viktig del är att kunna avdramatisera och sprida kunskap. Genom detta tror vi att fler kan bli intresserade av att
vara med. Vissa kanske söker aktivt för att hitta information kring upphandlingar och de
träffar som finns. För de som inte redan säljer till offentliga kunder tror vi däremot att
det kan vara svårare att hitta information. Det kanske är först om de får den ”serverad”
som de får upp ögonen för offentlig upphandling.
Fee, Erridge och Hennigan (2002) gav som exempel att underlätta tillgången till informationen och att dela upp större kontrakt i mindre delar för att förenkla för SMEföretagen. Något som vi förstått som viktigt även bland de företag vi intervjuat. Kommunikationen är dock viktig innan de offentliga myndigheterna vidtar åtgärden att dela
upp kontakten. Det är av stor betydelse att de först hade skapat sig en mycket bra förståelse för förutsättningarna och intresset hos SME-företagen. Så att ha en kommunikation
och vara lyhörd för hur marknaden ser ut är också en mycket viktig del för att få in fler
SME-företag i offentlig upphandling. Precis som Bergman m.fl.(2011) tycker vi att de
offentliga myndigheterna redan från start måste vara medvetna om att de krav som ställs
upp är det som avgör hur många företag som kommer välja att lägga anbud.
Vi anser att ett viktigt steg är att göra informationen mer lättillgänglig för alla som kan
vara intresserade. Vi tror att en sida där all info och alla uppgifter finns samlade skulle
underlätta för SME-företagens deltagande. Det kunde dessutom finnas mer information
på varje kommuns hemsida, och om de upphandlar tillsammans med andra kommuner
så kan det finnas länkar till vart man som företag kan vända sig. I Preuss (2011) studie
gavs exempel på åtgärder som gjorts för att förbättra informationen. Dessa åtgärder tänker vi hade fungerat som goda exempel för hur det kunde underlättas här i Sverige. Vi
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är av uppfattningen att ett steg för att nå ut med informationen hade kunnat vara att ha
en sida där all information var samlad, och där även företagen kunde registrera sig så att
de offentliga myndigheterna kan använda sidan för att skapa sig bättre kunskaper kring
vad det finns för företag i dess omgivning. Även om många av företagen talade om
olika e-tjänster för att få information kring kommande upphandling så innehöll ju inte
den tjänsten information runtomkring avtalen.
Det som Theron, Terblanche och Boshoff (2008) skriver, att välja rätt vägar för kommunikation och att se till att informationen som ska utbytas är så relevant som möjligt,
var en viktig del hos de företag vi intervjuat. Företagen föredrog en så rak väg som möjligt för samtal med den offentliga kunden. Vilka kommunikationskanaler som användes
varierade beroende på om det gällde information eller dialog. Mycket av informationen
nåddes via internet. Medan dialogen kring samarbetet oftare kunde vara mer direkt. Vi
tycker precis som Theron, Terblanche och Boshoff (2008) att genom att ha en mer direkt dialog mellan samarbetsparterna så kan en högre grad av effektivitet uppnås. När
det kommer till relevant information bekräftade företagen att detta var en viktig del. Vi
anser att för att underlätta för SME-företagen så behöver de offentliga myndigheterna
vara mycket medvetna om vilka uppgifter som lämnas ut. Det får inte bli för mycket
information, utan det ska endast vara det mest nödvändiga som skickas ut.
Det framkom även att viktig information kunde gå förlorad om mer indirekta kommunikationsvägar användes, så som att skicka mail eller dylikt, eftersom att dessa vägar kan
innebära ett överflöd av information. Detta var precis den risk som Theron, Terblanche
och Boshoff (2008) lyfte fram i sina studier.
5.3 Administration
5.3.1 Hur fungerar administrationen?
Det innebär mycket pappersarbete att delta i en upphandling, både i det inledande skedet
och även om företaget sedan vinner anbudet, precis som MacManus (1991) påstod. Det
var emellertid blandat hur betungande administrationen upplevdes av företagen.
Karjalainen och Kemppainen (2008) beskrev att bristen på deltagande från SMEföretagen var att de upplevde att de saknade resurser inom administration. Här fanns en
skillnad i åsikter beroende på storleken på företagen. Detta beror på att de med fler anställda har andra möjligheter att avsätta tid till administrationen, vissa av företagen hade
även personal som bara sysslade med det administrativa arbetet. Oavsett storlek så
tyckte alla företag att det gick åt mycket tid. Mycket av det som tas upp när vi frågat om
det administrativa arbetet handlar om det som berör att lägga anbud. Det borde vara
klart och tydligt för alla att det finns hjälp att få.
Det Fee, Erridge och Hennigan, (2002) kom fram till gällande problemen med administration i SME-företag stämde även i vissa av de företagen vi intervjuade, framförallt de
företag som inte hade så många anställda. De upplevde att anbudsförfarandet var en
betungande och resurskrävande del i upphandlingsprocessen som tog mycket tid i anspråk.
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När det kommer till det administrativa arbetet som följer av ett vunnet anbud var det
framförallt beställningssystem och fakturering som togs upp. För detta använde sig företagen av olika typer av system. De elektroniska system som Karjalainen och Kemppainen (2008) tar upp har vi kunnat se använts av vissa offentliga kunder. Vi har sett exempel på både elektroniska system för fakturering och beställning. Karjalainen och
Kemppainen (2008) tar även upp att det kan innebära problem för mindre företag, vilket
vi även kunde se hos vissa av företagen. Vi kom fram till att det kan innebära investeringar för att införskaffa ett system som uppfyller offentliga myndigheternas krav. En
del företag upplevde att de inte hade de resurser som krävdes för en sådan omställning
och att det kunde bli en lång inlärningsperiod för att få detta att fungera. Däremot upplevde några av företagen systemen som positiva och att det hade underlättat deras administrativa arbete. Skillnaden i åsikter tror vi har att göra med vilken typ av system företagen har från början och hur stor omställningen blir om de ska införa ett nytt system.
5.3.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med administrationen?
SME-företagen upplever att de saknar förmågan att konkurrera på lika villkor med de
större företagen eftersom dessa företag har helt andra möjligheter när det kommer till
kompetens, resurser att utveckla administrativa system och tillgång till tid. Vi anser att
det är en stor skillnad om det finns tillgång till personal som enbart arbetar med det administrativa eller om det är en och samma person som sköter alla arbetsuppgifter. Det
finns även andra förmågor att göra omställningar när det kommer till administrativa
system.
5.3.3 Förslag på förändringar när det gäller administrationen
De förändringarna för att underlätta samarbetet och även främja nya samarbeten som
företagen tog upp rörde framförallt beställningar, statistik och förfrågningsunderlaget.
Eftersom att omfattningen på förfrågningsunderlaget och förarbetet ser väldigt olika ut
beroende på vilken offentlig myndighet som ska upphandla så anser vi att det borde
vara möjligt att i vissa fall förenkla det. För precis som Bergman m.fl. (2011) så anar vi
att det är av yttersta vikt för utfallet hur förfrågningsunderlaget utformas. Vi tyckte att
förslaget som företagen kom med att eventuellt minska antalet krav, så att endast de
mest nödvändiga är med, verkade rimligt. Genom att göra förfrågningsunderlaget lättbegripligt och att utforma det så att det blir så tydligt som möjligt tror vi att fler SMEföretag kan känna att de har möjlighet att delta i upphandlingen.
Eftersom att företagen hade olika system för beställning upplevde vi att åsikterna kring
detta varierade beroende på hur omständigt det systemet som fanns var. De offentliga
myndigheterna måste se över vad för typ av system som kan komma att fungera för företagen. För precis som Karjalainen och Kemppainen (2008) beskrev så kan det annars
bli svårt för SME-företagen att vara med. Och om företagen ska behöva göra anpassningar i sina administrativa system för att kunna sälja till den offentliga myndigheten så
tror vi att det hade underlättat mycket om det fanns stöd att få, både ekonomiskt och
kunskapsmässigt.
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Mycket av det som tas upp när vi frågat om det administrativa arbetet handlar om det
som berör att lägga anbud. Och precis som Fee, Erridge och Hennigan (2002) beskriver
så kan det vara en mycket krävande del som göra att SME-företagen upplever att de inte
har möjlighet att delta. Av de reaktioner som vi mött hos företagen så anser vi att om
fler företag var medvetna om att det kan finnas hjälp att få när de ska lägga anbud så
hade fler känt att de kan delta. För vissa av företagen har uttryckt att det inte känns som
att det är någon idé att lägga massa tid på att utforma ett anbud när det inte är säkert att
de kommer att vinna. Genom att de får hjälp så kan tiden minskas ner och att det kan bli
värt att åtminstone chansa på att de kan vinna anbudet. Vi upplever därför att det borde
vara klart och tydligt för alla företag att det finns hjälp att få. Och när företagen väl har
erfarenheten sedan så kan de sprida vidare att det inte behöver vara så besvärligt.
5.4 Distribution
5.4.1 Hur fungerar distributionen?
Distributionen är en viktig del för SME-företagen i samarbetet med den offentliga kunden. Den kan till och med vara avgörande ifall ett företag ska kunna delta eller inte.
Bland de vi har intervjuat finns det SME-företag med olika former av leveranssätt.
Dessutom finns det också företag som har valt att inte fortsätta sitt samarbete med en
offentligkund. Vi lade inte märke till att det skulle finnas skillnader i företagens åsikter
eller tankar mellan de olika grupperna. De diskuterade samma saker vad det gäller distributionen till offentlig kund. Skillnaderna vi såg beror på storleken på företaget då de
större företagen har andra möjligheter vad det gäller distributionen.
De åsikter om distributionen som framkom i resultatet angående direkt försäljning handlade till mesta del om hur det hade underlättat för företagen om det hade funnits en distributionscentral. Detta är ett logiskt resultat eftersom vi är av samma åsikt som Bosona
och Gebresenbet (2011) att om det är små produktionsvolymer så blir det svårt för ett
mindre företag att leverera till en större kund med många enheter. Detta stämmer även
överens med andra svar vi har fått där företag berättade att de hade kunnat expandera
om det funnits en distributionscentral. För när vi ser till de mindre företagen så förstår
vi att det kostar dem mycket i förlorad arbetstid att leverera ut till alla enheter vilket inte
skapar något mervärde, den tiden kan de istället lägga på produktionen och kunna tillverka mer. Detta blir extra tydligt i de kommuner eller regioner som har låga volymer
fördelade på många enheter. Detta genererar extra långa transportsträckor och ska varje
enskilt företag leverera så förlorar de på att ha de kommunerna eller regionerna som
kunder och som Bosona och Gebresenbet (2011) säger så spelar logistiken en viktig roll
i samarbetet. Detta problem kan kommunerna och regionerna underlätta genom att bistå
eller åtminstone vara med bygga upp distributionscentraler. Det finns redan fungerande
samarbeten mellan kommuner och externa logistikföretag som de offentliga myndigheterna kan ta efter.
Trots att de SME-företag som intervjuats hade olika leveranssätt så såg vi inga skillnader i deras åsikter kring en distributionscentral. Vi noterade att de som levererar via en
distributionscentral har kunnat expandera tack vare att volymen inte blev en så viktig
del i det hela utan företagen då kunde ta fler små beställningar utan att det påverkade
distributionen. Detta resultat sammanfaller väl med vad Bosona och Gebrenbet (2011)
kom fram till i sin studie. Om det inte hade funnits en distributionscentral hade det blivit
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för kostsamt att lägga anbud på mindre volymer och vissa företag menade att de inte
hade varit intresserade av att delta i upphandlingar. Detta anser vi är en sak för kommunerna eller regionerna att ha i åtanke då de försöker få in mer närproducerad mat i sortimentet. Det finns ju även kommuner som har distributionscentraler i liten skala då de
får leveranserna till ett centralkök. Detta kanske är en möjlighet för kommunerna eller
regionerna att få in fler mindre företag i upphandlingarna.
5.4.2 Vilka fördelar och nackdelar finns med distributionen?
De flesta informanterna anser att en distributionscentral skulle kunna vara en fördel för
SME-företagen jämfört med till exempel en grossist. Vi tycker att det skulle ge de
mindre företagen en chans att delta i upphandlingarna och det kanske inte alltid krävs en
stor distributionscentral utan ibland kanske det kanske lösas med att leverera till ett
centralkök. Detta skulle effektivisera distributionen och som Björklund (2012) påpekar
så skulle det också gynna både miljön och kostnaderna att kunna samköra sina transporter. För när vi ser till de mindre företagen kan det vara svårt för dem att uppnå miljökraven i upphandlingarna och skulle de då kunna leverera via distributionscentral så kan de
delta i alla fall.
I våra diskussioner om transporterna så var det distributionscentraler som kom upp vid
flest tillfällen. Vi håller med informanterna om deras åsikter vad gäller detta då distributionscentraler hade underlättat för de mindre företagen men även att det hade varit
positivt med tanke på miljön. Det fanns dock två informanter som såg potentiella nackdelar med distributionscentralerna, det var att den nära kontakten med slutkunderna
kunde bli mer begränsad. Kontakten med till exempel kostchefer eller kökspersonal som
informanterna träffar då de levererar sina produkter själva är en viktig del av samarbetet, då det skapar en lyhördhet från bägge sidor och en förståelse för varandras situationer. En annan aspekt som påtalades var att det blir svårare med leveranser av färska
produkter då företaget tappade en dag på leveranser.
En annan stor fördel med att kommunerna eller regionerna använder sig av distributionscentral är att det skulle minska risken för olyckor på till exempel skolorna. Då lastbilarna skulle bli färre och möjligtvis kunde även rutterna läggas då det var så lite barn
ute som möjligt. Även Björklund (2012) påtalar att detta bidrar till en större säkerhet,
för barnen, i exempelvis skolorna.
5.4.3 Förslag på förändringar när det gäller distributionen
En distributionscentral skulle underlätta för SME-företag att vara med att konkurrera
med de större grossisterna. Det kan även vara så att det är ett sätt som möjliggör för ett
mindre företag att över huvud taget kunna delta i upphandlingar. Detta tack vare att
transportkostnaderna skulle bli mycket lägre än om leveranserna skulle skötas av företagen var för sig. En annan positiv aspekt med att ha en distributionscentral är att lastbilarnas fyllnadsgrad skulle öka. Detta stämmer med Björklunds (2012) uppfattning om
att genom minskad transportsträcka, tid och antal leveranser gör att transporterna effektiviseras.
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Distributionscentraler anser vi inte bara är positivt för företagen utan även för kommunerna och regionerna i och med det att miljön gynnas och att de kan handla mer närproducerade livsmedel. Om kommunerna eller regionerna, såsom Björklund (2012) beskriver, vill införa effektivare transporter så tror vi att det underlättar om de tog initiativ
till träffar för företagen eller att de kommer med förslag till företagen om hur en effektivare lösning kan se ut. Vi tror att om kommunerna eller regionerna arbetar fram förslag
på färdiga lösningar så kommer antalet anbud att vara högre.

40

6.

SLUTSATS

I slutsatskapitlet presenteras det vi kommit fram till i vår undersökning. Sedan reflekterar vi över de eventuella brister vår undersökning kan inn ehålla. För att till sist diskuteras även förslag på vidare studier inom omr ådet.
Den slutsats vi kan dra av undersökningen är att kommunikation, administration och
distribution är de viktigaste delarna i ett samarbete. För att SME-företagen på den offentliga marknaden ska kunna öka så krävs det att upphandlingarna bryts ner i mindre
delar, att informationen blir lättillgänglig samt att det skapas distributionscentraler.






Kommunikationen är bra när det gäller dialogen mellan företagen och de offentliga kunderna men det hade underlättat för företagen om informationen görs mer
lättillgänglig. En annan viktig del är att sprida kunskap och avdramatisera den
offentliga upphandlingen.
När det kommer till administrationen är det helt avgörande hur de offentliga
myndigheterna väljer att utforma upphandlingen. Genom att bara ta med de
nödvändigaste kraven och minska omfattningen på dokumenten kan det administrativa arbetet inför en upphandling kännas mindre betungande för SMEföretagen.
Distributionen är en betydande faktor i huruvida företag kan delta i upphandlingar. Ifall en distributionscentral skapas i kommunerna eller regionerna så bidrar det till att fler SME-företag kommer att kunna delta men även att de som
redan har ett samarbete med en offentlig kund får större möjlighet att utöka sin
verksamhet.

Upphandlingsprocessen är en stor del i hur samarbetet kommer att se ut, eller om det
ens finns möjlighet för de lokala SME-företagen att samarbeta med en offentlig kund.
Genom att se över den och tänka sig för innan de offentliga myndigheterna sätter igång
kan bli helt avgörande för hur många som kommer att delta. Upphandlingar måste brytas ner i mindre poster för att både underlätta för SME-företagen men också för att öka
konkurrensen då fler kan vara med och lägga anbud. Det är även av stor betydelse hur
noggrant förarbete som gjorts inför förfrågningsunderlaget, detta måste vara tydligt och
väl genomtänkt.
I undersökningen såg vi till företag med olika försörjningsmodeller, emellertid så märktes inga direkta skillnader i deras åsikter. Det är inte heller någon påfallande skillnad
mellan de som har avtal idag och de som har valt att inte delta längre. Däremot så är det
skillnad i företagens åsikter, beroende på företagens storlek. De mindre företagen med
upp till tio anställda kan uppleva andra svårigheter än de företagen med fler anställda.
Samarbetet upplevs dessutom olika beroende på hur avtalen såg ut. De med delat avtal
har en mer negativ inställning till samarbetet.

6.1 Reflektioner över undersökningens genomförande
Det gjordes ett urval bland företag med olika försörjningsmodeller inför den empiriska
undersökningen. Fyra av företagen skulle vara direkt försörjande och fyra skulle leve41

rera via distributionscentral. Vi såg inga skillnader i dessa företagens åsikter. Dock så
upplevde vi att det fanns skillnader i företagens åsikter beroende på hur stora de var.
Detta kanske är en aspekt som borde ha tänkts igenom innan undersökningen och en
indelning kunde gjorts med olika storlekar på företag.
Emellertid upplever vi att de aspekter som tas upp i slutsatsen var gemensamma för alla
företagen och där hade storleken på företagen inte någon betydelse.

6.2 Förslag till fortsatta undersökningar
Eftersom vår undersökning har begränsats till livsmedelsupphandling så hade det varit
intressant att studera om det finns skillnader mellan SME-företag i helt olika branscher.
Istället för att begränsa sig till en typ av varor eller tjänster kunde det vara företag som
säljer helt olika produkter till den offentliga kunden. Det hade varit av intresse att se
ifall det fanns skillnader mellan de olika branscherna och om det fanns saker att lära
från varandra. En annan möjlighet till fortsatta studier hade varit att göra närmare
undersökningar i de kommuner som upplevts som bra samarbetspartners av lokala
SME-företag, för att se på vad som gjort deras upphandling så framgångsrik. Det hade
även varit intressant med ytterligare studier med SME-företag som står i ”startgroparna”
och som skulle vilja inleda ett samarbete med en offentlig kund. Det hade varit intressant att få en inblick i deras tankar och funderingar.
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8.

BILAGOR

8.1 Intervjufrågor – till företag som deltar i offentlig upphandling
Fakta om företaget
 Kan du berätta lite om ert företag? Hur många anställda? Antal verksamma år?
 Vad har du för befattning och hur länge har du arbetat på företaget?
 Hur stor erfarenhet har företaget av offentliga upphandlingar?
 Kan du beskriva hur avtalet ser ut? Hur mycket pengar handlar det om? Hur lång
är er avtalsperiod?
 Hur stor andel av försäljningen sker till kommun?
Allmänt:
Möjligheter
 Vad skulle du säga är den största fördelen för er med att sälja till en offentlig
kund?
 Tror du att småföretagare har några fördelar jämfört med de större företagen?
Vilka i så fall?
 De som lämnar anbud, vad är det som gör att de har valt att ta det steget?
 Vad kommer det sig att ni valde att lämna anbud?
Hinder
 Tror du att småföretagare har några nackdelar jämfört med de större företagen?
Vilka i så fall?
 Vad tror du är de största hindren för små producenter?
 Vilka är de största skillnaderna mellan att sälja till en kommun och en annan
kund?
 Kommer ni att lägga anbud i framtiden?
 Tror du att bristen på anbud från de små producenterna beror på ointresse eller
okunnighet kring offentlig upphandling?
Förändringar
 Vad tror du krävs för att fler ska bli intresserade av att delta?
 Vilka förändringar behövs för att få in fler anbud?
 Är de ansträngningarna som görs för att få med fler mindre producenter tillräckliga eller finns det något som det kunde ha varit mer av?
 Hur tycker du att samarbetet mellan producenterna och kommunerna hade kunnat utvecklas?
 Tror du att det skulle kunna underlätta om det fanns ett sätt för producenterna att
samarbeta i upphandlingarna?
 Vilka är dina tips och idéer för att utveckla de små företagens möjligheter i offentlig upphandling?
Kommunikation och information
 Hur tycker du att dialogen med kommunerna fungerar?
I






Hur tycker du att informationen kring upphandlingarna fungerar?
Var hittar ni informationen kring upphandlingarna? Finns några svårigheter att
få tillgång till den information som ni behöver?
Om du skulle komma med förslag för att förbättra kommunikationen och informationen vad skulle det vara?
Ser du stora skillnader i kommunikationen mellan försäljningen till kommun och
försäljningen till privat kund?

Administration
 Hur tycker du att den administrativa delen fungerar i upphandlingarna?
 Har ni behövt göra några förändringar?
 Hur mycket tid tar det administrativa arbetet?
 Om du skulle komma med förslag för att underlätta administrationen, vad skulle
det vara?
Logistik
 Hur transporterar ni till kommunerna? Och hur upplever ni att det fungerar?
 Hur stor blir transportkostnaden för er? I relation till försäljning?
 Har ni några miljökrav från kommunerna vad det gäller transporterna?
 Vid leveranserna hur stor fyllnadsgrad har ni på era transporter?
 Har du några förslag på hur man skulle kunna underlätta transporterna?
För de producenterna som är direkt försörjande
 Hur många olika platser levererar ni till hos era offentliga kunder?
 Om det skulle skapas en samlastningscentral skulle ni då kunna expandera på
marknaden? Är transporterna ett hinder för er att expandera?
För de producenterna som levererar via samlastningscentral
 Vad betyder det för er att ni kan leverera genom en samlastningscentral?
 Har ni kunnat expandera på marknaden tack vare att ni använder er av samlastningscentral?
Lönsamhet
 Skulle du säga att det är en lönsam affär att delta i offentlig upphandling?
 Hur har affären påverkat er ekonomi?
 Hur beräknar ni er lönsamhet?
Anpassningar
 Har några anpassningar behövts göras för att uppfylla kundens önskan? T.ex.
vad gäller produkten, produktionen eller logistiken?
 Om så är fallet, vilka?
 Vad har dessa anpassningar inneburit för er?
 Har dessa varit kostsamma?
 Har ni blivit erbjudna någon hjälp vid anpassningarna?

II

8.2 Intervjufrågor – till företag som har deltagit i offentlig up phandling
Fakta om företaget
 Kan du berätta lite om ert företag? Hur många anställda? Antal verksamma år?
 Vad har du för befattning och hur länge har du arbetat på företaget?
 Hur stor erfarenhet har företaget av offentliga upphandlingar?
 Hur såg ert avtal ut? Hur mycket pengar handlade det om? Hur lång var er avtalsperiod?
 Hur stor andel av försäljningen var till offentlig kund?
Allmänt:
Möjligheter
 Vad skulle du säga var den största fördelen för er med att sälja till en offentlig
kund?
 Tror du att småföretagare har några fördelar jämfört med de större företagen?
Vilka i så fall?
 De som lämnar anbud, vad är det som gör att de har valt att ta det steget?
 Vad kommer det sig att ni valde att lämna anbud?
Hinder
 Vad kommer det sig att ni valde att inte delta längre?
 Tror du att småföretagare har några nackdelar jämfört med de större företagen?
Vilka i så fall?
 Vad tror du är de största hindren för små producenter?
 Vilka är de största skillnaderna mellan att sälja till en kommun och en annan
kund?
 Kommer ni att lägga anbud i framtiden?
 Tror du att bristen på anbud från de små producenterna beror på ointresse eller
okunnighet kring offentlig upphandling?
Förändringar
 Vad tror du krävs för att fler ska bli intresserade av att delta?
 Vilka förändringar behövs för att få in fler anbud?
 Är de ansträngningarna som görs för att få med fler mindre producenter tillräckliga eller finns det något som det kunde ha varit mer av?
 Hur tycker du att samarbetet mellan producenterna och kommunerna hade kunnat utvecklas?
 Tror du att det skulle kunna underlätta om det fanns ett sätt för producenterna att
samarbeta i upphandlingarna?
 Vilka är dina tips och idéer för att utveckla de små företagens möjligheter i offentlig upphandling?
Kommunikation och information
 Hur upplevde du att dialogen med kommunen fungerade?
 Hur upplevde du att informationen kring upphandlingarna fungerade?
 Var hittade ni informationen kring upphandlingarna? Fanns det några svårigheter att få tillgång till den information som ni behövde?
III




Om du skulle komma med förslag för att förbättra kommunikationen och informationen vad skulle det vara?
Ser du stora skillnader i kommunikationen mellan försäljningen till kommun och
försäljningen till privat kund?

Administration
 Hur tyckte du att den administrativa delen fungerade i upphandlingarna?
 Behövde ni göra några förändringar?
 Hur mycket tid tog det administrativa arbetet?
 Om du skulle komma med förslag för att underlätta administrationen, vad skulle
det vara?
Logistik
 Hur transporterade ni till kommunerna? Och hur upplevde ni att det fungerade?
 Hur stor var transportkostnaden för er? I relation till försäljning?
 Hade ni några miljökrav från kommunerna vad det gällde transporterna?
 Vid leveranserna hur stor fyllnadsgrad hade ni på era transporter?
 Har du några förslag på hur man skulle kunna underlätta transporterna?
För de producenterna som är direkt försörjande
 Hur många olika platser levererade ni till hos era offentliga kunder?
 Om det hade funnits en samlastningscentral skulle ni då kunna expanderat på
marknaden? Var transporterna ett hinder för er att expandera?
För de producenterna som levererar via samlastningscentral
 Vad betydde det för er att ni kunde leverera genom en samlastningscentral?
 Kunde ni expandera på marknaden tack vare att det fanns en samlastningscentral?
Lönsamhet
 Skulle du säga att det är en lönsam affär att delta i offentlig upphandling?
 Hur påverkade affären er ekonomi?
 Hur beräknar ni er lönsamhet?
Anpassningar
 Behövde ni göra några anpassningar för att kunna sälja till offentlig kund? T.ex
vad gäller produkten, produktionen eller logistiken?
 Om så var fallet, vilka?
 Vad innebar dessa anpassningar för er?
 Var dessa kostsamma?
 Blev ni erbjudna någon hjälp vid anpassningarna?
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