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Abstract 
This thesis investigates the status of SME’s (small and medium-sized enterprises) in public procurement 

inside EU, with special focus on “shortlisting”, transaction costs and the incentive structure of public 

procurers.  

The EU directive on public procurement (Directive 2014/24/EU), seeks to make public procurers favor 

SME’s more in their purchasing. One attempt in that direction has been to ease the criteria’s, which can be 

set for the economic operators “economic and financial standing”. This means that public procures can now 

only demand that the minimum yearly turnover of the economic operators, is equal to or below twice the 

amount of the estimated contract value, unless certain exceptions apply.  

This thesis seek to analyze how those rules apply in the “shortlisting” phase, where the public procurers 

reduce the number of prequalified candidates that will get an invitation to tender, and what possible 

problems could emerge from those rules in light of the equality principle.  

Another issue that is frequently mentioned concerning public procurement, is that of the transaction costs 

involved. Typically, they are mentioned in conjunction with complaints about the heavy administrative 

burdens, associated with the bidding process. However, transaction costs are not confined to the bidding 

process, but is an element that affects the entire contract process.  

This thesis seek to analyze whether firm size have an impact on the transaction costs suffered, in order to 

better understand the barriers that SME’s face in procurement.  

It is also of importance to understand what benefits there might be, in selecting SME’s in procurement. A 

popular argument is that SME’s possess several advantages in e.g. innovation and market adaptability, 

which are qualities that seemingly fits in well with the public procurement directive, and the Europe 2020 

strategy in general. The question then becomes why SME’s are still underrepresented, in public 

procurement statistics.  

This thesis seek to analyze the incentive structure of public procurers, what benefits SME’s can provide with 

in public procurement,  and how those benefits fall into the incentive structure of public procurers.  
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1. Kapitel 1 
Indledning 
I EU står offentligt indkøb for 20 pct. af det samlede BNP1. Dette gør det til en af de primære instrumenter i 

EU’s målsætning om at etablere et indre marked med fri bevægelighed, bæredygtig økonomi og effektiv 

konkurrence jf. art. 3, stk. 3. TEU. I Danmark står offentligt indkøb for omkring 15 pct. af det samlede BNP2, 

og er ligeledes anset som en af de vigtigste områder til at udvikle og effektivisere den danske økonomi.  

En af de primære elementer i den europæiske økonomi er små- og mellemstore virksomheder (herefter 

kaldet SMV’er). SMV’er repræsenter 99,8 pct. af alle virksomheder i EU3 (i Danmark er dette tal 97 pct.4), og 

er således anset som rygsøjlen for økonomien. Men selvom de er stærkt overrepræsenteret i økonomien, 

er de underrepræsenteret i offentligt udbud.  

I EU bidrager SMV’er med mere end halvdelen til den europæiske økonomi, og vinder omkring 56 pct. af 

udbudskontrakterne. Men set i forhold til kontraktværdien af de udbud som SMV’er vinder, svarer dette 

kun til 29 pct. af markedsandelen5. I Danmark står SMV’er for 32,1 pct. af private virksomheders samlede 

omsætning, og vinder omkring 47 pct. af udbuddene6.   

EU-kommissionen har tillagt særlig opmærksomhed til dette problem, og samtidig anderkendt at SMV’er er 

essentiel for en stabil økonomi, jobskabelse og innovation7. SMV’er er således også en essentiel del af  

Europa-2020 planen om en ”intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi”, hvilket også fremgår direkte af 

EU-kommissionens pressemeddelelse8: ” Frem mod 2014-2020 skal investeringerne ifølge rapporten være 

fokuseret på energieffektivitet, beskæftigelse, social inklusion og SMV'er til størst mulig gavn for borgerne ”.  

Den primære retskilde i forhold til offentlige indkøb er Udbudsdirektivet. Med Udbudsdirektivet fra 20149 

er der således sat stærkt fokus på at øge SMV’ers deltagelse i offentligt udbud, hvilket fremgår klart af 

præamblen som allerede i stk. 2. tilsiger at offentlige indkøb skal ”… revideres og moderniseres for at gøre 

anvendelsen af de offentlige midler mere effektiv, navnlig ved at fremme små og mellemstore 

virksomheders (SMV'ers) deltagelse i offentlige udbud… ”. 

Det er dog ikke første gang, der tages initiativ i den retning; inklusionen af SMV’er i offentlige indkøb har 

været et varmt emne for den juridiske og økonomiske litteratur i over 20 år10. Dette speciale har derfor som 

primært formål at bidrage til forståelsen af de problemstillinger SMV’er står overfor, både økonomisk og 

juridisk, med særligt fokus på Udbudsdirektivet i den juridiske del.  

 

                                                           
1 EU-Kommissionen (2014), SWD(2014) 262 final, Annual Public Procurement Implementation Review 
2 KFST (2015), Status for offentlig konkurrence 
3 PWC (2014), SMEs' access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU 
4 KFST (2013), Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud 
5 Op. Cit.  
6 Op. Cit. Det har i den danske analyse ikke været muligt at vurdere hvilken markedsandel dette svarer til. 
7 EU-Kommissionen, KOM (2008) 394 endelig, "Tænk småt først" En "Small Business Act" for Europa 
8 Bruxelles, 23. juli 2014 
9 Direktiv 2014/24/EU 
10 Bannock and Peacock (1989) Governments and Small Business 
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Indledning til problemstillingen 
I modsætning til andre lande (fx USA) anvender EU sjældent såkaldt positiv diskrimination, for at nå 

politiske mål, men forsøger i stedet at nå politiske mål gennem kombinationen af fri konkurrence og 

ligebehandling. Dette har EU-kommissionen også taget direkte stilling til med henblik på SMV’ers deltagelse 

i offentlige indkøb, hvor denne udtaler:  

Dette betyder at EU i stedet prøver at nedbryde de barriere som hindrer en effektiv konkurrence, under 

hensyn til proportionalitetsprincippet jf. art. 5, stk. 4 TEU.    

I henhold til principperne om fri konkurrence og ligebehandling, er det derfor relevant at bidrage til 

forståelsen af, hvilke konkurrencemæssige fordele og ulemper SMV’er besidder, særligt set i forhold til 

store virksomheder. Store virksomheder er som nævnt betydeligt overrepræsenteret i udbud11, hvorfor det 

er særligt relevant at foretage en komparativ analyse mellem dem og SMV’er i forhold til de økonomiske 

parametre, som kan give en begrundelse for denne forskel i deres deltagelse i offentligt udbud.  

Det er en normal antagelse at store virksomheder bliver valgt på grundlag af deres ressource- og 

kompetencemæssige overlegenhed. Per definition har store virksomheder bedre ressourcer end SMV’er, og 

ressourcer er i mange henseender en god indikator for en virksomheds kompetencer og stabilitet. Men i 

forhold til loven om aftagende udbytte, er det vigtigt for offentlige indkøbere at være i stand til at vurdere 

på hvilket punkt ressourcemængden begynder at aftage i værdi, i forhold til den opgave som ordregiveren 

ønsker løst.  

Derudover er det på ingen måde givet per se, at store virksomheder er mere kompetente end SMV’er. Som 

det flere gange er bemærket i den akademiske litteratur, samt af lovgivere, kan der være adskillige fordele i 

at anvende SMV’er i offentlige indkøb. EU-kommissionen bemærkede i den forbindelse at: ” Vores evne til 

bygge på de små og mellemstore virksomheders (SMV'ernes) potentiale for vækst og innovation vil derfor 

være af afgørende betydning for EU's fremtidige velstand. ”12 SMV’er er som udgangspunkt ofte dynamiske, 

hvorfor det  er svært at konkludere noget generelt, men en antagelse som bl.a. skal udforskes i denne 

afhandling, er at SMV’er som ansøger/deltager i offentlige udbud, gør det, fordi de mener de kan bidrage 

med noget unikt. Denne særlige intention – om at skabe noget grundlæggende nyt - vil derfor gøre, at 

SMV’er i højere grad end store virksomheder vil bidrage til innovation, jobskabelse, og andre politiske mål.  

                                                           
11 KFST (2015), Status for offentlig konkurrence 
12 EU-Kommissionen, KOM (2008) 394 endelig, "Tænk småt først" En "Small Business Act" for Europa, s. 1 

” Aktører har ind imellem foreslået at indføre foranstaltninger vedrørende positiv særbehandling for 

SMV'er som f.eks. forudgående fastsættelse af indkøbskvoter, som udelukkende er reserveret til 

SMV'er. I modsætning til vores samhandelspartnere, som har indført sådanne foranstaltninger, er EU 

ikke fortaler for at reservere markeder til særlige virksomheder. Sådanne foranstaltninger ville 

endvidere være i strid med princippet om ligebehandling af tilbudsgivere, en grundlæggende søjle i 

EU's regler om offentlige indkøb, forankret af Domstolen i traktatens frihedsrettigheder. ” 

EU-kommissionen, KOM (2011) 15 endelig, Grønbog, s. 29. 
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Problemstillingen 
I udbudsretlige undersøgelser har SMV’er udtalt, at den største barriere for dem ligger i 

udvælgelsesfasen13. En barriere, som ofte bliver nævnt i den forbindelse, er at de offentlige ordregivere 

sætter for høje krav til økonomisk og finansiel formåen i aktørbedømmelsen14. I den forbindelse har 

Udbudsdirektivet fra 2014 forsøgt at nedbryde den barriere, bl.a. ved at begrænse de krav som offentlige 

ordregivere må sætte til minimumsomsætning i udvælgelsesfasen.  

Herved opstår der en potentiel problemstilling i forhold til udvælgelsen af de prækvalificerede økonomiske 

aktører, da der umiddelbart ikke er noget til hinder for, at offentlige ordregivere tillægger vægt på den del 

af virksomhedens omsætning, som går ud over minimumskravet uagtet om disse er prækvalificeret.  

En anden barriere som SMV’er står særligt står overfor, er de transaktionsomkostninger, der er forbundet 

med udbud15. Typisk nævnes transaktionsomkostningerne i forbindelse med de tunge administrative 

byrder, som er forbundet med en udbudsproces. Rent intuitivt rammer disse omkostninger SMV’er 

hårdere, eftersom de i mindre grad har ressourcerne til at dække de omkostninger.  

Transaktionsomkostningerne begrænser sig ikke kun til selve udbudsprocessen, men er et element som 

påvirker hele aftaleforløbet. Derved bliver det relevant at afklare, hvilken effekt virksomhedsstørrelse kan 

have på transaktionsomkostningerne, da dette kan bidrage til forståelsen af SMV’ers stilling i offentligt 

udbud.  

Fra den betragtning er det derfor også relevant at sætte fokus på offentlige ordregivere. Offentlige 

ordregivere har i EU-regi fået skarp kritik for deres manglende evne til at tænke strategisk i deres indkøb16. 

Dette resulterer fx i at de lægger for meget vægt på pris frem for andre faktorer (fx teknisk formåen), og 

ikke er gode til at tænke langsigtet i deres beslutninger fx med henblik på innovation.   

Dette er bl.a. en konsekvens af at offentlige ordregivere i høj grad arbejder under en meget risikoavers 

kultur17. Derfor er det særligt relevant at belyse, hvordan incitamentsstrukturen i det offentlige kan have 

særlig påvirkning på SMV’er i forhold til offentligt indkøb.   

Problemformuleringen 
Ovenstående problemstilling ønskes besvaret med følgende spørgsmål: 

Juridisk 
Er udbudslovens bestemmelser om minimumsomsætningskrav i udvælgelsesfasen, forenelig med det EU-

retlige ligebehandlingsprincip? 

Økonomisk 
Hvordan er SMV’er økonomisk stillet i forhold til store virksomheder, set i et 

transaktionsomkostningsperspektiv?  

                                                           
13 EU-kommissionen, KOM (2011) 15 endelig, Grønbog, s. 29. 
14 EU-Kommissionen, SEC (2008)2193, Bedste Praksis for SMV'ers adgang til Offentlige Indkøbskontrakter 
15 Udbudsrådet (2010) Analyse af Barrierer for Konkurrenceudsættelse i Den Offentlige Sektor, s. 7 
16 EU-Kommissionen, Public Procurement as a Driver of Innovation in SMEs and Public Services, s. 13 
17 Ibid 
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Integreret 
Hvilke problemstillinger opstår i forhold til SMV’ers evner og offentlige ordregiveres incitamentsstruktur, 

set i et retsøkonomisk perspektiv? 

Metode 
For at besvare problemformuleringen vil følgende metode blive anvendt:  

Juridisk metode 
De juridiske spørgsmål vil blive besvaret ud fra en retsdogmatisk analyse.  

Retsdogmatisk analyse vil sige at beskrive, fortolke og systematisere gældende ret. Det er essentielt at 

analysen holder sig indenfor den juridiske metode, således at det juridiske problem bliver fortolket ens af 

alle jurister, og dermed ideelt set skulle komme frem til den samme konklusion18.  

Gældende dansk ret vil ud fra en retsdogmatisk analyse systematiseres ud fra: 

1. Regulering 

2. Retspraksis 

3. Retssædvaner 

4. Forholdets natur 

Hvor der i selve retskildelæren ikke holdes nogen rangorden, vil der i den retsdogmatiske analyse opstilles 

et hierarki baseret på ovenstående, i henhold til lex-superior princippet.  

Selvom dansk ret også er et fokuspunkt i denne afhandling, udspringer den danske Udbudslov direkte af 

Udbudsdirektivet. Udbudsdirektivet er bindende sekundær regulering, og har direkte virkning i Danmark jf. 

art. 288 TEUF, hvilket tilsiger at Udbudsloven skal fortolkes ud fra en EU-konform fortolkning19.   

EU-konform fortolkning jf. art. 4, stk. 3. TEU og art. 288 TEUF, tilsiger at EU-regulering som har direkte 

virkning i medlemslandende, skal fortolkes loyalt og ud fra retskildens målsætning, hvilket i EU-retlige 

direktiver typisk fremgår direkte af direktivets præambel.  

Dette har også særlig betydning for fortolkningen af retskilderne. I EU-retten skal retskilderne fortolkes i 

lyset af EU-retten som helhed, den bagved liggende målsætning og EU-rettens udviklingstrin på tidspunktet 

for de pågældende bestemmelsers anvendelse20.  

I forhold til Udbudsloven vil der således anvendes en subjektiv fortolkningslære, hvor der i tråd med dansk 

rets tradition, vil tillægges vægt på lovens forarbejder. I EU-retten anderkendes forarbejder typisk ikke som 

en retskilde, og der vil derfor foretages en mere objektiv fortolkningslære, hvor retskildernes fortolkes ud 

fra teksten i reglerne, samt formålene som beskrevet i præamblen21.  

  

                                                           
18 Nielsen & Tvarnø (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 31 
19 Ibid. S. 137 
20 C-283/81, SrL CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Sundhedsministeriet i Rom, præmis 20 
21 Op. Cit. s. 241 
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Økonomiske metode 
De økonomiske spørgsmål vil besvares ud fra teorien bag Nyinstitutionel økonomi, hvilket betegnes som 

studiet om de kapitalistiske økonomiske institutioner, med særligt fokus på virksomheder, markeder og 

relationelle kontrakter (Williamson, 1985)  

Teorien har sine rødder i den berømte artikel fra Ronald Coase (1937) ”The Nature of the Firm”, som søgte 

at afklare, hvilke faktorer, der gjorde at økonomisk aktivitet blev internaliseret i en organisation.  

Teorien blev navngivet af Oliver Williamson (1975)22, og fik betegnelsen ”ny”, fordi den gjorde op med den 

komplette afvisning af neoklassisk teori, som gør sig gældende i den traditionelle skole 

indenfor ”institutionel økonomi”.  Derfor skal nyinstitutionel økonomi ses som studiet af økonomiske 

organisationer, baseret på en modificeret tilgang til neoklassisk økonomi i henhold til effektivitet og 

allokeringsspørgsmål. Disse forhold vil blive nærmere beskrevet i det økonomiske kapitel.  

Transaktionsomkostningsteori er et centralt emne i nyinstituionel økonomi, og er den primære teori der 

gør sig gældende i den økonomiske analyse i denne afhandling, hvilket vil blive nærmere specificeret i det 

økonomiske afsnit.  

Retsøkonomisk metode 
Retsøkonomi, eller law and economics (som er det internationale begreb), er en økonomisk disciplin23 som 

søger at afklare økonomiske problemstillinger omkring en given lov, eller aspekter som vedrører loven. 

Grundlæggende kan det defineres som ”anvendelsen af økonomisk teori, særligt mikroøkonomisk teori, til 

undersøgelsen af opståen, udvikling og virkninger af retten og retlige institutioner”24. 

Igen var det Ronald Coase som i 1960 med artiklen ”The problem of social cost” startede denne disciplin, 

med hans teori omkring fordelingen af ejendomsrettigheder (Coase Teoremet), og bidrag til 

transaktionsomkostningsteorien.  

I modsætning til det økonomiske afsnit, vil den økonomiske teori i dette kapitel være baseret på neoklassisk 

økonomi. Under neoklassisk økonomi antages det at agenterne er fuldt rationelle, har fuld information, 

ressourcerne er begrænsede og behovet uendeligt25. 

Der vil i dette kapitel inkluderes nyttefunktioner og efficiensteorier. En nyttefunktion skal ses ud fra 

agenternes behov, for at få mest muligt ud af begrænsede ressourcer. Derved kan der opstilles modeller 

som kan illustrere, hvordan agenterne kan anvende deres indkomst for at få maksimal nytte (nytte vil i 

dette kapitel være synonymt med penge).  

Efficiens skal forstås som optimal allokering af ressourcer, under en given indsats. Den optimale allokering 

vil afhænge af den teori man baserer efficiens-begrebet på, i det retsøkonomiske kapitel vil Pareto- og 

Kaldor-Hicks efficiens blive anvendt26. 

 

                                                           
22 Markets and Hierarchies, Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization 
23 Og ikke en integration mellem juridisk og økonomisk teori, som navnet ellers kunne give udtryk for 
24 Nielsen & Tvarnø (2011), Retskilder & Retsteorier, s. 439 
25 Estrup, Jespersen og Nielsen (2004), Den økonomiske teoris historie, s. 161  
26 Vil blive nærmere defineret i det retsøkonomiske kapitel.  
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Struktur, synsvinkel og formål 
Analysen deles op i tre kapitler: et juridisk, et økonomisk og et integreret kapitel, hvilket afsluttes med en 

konklusion.  

Juridisk kapitel 
I det juridiske kapitel tages der udgangspunkt i den danske udbudslov, men selve den juridiske analyse vil 

primært tage udgangspunkt i EU-retlige retskilder og retspraksis, hvilket følger af princippet om EU-

konform fortolkningen som beskrevet ovenover.  

Først gives der et overblik og en redegørelse for de relevante retskilder og juridiske begreber, i forhold til 

de udvalgte bestemmelser i udbudsloven og ligebehandlingsprincippet. Derefter foretages der en juridisk 

analyse, hvis primære formål er at afklare i hvilket omfang udbudslovens bestemmelser er foreneligt med 

det EU-retlige ligebehandlingsprincip.  

Økonomisk kapitel 
I det økonomiske kapitel tages der udgangspunkt i SMV’er og store virksomheder generelt set. Der vil her 

gives en redegørelse for transaktionsomkostningsteorien, som er den teori der vil danne grundlag for den 

efterfølgende analyse.  

Formålet i dette kapitel er at afklare, hvilken effekt virksomhedsstørrelse har på transaktionsomkostninger. 

Dette skal bidrage til forståelsen af de problemer som tilknyttes transaktionsomkostninger ved offentligt 

indkøb, med særligt fokus på, hvordan dette påvirker SMV’er.  

I den økonomiske analyse er udbudsprocessen ikke i fokus, i stedet bliver der foretaget en analyse som skal 

belyse den effekt virksomhedsstørrelse har på transaktionsomkostninger, generelt set ,i kontraktforhold.  

Integreret kapitel   
I det integrerede kapitel tages der udgangspunkt i SMV’er og offentlige ordregivere. Der vil her gives en 

redegørelse for de potentielle fordele SMV’er kan bidrage med, og derefter en redegørelse for den 

incitamentsstruktur som gør sig særligt gældende for offentlige ordregivere. Udbudsdirektivet vil kort blive 

inddraget, for at belyse i hvilken retning lovgiver forsøger influere valg offentlige ordregiver tager.      

Analysen vil beskæftige sig med, hvordan de potentielle fordele SMV’er kan bidrage med i offentligt udbud, 

passer ind i forhold til den incitamentsstruktur de offentlige ordregivere har.  

Formålet med dette kapitel er at bidrage til forståelsen af, hvorfor SMV’er er underrepræsenteret i 

offentligt udbud, set i et retsøkonomisk perspektiv.  

Begrebsafklaring 
I det følgende vil der forklares de begreber som er af central betydning for opgaven, men som kræver en 

uddybende definition.  

Små- og mellemstore virksomheder 
Som nævnt tidligere er SMV’er en meget dynamisk størrelse, og derfor vil der ofte være tale om 

forsimplinger, når man laver generelle antagelser om disse. Disse forsimplinger vil derfor blive taget i 

mente gennem hele specialet, og hvor nødvendigt vil der afgrænses efter behov.  

Der findes mange forskellige definitioner på SMV’er, især i økonomisk teori er det meget omdiskuteret, 

hvordan begrebet er mest hensigtsmæssigt at definere.  
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Men eftersom dette speciales primære fokusområde er på offentlige indkøb, baseret på det EU-retlige 

udbudsdirektiv, følges EU-kommissionens definition på dette27. 

I henhold til artikel 2 i EU-kommissionens henstilling omfatter SMV’er ”virksomheder, som beskæftiger 

under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance 

på ikke over 43 mio. EUR. 2. I kategorien SMV'er forstås ved små virksomheder, virksomheder som 

beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 

mio. EUR. 3. I kategorien SMV'er forstås ved mikrovirksomheder virksomheder, som beskæftiger under 10 

personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 2 mio. EUR.” 

Dette kan illustreres med denne grafik: 

 

Figur 1 - Definition på SMV (EU-Kommissionen) 

Dette speciale vil altså antage definitionen på SMV’er efter ovenstående. Det er derfor udenfor dette 

speciales afgrænsning, at redegøre og analysere selve definitionen ud fra økonomisk teori.  

Offentlig ordregiver 
Dette begreb henviser til det, der kaldes for ordregivende myndigheder i Udbudsdirektivet jf. art. 2, stk. 1, 

nr. 1, som omfatter: 

 Staten 

 Regionale eller lokale myndigheder 

 Offentligretlige organer 

 Sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder, eller et eller flere af disse offentligretlige 

organer 

                                                           
27 EU-Kommissionen (2003), 2003/361/EF, om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 
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Stat 
Statslige ordregivende myndigheder defineres ud fra art. 2, stk. 1, nr. 2 og Bilag 1 i Udbudsdirektivet. I 

Danmark indebærer dette alle ministerier, styrelser og institutioner, samt Folketinget, Rigsrevisionen, 

Rigspolitichefen og anklagemyndigheden. I henhold til Udbudsloven § 24, nr. 33 defineres statslige 

ordregivere som ”Ordregivere, der er en del af den statslige forvaltning”.  

Regionale eller lokale myndigheder 
Dette defineres efter Udbudsdirektivet som ”ikkestatslige ordregivende myndigheder” jf. art. 2, stk. 1, nr. 3, 

og i Udbudsloven er det betegnet som ” bl.a. regioner, kommuner og offentligretlige organer. ” jf. § 24, nr. 

14.  

Offentligretlige organer 
Tre kumulative betingelser skal være opfyldt, før et organ kan betegnes som offentligretligt. I Udbudsloven 

§ 24, nr. 27, er disse betegnet som organer28: 

a) Der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af 

industriel eller kommerciel karakter,  

b) Der er juridiske personer, og  

c) Som for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller kommunale 

myndigheder eller af andre offentligretlige organer eller er underlagt ledelsesmæssig kontrol af 

disse myndigheder eller organer eller har en bestyrelse eller direktion eller et tilsynsråd, hvor mere 

end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller 

andre offentligretlige organer. 

Økonomisk aktør 
I udbudsretlig forstand er en økonomisk aktør defineret som ” Enhver fysisk eller juridisk person og enhver 

offentlig enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller organer, som på markedet 

tilbyder udførelse af henholdsvis bygge- og anlægsarbejder, eller levering af varer eller tjenesteydelser. ”29 

I økonomisk teori anvendes begrebet økonomisk agent som defineres som en ” forbruger eller producent, 

generelt for en person eller organisation, der deltager i samfundets økonomiske aktiviteter på en bestemt 

angivet måde. ”30 

Økonomisk agent anvendes også i principal-agent teori, hvilket der kun i meget begrænset omfang vil 

henvises til i dette speciale, og begrebet vil blive defineret efter hensigten på de anvendte steder.  

  

 

  

                                                           
28 Som eksempel kan nævnes Danmarks Radio, Danmarks Nationalbank og Post Danmark.  
29 KFST, Svar om Udbud 
30 Gyldendals Leksikon  
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2. Kapitel 2 
Indledning 
For at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 (herefter kaldet 

udbudsdirektivet), implementerede Folketinget LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (herefter kaldet udbudsloven)  

Med Udbudsdirektivet, som er en integreret del af Europa 2020 planen, er der blevet sat stort fokus på at 

revidere, modernisere og effektivisere brugen af offentlige midler. En af de primære mål i den forbindelse 

er at øge SMV’ers mulighed for at deltage i offentligt udbud31.  

Dette skal ske ved at lette de krav offentlige ordregivere, kan stille til de økonomiske aktørers 

minimumsomsætning i prækvalifikationsfasen. Hensigten med denne bestemmelse er, at dette vil reducere 

en af de væsentligste barrierer som SMV’er hidtil har stået overfor i offentligt udbud32.  

I dette kapitel vil der med udgangspunkt i en retsdogmatisk analyse, klarlægges for retstillingen vedrørende 

den nye bestemmelse om minimumsomsætning, i forhold til udvælgelsesfasen, og dennes relation til 

ligebehandlingsprincippet.   

Udbudsproceduren 
EU’s primære formål er at oprette et indre marked baseret på principperne bag en integreret 

markedsøkonomi og høj konkurrence jf. art. 3 TEU. Dette inkluderer at eliminere protektionistisk adfærd 

fra medlemsstaterne33, hvor der i denne opgave fokuseres på dette aspekt indenfor offentligt indkøb.   

Formålet med at opstille formaliserede udbudsprocedure i udbudsdirektivet, er at gennemfører de EU-

retlige principper så som ligebehandling, gennemsigtighed, og en effektiv konkurrence34. Disse spiller en 

central rolle i opnåelsen af det indre marked, grundet den store økonomiske faktor som offentlige indkøb 

bidrager med35.  

Det centrale for denne analyse er prækvalifikationsfasen/udvælgelsesfasen, i det følgende vil der gives en 

overordnet redegørelse for udbudsproceduren.  

Offentligt udbud 
Offentligt udbud baseres ud fra art. 27 i udbudsdirektivet og §§ 56-57 i udbudsloven. Denne procedure 

giver ret til at alle interesserede økonomiske aktører, som svar på en udbudsbekendtgørelse, kan afgive 

tilbud. Denne udbudsprocedure adskiller sig fra de andre udbudsformer ved, at der ikke er inkluderet faser 

- fx udvælgelsesfase, tilbudsfase og tildelingsfase. Derfor har denne udbudsform ikke særlig relevans for 

nærliggende analyse, som netop søger at afklare problemstillinger i udvælgelsesfasen.  

                                                           
31 Udbudsdirektivets præambelbetragtning 2, samt forarbejderne til § 142, L 19 Udbudsloven, Folketingstidende 2015-
16, tillæg A, s. 161 
32 Udbudsdirektivets præambelbetragtning 83 
33 På samme linje med WTO’s sigte med GPA og GATT. Som er ratificeret af EU, dog går EU’s traktater og direktiver 
betydeligt længere end hvad WTO påskriver, derfor har disse dokumenter ikke meget relevans når analysen er 
begrænset til EU området.  
34 Udbudsdirektivets præambel nr. 1. 
35 Som beskrevet i kapitel 1. 



12 
 

Udvælgelsesfasen 
Udvælgelsesfasen (også kaldet prækvalifikationen) er den fase som nærliggende analyse vil tage 

udgangspunkt i, Det er i den fase at SMV’er står overfor de største hindringer i henhold til at vinde udbud36.  

Ved begrænset udbud37, udbud med forhandling, innovationspartnerskab og konkurrencepræget dialog vil 

der indgå en udvælgelsesfase. Med udvælgelsesfasen menes både udelukkelse, egnethed og udvælgelse af 

økonomiske aktører. I denne fase bliver de økonomiske aktører som har ansøgt om at deltage kvalitativt 

udvalgt, og alle som opfylder de fremsatte mindstekrav vil som udgangspunkt38 blive anset for egnede og 

dermed prækvalificerede til deltage i konkurrencen om udbuddet jf. §§ 140 -144, som gennemfører art. 58 i 

udbudsdirektivet.   

Efter prækvalifikationen kan ordregiver foretage en selektion blandt de prækvalificerede ansøgere, og 

dermed begrænse, hvor mange af ansøgerne der får lov til at afgive et tilbud i tilbudsfasen jf. § 145, stk. 2. 

som gennemfører art. 65, stk. 1. i Udbudsdirektivet.  Hvis ordregiver vælger at begrænse antallet af 

ansøgere der kan afgive tilbud, er forudsætningen at der er flere ansøgere end minimumskravet, som kan 

sikre et tilstrækkeligt konkurrencefelt (ved begrænset udbud skal der være minimum fem ansøgere, og i de 

andre tilfælde minimum 3 ansøgere) jf. § 145, stk. 4 som gennemfører art. 65, stk. 2 i udbudsdirektivet. 

Derudover skal de kriterier eller regler som blevet valgt til at udvælge ansøgerne til tilbudsfasen, være 

objektive og ikke diskriminerende jf. § 145 stk. 2. som gennemfører art. 65, stk. 2.  

Det er i denne fase, også kaldet for ”shortlisting”, problemstillingen i denne analyse særligt tager 

udgangspunkt i.  

Økonomisk og finansiel kapacitet 
En af de måder ordregiver kan sikre at en tilbudsgiver har den tilstrækkelige egnethed, er ved at opstille 

krav til økonomisk og finansiel kapacitet i forhold til at kunne opfylde kontrakten. En metode som er bredt 

anvendt til det formål er kravet om minimumsårsomsætning, herunder en vis minimumsomsætning 

indenfor det område som kontrakten dækker jf. Udbudslovens § 142, stk. 2, som gennemfører art. 58, stk. 

3, andet afsnit.  

Minimumskrav skal have forbindelse til kontraktens genstand, og dokumentationskravene skal fremgå i 

udbudsbekendtgørelsen jf. § 140 stk. 2, som gennemfører art. 58. stk. 1. og derudover være i 

overensstemmelse med de generelle principper i EU traktaterne i øvrigt39. 

Minimumsårsomsætning 
Som nævnt i indledningen er det denne bestemmelse, som er blevet revideret i udbudsdirektivet fra 2014, 

med specifikt henblik på at lette adgangen til SMV’er, og det er derfor dette aspekt som analysen er 

primært fokuseret på.  

                                                           
36 KOM (2011) 15 endelig 
37I Danmark udgør SMV’er 44 pct. af ansøgerne i begrænsede udbud, men vinder kun 36 pct. (for store virksomheder 
er disse tal henholdsvis 49 pct. og 56 pct.), KFST (2013), bilag 3 s. 20 – 21. 
38 Medmindre en økonomisk aktør falder ind under de obligatoriske eller fakultative udelukkelsesgrunde jf. §§ 135 – 
138, som gennemfører art. 57 i Udbudsdirektivet. 
39 Udbudsdirektivets præambelbetragtning 1 
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Bestemmelsen er blevet implementeret med følgende ordlyd:  

Med den nye udbudslov må kravene til minimumsårsomsætning for de økonomiske aktører ikke være 

højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, undtagen i særlige tilfælde hvor der vurderes at 

være særlige risici forbundet med kontraktens udførelse40, hvilket i så fald skal begrundes af ordregiver 

(under hensyn til proportionalitetsprincippet41) jf. § 142, stk. 2.  

Bestemmelsen udspringer af at ordregivere for ofte har krævet omsætningskrav, som ikke er proportionel 

med den risiko som er forbundet med udførslen af kontrakten, samt dennes værdi.  Dette har medført en 

begrænsning af tilbudsansøgere, som potentielt kunne have været tilstrækkelig egnet målt på andre 

parametre. Værnet omkring at minimumskrav skal ”stå i forbindelse med kontraktens genstand”, som 

udspringer af det EU-retlige proportionalitetsprincip jf. art 3 TEU, er derfor blevet anset som ikke værende 

tilstrækkeligt42. 

Tildelingsfasen 
Efter udvælgelsesfasen er slut, skal de økonomiske aktører som blev udvalgt præsentere deres tilbud, dette 

kaldes for tildelingsfasen. I tildelingsfasen er egnethedskriterierne irrelevante, da det principielt er forbudt 

at sammenblande aktørbedømmelse og tilbudsbedømmelse43. En offentlig kontrakt skal ikke indgås med 

den bedste tilbudsgiver, men med det bedste tilbud.  

Et tilbud skal tildeles til det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. § 161, Udbudsloven, hvilket kan baseres 

på 1) pris, 2) omkostninger eller 3) bedste forhold mellem pris og kvalitet jf. § 162, stk.1. Det bedste tilbud 

er lig det som af ordregiver anses som det økonomisk mest fordelagtige jf. § 161, som gennemfører art. 67, 

nr. 1. Dette aspekt er nærmere defineret i præambel 89, og vil nærmere blive analyseret i det integrerede 

kapitel.  

                                                           
40 Præambel 81, stk. 1. ”nævnes som yderligere eksempel på situationer, hvor der stilles krav om højere 
minimumsomsætning, det forhold, at kontraktens rettidige og korrekte gennemførelse er kritisk, eksempelvis fordi den 
udgør en nødvendig forudsætning for andre kontrakters gennemførelse. I forarbejderne anføres, at bestemmelsen 
også vil kunne anvendes, hvor ordregiver har behov for en særlig høj leveringssikkerhed og leverandøren vanskeligt 

kan udskiftes, eksempelvis ved følsomme IT‐strukturer og basale offentlige tjenester jf. Rådets dokument til 
udbudsarbejdsgruppen af 21. februar 2012 i Cluster 5, dokumentnummer 6706/12, side 8” - Rapport fra udvalg om 
dansk udbudslovgivning, December 2014 s. 725 
41 Forarbejderne til § 142, L 19 Udbudsloven, Folketingstidende 2015-16, tillæg A, s. 24 
42 Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, December 2014 s. 725  
43 C-31/87, Beentjes, præmis 16, samt C-532/06, Lianakis præmis 26 

” Ordregiveren kan stille krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning. Ordregiveren kan dog ikke 

kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelte 

anslåede værdi af kontrakten, undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og 

anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Ordregiveren skal begrunde et sådant 

krav i udbudsmaterialet ” 

LOV nr. 1564 af 15/12/2015, Udbudsloven § 142, stk. 2. 
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Ligebehandlingsprincippet i EU 
Ligebehandlingsprincippet, hvilket er en lighedsgrundsætning, svarer efter sit indhold til et almindeligt 

diskriminationsforbud, og begreberne er synonyme, men hvor ligebehandlingsprincippet foreskriver 

retsnormen positivt (retten til at blive behandlet lige), foreskriver diskriminationsforbuddet retsnormen 

negativt (forbud mod at diskriminere)44.  

Allerede i 1976 blev det fastslået af EU-domstolen, at det generelle ligebehandlingsprincip var et 

grundlæggende princip inden for EU-retten45. Dette betyder at ligebehandlingsprincippet er et 

grundlæggende princip inden for EU’s primærret, hvilket vil sige at det skal respekteres i national ret på alle 

EU-regulerede områder. Dette indebærer at al retsanvendelse og retsudstedelse, som opererer indenfor 

det EU-retlige område ikke må behandle ensartede situationer forskelligt, eller forskellige situationer ens, 

medmindre at dette kan objektivt begrundes46. Denne definition er generelt set den mest anvendte 

beskrivelse i den juridiske litteratur47. 

I skrivende stund udspringer det generelle diskriminationsforbud i EU-retten af art. 18 og 19 TEUF, hvilket 

danner basen for den mere specificerede regulering af ligebehandling indenfor EU-retten.  

Ligebehandlingsprincippet vil primært i denne analyse blive fortolket ud fra dets sammenhæng med fri 

bevægelighedsprincipperne, hvilket vil blive nærmere analyseret senere i kapitlet. Men 

ligebehandlingsprincippet dækker også over et mere civilretligt diskriminationsforbud, fundet i eksempelvis 

det etniske ligebehandlingsdirektiv48, beskæftigelsesdirektivet49osv. Derudover har det med Lissabon-

Traktaten og inklusionen af EU’s Charter om grundlæggende rettigheder i traktaten, medført at det 

civilretlige diskriminationsforbud har opnået forrang og direkte virkning på linje med andre 

traktatbestemmelser. I EU’s Charter om grundlæggende rettigheder er diskriminationsforbuddet 

formuleret således:  

 

Det EU-retlige ligebehandlingsprincip er kendetegnet ved både at være reguleret ud fra almindelige og 

specielle lighedsgrundsætninger, som både kan fremgå formelt fra retsakterne eller implicit i forståelsen af 

andre grundlæggende EU-retlige principper.  

  

                                                           
44 Treumer (2000) 
45 C-117/76 - Ruckdeschel m.fl. mod Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, præmis 7 
46 Se eksempelvis C-149-96 - Portugal mod Rådet, præmis 91.  
47 Op. Cit.  
48 2000/43/EF 
49 2000/78/Ef 

” Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske 

anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er 

forbudt. ” 

Artikel 21, nr. 1. DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER (2010/C 83/02) 

 



15 
 

Grænseoverskridende interesse 
Det er fastslået af EU-domstolen at rent interne forhold, dvs. situationer hvor en medlemsstat udelukkende 

forskelsbehandler sine egne virksomheder og borgere, ikke er omfattet af fri bevægelighedsprincipperne i 

Traktaten50, medmindre at der kan påvises grænseoverskridende elementer. I udbud kan det ofte ske at det 

kun er virksomheder indenfor medlemsstatens område som afgiver tilbud, hvilket i princippet kunne 

betyde at ordregivere var fritaget fra traktatbestemmelserne.  

Her skal man dog være opmærksom på at betingelsen om grænseoverskridende element generelt set 

fortolkes lempeligt, i og med at betingelsen kan være opfyldt blot ved at der eksisterer et hypotetisk 

element som kan begrænse fri bevægelighedsprincipperne51. Dette vil nærmest altid være tilfældet i 

udbudsretlige sager omkring ligebehandling, da EU-domstolens praksis tilsiger at reglerne i 

udbudsdirektivet, skal fortolkes i lyset af at der hypotetisk set altid kunne have været en tilbudsgiver fra en 

anden medlemsstat i det pågældende udbud52, uagtet at samtlige tilbudsgivere tilhører den pågældende 

medlemsstat.  

I dansk ret 
Den almindelige lighedsgrundsætning gælder på traktatniveau, og i direkte forbindelse heraf gældende 

indenfor alle EU-retlige områder i Danmark. Det er derfor ikke relevant at undersøge om lovgivningsmagten 

i Danmark er underlagt det EU-retlige ligebehandlingsprincip, men snarere at redegøre for, om de 

offentlige myndigheder er underlagt en almindelig lighedsgrundsætning i dansk forstand. 

Den danske grundlov indeholder ikke eksplicit nogen almindelig lighedsgrundsætning, men indeholder 

lighedsgrundsætninger i specielle relationer53. Spørgsmålet omkring om der findes en almindelig 

lighedsgrundsætning på forfatningsniveau lægger ude for denne analyse, så i det følgende behandles 

spørgsmålet udelukkende i forhold til dansk forvaltningsret.  

Eksistensen af en almindelig lighedsgrundsætning i dansk forvaltningsret, er ligeledes et omdiskuteret 

emne i den danske juridiske litteratur54. Det er grundlæggende accepteret i litteraturen, at der eksisterer en 

uskreven retsnorm som tilsiger at >>det lige skal behandles lige, og det ulige behandles ulige<<55. Denne 

retsnorm har en yderst begrænset retspraksis bag sig, men til eksempel kan nævnes U 2005.3346/2 H som 

omhandlede kirkeministeriets eksklusion af en kirketjener på baggrund af at denne bl.a. havde tillsuttet sig 

reinkarnationslæren. Her udtalte Højesteret at loven56 ikke gav klart nok grundlag for at tillade en 

eksklusion på den baggrund, men foruden dette tiltrådte et mindretal i Højesteret (hvilket flertallet var enig 

i) argumentationen om at ”det er vores opfattelse, at der under de betingelser, Kirkeministeriet har angivet i 

sin procedure, og under forudsætning af at den almindelige lighedsgrundsætning iagttages (egen 

fremhævning), kan ske eksklusion af folkekirken ... ”. 

I henhold til offentlige indkøb er retspraksis vedrørende den danske lighedsgrundsætning også meget 

begrænset. Her kan fremhæves en dom fra 193257, der vedrørte bortlicitering af kommunale arbejder, hvor 

Esbjerg kommune havde sat som betingelse at entreprenøren kun måtte ansætte arbejdere som var 

                                                           
50 Se eksempelvis C-41/90 Höfner, præmis 37 
51 Se eksempelvis C-321/94 Pistre, præmis 44 - 45 
52 C-87/94, Kommissionen mod Belgien, præmis 33 
53 F.eks. §§ 70, 71 og 83 
54 Treumer (2000) 
55 Rønsholdt (2013), Om den almindelige lighedsgrundsætning i dansk ret og EU-ret 
56 Lov nr. 352 af 6. juni 1991 om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning 
57 U.1932.505H. 



16 
 

medlem af almindelige fagforeninger (og derved eksludere medlemmerne fra anklageren Kristeligt 

Fællesforbund). Højesteret fremhævede, at Esbjerg byråd efter almindelige retsgrundsætninger havde pligt 

til at forvalte kommunale anliggender under ligeligt hensyn til alle borgere.  

Opsummering 
Det vil altså sige at i dansk ret er den almindelige lighedsgrundsætning en uskreven retsnorm, som er 

udledt fra de forvaltningsretlige regler. Denne retsnorm afviger fra den EU-retlige, i og med at den ikke 

direkte regulerer forskelsbehandling, og på den måde ikke på forhånd regulerer, hvilke hensyn der kan 

legitimere diskrimination.  
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Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler 
EU’s udbudsregler følger primærretten, og derved ligebehandlingsprincippet som beskrevet ovenfor, men 

ligebehandlingsprincippet er også foreskrevet direkte i udbudsdirektivet. Ligebehandlingsprincippet i 

udbudsdirektivet er derfor en lighedsgrundsætning sui generis, som specificerer forståelsen i forhold til 

traktatens bestemmelser. I udbudsdirektivet er ligebehandlingsprincippet indskrevet med følgende 

formulering: 

 

En vigtig difference fra traktatbestemmelsen er her at forpligtelsen ikke kun hviler på medlemsstaten, men 

også indbefatter ordregivende myndigheder58. Ligebehandlingsprincippet skal således sikre at offentlige 

ordregivere behandler alle tilbudsgivere lige. Dette vil sige, at der gennem hele udbudsproceduren, fra de 

forberedende faser til og med kontraktindgåelse, skal sikres at alle de økonomiske aktører konkurrerer på 

lige fod.  

I det følgende vil udvalgte domme med speciel relevans for ligebehandlingsprincippet blive analyseret. 

Domsanalysen vil primært fokusere på de aspekter af dommen som har relevans for denne analyses 

problemstilling, navnlig ligebehandlingsprincippet i EU-udbud.  

C-243/89 - Storebælt 
Denne dom vedrørte et begrænset udbud (med mulighed for alternative tilbud) som blev igangsat d. 9 

oktober 1987 af Storebæltsforbindelsen A/S (fuldt ejet af den danske stat), med henblik på indgåelse af 

kontrakt om at bygge en bro over Vesterrenden.  D. 28 april 1988 opfordrede ordregiveren fem konsortier 

til at afgive tilbud.  

Sagens omstændigheder 
I udbudsdokumenterne var der indført en klausul om at: ”Entreprenøren er forpligtet til i størst muligt 

omfang at anvende danske materialer og forbrugsgods, dansk arbejdskraft og materiel”. 

I forhold til alternative tilbud havde Storebæltsforbindelsen angivet betingelse om, at den tilbudte pris 

forudsatte at tilbudsgiveren udførte et detailprojekt som vedkommende kunne forelægge til bygherrens 

accept, samt at tilbudsgiveren ville bære det fulde ansvar for projektet, dets udførelse og enhver faktisk 

afvigelse i mængdeberegningen. Dette blev fulgt af en bestemmelse med ordlyden: ”Ved afgivelse af tilbud 

på alternative projekter med entreprenørens projektansvar, skal entreprenøren anføre reduktionspris, 

såfremt bygherren vælger at overtage udarbejdelsen af projektet. ” 

                                                           
58 Som defineret i kapitel 1 

” De ordregivende myndigheder behandler økonomiske aktører ens og uden forskelsbehandling og 

handler på en gennemsigtig og forholdsmæssig måde. ” 

” Udbuddet udformes ikke med det formål at udelukke dette fra direktivets anvendelsesområde eller 

kunstigt indskrænke konkurrencen. Konkurrencen betragtes som kunstigt indskrænket, hvis udbuddet 

er udformet med den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller stille dem 

mindre gunstigt. ” 

Artikel 18, nr. 1. Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 

 



18 
 

Fem internationale konsortier blev opfordret til at afgive bud, hvoraf et af disse konsortier (benævnt ”ESG”) 
valgte at afgive et alternativt bud angående et projekt på bygning af betonbro. Efterfølgende blev de 
forskellige tilbud drøftet med de respektive tilbudsgivere, for at kunne sammenligne og prissætte de 
forbehold som måtte være til stede. Dette ledte Storebæltsforbindelsen A/S til at videreføre forhandling 
med ESG, som førte til underskrivelse af kontrakt mellem ESG og Storebæltsforbindelsen A/S d. 27 juni 
1989.  
 
EU-kommissionen anlagde derefter sag ved EU-domstolen, med påstand om at Danmark havde tilsidesat 
sine EU-retlige forpligtelser i medfør af traktaten og det daværende bygge-og anlægsdirektiv.  
 

EU-domstolen 
I henhold til klausulen om at entreprenøren i videst muligt omfang skulle anvende dansk materiel og 

arbejdskraft, anderkendte den danske regering at dette var i strid med EU-retten, men at der ikke forelå 

brud, eftersom den danske regering havde fjernet denne klausul før den underskrev kontrakt med ESG59. 

Dette afviste EU-domstolen på baggrund af at klausulen først var fjernet i udbudsprocedurens sidste stadie, 

og derfor havde de andre konsortier (samt andre potentielle ansøgere) ikke haft mulighed for at foretage 

en kalkule på de samme præmisser som ESG.  

Dette blev af EU-domstolen anset som et traktatbrud, eftersom der var tale om direkte diskrimination, og 

derved en begrænsning af de grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det fremgår dog klart at dette 

forhold også er i strid med ligebehandlingsprincippet, som det i dag er indskrevet i Udbudsdirektivet jf. art. 

18, nr. 1.  

I henhold til Storebæltsforbindelsen A/S’s forhandlinger med en tilbudsgiver, som ikke opfyldte 

mindstekravene i udbudsdokumenterne, indledte EU-domstolen med at forkaste den danske regerings 

påstand om, at ligebehandlingsprincippet ikke var en del af det gældende direktiv60, samt at princippet 

udgjorde et nyt retsgrundlag for det påståede traktatbrud61. Til dette udtalte domstolen: 

EU-domstolen fastlog også at det ville være i strid med ligebehandlingsprincippet, hvis tilbudsgivere kunne 

fravige de grundlæggende udbudsbetingelser ved forbehold uden for de tilfælde, hvor 

udbudsbetingelserne udtrykkelig giver dem mulighed herfor62.  

                                                           
59 Præmis 24 
60 Direktiv 71/305 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og 
anlægskontrakter (Bygge- og anlægsdirektivet) 
61 Præmis 32 
62 Præmis 40 

” Det er i så henseende tilstrækkeligt at fastslå, at direktivet ganske vist ikke udtrykkeligt nævner 

princippet om ligebehandling af tilbudsgiverne, men at forpligtelsen til at overholde dette princip 

følger af selve hovedformålet med direktivet, som … bl.a. tager sigte på at udvikle en effektiv 

konkurrence … og som … angiver udvælgelseskriterier og kriterier for tildeling af kontrakten, der skal 

sikre en sådan konkurrence. ” 

C-243/89: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Danmark, præmis 33 
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Konklusion 
Denne dom illustrerer at EU-domstolen anser ligebehandlingsprincippet, som et princip der udspringer 

direkte af direktivets formål med at udvikle en effektiv konkurrence. Dette formål udspringer også fra 

traktatens præambel, som netop foreskriver at selve formålet med EU er ”med henblik på at sikre en 

vedvarende ekspansion, ligevægt i samhandelen og redelig konkurrence”63. 

I forlængelse af den betragtning fortolkede EU-domstolen ligebehandlingsprincippet som værende i klar 

forbindelse med de grundlæggende regler om fri bevægelighed jf. art 34, 45 og 56 TEUF64. Det er dog vigtigt 

at pointere, at EU-domstolen ikke direkte henviste til nogle traktatbestemmelser, hvoraf et alment 

ligebehandlingsprincip fremgår, men i stedet henviste til at dette princip fremgik implicit af direktivet. 

Dette medførte, at der var stor tvivl i den juridiske litteratur om, hvor vidt at der fandtes et traktatbaseret 

ligebehandlingsprincip, der kunne udstrække sig til direktiverne65. Denne diskussion er blevet mindre 

relevant efter EU-domstolen har taget stilling i bl.a. Anav dommen66, hvor EU-domstolen eksplicit har 

tiltrådt argumentet om, at der eksisterer et traktatbaseret ligebehandlingsprincip, som udstrækker sig til 

eksempelvis Udbudsdirektivet67.  

I forhold til grundlæggende udbudsbetingelser, blev det af EU-domstolen fastslået, at disse ikke kan 

fraviges ved forbehold, medmindre udbudsdokumenterne indeholder en mulighed herfor. På den måde har 

ordregiver hverken ret eller pligt til at tage tilbud, der er i strid med udbudsdokumenterne i betragtning.  

I kølvandet på denne dom blev lighedsprincippet indskrevet i samtlige efterfølgende udbudsdirektiver68  

C-92/00, Hospital Ingenieure Krankenhauctechnik 
Denne dom opstod på baggrund af en sag mellem Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-GmbH 

(herefter HI) og Magistrat der Stadt Wien — Wiener Krankenanstaltenverbund (herefter byen Wien), 

vedrørende sidstnævntes tilbagekaldelse af et udbud om en offentlig tjenesteydelsesaftale, som HI havde 

afgivet bud på.  

Dommen vedrørte et udbud offentliggjort d. 24. december 1996 af byen Wien, med henblik på indgåelse af 

en offentlig tjenesteydelseskontrakt om ” gennemførelse af projektledelsen med henblik på fuldførelsen af 

den samlede strategi for madforsyningen i institutioner henhørende under Wiener Krankenanstalten 

verbünd ”. Efter at der var afgivet bud d. 25 marts 1997, herunder af HI, informerede byen Wien om at den 

havde opgivet at gennemføre udbudsproceduren ”af tvingende grunde” i henhold til en bestemmelse i 

østrigsk lov.  

Sagens omstændigheder 
HI begærede om begrundelse for ordregivers beslutning om at opgive udbudsproceduren, hvilket byen 

Wien i en skrivelse d. 14 april 1997 gav følgende forklaring på: ” Som et resultat af den projektledelse, 

firmaet Humanomed forestod i 1996, blev den oprindelige masterplan ændret. Under de drøftelser heraf, 

som ledelsen foretog efter udløbet af fristen for indgivelse af bud, men inden udløbet af tilslagsfristen, blev 

                                                           
63 Præambel, Traktaten Om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (2007) 
64 Hvilket senere er blevet bekræftet i eksempelvis C-360/96, Arnhem, præmis 41 og C-353/96, Kommissionen mod 
Irland, præmis 35 
65 Arrowsmith (2005) 
66 C-410/04, ANAV, præmis 20 
67 Hvilket i dag også fremgår af Udbudsdirektivets præambel nr. 1. 
68 Se eksempelvis: Direktiv 93/37, EFT. 1993 L199/54 (Bygge- og anlægsdirektivet); direktiv 93/36, EFT. 1993 L199/1 
(Vareindkøbsdirektivet); Direktiv 93/38 EFT. 1993 L199/84 (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) 
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det fastslået, at projektet i fremtiden burde decentraliseres. Det blev derfor besluttet, at der ikke skulle 

oprettes et centralt koordineringsorgan. Det er således ikke længere nødvendigt at udpege en ekstern 

projektleder. Såfremt man havde været bekendt med de nævnte grunde på et tidligere tidspunkt, ville der 

følgelig ikke have været grundlag for at iværksætte en udbudsprocedure. Hvis det findes nødvendigt at 

oprette en anden rådgivende ledelse i forbindelse med projektet »madforsyning«, må der iværksættes en 

udbudsprocedure med andre materielle betingelser. ”69 

HI var ikke tilfreds med den udmelding. HI anførte at de havde mistanke om, at byen Wien havde direkte 

eller indirekte andel i selskabet Humanomeds, og at Wien havde forudbestemt at kunne fortsætte 

samarbejdet med denne. HI fremhævede, at de havde fremlagt et yderst velforarbejdet tilbud, og hævdede 

at Wien derfor ikke havde andet valg end at tilbagekalde udbuddet, hvis de ville fortsætte samarbejdet 

med Humanomeds. HI mente, at tilbagekaldelsen var diskriminerende til fordel for det østrigske selskab 

Humanomeds.  

EU-domstolen 
Sagen endte med at blive indbragt for forfatningsdomstolen i Østrig, som underkendte en afgørelse fra en 

tidligere klageinstans. Den tidligere klageinstans hævdede, at en beslutning om tilbagekaldelse ikke var 

reguleret i direktivet om klageprocedure for offentlige indkøb70, og derfor ikke var en beslutning i 

direktivets forstand, hvorfor de mente, at beslutningen ikke kunne prøves efter en 

efterprøvelsesprocedure. Forfatningsdomstolen valgte derfor bl.a. at forelægge følgende præjudicielle 

spørgsmål for domstolen:  

” Er det en betingelse efter artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 89/665/EØF [...], at en ordregivende 

myndigheds beslutning om at tilbagekalde et udbud vedrørende tjenesteydelser kan prøves under en 

klageprocedure og eventuelt ophæves? ” 

Til dette anderkendte EU-domstolen, at der ikke udtrykkelig var taget stilling, til de materielle eller formelle 

betingelser for tilbagekaldelse af udbud i direktiv 92/50 art. 12, stk. 271. Men tilføjede til den betragtning, at 

direktivets bestemmelse skal fortolkes i lyset af de grundlæggende EU-retlige principper, herunder særligt i 

forhold til etableringsfriheden og den frie bevægelse af tjenesteydelser72. Derudover fremhævede EU-

domstolen, at direktivet tilsigter at ”afskaffe enhver praksis der er konkurrencebegrænsende i 

almindelighed, og som begrænser andre medlemsstaters statsborgeres deltagelse i kontrakter i 

særdeleshed. ”73 

                                                           
69 Præmis 14 
70 Direktiv 89/665/EØF 
71 Det daværende direktiv for indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler. 
72 Præmis 42 
73 Præmis 44 
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I henhold til ligebehandlingsprincippet udtalte EU-Domstolen: 

Hvilket er i overensstemmelse med tidligere praksis, hvor samme henvisning til 

gennemsigtighedsprincippet er blevet konkluderet ud fra samme argumentation74, men i denne dom blev 

meningen med gennemsigtighedsprincippet dybere udpenslet end tidligere.  

Konklusion 
Gennemsigtighedsprincippet betyder at ordregivere skal sikre at udbudsmaterialet og proceduren bliver 

udført under hensyntagen til, at det skal være muligt at påvise (for både den ordregivende myndighed, men 

også for potentielle tilbudsgivere) at ligebehandlingsprincippet bliver overholdt. Dette betyder også at 

tilbudsgivere på samme måde har pligt til at udforme deres tilbud gennemskueligt, så ordregiver kan tage 

tilbuddet i betragtning uden at der er behov for efterfølgende præciseringer, da dette som hovedregel vil 

være i strid med ligebehandlingsprincippet (og herunder forhandlingsforbuddet)75.  

C-336/12, Manova 
Denne dom vedrørte et begrænset udbud med forhandling igangsat d. 12 september 2008 af 

Undervisningsministeriet, med henblik på indgåelse af kontrakt om driften af syv regionale 

vejledningscentre.  

Sagens omstændigheder 
Tildelingskriteriet var sat til det økonomisk mest fordelagtige tilbud, i udbudsdokumentet var der anført 

følgende: ”Tilbudsgivere, som ønsker at komme i betragtning, skal som grundlag for en vurdering af deres 

økonomiske og faglige kvalifikationer afgive følgende oplysninger og opfylde de nævnte mindstekrav: 1) En 

erklæring på tro og love … om, hvorvidt a) virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til 

betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Danmark, og 

b) virksomheden har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til 

retsforskrifter i det land, hvor virksomheden er etableret og i Danmark. 2) Fremlæggelse af ansøgers 

seneste balance såfremt ansøgeren er forpligtet til at udarbejde balance” 

Ved udløbet af fristen for deltagelse d. 14. oktober 2008 var der modtaget ansøgning om prækvalifikation 

fra ti virksomheder, de tre tilbudsgivere af interesse i denne sag er Syddansk Universitet (SDU), Københavns 

Universitet (KU) og Manova A/S. 

I deres ansøgning til prækvalifikationen havde SDU og KU ikke vedlagt deres seneste balance, og KU havde 

ikke udfyldt tro- og love erklæringen korrekt. Dette medførte at ordregiver efterfølgende krævede at SDU 

og KU skulle fremsende deres seneste balance, samt at KU skulle fremsende en korrekt udfyldt tro- og love 

erklæring. Dette blev eftergivet af begge tilbudsgivere, og de krævede dokumenter blev fremsendt og 

                                                           
74 Eksempelvis C-470/99, Universale-Bau, præmis 91 
75 T-19/95, Adria Interim, præmis 47 og 48 

” Det fremgår endvidere af Domstolens praksis, at ligebehandlingsprincippet, som ligger til grund for 

direktiverne om indgåelse af offentlige kontrakter, indebærer en forpligtelse til gennemskuelighed, 

således at det er muligt at fastslå, at princippet er blevet overholdt … ” 

C-92/00: Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-GmbH mod Stadt Wien, præmis 45 
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modtaget af ordregiver henholdsvis d. 29 og d. 30 oktober 2008, hvilket var mere end to uger efter 

ansøgningsfristen (d. 14 oktober 2008). 

D. 4 november 2008 blev ni af virksomhederne prækvalificeret, herunder SDU, KU og Manova. For to af 

vejledningscentrene fandt Manova sig i konkurrence med SDU og KU. Efter evalueringen af tilbuddene d. 1 

maj 2009, fandt ordregiver at tilbuddene fra SDU og KU var økonomisk mere fordelagtige end tilbuddet fra 

Manova, og indgik kontrakt med disse. Dette ledte til at Manova indbragte ordregivers beslutning til 

klagenævnet for udbud.  

Klagenævnet for udbud 
Som tilkendegivet ovenover udspringer denne dom af en kendelse fra Klagenævnet for Udbud76. Denne 

kendelse er central for den følgende analyse i forhold til fortolkningen af det udbudsretlige 

ligebehandlingsprincip, og vil derfor også få en kort redegørelse.  

Klagenævnet for Udbud skulle bl.a. tage stilling til om: ” … indklagede har handlet i strid med det EU-

udbudsretlige princip om ligebehandling ved ikke at have afvist anmodningen fra Syddansk Universitet om 

prækvalifikation, uanset at Syddansk Universitet ikke havde indleveret universitetets »seneste balance« 

sammen med anmodningen. ”, det samme forhold gjorde sig gældende for KU, men her skulle der også 

tages stilling til den manglende tro- og love erklæring.  

Der var altså flere påstande hvor der skulle tages stilling til ligebehandlingsprincippet og 

gennemsigtighedsprincippet, men det var kun i ovenstående, at Klagenævnet for Udbud gav klageren 

medhold. Til dette udtalte Klagenævnet for Udbud at: 

”Under hensyn til, at Københavns Universitet afkrydsede alle tre muligheder i den anvendte tro og love-

erklæring, var indklagede berettiget til at anmode universitetet om at præcisere oplysningen om, hvorvidt 

universitetet havde ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.  

Da hverken Syddansk Universitet eller Københavns Universitet imidlertid indleverede seneste balancer, som 

indklagede havde krævet af alle ansøgere, skulle indklagede have afvist anmodningerne om 

prækvalifikation fra de to universiteter. Indklagede rettede i stedet henvendelse til universiteterne og 

foranledigede, at de indleverede de manglende oplysninger, og indklagede handlede dermed i strid med 

princippet om ligebehandling. ” 

Det centrale for Klagenævnet for Udbud, var hvorvidt en oplysning kunne supplere en allerede eksisterende 

oplysning, eller om oplysningen var ny, uagtet de faktiske omstændigheder omkring indhentelsen af 

oplysningerne eller oplysningernes konkrete beskaffenhed. Dette var på linje med Klagenævnets hidtidige 

praksis på området, hvilket er en praksis som er blevet kritiseret i litteraturen for at skabe en 

uhensigtsmæssig og ufleksibel situation77.  

EU-domstolen 
Utilfredsheden med Klagenævnet for Udbuds afgørelse, ledte til at Undervisningsministeriet bragte sagen 

for Østre Landsret, som efterfølgende bragte følgende præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen:  

” … om ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det er til hinder for, at en ordregivende 

myndighed efter udløbet af fristen for anmodning om deltagelse i en udbudsforretning anmoder en ansøger 

om fremsendelse af dokumenter, som beskriver denne ansøgers situation, såsom offentliggjorte balancer, 

                                                           
76 10. marts 2010, Manova A/S mod Undervisningsministeriet 
77 EU-Domstolen korrigerer Klagenævnet for Udbud (Holdgaard & Westergaard, 2014) 
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hvis fremsendelse var krævet i udbudsannoncen, men som den pågældende ansøger ikke havde medsendt i 

sin ansøgning om deltagelse i udbudsproceduren. ” 

EU-domstolen valgte at underkende Klagenævnet for Udbuds kendelse, og udtalte i forhold til 

ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet følgende: 

Konklusion 
I denne dom blev det understreget klart og tydeligt af EU-domstolen, at ligebehandlingsprincippet ikke 

eksisterer for udelukkende at sikre ligebehandling, men derimod skal fortolkes som et princip, der kan 

bruges som et middel til at opnå andre målsætninger inden for EU-retten, herunder fri bevægelighed for 

varer og tjenesteydelser, adgang til en ufordrejet konkurrence m.m.   

Dermed er denne dom også en bekræftelse af, at det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, på linje med alt 

andet EU-regulering, skal fortolkes i den rette sammenhæng, i lyset af EU-rettens bestemmelser som 

helhed, den bagvedliggende målsætning og EU-rettens nuværende udviklingstrin78.  

  

                                                           
78 Se eksempelvis C-283/81, Cilfit, præmis 20 

”Blandt hovedformålene med de EU-retlige bestemmelser om offentlige kontrakter er målet om at 

sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser og adgang til en ufordrejet konkurrence i samtlige 

medlemsstater. Til at forfølge dette dobbelte formål anvender EU-retten bl.a. princippet om 

ligebehandling af tilbudsgivere eller ansøgere og den gennemsigtighedsforpligtelse, der følger 

heraf. ”  

”Anvendelse af ligebehandlingsprincippet i udbudsprocedurer udgør således ikke et mål i sig selv, 

men skal bedømmes i lyset af de formål, det forfølger. ” 

C-336/12: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S, præmis 28 & 29 
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Ligebehandlingsprincippet og minimumsomsætningskrav 
Som beskrevet i afsnittet om minimumsomsætning, så inkluderer den nye udbudslov en bestemmelse 

omkring, hvilke krav ordregivere kan stille til en tilbudsgivers minimumsomsætning jf. § 142, stk. 2.  

I begrænset udbud kan og vil der i praksis opstå situationer, hvor der er flere ansøgere til tilbuddet, end 

hvad der af ordregiver i udbuddet er efterspurgt (så længe dette er over minimumsantallet som krævet af 

lovgivningen). I sådanne tilfælde vil ordregiver foretage en selektion blandt de prækvalificerede ansøgere, 

en såkaldt ”shortlisting” (dette udtryk anvendes ikke i lovgivningen hverken på EU plan eller i dansk ret, 

men anvendes alene i den juridiske litteratur). Dette anbringer ordregiverne i en situation, hvor de skal 

beslutte hvilke kriterier, som skal afgøre hvilke ansøgere som bliver inviteret til at afgive tilbud jf. § 145, stk. 

2.  

Højdespringermodellen 
I henhold til udbud, hvor ordregiver har indsat krav om minimumsomsætning, kan der derfor opstå et 

scenarie, hvor en virksomhed er prækvalificeret med den tilstrækkeligt krævede omsætning, men hvor 

ordregiver alligevel vægter de prækvalificerede ansøgere i henhold til den del af deres omsætning som 

strækker ud over minimumskravet.  

Dette har den danske lovgiver direkte taget stilling til i lovens forarbejder:  

Denne fremgangsmåde har i praksis og i litteraturen fået navnet >>højdespringermodellen<<79. I 

højdespringermodellen udvælger ordregiveren ansøgerne til tilbudsfasen, ved at prioritere de ansøgere 

som scorer højest over minimumskravene. Dette vil eksempelvis sige, at der ikke er noget der står i vejen 

for, at ordregiver vægter årsomsætningen hos en økonomisk aktør efter størrelse, uagtet om denne er 

prækvalificeret. På den måde bliver barrieren som SMV’er tidligere stod overfor ved egnethedsvurderingen 

i forhold til økonomisk og finansiel kapacitet, navnlig kravet til minimumsårsomsætning, potentielt flyttet 

over til ”shortlistings”-fasen, hvor ansøgerene bliver yderligere begrænset i forhold til hvem der inviteres til 

at afgive tilbud. 

I retspraksis har EU-domstolen (på baggrund af kommissionen) sagt at den eneste måde ordregivere må 

begrænse antallet af ansøgere på, er ved anvendelse af de tildelingskriterier der på forhånd er fastlagt80. 

Der er ingen retspraksis som direkte forholder sig til en udvikling indenfor denne praksis. Men sidstnævnte 

                                                           
79 Ølykke & Nielsen (2015), EU’s udbudsregler, s. 563 
80 C-360/89, Kommissionen mod Italien, præmis 18 – 20. Der blev her dog også henvist til at der var brud på fri 
bevægelighedsprincipperne, idet at betingelserne der var anvendt indirekte favoriserede italienske virksomheder. 

” I forbindelse med ordregiverens udvælgelse af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud 

eller deltage i en dialog, jf. § 145, medfører denne bestemmelse ikke en begrænsning i forhold til at 

lægges vægt på omsætningens størrelse. Som følge heraf kan ordregiveren fastlægge 

udvælgelseskriterier, der angår omsætningen, hvorefter omsætningens størrelse, også den del der er 

større end det dobbelte af kontraktens anslåede værdi, får betydning for udvælgelsen. ” 

Forarbejderne til § 142, L 19 Udbudsloven, Folketingstidende 2015-16, tillæg A, s. 161 
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dom er blevet kritiseret i den juridiske litteratur81 for at medføre en ufleksibel udbudsprocedure, samt at 

dommen var meget uklar (og formentlig lagde større vægt på det indirekte diskriminations aspekt der var 

til stede i udvælgelseskriterierne). I udbudsdirektivet art. 66 som er implementeret i § 146 i udbudsloven, 

fremgår det at det kun er de tilbud der skal forhandles eller er genstand for dialog, som skal begrænses i 

henhold til tildelingskriterierne fastlagt i udbudsmaterialet.  

Den danske lovgiver har i forarbejderne også taget stilling til højdespringermodellen. Her bemærkes at 

ordregiver bør overveje om kriterier så som minimumsomsætning i forhold til økonomisk og finansiel 

formåen i udvælgelsen af ansøgere, er relevant for udbuddet (eksempelvis i mindre udbud om 

delleverancer), eller om at der i udvælgelseskriterierne hellere burde lægges vægt på eksempelvis 

spidskompetencer. Foruden dette har den danske lovgiver bemærket, at ordregiver, i særlige tilfælde burde 

overveje at anvende kriterieret om bedste konkurrencefelt, som eksempelvis kan være et specifikt 

blandingsforhold mellem SMV’er og store virksomheder, såfremt ordregiver klart beskriver i 

udbudsmaterialet hvordan dette vil blive identificeret82.  

Ligebehandlingsprincippet  
Det er vigtigt at bemærke, at det udbudsretlige ligebehandlingsprincip gælder på alle faserne i udbuddet, 

inklusivt udvælgelsesfasen83. Samt at ligebehandlingsprincippet ikke kun tilsiger at nationale og 

udenlandske tilbudsgivere skal behandles ens, men at alle tilbudsgivere (såvel som potentielle 

tilbudsgivere) skal ligebehandles84.  

Som påvist af ovenstående, så er de EU-retlige krav til ligebehandling og gennemsigtighed særdeles høje, 

og med undtagelse af særlige tilfælde85 også ufravigelige. Ordregiverens kommercielle interesse vil ikke 

alene kunne berettige en tilsidesættelse af disse principper, selv i tilfælde hvor ligebehandlingsprincippet 

medfører et åbenbart ringere, eller decideret uhensigtsmæssigt resultat, for ordregiveren. 

Som eksempel kan nævnes det scenarie, hvor ordregiveren under tilbudsfasen modtager et tilbud som 

ligger uden for de løsningsparametre som er fremlagt i udbudsbekendtgørelsen, men hvor dette tilbud rent 

faktisk viser sig at være den bedste løsning86. Hvis ordregiveren ikke specifikt fra start af i 

udbudsbekendtgørelsen har givet tilbudsgivere ret til at fremlægge alternative tilbud, så vil     

ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet afskære ordregiveren fra at kunne tage sådan et 

tilbud til efterretning, uagtet at det objektivt set vil være den bedste løsning jf. §§ 50 og 51, som 

gennemfører art. 45 i Udbudsdirektivet.  

Ovennævnte betragtning er en yderligere beretning om, at lovgivning på EU-plan som udgangspunkt altid 

vil fortolkes med henblik på at opretholde principperne om det indre marked, og facilitere en effektiv 

konkurrence. Derfor vil der som udgangspunkt altid tages større hensyn til dette, end eksempelvis hensynet 

til ordregiveren (eller tilbudsgiverens) kommercielle interesser. 87  

                                                           
81 Arrowsmith (2010) 
82 Forarbejderne til § 142, L 19 Udbudsloven, Folketingstidende 2015-16, tillæg A, s. 166. 
83 C-16/98, Kommissionen mod Frankrig, præmis 107 
84 C-87/94, Kommissionen mod Belgien, præmis 33 
85 F.eks. diskrimination i overensstemmelse med art. 36 TEUF   
86 Et eksempel kunne være, hvis ordregiveren til et rengøringsprojekt har angivet at tilbuddene vil blive vægtet efter 
miljøvenlighed - baseret på brugen af svanemærkede produkter. Under tilbudsfasen modtager ordregiver så et tilbud 
hvor rengøringen baseres på damp, som muligvis både er bedre på pris og kvalitet (miljøvenlighed), men hvor 
ordregiver alligevel bliver nødt til at afvise tilbuddet fordi det ikke er baseret på svanemærkede rengøringsprodukter.  
87 Treumer (2000) 
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Lige som lige, ulige som ulige 
Som nævnt handler ligebehandlingsprincippet ikke kun om at behandle det lige som lige, men også om at 

behandle det ulige som ulige.  

Fabricom dommen88 vedrørte en tvist omkring en virksomhed (Fabricom) som havde været ansvarlig for 

det forberedende arbejde i forbindelse med et offentligt udbud, som i henhold til belgisk lov blev blokeret 

fra at deltage i selv samme udbud89. Fabricom hævdede, at denne blokering var i strid med 

ligebehandlingsprincippet, princippet om en effektiv domstolsprøvelse, proportionalitetsprincippet, retten 

til fri erhvervsudøvelse samt ejendomsretten, og grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder90.  

I henhold til ligebehandlingsprincippet udtalte EU-domstolen at hovedformålet med dette princip, er at 

opnå en effektiv konkurrence91, samt at:  

Foruden fandt EU-domstolen at den belgiske dom var i strid med proportionalitetsprincippet92, da den gik 

ud over det som var krævet for at opnå ligebehandling blandt tilbudsgiverne, fordi den potentielt kunne 

udelukke tilbudsgivere, som ikke have draget nogen fordel af at være en del af det forberedende arbejde93.  

Opsummering 
I det scenarie, hvor en ordregiver har sat krav til minimumsomsætning i et begrænset udbud, for derefter 

at skulle ”shortliste” tilbudsansøgerne, vil der med den nuværende retsstilling være mulighed for at 

ordregiveren kan vælge højdespringermodellen, for derefter at vægte en tilbudsansøgers omsætning efter 

hvor meget det rækker udover minimumskravet.  

Hvis ordregiveren vælger denne model, vil SMV’er med al sandsynlighed blive stillet betydeligt værre end 

store virksomheder. Dette er uanset om de kan præstere på andre parametre i forhold til løsningen, da det 

vil være i strid med ligebehandlingsprincippet, som netop tilsiger at det ulige skal behandles ulige (i dette 

tilfælde er omsætningsstørrelsen ulige), at tilgodese dem på andre parametre end deres omsætning.  

Derfor skal ordregiver nøje overveje, hvilke kriterier som vedkommende vil vægte i forhold til 

udvælgelsesfasen, hvis vedkommende ikke vil ende i en situation, hvor at de er nødsaget til at vægte 

eksempelvis omsætning til et punkt, hvor det ikke længere reflekterer evnen til at løse opgaven, 

sammenlignet med eksempelvis den tekniske formåen.  

                                                           
88 Forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA  
89 Den belgiske lovgiver hævdede at denne lov var til for hindre at tilbudsgivere kunne drage fordel af at være intimt 
bekendt med de studier, data, undersøgelser osv. som lå til baggrund for et udbud.   
90 Præmis 16. Det er kun domstolens behandlings af ligebehandlingsprincippet som i det følgende har relevans.  
91 Præmis 26 
92 Præmis 34 
93 Dette er nu specifikt reguleret i art. 41, stk. 2 i Udbudsdirektivet 

” … ligebehandlingsprincippet kræver, at ensartede forhold ikke må behandles forskelligt, og at 

forskellige forhold ikke må behandles ensartet, medmindre en sådan forskellig behandling er 

objektivt begrundet … ” 

Forenede sager C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA mod Conseil d'État Belge, præmis 27 
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Gennemsigtighedsprincippet  
Gennemsigtighedsprincippet er som beskrevet et centralt element i ligebehandlingsprincippet, som i 

direktivet nævnes gentagne gange bl.a. i præamblen med ordlyden:  

Og kan siges at bestå af fire forhold: 

 Offentliggøre kontrakter 

 Offentligøre vægtningskriterierne og reglerne for udbudsprocessen 

 Begrænsninger for skøn 

 Betingelser for bekræftelse og håndhævelse94 

I henhold til udvælgelsesfasen skal ordregivere offentliggøre i udbudsbekendtgørelsen de oplysninger som 

vil danne grundlag for udvælgelsen, samt hvilke objektive og ikke-diskriminerende kriterier der tillægges 

vægt jf. § 145, stk. 3, nr. 2 og 3, som gennemfører art. 65, stk. 2. 

Vægtning af kriterier  
Et centralt spørgsmål i forlængelse af diskussionen om højdespringermodellen er, i hvilken grad 

ordregiveren er forpligtet til på forhånd at offentliggøre, hvordan vedkommende har tænkt sig at vægte 

eller prioritere de kriterier som vil ligge til grund for udvælgelsen af ansøgere. Igen er der yderst begrænset 

retspraksis på området, i forhold til at besvare den problemstilling. 

I Universale-Bau dommen95, vedrørende et begrænset udbud under direktiv 93/37 (Bygge- og 

anlægsdirektivet) omkring opførelse af en del af et rensningsanlæg, havde ordregiveren 

Entsorgungsbetriebe Simmering (herefter EBS) informeret tilbudsansøgerene om, at denne ville vælge fem 

ansøgere, ud fra deres tekniske drift-kapacitet målt fra de foregående fem år, ved reference til tidligere 

byggeprojekter.  Dette skulle gøres ud fra en pointevalueringsprocedure, som ordregiveren havde 

deponeret hos en uafhængig tredjepart (en notar). Men dette pointsystem var ikke blevet offentliggjort for 

tilbudsansøgerne. Universale-Bau (som ikke var blandt de udvalgte) indberettede en klage omkring 

udbudsproceduren, og fremsatte at denne bl.a. var i strid med gennemsigtighedsprincippet.  

I henhold til gennemsigtighedsprincippet indledte EU-domstolen med at bemærke, at de ikke ville tage 

stilling til om en ordregiver på forhånd er forpligtet til at oplyse vægtningen af de kriterier, der ligger til 

grund for udvælgelsen96.  

                                                           
94 Arrowsmith (2005) 
95 C-470/99, Universale-Bau AG 
96 Præmis 86 

” Sporbarhed og gennemsigtighed i beslutningstagningen i forbindelse med udbudsprocedurer er 

afgørende for at sikre sunde procedurer … ” 

Præambel 126, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 
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I stedet besvarede EU-domstolen spørgsmålet omkring, hvor vidt ordregivere var forpligtet på forhånd til at 

offentliggøre kriterierne, samt vægtningen af disse, i det tilfælde ordregiveren allerede havde besluttet 

disse på forhånd. Til dette udtalte EU-domstolen:  

EU-domstolen havde forinden suppleret denne præmis med argumentet om at ligebehandlingsprincippet 

følger af selve formålet med direktivet, uagtet at det ikke formelt er skrevet ind i en bestemmelse97. 

Men denne dom efterlod stadig spørgsmålet om hvorvidt ordregiveren, er forpligtet til at offentliggøre 

selve vægtningen af de kriterier, som ligger til grund for udvælgelsen af ansøgere. Dette spørgsmål blev 

besvaret benægtende i udbudsdirektivet fra 2004 i dennes præambel 40. Der findes ikke en tilsvarende 

præambel i Udbudsdirektivet fra 2014, men ordlyden i artiklerne er identisk jf. art. 65 med henholdsvis art. 

44 i Udbudsdirektivet fra 2004. 

Det danske udvalg til udbudsloven vurderede, at der ikke er sket nogle materielle ændringer af retstillingen, 

i forhold til begrænsning af ansøgere, med udbudsdirektivet af 2014 sammenlignet med 2004 versionen98, 

og i forarbejderne til udbudsloven er det udtrykkeligt nævnt at kriterierne ikke skal vægtes99.  

I dansk retspraksis afgav Klagenævnet for Udbud en afgørelse i 2010, hvor de tog stilling til netop dette 

spørgsmål. Sagen100 var indbragt af ISS Facility Services (herefter ISS) mod Skive Kommune (herefter Skive), 

hvor ISS hævdede at Skive havde handlet i strid med princippet om ligebehandling og gennemsigtighed i 

deres begrænsning af ansøgere. I udbudsbekendtgørelsen havde Skive beskrevet udvælgelseskriterierne 

således: "Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal, vil der blandt de ansøgere, der 

utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave, blive udvalgt de fem 

økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal 

konkurrence har de bedste referencer…".  

ISS mente at beskrivelsen ”bedste referencer” ikke var et målbart kriterium, og derfor i strid med 

gennemsigtighedsprincippet. Men Klagenævnet for Udbud fandt denne beskrivelse tilstrækkelig i forhold til 

gennemsigtighedsprincippet, fordi udbudsbekendtgørelsen nævnte at ansøgerne skulle fremkomme med 

en: ” referenceliste over relevante, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste år, 

                                                           
97 Præmis 89 - 92 
98 Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, December 2014 s. 757 
99 Forarbejderne til § 142, L 19 Udbudsloven, Folketingstidende 2015-16, tillæg A, s. 166 
100 19. november 2010, ISS Facility Services A/S mod Skive Kommune 

” Det følger heraf … hvorefter den ordregivende myndighed i tilfælde, hvor den i forbindelse med et 

begrænset udbud forud for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen har fastsat reglerne for 

afvejning af de udvælgelseskriterier, den påtænker at benytte, er forpligtet til på forhånd at oplyse 

ansøgerne om disse regler, er den eneste fortolkning, … eftersom den er den eneste, der kan sikre en 

tilstrækkelig grad af gennemsigtighed og dermed, at princippet om ligebehandling af tilbudsgiverne i 

forbindelse med de udbudsprocedurer … overholdes.” 

C-470/99, Universale-Bau AG mod Entsorgungsbetriebe Simmering, præmis 99 
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med angivelse af navn ”, og at det derfor var implicit at bedste referencer henviste til ”karakteren af de 

ydelser til referencekunder, som ansøgeren har anført”.  

Objektive kriterier 
Det følger både direkte af § 145, stk. 3, nr. 3 og art. 65, stk. 2, at ordregiver skal anvende objektive og ikke-

diskriminerende kriterier. Klagenævnet for Udbud anså i ISS sagen, den anvendte beskrivelse af 

udvælgelseskriterier som både objektive og ikke-diskriminerende.  

Hvad der menes med objektive kriterier er ikke blevet helt udtømmende beskrevet af EU-domstolen, men 

begrebet er blevet anvendt i retspraksis. Beentjes-dommen101 vedrørte udbud af en offentlig bygge- og 

anlægskontrakt som led i en udskiftning. Her havde det hollandske fiskeriministerium valgt et tilbud med 

den næstlaveste pris, og i henhold til deres udvælgelseskriterier henvist til de almindelige betingelser 

gældende for daværende direktiv for bygge- og anlæg102. Det præjudicielle spørgsmål gik på, om en 

ordregiver kunne undlade at opstille kvalitative kriterier, men i stedet bare henvise til direktivet (hvoraf der 

ikke fremgik nogle kvalitative kriterier), og basere sin udvælgelse udelukkende på dette. Til det udtalte 

domstolen at: 

Meningen med begrebet objektive kriterier må derfor fortolkes ud fra, at kriterierne ikke må give ordregiver 

et ubetinget frit valgt, men skal kunne give ordregiver mulighed for at vælge det mest fordelagtige tilbud i 

henhold til udbudsbekendtgørelsen og direktivet der lægger bag.  

Opsummering  
Som det fremgår af ovenstående, indebære gennemsigtighedsprincippet at ordregivere skal offentliggøre, 

hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelsen. Der er derimod ikke en pligt til at offentliggøre hvordan 

udvælgelseskriterierne vægtes, men hvis ordregiveren lægger mere vægt på nogle kriterier end andre, skal 

ordregiveren fremlægge hvordan disse vil blive prioriteret.  

Hvis ordregiveren vælger at vægte eller prioritere de forskellige kriterier, skal fremgangsmetoden fremgå af 

udbudsbekendtgørelsen, samt være i overensstemmelse med principperne om ligebehandling og 

gennemsigtighed. 

Kriterierne skal desuden være ikke-diskriminerende, hvilket vil blive gennemgået i det følgende afsnit.  

                                                           
101 C-31/87, Gebroeders Beentjes BV mod Den Nederlandske Stat 
102 Rådets direktiv 71/305 af 26. juli 1971 

” … En sådan bestemmelse ville være uforenelig … i det omfang, den bevirker, at de ordregivende 

myndigheder får et ubetinget frit valg ved tildelingen af det pågældende arbejde til en bydende. 

En sådan bestemmelse er derimod ikke uforenelig med direktivet, hvis den skal fortolkes således, at 

den giver de ordregivende myndigheder et skøn med henblik på at sammenligne de forskellige bud og 

vælge det mest fordelagtige på grundlag af objektive kriterier… ” 

C-31/87, Gebroeders Beentjes BV mod Den Nederlandske Stat, præmis 26 & 27 
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Fri bevægelighedsprincipperne og ikke-diskrimination 
Diskriminerende foranstaltninger skal forstås i henhold til fri bevægelighedsprincipperne som tidligere 

beskrevet i Storebælts-dommen. I to meddelelser om offentligt indkøb fremsatte Kommissionen det 

synspunkt at der er et generelt ligebehandlingsprincip i henhold til TEUF, som også gælder for 

udbudsdirektivet. Dette vedrører al forskelsbehandling, ikke bare forskelsbehandling på grund af 

nationalitet103.  

At det udbudsretlige ligebehandlingsprincip udspringer af traktaten har særlig relevans, i og med at EU-

domstolen dermed kan støtte en udvidende fortolkning af ligebehandlingsprincippet på 

traktatbestemmelserne104. Dette er ikke uden betydning, da ligebehandlingsprincippet i så fald skal 

fortolkes i overensstemmelse med den retspraksis der findes om indirekte og skjult diskrimination, og i 

forhold til de grundlæggende friheder i traktaten105.  

Det traktatbaserede forbud mod kvantitative indførselsrestriktioner, samt foranstaltninger med tilsvarende 

virkning, blev i Dassonville106 fortolket som ” Enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som 

direkte eller indirekte, øjeblikkeligt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet, må betragtes 

som en foranstaltning med tilsvarende virkning som kvantitative restriktioner ”107. Denne præmis blev dog 

blødt op i Keck108, hvor det blev fastslået at ovenstående præmis kunne fraviges ” forudsat at sådanne 

nationale bestemmelser finder anvendelse på alle de berørte erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i 

indlandet, og forudsat at bestemmelserne, såvel retligt som faktisk, påvirker afsætningen af indenlandsk 

fremstillede varer og varer fra andre medlemsstater på samme måde. ”. Denne betragtning må således 

også anses at finde anvendelse på det direktivbaserede ligebehandlingsprincip, hvilket tilsiger at det 

afgørende forhold er om der bliver forskelsbehandlet, og som yderligere skal analyseres ud fra om 

forholdet indebærer en reel hindring for udøvelsen af de grundlæggende friheder.  

Keck-doktrinen blev senere i Gebhard109 dommen udvidet af EU-domstolen, som udtalte: ” Det fremgår 

imidlertid af Domstolens praksis, at nationale foranstaltninger, der kan hæmme udøvelsen af de ved 

traktaten sikrede grundlæggende friheder eller gøre udøvelsen heraf mindre tiltrækkende, skal opfylde fire 

betingelser: De skal anvendes uden forskelsbehandling, de skal være begrundet i tvingende 

samfundsmæssige hensyn, de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og de 

må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet”110. På den måde blev nationale 

foranstaltninger påkrævet også at inkludere en betingelse, omkring hvor vidt de gør udøvelsen af de 

grundlæggende friheder ”mindre tiltrækkende”.   

I henhold til offentlige indkøb, nævnes det flere gange i præamblen at bestemmelser ikke må ”hindre, 

begrænse eller fordreje konkurrencen”111. I henhold til § 145, kunne dette eksempelvis være 

foranstaltninger som begrænser den effektive konkurrence, ved at eksludere økonomiske aktører på 

usaglig vis. 

                                                           
103 KOM (2000) C 121/02 og KOM (2006) C 179/02,  
104 Treumer (2000) 
105 Storebælts-dommen, præmis 20 
106 C-8/74, Dassonville 
107 Ibid. Præmis 5 
108 C-267/91 & C-268/91, Keck, præmis 16 
109 C-55/94, Gebhard 
110 Præmis 37 
111 Fx. præambel 49 
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Effektiv konkurrence og forskelsbehandling 
Som beskrevet gentagne gange er udbudsdirektivet, på linje med den primære målsætning for EU-

traktaten, at facilitere udviklingen af en effektiv konkurrence.  Som beskrevet i art. 18, stk. 1 må udbuddet 

ikke formes med det formål at kunstigt indskrænke konkurrencen. I udbudsdirektivet bliver dette definere 

som ”hvis udbuddet er udformet med den hensigt uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller 

stille dem mindre gunstigt”.  

I henhold til offentlig udbud betyder dette at økonomiske aktører, som befinder sig i en sammenlignelig 

konkurrenceposition, ikke må forskelsbehandles. Hvilket bl.a. indebærer at de har den samme ret til 

information, de samme tidsfrister osv112. Det er i ringe grad blevet udspecificeret i retspraksis hvad der 

præcist menes med sammenlignelig konkurrenceposition. 

I Gesellschaft-dommen113 brugte Generaladvokat Geelhoed ordregiverens udvælgelseskriterier, som 

eksempel på forskelsbehandling af økonomiske aktører i en sammenlignelig konkurrenceposition. I denne 

dom havde ordregiveren valgt, at det kun var referencer fra et specifikt område (i sagen de Alpine områder) 

som blev tillagt vægt. Men generaladvokaten (og senere domstolen) vurderede, at referencer fra andre 

områder de facto kunne være ligeså anvendelige, i forhold til kontraktens mål. De økonomiske aktører med 

referencer udenfor det alpine område, blev derfor anset for, at befinde sig i den samme 

konkurrenceposition, som dem der havde referencer fra det Alpine område114, og derfor blev 

udvælgelseskriterierne fundet værende i strid med ligebehandlingsprincippet, navnlig fordi 

forskelsbehandlingen ikke var sagligt begrundet.  

I modsætning hertil kan inkluderes Generaladvokat Mischo bemærkninger til Concordia Bus-dommen115, 

hvor han ikke mente, at der var tale om forskelsbehandling af ansøgere i den samme konkurrenceposition, 

fordi den udvalgte ansøger var den eneste, der var i stand til at levere det krævede materiel, og at dette var 

objektivt begrundet116.  

Hovedargumentet er altså, at forskelsbehandlings af økonomiske aktører, som befinder sig i den samme 

konkurrenceposition, er i strid med målsætningen om effektiv konkurrence, og vil blive anset 

som ”uretmæssigt at favorisere visse økonomiske aktører eller stille dem mindre gunstigt” i henhold til 

ligebehandlingsprincippet jf. art. 18, stk. 1.  

Diskriminationselementet finder sted når der opstilles kriterier, som tvinger et udvalg af de økonomiske 

aktører i en dårligere konkurrenceposition, uagtet at der findes alternative kriterier som kan placere flere af 

de økonomiske aktører i den samme konkurrenceposition, og som samtidig kan bevare ordregiverens 

interesse på samme niveau i forhold til at opnå det mest fordelagtige tilbud117. Denne fortolkning er i 

overensstemmelse med det EU-retlige proportionalitetsprincip jf. art. 5 TEU. som netop tilsiger at 

handlinger skal stå i forhold til målet, og derved vil være i strid med EU-retten, når at en mindre 

bebyrdende handling er mulig, hvilket i dette tilfælde refererer til udvælgelseskriterierne i forhold til den 

effektive konkurrence.  

                                                           
112 Arrowsmith (2005) 
113 C-315/01, Gesellschaft  
114Forslag til Afgørelse fra Generaladvokat Geelhoed, C-315/01, Præmis 53 - 56 
115Forslag til Afgørelse fra Generaladvokat Jean Mischo, C-513/99, Concordia Bus Finland mod Helsingin kaupunki 
116 Præmis 150 - 151 
117 Ibid.  
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Opsummering 
Ovenstående sagsgennemgang viser at effektiv konkurrence, i henhold til begrænsning af tilbudsgivere, skal 

forstås i forhold til proportionalitetsprincippet. Dette vil sige, at ordregivere skal anvende 

udvælgelseskriterierne, ud fra hensynet om at disse ikke må ekskludere ansøgere som befinder sig i den 

samme konkurrenceposition, som dem der bliver inkluderet. Denne fortolkning er i overensstemmelse med 

ordlyden i art. 18, stk. 1. 

Arrowsmith (2005) argumenterer for at domstolene dog skal tage særligt hensyn i anvendelsen af de 

traktatbaserede fri bevægelighedsprincipper, set i forhold til ordregivernes interesse i at opnå det mest 

fordelagtige tilbud, når de vurderer sådanne kriterier118.  

Delkonklusion 
Ligebehandlingsprincippet skal fortolkes ud fra udbudsdirektivet, men skal også ses som et princip der 

udspringer direkte af fri bevægelighedsprincipperne i EU-traktaten. Dermed skal ligebehandlingsprincippet 

fortolkes som et princip, der ikke kun skal sikre ligebehandling i sig selv, men anvendes for at opnå 

målsætningerne inden for det indre marked om en effektiv og bæredygtig konkurrence. 

Dette indbefatter at ordregiveren skal anvende objektive og ikke-diskriminerende kriterier, i 

udvælgelsesfasen af de økonomiske aktører. I direkte forlængelse af ligebehandlingsprincippet følger 

gennemsigtighedsprincippet, som skal sikre at udbudsproceduren er gennemskuelig for de økonomiske 

aktører. 

Det følger af disse principper at ansøgerne skal behandles lige, også efter prækvalifikationen. Ved 

anvendelsen af højdespringer modellen i udvælgelsesfasen, vil der opstå et scenarie hvor de 

prækvalificerede ansøgere bliver behandlet ulige i forhold til de kriterier som ordregiver har valgt.  

Men det følger også af ligebehandlingsprincippet at det ulige skal behandles ulige. Hvis de økonomiske 

aktører således ikke befinder sig i en sammenlignelig konkurrenceposition, vil forskelsbehandling anses som 

objektivt og retsmæssigt begrundet. Dermed afhænger overholdelsen af ligebehandlingsprincippet i 

udvælgelsesfasen, af hvordan ordregiverene fremlægger udvælgelseskriterierne i udbudsmaterialet i 

henhold til gennemsigtighedsprincippet.   

Det er litteraturen (Piga & Treumer) blevet argumenteret for at ”shortlisting” på baggrund af omsætning, 

kan anses som indirekte diskrimination af SMV’er, grundet af de er disproportionalt dårligere stillet end 

store virksomheder. Men i henhold til EU-domstolens nuværende fortolkning af effektiv konkurrence og 

forskelsbehandling (sammenlignelig konkurrenceposition), er det meget usikkert at EU-domstolen vil følge 

det argument.   

 

 

 

.  

 

                                                           
118 S. 426 
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3. Kapitel 3 
Indledning 
Dette kapitel vil fokusere på de transaktionsomkostninger, der er forbundet med at indgå og udleve en 

aftale. I forbindelse med udbud, eller konkurrenceudsættelse, er det væsentligt for såvel ordregivere som 

tilbudsgivere at identificerer de potentielle økonomiske gevinster samt tab119. I tråd med opgavens øvrige 

sigte og den juridiske analyse, vil fokus fortsat være på små- og mellemstore virksomheder (herefter 

betegnet SMV’er).  

Udbudsrådet, som er en sektion indenfor ROPS (Rådet for Offentligt-Privat Samarbejde), identificerede i 

2010 to økonomiske barrierer ved udbud i den offentlige sektor, som påvirkede både ordregiver og 

tilbudsgivere; disse var transaktionsomkostninger og usikkerhed120. Hvoraf to af hovedkonklusionerne var: 

 

Eksempelvis kostede det i 2013 i gennemsnit virksomheder indenfor EU i omegnen af £3200 (i skrivende 

stund svarende til ca. 30.000 kr.), at udarbejde et tilbud til en standard tjenesteydelseskontrakt121.   

Både ordregiver og tilbudsgivere har en interesse i at minimere transaktionsomkostninger, men ultimativt 

er det ordregiver som vurderer og vælger den bedst egnede tilbudsgiver. Derfor er det af klar interesse for 

en tilbudsgiver at minimere de transaktionsomkostninger, som er forbundet med den pågældendes tilbud.  

Det ligger ude for denne opgaves felt at afklare hvilke aspekter i udbudsprocessen leder til høje 

transaktionsomkostninger, men snarere hvordan transaktionsomkostninger kan påvirke SMV’er i 

aftaleforhold. Derfor har dette kapitel til formål at give en økonomisk klarlæggelse af hvilke 

transaktionsøkonomiske udfordringer SMV’er står overfor, set i forhold til store virksomheder. Mere 

specifikt skal der foretages en analyse af, hvilken effekt virksomhedsstørrelse har på 

transaktionsomkostninger.  

  

                                                           
119 Se bilag 1 og bilag 2 
120 Udbudsrådet (2010), Analyse af barriere for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor 
121 Centre For Economic and Business Research (2013) 

”Transaktionsomkostninger ved at udbyde opgaver opleves som en væsentlig barriere for de 

offentlige myndigheder. ” 

”Transaktionsomkostninger ved at byde på en opgave opfattes som en væsentlig barriere for 

hovedparten af de private leverandører” 

Udbudsrådet (2010), Analyse af barriere for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor, s. 9 - 12 
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Effekten af virksomhedsstørrelse 
Denne analyse vil tage udgangspunkt i økonomiske forskelle mellem SMV’er og store virksomheder, det er 

derfor essentielt kort at redegøre for de to grundlæggende økonomiske koncepter, som danner basis 

herfor122. 

Stordriftsfordele 
Adam Smith123 identificerede i 1776 at separering og specialisering af arbejdskraft ledte til et øget afkast i 

produktionen. Dette var starten på en omfattende økonomisk forskning, som har haft til mål at påvise 

hvilke faktorer, der kan lede til stordriftsfordele så som: lavere inputomkostninger (hvilket eksempelvis kan 

opnås gennem mængde discount), organisationsinput (store virksomheder har bedre mulighed for at 

specialisere deres organisationsstruktur), specialisering af arbejdskraft osv.  

Stordriftsfordele er med andre ord det scenarie, hvor en virksomhed kan øge produktionen (output), uden 

at produktionsomkostningerne stiger proportionalt dermed. Dette kan matematisk defineres som124: 

𝐸𝐶 =

∆𝑇𝐶
𝑇𝐶
∆𝑄
𝑄

→

∆𝑇𝐶
∆𝑄
𝑇𝐶
𝑄

 𝑀𝐶 =
∆𝑇𝐶

∆𝑄
 𝐴𝐶 =

𝑇𝐶

𝑄
→ 𝐸𝐶 =

𝑀𝐶

𝐴𝐶
 

Hvilket vil sige hvor 𝐸𝐶 < 1 har virksomheden opnået stordriftsfordele, og hvor 𝐸𝐶 > 1 har 

virksomheden ”opnået” stordriftsulemper.  

Synergi fordele 
Synergi fordele henviser til det scenarie, hvor den gennemsnitlige produktionsomkostning falder i takt med 

at variationen af produkter, der bliver produceret stiger. Dette vil sige, at virksomheden opnår lavere 

omkostninger ved at producere produktet selv, end hvis to virksomheder skulle producere produktet 

separat125.  

Givet to produkter (x og y) kan synergi fordele (S) matematisk defineres som: 

𝑆 =
𝑇𝐶(𝑥) + 𝑇𝐶(𝑦) − 𝑇𝐶(𝑥, 𝑦)

𝑇𝐶(𝑥, 𝑦)
 

 

Hvilket vil sige at hvor 𝑆 > 0 er der opnået synergifordele.  

Opsummering 
En generel antagelse igennem denne analyse er at SMV’er er, relativt dårligere stillet i forhold til 

ovenstående. Denne antagelse bygger på den begrænsede mængde af ressourcer, som netop definerer 

SMV’er. Hvilket gør, at disse i ringere grad, kan gøre brug af eksempelvis mængdeindkøb og diversificering.  

                                                           
122 Det vil sige de grundlæggende økonomiske faktorer som ligger udenfor transaktionsomkostningsteorien.  
123 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) 
124 𝐸𝑐  = Stordriftseffekt, TC = totalomkostning, Q = produktionsmængde, MC = marginale omkostning og AC = 
gennemsnitlig omkostning 

125 Et eksempel kunne være Mcdonalds som producerer både hamburgere og pomme frites, og derved opnår synergi 
fordele. 
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Transaktionsomkostningsteori 
Kontraktproblemet kan beskrives i varierende grad som henholdsvis bestående af (1) planlægning, (2) 

forpligtigelse, (3) konkurrence og (4) styringsmodel (governance).  

Transaktionsomkostninger er blevet defineret som ”omkostningerne forbundet ved driften af det 

økonomiske system”126, og kan i den forbindelse forstås som ækvivalenten til friktion indenfor fysikken.  En 

transaktionsomkostningsanalyse er en mikroanalytisk tilgang til undersøgelsen af økonomisk organisation. 

Fokuspunktet er på transaktionen, og den økonomiske indsats som ledsager organisationen heraf 

(Williamson, 1985).   

En transaktion, indenfor den økonomiske analyse, forekommer når en vare eller tjenesteydelse, bevæger 

sig over en teknologisk adskilt grænseflade – et aktivitetsstadie afsluttes og et andet begynder (Williamson, 

1981).  Det er omkostningerne (planlægning, omstilling og monitorering) forbundet med denne bevægelse, 

som skal fungere som enheden, der driver den økonomiske undersøgelse. 

For at en transaktionsomkostningsanalyse kan finde sted, skal man anse en virksomhed som stående 

overfor tre valg: (1) producere selv (S < 0), (2) købe på det åbne marked (Coase, 1937), eller (3) indgå i en 

kontrakt127 (Williamson, 1979b). Transaktionsomkostningsanalysen betragtes her som styringsmodellen for 

de kontraktuelle relationer.  

Kontrakter spiller en central rolle i etableringen og driften af en virksomhed (nogen økonomer definerer en 

virksomhed som udelukkende værende en neksus af kontrakter128). De omkostninger som er forbundet 

med at forhandle, planlægge, formulere, konkludere og monitorere en kontrakt falder under definitionen 

transaktionsomkostninger.  

 

Ex ante og ex post 
Det er vigtigt at adskille ex ante transaktionsomkostninger fra ex post af ditto.  

Ex ante transaktionsomkostninger beskæftiger sig med omkostningerne forbundet med at koncipere, 

forhandle og sikkerhedsforanstalte en aftale.  

                                                           
126 Kenneth J. Arrow (1969): The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus 
Non-market Allocation, s. 48 
127 Andre strategier såsom franchising og joint ventures overvejes ikke i denne analyse 
128 Se f.eks. Jensen & Meckling (1976) 

“More generally, any issue that can be posed, directly or indirectly, as a contracting problem can be 

analyzed to advantage in transaction-cost economizing terms” 

Oliver E. Williamson (1981): The Economics of Organization s. 568 
 

”Market failure is not absolute; it is better to consider a broader category that of transaction costs, 

which in general impede and in particular cases completely block the formation of markets” 

Kenneth J. Arrow (1969): The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-market Allocation s. 1 
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Ex post transaktionsomkostninger beskæftiger sig med omkostningerne forbundet med at korrigere 

forskydninger af incitamenter, opsætning- og drift af styringsmodeller, eventuelle tvister, og effektuering af 

aftaleparternes forpligtelser.    

Transaktionsomkostningsanalysen skal ikke forveksles med baglæns induktion i en spilteoretisk forstand, 

hvor det udelukkende er incitamentsallokeringen ex ante, som er af interesse i forhold til 

kontraktproblemet. Den grundlæggende forskel er, at transaktionsomkostningsanalysen afviser antagelsen 

om et effektivt og omkostningsfrit tvistløsningssystem (domstol el. voldgift) som den primære 

styringsmodel, men i stedet anser selve institutionen og det private kontraktforhold som dette. Desuden er 

ex ante og ex post problemstillingerne indbyrdes afhængige, hvilket vil sige at man ikke kan analysere den 

ene uden at inddrage den anden i kontraktforholdet.  

Men vigtigst af alt adskiller transaktionsomkostningsanalysen sig fra spilteori (og neoklassisk teori generelt) 

med antagelsen om at de økonomiske agenter ikke er rationelle, men derimod kun besidder en begrænset 

rationalitet.    

Begrænset rationalitet 
I neoklassisk økonomisk teori er agenter antaget at være økonomisk rationelle (maksimere 

egeninteresse/profit), både i deres intention, men også i udfaldet af deres handlinger. Denne antagelse 

udstrækker sig ikke til transaktionsomkostningsteori.  

I transaktionsomkostningsteori er de økonomiske agenter antaget at tilsigte at være økonomisk rationelle, 

men deres rationalitet er begrænset. De økonomiske agenters tilsigtede økonomiske rationalitet er det, 

som skaber de handlinger som kan observeres og til slut analyseres. Det er netop elementet af begrænset 

rationalitet, som skaber de økonomiske og organisatoriske problemstillinger: den begrænsede rationalitet 

tilføjer omkostninger ex-ante i forhold til at skaffe og behandle information, samt ex post omkostninger i 

form af monitorering. Uden antagelsen om begrænset rationalitet ville der ikke være et behov for 

kontrakter / kontrakter ville altid være komplette.  

 

Opportunisme 
På trods af at de økonomiske agenter er hæmmet af begrænset rationalitet, vil det stadig være muligt at 

formulere en komplet kontrakt under antagelsen af at alle agenter er fuldt troværdige. I sådant et scenarie 

ville kontraheringsparterne ganske enkelt altid opfylde deres løfter, og agere i god tro i tilfælde af 

uforudsete hændelser. Kontraktproblemet bliver derved reduceret til et ex ante problem, hvor det kun er 

løftet som er af betydning. Antagelsen om begrænset rationalitet alene, kan derfor ikke forklare hvorfor 

man i praksis observerer at konciperingen af kontrakter er forbundet med tunge transaktionsomkostninger.  

Det er derfor også nødvendigt at inddrage antagelsen om opportunistisk adfærd. Opportunistisk adfærd vil 

sige at de økonomiske agenter bl.a. skjuler deres præferencer, fordrejer egenskaber og data, 

”It is precisely in the realm where human behavior is intendedly rational, but only limitedly so, that 

there is room for a genuine theory of organization and administration” 

Herbert A. Simon (1957), Models of Man: Social and Rational, s. 24 
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overkomplicerer problemer, og på anden vis komplicerer transaktionen129 (Williamson, 1981). Det er ikke 

nødvendigt at antage, at alle agenter har en opportunistisk adfærd, men det er antaget at en ukendt 

mængde af dem har, og at det ikke er muligt at bekræfte om denne opportunistiske adfærd eksistere ex-

ante.  

Med både antagelsen om begrænset rationalitet og opportunisme ender man i et paradigme, som 

beskrives som neoklassisk kontraktteori, hvor verden er kompleks, aftaler ufuldstændige, og en 

genkendelse af at nogle kontrakter aldrig bliver opfyldt, hvis ikke begge parter har tiltro til 

tvistløsningssystemet (Williamson 1981).  

Usikkerhed  
Problemstillingerne som opstår i et transaktionsomkostningsperspektiv er baseret ud fra sekventielle 

beslutninger, som er analyseret ud fra den effekt de har på transaktionen. I forlængelse af både antagelsen 

om begrænset rationalitet og opportunisme, vil disse beslutninger være påvirket af usikkerhed (Williamson, 

1985). Denne usikkerhed er det som skaber et økonomisk problem: 

I transaktionsomkostningsteori beskæftiger analysen sig med usikkerheden, forbundet med de økonomiske 

agenters adfærd. Usikkerheden skal ses i forbindelse med den beslutning, som de økonomiske agenter 

tager, og som de forventer den anden vil tage, i tilfælde af at eksterne forhold ændrer sig, eller at 

opportunistisk adfærd, fra en eller begge parter begrænser eller eliminerer muligheden for at opfylde 

kontrakten.  

Usikkerheden er derfor en betegnelse for de ex ante omkostninger, som er forbundet med at forudse 

fremtidige eventualiteter, samt de ex post omkostninger som er forbundet med at tilpasse sig de 

eventualiteter som der ikke blev taget forbehold for ex ante.  

Frekvens  
En aftalerelation kan påvirkes af frekvensen af transaktionen, da incitamentet til at oprette 

styringsmodeller bliver højere desto flere gange transaktionen skal gentage sig. Frekvens kan deles op i tre 

kategorier: en gangs, periodisk og repeterende frekvens (Williamson 1979b).  

Aktivspecifictet  
Aktivspecifictet er det mest betydningsfulde koncept indenfor transaktionsomkostningsteori. Desto mere 

aftaleparterne engagerer sig i betydningsfulde investeringer, i transaktionsspecifikke aktiver, desto højere 

bliver omkostningerne forbundet med omlægningen af disse, skulle aftaleforholdet blive afbrudt eller 

ophøre.  

At koncipere kontrakten så den effektuerer en tilpasning, der kan knytte parterne i en aftalerelation, samt 

promovere kontinuitet, bliver derved den primære problemstilling i forhold til at opdrive økonomisk værdi 

(Williamson, 1985). Uden aktivspecifictet ville der ikke være noget incitament til at indgå i kontraktuelle 

                                                           
129 Forsimplet set kan opportunisme defineres som maksimering af egeninteresse gennem varierende grader af 
svigagtig adfærd.  

”The economic problem is mainly one of adaptation to changes in particular circumstances of time 

and place” 

F.A. Hayek (1945), The Use of Knowledge in Society, s. 524 
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relationer130, da det åbne marked altid ville kunne fungere som et effektivt alternativ. Af samme årsag vil 

transaktioner uden aktivspecifictet ikke være påvirket af usikkerhed, og de økonomiske agenters adfærd vil 

være irrelevant, eftersom man altid kan finde en alternativ handelspartner.  

Aktivspecifictet kan deles op i 3 områder: (1) grundspecificitet hvor man efter aftaleforholdet udbygger et 

grundareal, som kan reducere transportomkostninger, logistik m.m. mellem aftaleparterne, (2) fysisk 

aktivspecifictet hvor aftaleparterne specialiserer produkter efter hinandens behov, og (3) menneskelig 

aktivspecifictet, hvor de mennesker som er indblandet i aftaleforholdet specialiseres gennem oplæring og 

erfaring (Williamson 1981). 

Graden af aktivspecifictet kan øge kvasi-renten, der kan opnås i aftaleforholdet. Men konsekvensen heraf 

er, at desto højere aktivspecifictet der udgår af aftalen, desto højere bliver vanskelighederne i forhold til at 

kunne skifte køber/leverandør, eller anvende det åbne marked som alternativ (Telser & Higinbotham, 

1977). Deraf fremgår det, at graden af aktivspecifictet eksponentielt vil øge afhængighedsforholdet mellem 

parterne og derved alternativomkostningerne. Graden af aktiv-specificitet påvirker også aftaleparternes 

evne til at anvende stordriftsfordele, som reduceres eksponentielt med graden af aktiv-specificitet.  

Grundet elementet af opportunisme og usikkerhed kunne det derfor konkluderes at aktiv-specificitet som 

udgangspunkt skal undgås. Men dette ville være en for stor forsimpling som ikke ville afspejle hvad man ser 

i praksis, og derfor vil der i analysen også inkludere en diskussion om kontraktforholdets styringsmodeller.  

Styringsmodeller 
Transaktioner kan deles op i tre grader; ikke-specifikke, blandede, og idiosynkratiske transaktioner 

(Williamson 1979b). Desto højere aktivspecifictet, desto højere krav er der til den styringsmodel 

aftaleforholdet skal anvende, grundet antagelsen om opportunisme og usikkerhed.  

Markedsstyring 
Markedsstyring anvendes for ikke-specifikke, periodiske og repeterende transaktioner. Her antages det at 

kontraheringsparterne ganske enkelt bruger deres erfaring til at vurdere om en relation skal fortsætte, og 

eftersom parterne, med få omkostninger, kan vende mod markedet (lave alternativomkostninger) og skifte 

kontraheringspartner, er antages dette aspekt at være tilstrækkeligt som en safeguard mod opportunisme.  

Ved markedsstyring kan parterne også opnå stordriftsfordele, samt muligheden for at sprede risikoen 

gennem markedet. Desuden er selve styringsmodellen omkostningsfri at implementere.  

Trilateral styringsmodel: neoklassisk kontrahering 
Trilaterale styringsmodeller anvendes for blandede, idiosynkratiske og periodiske transaktioner. Dette 

relaterer sig til en aftaleform hvor transaktionsspecificiteten bliver så høj, at markedsstyring ikke længere 

er et tilfredsstillende alternativ.  

Derved indgår parterne i et kontraktuelt aftaleforhold, for at danne en ramme for transaktionen, som skal 

reducerer usikkerheden forbundet hermed. Alternativomkostningerne gør, at aftaleparterne har et 

stærkere incitament til at gennemføre aftalen overfor hinanden, hvilket faciliterer nødvendigheden for en 

styringsmodel hvis kompleksitet afhænger af aktivspecificiteten.  

                                                           
130 Og derved heller intet incitament til at stifte en virksomhed 
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Bilateral styringsmodel: Obligatorisk kontrahering 
En bilateral styringsmodel henviser til fælles ejerskab af det aktiv som transaktionen vedrører. Denne 

styringsmodel anvendes på blandede og idiosynkratiske transaktioner. Incitamentet til at anvende bilateral 

styringsmodeller stiger eksponentielt med graden af usikkerhed, eftersom behovet for at harmonisere 

aftaleforholdet stiger i takt med behovet for at tilpasse sig skiftende forhold.   

Denne styringsmodel anvendes også for at reducerer incitamentet til at suboptimere, da værdien som 

aktivet genererer vil blive fordelt på begge parter.  

Forenet styringsmodel: Intern organisation131 
Incitamentet til at handle mellem parter, reduceres i takt med at transaktionen bliver gradvist mere 

idiosynkratisk. Eftersom aktivet bliver mindre anvendeligt til alternativt brug, stiger incitamentet til at 

integrere transaktionen til en vertikal integration132. Dette medfører, at incitamentet til at profitmaksimere 

bliver samlet, og at den information som befinder sig hos aftaleparterne hver især blive integreret. I 

henhold til opportunismeelementet er denne styringsmodel derudover i stand til at løse tvister gennem 

interne konfliktløsningssystemer, og eliminerer derfor omkostningerne forbundet med at anvende 

domstole eller meditation, som man er i tvister mellem separerede enheder (Williamson 1981).  

Beskyttelsesforanstaltninger 
I kontraktuelle forhold vil der ofte fremgå forskellige former for beskyttelsesforanstaltninger, for at 

reducere omkostningerne i tilfælde af opportunistisk adfærd eller eksterne påvirkninger.  

Beskyttelsesforanstaltningen antages i det følgende at kunne tage tre former: (1) Genjustere incitamenter, 

hvilket typisk henviser til en form for fratrædelsesgodtgørelse eller bod for tidlig opsigelse, (2) Opsætning 

og effektuering af en specialiseret styringsmodel, hvor eventuelle kontrakttvister henvises til (f.eks. voldgift 

el. mediation), (3) Introducere handelsaktiviteter som signalerer og støtter et kontinuerligt forhold, (f.eks. 

ændre et ensidigt handelsforhold til et tosidigt, og derved fordele en given risiko mellem parterne).  

Opsummering  
I et transaktionsomkostningsperspektiv vil kontraktproblemet; (1) planlægning, (2) forpligtelse, (3) 

konkurrence og (4) styringsmodel (governance), være afhængig af antagelsen om begrænset rationalitet, 

opportunisme og aktivspecifictet. Begrænset rationalitet skaber omkostninger i planlægningsfasen, 

opportunisme skaber omkostninger i forpligtelsesfasen, og aktivspecifictet gør parternes identitet relevant 

ex ante, og skaber omkostninger i forhold til opsætning af en styringsmodel ex post. Tilsammen gør dette at 

vi ender med en analyse der antager begrænset rationalitet, hvilket giver liv til antagelsen om 

opportunisme, som skal reduceres gennem styringsmodeller. Dette kan opsummeres med følgende citat: 

                                                           
131 Denne styringsmodel skal kun anvendes i denne analyse, til at illustrere transaktionsomkostningsmodellen i 
forholdet mellem aktivspecificitet og styringsform. En nærmere analyse mellem valget for in-house produktion og 
outsourcing ligger uden for denne analyses område.   
132 Eksempelvis hvis at virksomhed a producerer et produkt, der udelukkende kan anvendes i virksomhed b som led i 
en produktionskæde. 

“Organize transactions so as to economize on bounded rationality while simultaneously safeguarding 

them against the hazard of opportunism. Such a statement supports a different and larger 

conception of the economic problem than does the imperative “Maximize profits” “. 

(Williamson 1985) The Economic Institutions of Capitalism, s. 32 
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Transaktionsomkostningsmodellen  
En simpel model repræsenteret i figur 1 kan 

bruges til at illustrere problemstillingen133.  

Definer k som graden af aktivspecificitet134, 

hvilket vil sige at generelt specificerede 

transaktioner defineres 𝑘 = 0, og 

specificerede transaktioner defineres 𝑘 > 0. 

Definer s som graden af 

beskyttelsesforanstaltninger (safeguards) i 

kontrakten, hvilket vil sige at transaktioner der 

udelukkende afhænger af beskyttelsen i det 

åbne marked (priskonkurrence) defineres 𝑠 =

0, og kontrakter der anvender 

beskyttelsesforanstaltninger defineres 𝑠 > 0.  

Hver node i modellen svarer til en given pris. 

Leverandørerne antages at være risiko 

neutrale, forberedt på at levere under hvilken 

som helst grad af aktivspecifictet, og acceptere 

en hvilken som helst beskyttelsesforanstaltning 

(så længe de går i nul).  

Node A repræsenterer den generelle 

transaktion (k = 0), hvor transaktionen går i nul 

ved pris 𝑝1.  

Node B repræsenter den aktiv specifikke 

transaktion, hvor ingen 

beskyttelsesforanstaltning anvendes, som går i 

nul ved pris �̅�.  

Node C repræsenterer den aktiv specifikke 

transaktion, med anvendelse af 

beskyttelsesforanstaltninger, som går i nul ved �̂�.  

Dette kontraktskema muliggør en komparativ analyse, ved at pointere at teknologi (k), 

beskyttelsesforanstaltninger (s), og pris (p) er indbyrdes afhængige og afgøres samtidigt. Derudover drages 

følgende konklusioner: 

1. Transaktioner der effektivt falder under generel specificitet (k = 0), behøver ikke 

beskyttelsesforanstaltninger, da markedsstyring (priskonkurrence) er tilstrækkeligt.  

2. Transaktioner som er specificerede, men ikke nyder nogen beskyttelsesforanstaltninger, går i nul på et 

højere prispunkt end hvis kontrakten implementerer beskyttelsesforanstaltninger (�̅� > �̂�).  

                                                           
133 Modellen og den tilknyttede teori er en overordnet gengivelse af ditto fundet i Williamson (1985) 
134 F.eks.: Køb af generelle kontorforsyninger i den ene ende af spektrummet, og køb af produktionsmaskiner til 
specialiserede produkter i den anden ende.  

Figur 1. - Kontraktskemaet 
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Transaktionsomkostningsfunktionen  
Transaktionsomkostningsmodellen påviser at aftaleparterne i et kontraktforhold, ikke kan forvente både en 

lav pris og ingen beskyttelsesforanstaltninger i et aftaleforhold. Det kan mere generelt siges at 

kontraktforløbet afhænger både af ex ante betingelserne, og ex post eksekveringen i forhold til de 

styringsmodeller der tilknyttes transaktionen.   

Til slut ender vi med et forhold som kan udtrykkes efter forskellene i produktionsomkostninger og 

styringsmodelomkostningerne, som en funktion af aktiv-specificiteten. Aktiv-specificitet defineres (A), 

produktionsomkostninger (C) og styringsmodelomkostninger (G).   

∆𝐶 = 𝑓(𝐴)135 Er forskellen mellem produktionsomkostningerne for henholdsvis intern organisation og det 

åbne marked. ∆𝐺 = 𝑔(𝐴) Er den tilsvarende forskel i styringsmodelomkostninger.  

Ud fra disse betragtninger kan man tilvejebringe en simpel model som tilskriver at ved ∆𝐶 + ∆𝐺 > 0 skal 

det åbne marked anvendes, ved ∆𝐶 + ∆𝐺 < 0 vil det være en fordel at anvende intern organisation, og ved 

∆𝐶 + ∆𝐺 = 0 er punktet, hvor der er indifferens mellem marked og intern organisation. Dette kan 

illustreres på følgende vis: 

 

Figur 2. - Komparative produktions- og styringsmodelomkostninger 

Dette betyder at virksomheden i det følgende ikke blive anset som en produktionsfunktion i stedet vil 

virksomheden i trin med transaktionsomkostningsteorien, snarere blive anset som en styringsmodel og 

analyseret i henhold til den valgte struktur.  

                                                           
135 Denne funktion er forsimplet i og med den antager at produktionsmængden følger produktionsomkostningerne 
lineært, men kan bruges til at illustrere hvordan de udvalgte relative omkostninger påvirkes af aktivspecifictet.  
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Små- og mellemstore virksomheder vs. Store virksomheder 
En SMV er ikke bare en ”mindre” stor virksomhed, SMV’er opererer under en væsentlig anderledes 

styringsstruktur end en stor virksomhed (Welsh & White 1981). Dette er en essentiel observation, som er 

nødvendig at inddrage, for at en analyse som skal påvise de relative forskelle mellem SMV’er og store 

virksomheder ikke bliver for forsimplet.  

I den økonomiske litteratur antages det at SMV’er besidder relative fordele og ulemper til sammenligning 

med store virksomheder. SMV’ers fordele er typisk placeret i adfærden, som eksempelvis er præget af 

dynamisk mentalitet, høj tilpasningsevne overfor markedet, begrænset bureaukrati og intern fleksibilitet, 

mens ulemperne typisk er af materiel karakter, så som mangel på finansiel og teknologisk kunnen (Verhees 

& Meulenberg, 2004).  

Ovenstående er ikke universelt gældende, men er et generelt billede som kan nuanceres, eftersom at 

SMV’er i høj grad varierer i forhold til strategi og formåen. Et simpelt eksempel til at illustrere dette kunne 

være mellem et lokalt mekanikerværksted placeret i en mindre by, og et nystartet IT firma placeret i en 

hovedstad. Mekanikerværkstedets strategi vil typisk følge et traditionelt fodspor, og ikke have nogen større 

planer om udvidelse eller innovation, mens IT firmaet typisk vil være startet af højtuddannede 

(eksempelvis ”udbrydere” fra store IT firmaer, eller nyuddannede) som føler de har noget nyt og innovativt, 

som de kan konkurrere med på markedet.  

Begrænset rationalitet 
En betydelig faktor i den relative forskel mellem transaktionsomkostningerne for SMV’er og store 

virksomheder er den begrænsede rationalitet. Som beskrevet i teoriafsnittet relaterer begrænset 

rationalitet sig stærkt til den mængde af information, som er tilgængelig for den økonomiske aktør.  

SMV’er er som udgangspunkt mere tidsbegrænsede end store virksomheder i forhold til at indsamle 

information (R.A. Golde, 1964). I kontaktfasen begrænser det mulighederne for søgning, og i kontraktfasen 

medfører det mangelfulde kontrakter, som et resultat af af sandsynligheden for uforudsete 

hændelser/eventualiteter (Noteboom, 1993).  

Desto større et marked en virksomhed har for et givent produkt, desto højere bliver sandsynligheden for 

eventualiteter, hvilket kræver en bredere beredskabsplan for virksomheden. Eftersom større virksomheder 

typisk vil have et større marked til rådighed en SMV’er, følger det at de også vil have en bedre kapacitet for 

at indsamle og bearbejde information. For bedre at forstå, hvad der menes med information i denne 

analyse, er det for simplificeringens skyld delt op i fire kategorier: 

 Den økonomiske tilstand 

o Markedsrenten, inflation, arbejdsløshed m.m. 

 Statslig 

o Skat, arbejdsret, miljøpolitik, forbrugerbeskyttelse og andre former for offentlig regulering.  

 Vækstpotentiale 

o Operationsomkostninger, ROI, stordriftsfordele m.m. 

 Markedet 

o Demografisk data, salgspotentiale, konkurrenter, indgangsbarriere m.m. 

 Teknologi  

o Nye tilgængelige produkter, forbedringer til eksisterende produkter, kapitaludstyr m.m. 
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Søge og -informationsomkostninger  
Statistisk set bruger ledere i SMV’er i gennemsnit 1,6 gange så meget tid på informationssøgning som store 

virksomheder (i gennemsnit lidt over to en halv time om dagen). Desuden vægter SMV’er relativt set 

information om markedet, den økonomiske tilstand, og vækstpotentiale højest (hvor store virksomheder 

vægter teknologisk og statslig information højere) 136. I forhold til statslig information, som 

udbudsregulering ville falde ind under, fremkommer følgende konklusion for SMV’er:  

 

Denne konklusion er med til at underbygge argumentet om, at SMV’er i højere grad end store 

virksomheder har en begrænset kapacitet for informationsbearbejdelse. Denne konklusion skal suppleres 

med betragtningen om, at SMV’er i langt mindre grad end store virksomheder har muligheden for at 

ansætte specialiseret arbejdskraft, som kan bearbejde information f.eks. indenfor finans, jura, R&D osv137.  

Anden ordens transaktion 
Ejerstrukturen i SMV’er medfører at der i gennemsnit vil være en høj grad af centreret 

beslutningsallokering. Det vil sige at beslutningerne i virksomheden er spredt til færre personer, og 

perspektivet og nuancerne i forhold til virksomhedens beslutninger derfor er begrænset i forhold til store 

virksomheder138. Dette er konsistent med den empiri som er gengivet i bilag 4, som påviser at ledere i 

SMV’er i højere grad bruger tid på at skabe og bevare informationskilder.   

Til sammenligning har store virksomheder i højere grad adgang til interne specialister indenfor forskellige 

vidensområder, samt ressourcerne til at anskaffe ekstern konsultation. Anskaffelsen af ekstern konsultation 

kan betegnes som en anden ordens transaktion, som er nødvendig for at opnå tilstrækkelig information for 

at udføre første ordens transaktionen (eksempelvis kunne det at vinde en udbudskontrakt være en første 

ordens transaktion, mens den eksterne juridiske bistand som skal købes for at udforme tilbuddet, betegnes 

som anden ordens transaktion).  Men det er ikke kun ressourcemangel, som påvirker SMV’ers evne til at 

anskaffe information fra eksterne kilder. Anskaffelsen af ekstern viden skaber et transaktionsproblem i sig 

selv, som påvirker SMV’er mere end store virksomheder. Virksomheden som efterspørger ekstern viden, vil 

                                                           
136 Bilag 4, som er en gengivelse af den statistik fundet i (Johnson & Kuehn 1987). 
137 Bilag 4 bygger på empiri fra 1987 dvs. før internettet blev til. Internettet har været en revolution indenfor 
informationsindsamling, så derfor er det naturligt at antage at statistikken fra dengang har ændret sig. Et aspekt som 
definitivt har ændret sig fra 1987 er det medium som SMV’er modtager deres information igennem.  
Men selv efter internettets fremkomst er anvendelsen af arbejdskraft der kan behandle specialiseret information, 
stadig et aspekt som stiger proportionalt med en virksomheds størrelse (Williams 2006). En intuitiv antagelse ville dog 
være at internettets fremkomst har ændret tiden det tager at indsamle information, af samme årsag har jeg valgt at 
eksludere statistikken om dette, og valgt kun at beholde statistikken vedrørende den relative forskel i 
informationssøgningstid mellem store virksomheder og SMV’er som jeg antager er forblevet den samme.  
138 Noteboom (1994) argumenter også for at foruden den begrænsede spredning af beslutningstagere, så vil 
beslutningstagerene i SMV’er også typisk være dårligere uddannede (undtagen i videnskabssektoren), samt være 
præget af en høj grad af stædighed. Denne betragtning vil ikke bliver inkluderet i denne analyse, da Noteboom ikke 
henviser til hvordan han er ankommet til den konklusion eller henviser til andet forskning, og jeg ikke selv har været i 
stand til at finde data der kan understøtte hans betragtning.  

… the typical respondent described government or technology-based information as taking a long 

time to obtain and/or understand, lacking in clarity as to impact on the firm, and generally confusing. 

(Johnson & Kuehn 1987) The Small Business Owner-Manager's Search for External Information, s. 58 
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som udgangspunkt gøre dette, fordi den selv mangler kompetencer på området, hvilket i sagens natur 

medfører at det ex ante (og i mindre grad ex post) vil være sværere for virksomheden, at vurdere kvaliteten 

af den viden der bliver modtaget. I den forbindelse bliver de kontraktuelle problemstillinger forstærket, 

især i forhold til opportunisme-, usikkerhed- og styringsmodelomkostningerne.  

Til dette skal det også tilføjes at SMV’er i mindre grad har den data liggende (faktureringsdata, 

arbejdstimer, kvalitetskontrol, defekte produkter osv.), som en ekstern konsulent skal bruge for bedre at 

kunne rådgive. Dette er fordi, at den slags formel registrering af data er både tids- og 

omkostningskrævende, og SMV’er vil have mindre ressourcer at give af i forhold til at afdække det behov. 

Derudover er det generelt set i mindre grad en del af det strategiske fokus, grundet virksomhedens ledelse, 

der kan afdække det interne behov gennem benyttelse af armslængderelationer, uformel mundtlig 

kommunikation og personlig hukommelse. Derudover kan der også argumenteres for, at fraværet af denne 

administration netop bidrager til den fordel i adfærd (hurtig tilpasning til markedet, fleksibilitet osv.) som 

SMV’er har i forhold til store virksomheder (Noteboom, 1993). Men ceribus paribus medfører anden ordens 

transaktioner højere transaktionsomkostninger for SMV’er sammenlignet med store virksomheder. 

Tredje ordens transaktion 
Ovenstående forhold kan endda medføre tredje ordrer transaktionsomkostninger, hvor at 

virksomhedsejeren skal anskaffe ekstern konsultation, for at vurdere den viden som bliver leveret i anden 

ordens transaktionen. Argumentet peger i retning af en uendelig sekvens, men eftersom dette ikke bliver 

observeret i praksis må der findes en forklaring på, hvordan SMV’er alligevel undgår det. Dette kan bl.a. 

forklares gennem virksomhedens anvendelse af netværk (kunder, leverandører, politikere, banker osv.). 

SMV’er er i høj grad afhængige af deres netværk, og dette er fordi at et tæt netværk kan bidrage med 

troværdig information, som jævnfør det ovenstående er essentielt for en virksomheds overlevelse. Et tæt 

netværk er foruden dette også en fordel for SMV’er i forhold til at kunne adaptere til markedsændringer 

(især dem som ikke kan styres gennem kontrakt, så som ny lovgivning), skabe et positivt omdømme (og 

derved forstærke mulighed for at tiltrække nye kunder, banklån osv.) m.m. (Johannisson, 1986).  

Opsummering 
Set i forhold til at skulle overkomme de problemstillinger som følger af begrænset rationalitet, står SMV’er 

relativt dårligere end store virksomheder, både i forhold til omkostninger, men også i forhold til anvendt 

tid. I første ordens transaktionen har SMV’er dårligere adgang til specialiseret viden, i anden ordens 

transaktionen er de dårligere stillet i forhold til at kunne evaluere den viden de modtager fra eksterne 

kilder, eller de er relativt dårligere stillet, fordi de skal anvende tid og ressourcer på at opbygge et netværk 

som kan tilbyde troværdig information.  
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Usikkerhed og opportunisme 
Informationsomkostningerne som beskrevet ovenover opstår i direkte forlængelse af opportunisme. Arrow 

(1971, The Economics of Information, s. 152) beskrev det økonomiske problem bag information som et 

fundamentalt paradoks hvor ”its value for the purchaser is not known until he has the information, but then 

he has in effect acquired it without cost”, hvilket leder problemstillingen hen til et spørgsmål omkring 

parternes integritet / tilbøjelighed til opportunistisk adfærd.  

I følgende analyse er det essentielt at adskille intern usikkerhed, som betegnes som den usikkerhed der 

opstår i adfærden mellem transaktionsparterne, og ekstern usikkerhed, som betegner den usikkerhed der 

er forbundet med de eksogene faktorer der kan påvirke transaktionsforløbet.  

I forhold til ekstern usikkerhed har store virksomheder, som beskrevet i analysen ovenover, i højere grad 

mulighed for at tilpasse sig uventede begivenheder end SMV’er. Den øgede mængde af 

tilpasningsmuligheder, og evnen til at sprede risikoen, medfører lavere transaktionsomkostninger for store 

virksomheder, end for SMV’er.  

Intern usikkerhed 
I forhold til intern usikkerhed omhandler analysen den sårbarhed som virksomheden står overfor, i tilfælde 

af opportunistisk adfærd fra den anden part. På samme måde som med ekstern usikkerhed, har store 

virksomheder mulighed for at sprede risikoen, og er derved i mindre grad afhængige af specifikke 

transaktionspartnere. Det vil med andre ord sige at store virksomheder er mindre sårbare overfor 

opportunistisk adfærd fra en transaktionspartner, i og med at en stor virksomhed i højere grad har flere 

transaktionspartnere, og dermed bedre mulighed for at kompensere for et eventuelt tab, med andre 

transaktioner. 

Mængden af transaktionspartnere reducerer samtidig virksomhedens eget incitament, til at udøve 

opportunistisk adfærd. Dette skal ses i forbindelse med at opportunistisk adfærd vil, ceteris paribus, have 

en negativ effekt på virksomhedens omdømme (Hill, 1990), og eftersom store virksomheder oftere har flere 

transaktionspartnere, vil den negative effekt på omdømmet være højere, da den vil påvirke et større antal 

transaktioner.   

Fordelen ved at det er mindre omkostningsfuldt for SMV’er at udøve opportunistisk adfærd, er yderst 

begrænset. Den merværdi som fremkommer af at en virksomhed har opbygget et ry som en troværdig 

transaktionspartner, vil i det lange løb opveje den værdi som kan blive opnået gennem opportunistisk 

adfærd (Noteboom, 1993). Men selv i det scenarie, hvor en virksomhed aldrig har udøvet opportunistisk 

adfærd, eller har nogen intentioner om dette, eksisterer der stadig en betydelig signalværdi139 gemt bag 

virksomhedsstørrelsen.  

Denne signalværdi relaterer sig til antagelsen om, at opportunistisk adfærd ikke er mulig at bekræfte for de 

økonomiske agenter ex ante. Under den antagelse vil det ceteris paribus kun være signalværdien, som 

denne relaterer sig til mængden af en virksomheds transaktionspartnere, og derved det reducerede 

incitament til at udøve opportunistisk adfærd, som kan tilknyttes værdi ex ante. Det vil sige, at de relativt 

højere omkostninger som store virksomheder må bære i tilfælde af, at de udøver opportunistisk adfærd, vil 

                                                           
139 Som denne relaterer sig til teorien om ”adverse selection” og asymmetrisk information, indenfor principal-agent 
teori. Hvilket er en teori som udspringer af Akerlof (1970) velkendte artikel ” The Market For "Lemons" ”, og i dag er 
blevet udviklet til en anderkendt teori især indenfor forsikring, corporate governance og spilteori.  
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reducere transaktionsomkostningerne direkte ex ante i planlægnings- og forhandlingsfasen, i og med at 

deres løfter bliver mere troværdige.  

Deraf følger at desto færre transaktionspartnere en virksomhed har, desto mindre troværdige bliver deres 

løfter, og derved øges mistænkeligheden for aftalepartneren, hvilket gør at denne vil kræve en højere pris i 

form af beskyttelsesforanstaltninger i kontrakten.  

Opportunistisk adfærd 
SMV’er, og især nyopstartede SMV’er, har en højere chance for at være ”fly-by-night” virksomheder140. Det 

vil sige virksomheder som kun etableres med en kort sigtet gevinst for øje, for derefter at blive opløst. 

Denne påstand bidrager dermed til, at SMV’er i højere grad vil blive mistænkt for potentiel opportunistisk 

adfærd, end store virksomheder.   

For at underbygge denne påstand kan inddrages forskning fra Dickson et. al. (2006), som undersøgte i 

hvilken grad virksomheder mistænkte opportunistisk adfærd hos deres transaktionspartner i R&D alliancer. 

Denne mistænksomhed blev opstillet mod forskellige variabler så som virksomhedstørrelse, kulturelle 

forskelle, lovgivningen i landet141 m.m.  

 

Figur 3 – Mistanke om opportunisme og beslutsomhed (Dickson et. al, 2006) 

Y-aksen skal I figur 3 læses som graden af mistænksomhed overfor opportunistisk adfærd, som 

virksomheden har overfor deres transaktionspartnere, og X-aksen skal læses som den grad af 

                                                           
140Af empiri kan henvises til et studie af Ungarske og Slovakiske SMV’er af Pablo (2014), hvor der blev fundet en 
betydelig tendens til denne adfærd blandt SMV’er i de lande. Hvor udbredt denne tendens er i eksempelvis Danmark 
el. lignende lande vides ikke, hvorfor påstanden kræves at blive kædet sammen med yderligere data, før den kan blive 
tillagt værdi.  
141 Bl.a. blev det fastslået at virksomheder i lande med høj grad af retssikkerhed (eksempelvis Skandinavien), var 
mindre mistænksomme overfor opportunistisk adfærd 
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beslutsomhed /selvhåndhævelse som virksomheden besidder. Grafen påviser samme mønster for SMV’er 

og store virksomheder i forhold til korrelationen mellem mistænksomhed og beslutsomhed, men det 

fremgår samtidig klart, at store virksomheder er betydeligt mere mistænksomme overfor opportunistisk 

adfærd end SMV’er, uanset påvirkningen af andre faktorer så som beslutsomhed142.  

Denne data bidrager til antagelsen om at SMV’er i højere grad vil blive mistænkt for opportunistisk adfærd. 

I forhold til udbud vil SMV’er netop enten fungere som en underleverandør for en stor virksomhed, eller 

direkte blive tildelt en kontrakt fra en ordregiver (som i et vidt omfang besidder samme egenskaber som en 

stor virksomhed). I relation til ovenstående betyder det, at de skal kontrahere med virksomheder som i 

højere grad er opmærksomme / mistænksomme overfor opportunistisk adfærd, hvilket igen vil forårsage at 

transaktionsomkostningerne bliver højere, i og med at SMV’er i højere grad skal kompensere for den øgede 

mistænksomhed overfor deres egen adfærd.  

Opsummering  
SMV’er står derfor samlet set med højere transaktionsomkostninger end store virksomheder, fordi de er 

mere sårbare overfor usikkerhed og opportunistisk adfærd. Derudover vil SMV’er i højere grad blive 

mistænkt for selv at udøve opportunistisk adfærd. Ceteris paribus vil SMV’er i disse aspekter stå overfor 

højere transaktionsomkostninger, både i forhold til at skulle foranstalte sig selv mod usikkerheder, men 

også i forhold til at skulle kompensere deres transaktionspartnere for den øgede risiko (eller antagelsen om 

en højere risiko), som er forbundet med at indgå aftaler med mindre virksomheder.  

Aktivspecificitet  
I transaktionsomkostningsteori vil graden af aktivspecificitet medføre en højere grad af indbyrdes 

afhængighed mellem parterne, og dermed i højere grad fordele transaktionsomkostningerne symmetrisk 

mellem parterne143 (Williamson, 1985). Alternativomkostningerne stiger for producenten ved at produktet i 

ringere grad vil blive efterspurgt af andre købere, og for køberen sker det ved, at denne i ringere grad kan 

finde producenter som kan levere det samme produkt (eller producere det selv).   

Asymmetriske transaktioner  
Selvom der generelt set antages en stigende symmetrisk fordeling af transaktionsomkostninger, i takt med 

at transaktionsspecificiteten stiger, kan der stadig opstå transaktioner, hvor fordelingen af omkostningerne 

i varierende grad vil være asymmetriske (Noteboom, 1993). 

Scenariet opstår, hvor fx en virksomhed producerer et aktivspecifikt produkt, som kun er anvendeligt hos 

køberen (eksempelvis som led i en supply chain, hvor et produkt laves specifikt til anvendelse i køberens 

videre produktion). Det vil sige, at produktet kun er efterspurgt / anvendeligt hos køberen, men ar der er 

flere producenter på markedet som kan producere det144. Omvendt kan dette scenarie opstå for køberen, 

                                                           
142 Studiet grafen er taget fra tester også andre faktorer der kan påvirke mistænksomhed overfor opportunisme, så 
som institutionel kollektivisme og aktiv-specificitet.  
143 Dette betyder ikke et 1-1 forhold til prisen, da alternativomkostningerne kan varierer fx hvis producenten 
omkostninger forbundet med dødvægtstabet er større, end de omkostningerne køberen skal bære for forsinkelsen 
forbundet med at finde en ny leverandør.  
144 Dette er en meget almindelig og succesfuld virksomhedspraksis i Japan, men har aldrig fået samme succes andre 
steder i verden på grund af at der ikke er den samme tætknyttede kultur, som kan begrænse risikoen for 
opportunistisk adfærd. Fordelene ved dette kan bl.a. læses i Kaplan & Atkinson - Advanced Management Accounting 
(1997)  



48 
 

ved at der er et bredt marked for produktet, men kun enkelte producenter. Sådan et scenarie kan 

illustrereres med en simpel graf: 

  

Figur 4 – Alternativomkostninger i et asymmetrisk transaktionsspecifikt forhold 

 

En rationel virksomhed ville aldrig forlade (A), uden tilstrækkelige beskyttelsesforanstaltninger / 

kompensation for den øgede risiko.  Men i forlængelse af analysen om begrænset rationalitet og 

informationsbearbejdelse kan der drages yderligere antagelser i forhold til SMV’er.  

Desto højere en virksomheds forståelse er om markedet, desto lavere chance er der for at denne vil forlade 

(A) og gå mod (B), uden tilstrækkelig kompensation. Derfor vil SMV’er, i takt med deres dårligere evne til at 

skaffe information om markedet, samt øgede sårbarhed overfor opportunistisk adfærd (Chen & Chen, 

2002), i højere grad acceptere aftaler uden for (A) og mod (B). Denne påstand skal kombineres med 

betragtningen om at SMV’er har færre transaktionspartnere end store virksomheder, og derved i højere 

grad er afhængige af at etablere nye, eller bevare eksisterende transaktioner, hvilket øger deres 

risikovillighed (Noteboom, 1993).   

Symmetriske transaktioner 
Analysen vil nu omhandle den generelle antagelse, nemlig at alternativomkostningerne fordeles 

symmetrisk i takt med at aktivspecificiteten stiger.  

En stor del af transaktionsomkostningerne (i særdeleshed i udbud), befinder sig ex ante i form af 

markedsundersøgelser, dvs. information om markedets efterspørgsel og muligheder, konkurrenceforhold 

osv. Igen følger det af betragtningen omkring SMV’ers relativt dårligere evner i relation til 

informationssøgning- og bearbejdelse, at dette vil medføre relativt højere transaktionsomkostninger for 

dem.  

At transaktionsomkostningerne er relativt højere for SMV’er i det aspekt, bliver yderligere bekræftet af 

betragtningen om at SMV’er i ringere grad sætter ressourcer af til strategisk planlægning og marketing 

(Kraus et. al.,  2007)   
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Et tredje problem opstår for SMV’er, i og med at de i ringere grad er i stand til udnytte stordrift- og 

synergifordele, og derfor i ringere grad kan anvende en omkostningsstrategi. Derfor vil SMV’er oftere være 

nødsaget til at sigte efter en differentiations- eller fokusstrategi145. Dette medfører at SMV’er potentielt kan 

ende i et transaktionsforhold, som påkræver aktivspecificitet, for en mindre gruppe af købere (Noteboom, 

1993).  

Eftersom SMV’er derfor vil være mere afhængige af aktivspecificitet i deres transaktioner, leder dette 

analysen hen på hvordan SMV’er står i forhold til at reducere risikoen herfor gennem styringsmodeller.  

Styringsmodeller 
Som aktivspecificiteten stiger, desto højere bliver incitamentet til at indarbejde styringsmodeller i 

aftaleforholdet, grundet sårbarhed overfor opportunisme. Som fremsat ovenover har store virksomheder 

ceteris paribus, højere mistænksomhed overfor opportunistisk adfærd end SMV’er.  

Der forekommer foruden dette et asymmetrisk forhold mellem SMV’er og store virksomheder, ved den 

øgede mistænksomhed som en stigende grad af aktivspecifictet medføre (Dickson. et. al. 2006).  

 

Figur 5 - Mistanke om opportunisme i forhold til aktivspecificiteten i R&D aftaler (Dickson et. al. 2006)146 

Dette skal ses i lyset af, at der eksisterer et asymmetrisk forhold i, mængden af de respektive ressourcer 

SMV’er og store virksomheder byder ind med. Derudover følger det af betragtningen om at SMV’er oftere 

har incitament til opportunistisk adfærd, samt den øgede mistanke som følger heraf, at store virksomheder 

i højere grad vil implementere end form for hierarkisk kontrol (Chen & Chen, 2002). 

                                                           
145 Forstået efter Porter’s (1980) teori om ”Competitive Strategy”.  
146 Ovenstående graf stammer fra en analyse om R&D aftaler, og deri kan fremkomme forhold hvor SMV’er indbyder 
med relativt få ressourcer fx i et form innovationspartnerskab (hvilket også eksisterer i offentligt udbud), og derved 
kan effekten være forstærket indenfor den slags aftaler. Men det antages stadig at samme mønster finder sted i andre 
aftaleforhold, med det forbehold at effekten er mindre.  
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Beskyttelsesforanstaltninger 
Formelle administrative og monitoreringsprocedurer bliver derfor essentielle, for på troværdig vis at kunne 

tilbyde beskyttelsesforanstaltninger. Hvis en virksomhed skal kompensere for denne mangel, ville dette 

afhænge af virksomhedens kompetencer (produktets kvalitet og originalitet), som i så fald skal være så 

stærke, at det kan opveje den forhøjede risiko. En virksomhed kan også kompensere for denne mangel 

gennem dens netværk, som kan stå inde for troværdigheden, eller som minimum kan sende signal om 

troværdighed gennem deres association (Noteboom, 1993).  

Styringsmodelomkostningerne  
Opsætningen af styringsmodeller indeholder varierende grader af tærskelværdier. Som følge af at SMV’er 

er mindre fokuseret på interne formelle informations systemer, og derved i mindre omfang kan fremlægge 

pålidelig viden om virksomheden til aftalepartnere, vil det i ringere grad være muligt at skræddersy en 

kontraktuel styringsmodel ud fra de reelle behov transaktionen tilsiger (Noteboom, 1993). Dette har store 

implikationer for styringsmodelomkostningerne, og derved transaktionsomkostningerne, da det fx er 

betydeligt mere omkostningsfuldt at implementere en trilateral end en bilateral styringsmodel. I det 

omfang at der bliver anvendt omkostninger til en styringsmodel, som ikke er proportional i henhold til den 

reelle risiko som er involveret i aftaleforholdet, kan der siges at forekomme dødvægtstab.   

Hvis aftaleparterne eksempelvis indgår i en trilateral styringsmodel, så vil de primære omkostninger bestå i 

monitoreringen ex post. Hvis aftaleparterne indgår i en bilateral styringsmodel, vil omkostningerne fx bestå 

i at køberen skal sikre at produktet ikke bliver delt med dennes konkurrenter147 m.m.  

Dette reducerer incitamentet til at indgå handel med SMV’er yderligere, fordi transaktionspartnere i så fald 

selv skal investere i information omkring virksomheden, fx viden omkring produktet, hvordan produktet 

kan anvendes hos køberen, muligheder for monitorering osv, som i sig selv vil være transaktionsspecifikke.  

Derudover vil SMV’er være ringere stillet i forhold til selv at kunne opstille monitoreringssystemer, eller 

annektere relevant information omkring deres transaktionspartner, og derved være yderligere sårbare 

overfor opportunistisk adfærd.  

Opsummering 
At SMV’er er relativt dårligere stillet i henhold til rationalitet og informationsbearbejdelse, bidrager også til 

transaktionsomkostningerne forbundet med aktivspecificitet. Den gør, at de i højere grad vil blive mistænkt 

for opportunistisk adfærd, og i ringere grad selv kan vurdere opportunistisk adfærd. Dette medfører højere 

krav til styringsmodellerne, hvis omkostninger igen bliver relativt højere i og med at SMV’er er i dårligere 

stand til at biddrage med, samt behandle information.  

Den adfærd som er unik for SMV’er, og i som mange henseender er en fordel (indenfor eksempelvis 

innovation), gør samtidig at de i højere grad risikerer at indgå i transaktioner, som ikke kompenserer dem 

tilstrækkeligt for den risiko de påtager sig.  

Alle aspekter indenfor aktivspecificitet vil derfor lede til relativt højere transaktionsomkostninger for 

SMV’er, sammenlignet med store virksomheder.  

                                                           
147 I det omfang aktivspecificiteten tillader dette 
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Transaktionsomkostningsfunktionen  
Transaktionsomkostningsfunktionen som beskrevet i figur 2 vil her blive uddybet, for bedre at illustrere en 

analyse. Marked og intern organisation bruges igen til at illustrere de yderste forskelle, hvor det deraf 

følger at de andre styringsmodeller vil ligge imellem disse to yderværdier.  

Med denne model følger antagelsen om at (1) markedet promoverer stærke incitamenter, og begrænser 

bureaukratiske omkostninger bedre end intern organisation; (2) markedet kan skabe en efterspørgsel som 

muliggør stordrifts- og synergifordele; og (3) intern organisation muliggør skræddersyede styringsmodeller 

som kan tilpasse incitamenter og reducere usikkerheder148 (Williamson, 1985).  

Lad 𝛽(𝑘)149 være bureaukratiomkostningerne forbundet med intern organisation, og 𝑀(𝑘) være de 

tilsvarende omkostninger forbundet med markedet, samt at 𝛽(0) > 𝑀(0). ∆𝐶 og ∆𝐺 beholder samme 

definition som i figur 2, men udvides med definitionen ∆𝐺 =  𝛽(𝑘) −  𝑀(𝑘).  

�̅� er noden hvorpå der er indifferens mellem valget marked- og intern organisation som styringsmodel, og 

�̂� er den tilsvarende node for forholdet mellem styrings- og produktionsomkostningerne under .  

 

Figur 6 Udvidet komparative produktions- og styringsmodelomkostninger 

I henhold til figur 6 bliver målet for en virksomhed derved at minimere ∆𝐶 + ∆𝐺 under en given værdi af 𝑘.  

Effekten af virksomhedstørrelse 
Analysen forklarer hældningen af ∆𝐶 ved at en virksomhed vil lide tunge dødvægtstab, i tilfælde af at 

denne anvender intern organisation til produktion/anskaffelse af generelle aktiver, eftersom markedet i det 

tilfælde vil fungere som et langt bedre og billigere alternativ. Hældningen vil naturligvis være mindre, hvis 

                                                           
148 Det bagvedliggende for denne teori er beskrevet i de redegørende afsnit.  
149 𝑘 defineres stadig som graden af aktivspecificitet  
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denne anvendte en mindre omfattende styringsmodel end intern organisation, men mønstret vil være det 

samme.  

Store virksomheder producerer mere end SMV’er, og det fulgte allerede af den første betragtning i denne 

analyse at store virksomheder i højere grad kan realisere stordrifts- og synergifordele, og det vil sige at en 

virksomhed vil være bedre til at udnytte disse fordele desto større denne bliver i relation til markedet.  

Eftersom store virksomheder i højere grad kan anvende stordrifts- og synergifordele, vil deres ∆𝐶 linje, og 

derved deres �̂�, være placeret længere til højre end SMV’er.  

Det følger af dette kapitels analyse, at der også vil være implikationer for ∆𝐺. Som det blev påvist i afsnittet 

om styringsmodeller, er SMV’er pålagt en højere mistanke for opportunistisk adfærd end store 

virksomheder, hvilket gør at kravet til styringsmodeller er højere for dem end for store virksomheder, på 

alle niveauer af aktivspecificitet150. Dette gør ceteris paribus at 𝛽(𝑘) vil have en stejlere hældning, hvilket 

samtidig flytter både �̅� og �̂� længere mod højre, i transaktioner involverende SMV’er sammenlignet med 

store virksomheder.  

Delkonklusion 
Transaktionsomkostninger skal forklares ud fra antagelsen om begrænset rationalitet, opportunisme og 

aktivspecificitet. I dette kapitel blev der analyseret hvilken effekt virksomhedsstørrelse, har på 

transaktionsomkostningerne. 

SMV’er er i højere grad påvirket af begrænset rationalitet. Dette er begrundet i at de har dårligere adgang 

til information, i forhold til store virksomheder, hvilket skal ses i sammenhæng med deres begrænsede 

adgang til specialiseret viden. Den begrænsede adgang til specialiseret viden, medfører også at de er 

dårligere til at evaluere den information de modtager. 

I forhold til opportunisme er SMV’er dårligere stillet, fordi at de er mere sårbare overfor usikkerhed. Dette 

leder til at de både er mere sårbare overfor opportunistisk adfærd, men samtidig også til at de selv er mere 

mistænkeliggjort overfor selv at udøve opportunistisk adfærd.  

Ovenstående bidrager til forhøjede transaktionsomkostninger, i forbindelse med aktivspecificitet. Dette er 

begrundet i at kravene til styringsmodellerne bliver højere, i takt med at risikoen for opportunistisk adfærd 

stiger, eller mistanken herom.  

Alt dette tilsammen gør at aftaleforhold for SMV’er er underlagt højere transaktionsomkostninger, i forhold 

til store virksomheder.  

 

 

 

 

 

                                                           
150 Med undtagelse af 𝑘 = 0 eftersom at markedet her altid vil fungere som den mest effektive styringsmodel, uanset 
virksomhedsstørrelse.  
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4. Kapitel 4 
Indledning  
Efter den juridiske og økonomiske analyse, dette kapitel tjene til yderligere at belyse for SMV’ers status i 

offentligt udbud. I tråd med en positivistisk retsøkonomisk analyse, skal der klarlægges for SMV’ers 

egenskaber, ordregivers økonomiske incitamenter, og om dette påvirker SMV’ers mulighed for at vinde 

offentlige udbud.  

I EU regi, samt i Danmark generelt, ses efterhånden en tendens til at gå over til en mere bæredygtig og 

social vækstplan151, hvilket kombineres med en stigende tendens til at være mere strategisk fokuseret i 

offentlige indkøb, bl.a. i forhold til teorien om omkostningseffektivitet152.  

I udbudsdirektivet fra 2014 ses disse tendenser også afspejlet, EU-Kommissionen udtalte således at 

strategien for offentlige indkøb i fremtiden skal være:  

Dette afspejler et forsøg på, at få ændret indkøbskulturen i medlemsstaterne. I dette kapitel skal det derfor 

klarlægges, om SMV’er besidder evner som kan anses som fordele i henhold til den strategi EU har lagt for 

offentligt indkøb.  

Derudover vil der blive redegjort for hvilke barriere de offentlige ordregivere opstiller for SMV’er, og hvilke 

incitamentsstrukture som særligt definerer dem, og hvordan disse også kan påvirke SMV’er i 

indkøbsprocessen. 

 

                                                           
151 F.eks. KOM (2008) 400, offentlige indkøb for et bedre miljø, KOM (2010), Buying Social A Guide to Taking Account 
of Social Considerations in Public Procurement 
152 KFST (2014), Totalomkostninger i udbud 

”… baseret på tre sammenhængende og gensidigt forstærkende prioriteter: udvikling af en økonomi 

baseret på viden og innovation, fremme af en mere ressourceeffektiv, grønnere og mere 

konkurrencedygtig økonomi og fremme af en økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer social og 

geografisk samhørighed. ” 

Europa-Kommissionen (2011), om modernisering af EU's politik for offentlige indkøb, Mod et mere effektivt europæisk 
marked for offentlige indkøb, s. 3 
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Udbudsdirektivet  
Før man kan redegøre for SMV’ers økonomiske fordele i udbud, og ordregivers økonomiske incitamenter, 

er det nødvendigt at inddrage en forståelse for udbudsprocessen, som er nærmere beskrevet i det juridiske 

kapitel. I forhold til en retsøkonomisk analyse, vil der her kun blive overordnet redegjort for de relevante 

elementer i udbudsprocessen. 

Tendensen til at gå over imod en ny indkøbsstrategi i det offentlige, fremgår direkte af udbudsdirektivet fra 

2014, hvor der både ud fra præamblen og artiklerne er taget klare skridt hen imod denne udvikling. Som 

beskrevet i det juridiske kapitel, er offentlige ordregivere bundet af bestemmelserne i udbudsdirektivet. 

Heraf følger at udbudsdirektivet er den primære kilde til at analysere, og forudse, offentlige ordregiveres 

valg i offentligt udbud.  

I præambel 90 er det eksempelvis nedskrevet, at ordregiver altid bør vurdere tilbuddet både ud fra pris og 

kvalitet153, og i art. 67, stk. 3. er der givet mulighed for at medlemsstaterne kan eliminere ordregivers 

mulighed for udelukkende at anvende pris- eller omkostningskriteriet (den danske lovgiver har dog ikke 

inkluderet dette154). Hvilket er en ændring fra Udbudsdirektivet fra 2004 som udtrykkeligt tilskrev at en 

kontrakt skulle tildeles til tilbuddet med den laveste pris eller de laveste omkostninger155. Det er dog 

primært terminologiske ændringer, der er tale om, og som vurderes ikke at ændre retsstillingen156. Dog 

giver det en indikator for, hvor lovgiver på EU niveau, ønsker at indkøbskulturen skal bevæge sig hen. 

Udbudsdirektivet beskriver det økonomisk mest fordelagtige tilbud som: 

Som nævnt i det juridiske kapitel, er der sat stort fokus på at få flere SMV’er med i udbud. Dette er ikke kun 

på baggrund af sociale hensyn, tværtimod er det i Udbudsdirektivet nævnt, at ordregivere bør se 

mulighederne i SMV’er grundet ” SMV'ernes potentiale med hensyn til jobskabelse, vækst og innovation”157.  

Dette kapitel skal dermed, i hvilken grad de fordele gør sig gældende.  

 

                                                           
153 I modsætning til udbudsdirektivet fra 2004 hvor der var udtrykkelig mulighed for at tildele en kontrakt udelukkende 
baseret på prisen jf. art. 53, stk 1. 
154 Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning, 2014, s. 841 anføres det at denne beslutning er begrundet i ”at 
indføre størst mulig fleksibilitet” 
155 Art. 53, stk. 1, litra b, i udbudsdirektivet fra 2004 
156 Ølykke & Nielsen (2014), s. 591 
157 Præambel 124. 

” Det økonomisk mest fordelagtige tilbud set ud fra den ordregivende myndigheds synspunkt 

udvælges på grundlag af pris eller omkostninger efter en tilgang baseret på omkostningseffektivitet 

… Disse kriterier kan f.eks. omfatte  

a) Kvalitet, herunder teknisk værdi, æstetiske og funktionsmæssige karakteristika, 

tilgængelighed, udformning for alle brugere, sociale, miljømæssige og innovative 

karakteristika og handel og betingelserne herfor … ” 

Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014, art. 67, stk. 2. 
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Offentlige kontrakter i SMV’ers perspektiv 
Offentlige kontrakter er attraktive for SMV’er på mange niveauer. For det første tilbyder de en stabil og 

forudsigelig indkomst (Fee et al., 2002). Denne stabile indkomst muliggør at SMV’er bedre kan planlægge 

for fremtiden, og derved investere i ny teknologi, rekruttere nye medarbejdere osv. Derudover kan det at 

vinde en offentlig kontrakt drastisk forbedre en virksomheds omdømme, hvilket kan forbedre dens 

mulighed for at få produkter ud på mainstream-markedet (Ram and Smallbone, 2003).   

Selvom SMV’er generelt set ser store fordele i at indgå kontrakt med offentlige indkøbere, findes der stadig 

mange områder, hvor SMV’er er utilfredse med indkøbsprocessen. SMV’ers utilfredshed med 

udbudsprocesserne er så høj, at de i gennemsnit vægter at handle med den private sektor over den 

offentlige. SMV’er er endda villige til at acceptere en reduktion i indkøbsprisen, til fordel for en mere 

effektiv og mindre bureaukratisk udbudsprocedure (Fee et al, 2002).  

Figur 1 illustrerer mikro-, små og mellemstore virksomheders opfattelse af barrierer sammenlignet med 

store virksomheder (baseret på hvor mange SMV’er, der valgte ”ofte” eller ”altid” i forhold til store 

virksomheder). 

 

Figur 1 – Problemer for virksomheder i offentlig udbud indenfor EU (Fana & Gina, 2013) 
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De barrierer som SMV’er står overfor, er ikke udelukkende begrænset til det eksterne miljø. Nogle af dem 

er opstået i direkte relation til deres mindre størrelse og begrænsede mænge af ressourcer (Flynn et al., 

2015) 

Men figur 1 giver stadig et indtryk af, hvor barrierene ligger, men samtidig også et indtryk af, at mange af 

problemerne i offentligt udbud ikke begrænser sig til SMV’er, men er et generelt problem.  

SMV’ers bidrag 
Som nævnt tidligere er der øget fokus på SMV’ers bidrag til økonomien, som også henvender sig til 

offentlige indkøbere. SMV’er kan således bidrage med øget konkurrence, jobskabelse, innovation, lokale og 

regionale udviklinger, og endda opnå politiske mål så som at gavne minoritetsejede virksomheder og 

bæredygtighed (Loader, 2013).  

Det handler derfor om at vurdere, i hvilket omfang SMV’er kan bidrage med unikke egenskaber, som store 

virksomheder ikke besidder. For at vurdere det, må man overveje, hvordan de relative fordele SMV’er 

bidrager med, kan være en fordel i forhold til ordregiverens behov: 

 

Figur 2 – Relative fordele mellem SMV’er og store virksomheder (Vossen, 2004) 

 

Nogle af kategorierne i figur 2 vil blive udvalgt og uddybet i den følgende analyse, men figuren her skal 

illustrere at SMV’er ikke bare en ”billig” løsning, men at de bidrager med unikke egenskaber, som 

indkøbere kan anvende til deres fordel. Dette aspekt er også blevet anderkendt af EU-Kommissionen158.  

                                                           
158 EU-Kommissionen, SEC(2008)2193, Bedste Praksis for SMV'ers Adgang til Offentlige Indkøbskontrakter 



57 
 

Derudover vil flere SMV’er forøge konkurrencen om de offentlige tilbud. En øget konkurrence bidrager med 

adskillige fordele, herunder bedre pris og kvalitet. Særligt vil en forøget konkurrence skabe et højere 

incitament til innovation (Georghiou et al., 2014) 

SMV’ers fordel 
For at afgøre om offentlige ordregivere har incitament til at vælge SMV’er, er det essentielt at klarlægge for 

hvilke egenskaber SMV’er har, der specifikt gør dem attraktive i offentligt indkøb. I litteraturen har der 

været højere fokus på de barrierer som SMV’er står overfor, og i mindre grad hvad for nogle fordele de 

besidder (Loader, 2013).  

Inden for offentligt indkøb er det en essentiel egenskab for en virksomhed at kunne frembringe 

organisatoriske ressourcer, for at kunne identificere kontraktmuligheder, og i den sammenhæng være i 

stand til at udnytte dem. Det er evnen til at udnytte organisatoriske ressourcer (menneskelig, teknologisk, 

finansiel, administrativt, netværk, omdømme osv.) som er det primære aspekt, der påvirker virksomheders 

chance i konkurrencen om at vinde udbuddet (Flynn & Davis, 2016).  

Relationelle evner (evnen til at markedsføre sig selv) har vist sig ikke at have nogen betydelig indvirkning på 

en virksomheds chance for at vinde udbud, hvilket peger i retning af, at de formelle udbudsregler om 

aktørbedømmelse og ligebehandling virker efter hensigten i det aspekt (Flynn & Davis, 2016). 

Derimod har processuelle evner (evnen til at tilegne sig de administrative krav i udbudsprocessen) vist sig at 

have en positiv korrelation med evnen til at vinde udbud (Flynn & Davis, 2016). Hvilket må antages at have 

en negativ effekt for SMV’er, som generelt set har dårligere adgang til specialiseret viden, hvilket 

forståelsen af udbudsproceduren hører under.   

Markedsorientation 
Markedsorientation defineres som “the organization culture that most effectively and efficiently creates the 

necessary behaviors for the creation of superior value for buyers and, thus, continuous superior 

performance for the business” (Narver and Slater, 1990). Indenfor markedsorientation kan der identificeres 

tre strategier: kundeorienteret, konkurrentorienteret eller interfunktionel koordination (Verhees & 

Meulenberg, 2004). 

Kundeorienteret vil sige at virksomheden primært er fokuseret på at sælge produkter til den generelle 

offentlighed, og i den forbindelse bevare et positivt offentligt ”image”. For nogle virksomheder (især 

SMV’er) kan konkurrencen være hård, hvorfor det kan være en fordel at fokusere på kunden i stedet for på 

konkurrenten. Dette betyder ikke, at man eliminerer konkurrenceelementet, men snarere at man 

konkurrerer om kunderne, i stedet for eksempelvis produktionseffektivitet.  

Konkurrentorienteret vil sige at virksomheden er konkurrenceorienteret. Her handler det konstant om, at 

evaluere ens styrker og svagheder i forhold til ens konkurrenter. Her kan der fx evaluereres på 

produktionseffektivitet, leverancetid, medarbejdertilfredshed, markedsandel osv. En konkurrentfokuseret 

strategi vil altså sige, at virksomheden prøver at maksimere sin egen markedsandel, ved at udkonkurrere 

konkurrenterne. Denne strategi er især udbredt blandt grossistvirksomheder.  

Interfunktionel koordination defineres som koordinationen af virksomhedens enheder til at opnå de 

overordnede strategier i virksomheden. Dette kunne fx være standardisering af processer, forbedring af 

arbejdsmiljø, LEAN initiativer osv.  
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Hvis en virksomhed har et markedsorienteret fokus, skal alle tre strategier inkorporeres på forskellige 

niveauer. Men virksomheder plejer at have særligt fokus på én strategi.  

SMV’er bliver ofte klassificeret som værende kundefokuseret (Verhees & Meulenberg, 2004), hvilket vil sige 

at de orienterer sig efter kundernes efterspørgsel, som de bedst muligt forsøger at leve op til. Derudover 

har SMV’er også i højere grad en >>entreprenørånd<< (Reijonen et. al., 2014)., hvilket vil sige at de i højere 

grad tager risici og proaktivt søger muligheder i markedet.   

Reaktionsevne 
Reaktionsevne omhandler en virksomheds evne til at justere markedsstrategien i relation til 

markedsinformationen. For SMV’er ,som primært er kundefokuserede, vil dette indebære evnen til at 

adaptere til kundebehovet som er signaleret i markedet. At være kundefokuseret betyder ligeledes at være 

i stand til at vurdere, og adaptere, til kundernes fremtidige behov.  

SMV’er kan i højere grad reagere på information fra markedet, fordi beslutningsprocessen er mere 

centraliseret, og bureaukratiet er minimalt (Noteboom, 1994). Dette er essentielt, da den begrænsede 

mængde af ressourcer gør, at SMV’er i mindre grad er i stand til at foretage R&D. Det gør, at den primære 

kilde til innovation kommer fra at udvikle den information som er tilgængelig på markedet (Verhees & 

Meulenberg, 2004) 

Disse aspekter bidrager til, at SMV’er har gode reaktionsevner i forhold til markedet. De er hurtige til at 

aflæse signaler, og til at adaptere dem ind i deres virksomhedsstrategi. Denne evne er essentiel for SMV’er, 

da de ofte er i hård konkurrence, og derfor vil de virksomheder som hurtigst reagerer på markedssignalerne 

også være dem som overlever.  

Innovation 
Innovation defineres som introduktionen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt159. Det reflekterer en 

villighed til at udfordre status quo, og eftersøge kreative og ualmindelige måder at møde markedets 

efterspørgsel på (Baker and Sinkula, 2009), og vil være stærkt afhængig af virksomhedskulturen, i forhold til 

at være åben overfor nye ideer (Hurley and Hult, 1998).  

Innovation i SMV’er er ikke det samme som innovation i store virksomheder (Verhees & Meulenberg, 

2004). SMV’er er i flere case studies målt til at innovere 2,4 gange mere pr. medarbejder end store 

virksomheder (Vossen, 2004). Dette udspringer bl.a. af, at en virksomheds størrelse har stor virkning på, 

hvornår virksomheden vælger at påbegynde ny teknologisk udvikling. SMV’er ses oftere påbegynde 

innovationsfasen på et tidligere stadie, da ressourcekravene er mindre i forhold til produktion og 

marketing. Heroverfor påbegynder store virksomheder innovationsfasen på et senere stadie, da 

ressourcekravene er højere.  

Selve essensen af en entreprenørånd er evnen til at vurdere behov, som ikke bliver mødt i markedet, 
og/eller evnen til at implementere en mere effektiv måde at møde et givent behov (Verhees & Meulenberg, 
2004). Disse aspekter anses som en af hovedingredienserne i en innovativ virksomhed.  
 

Derudover vil markedsorienteringen og reaktionsevnen, som nævnt tidligere, i høj grad bidrage til SMV’ers 

evne til at være innovative. SMV’er er gode til at adaptere og tage initiativ til muligheder i markedet, 

                                                           
159 OECD (2005), Oslo Manualen 
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derudover er de fremtids- og vækstorienteret. En innovativ strategi er derfor stærkt forenelig med kulturen 

i SMV’er generelt (Reijonen et. al., 2014).    

Risikovillighed  
takt med den førnævnte entreprenørånd, følger det også at SMV’er i højere grad er villige til at påtage sig 

risiko. Risikovillighed i forhold til entreprenørånden bliver anset som viljen til at påtage sig risiko for større 

afkast, og viljen til at investere betydelige ressourcer i muligheder, som måske ikke giver et positivt afkast, 

eller endda risiko for at være omkostningsfulde fiaskoer. Generelt set kan man sige at risikotagning 

reflekterer en vilje til at bryde med konventionelle tilgange, og udforske andre muligheder (Reijonen et. al., 

2014).   

Denne risikovillighed er et tveægget sværd, i og med at den er nødvendig for mindre virksomheders evne til 

at få fodfæste i markedet. Men samtidig vil en tilgang, hvor man tør at gøre op med konventionelle ideer, 

også forhøje risikoen for, at man overser de effektive aspekter i de konventionelle ideer. Således har 

studier påvist, at virksomheder som har en mere påpasselig tilgang til beslutninger i markedet, har en 

højere overlevelsesrate end dem som kaster sig ud i nye tilgange (Verhees & Meulenberg, 2004). 

Det handler derfor for SMV’er om, at finde en balance mellem de to tilgange. Den høje risikovillighed 

udspringer heller ikke nødvendigvis af entreprenørånd, men er en konsekvens af den centrale 

beslutningsallokering og det lavere bureaukrati, som skaber en kortere vej fra idé til eksekvering 

(Noteboom, 1994). Hvilket paradoksalt både kan bidrage til at virksomheden er i stand til at adaptere 

hurtigt til markedssignaler, men samtidig kan føre til at en væsentlig beslutning ikke bliver evalueret 

tilstrækkeligt.  

Opsummering 
Først og fremmest skal det understreges, at der i det ovenstående er forsøgt at give et generelt billede af 

SMV’er. Dette er vigtigt at understrege, da SMV’er er en meget bred betegnelse for virksomheder, som er 

utrolig forskelligartede, både i forhold til organisation og kultur (Noteboom, 1993).  

Generelt kan man dog sige, at SMV’ers fordele typisk vil være i deres adfærd: Deres kundefokus, 

entreprenørånd, og deres centrale beslutningsallokering gør, at de er i stand til hurtigt at læse og reagere 

på markedssignaler. Derudover er de mere villige til at gøre op med konventionelle ideer, og derved mere 

villige til at være innovative.  

Den innovation de bidrager med, er dog betydeligt anderledes end for store virksomheder. Da denne 

innovation typisk ikke fremkommer af intensiv R&D, men snarere opstår på baggrund af viljen til at gøre 

tingene på nye måder, kombineret med en risikovillighed til at ”kaste sig ud i det”.  
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Offentlige ordregiveres incitamenter 
Offentligt indkøb er primært baseret på armslængde kontrakter. Det vil sige kontrakter, hvor der 

indarbejdes en exit-strategi, bodsbestemmelser, kvalitetssikring osv., og relationen er baseret på formel 

kommunikation, begrænset udveksling af information, begrænset medvirkning i produktudviklingen osv.  

(Lian and Laing, 2004).  

Offentlige ordregivere har i deres indkøbsbeslutninger ikke kun mulighed for at fremme innovation160, men 

har også evnen til at stimulere innovation i markedet, ved bl.a. at indkøbe nye, men anderkendte, 

innovative produkter (Georghiou et. al., 2014). Som det fremgår af udbudsdirektivet er bl.a. udformning for 

brugere, sociale, miljømæssige og innovative karakteristika omfattet af hvad offentlige ordregivere, kan 

anse som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.  

I forlængelse af ovenstående analyse burde SMV’er derfor have et godt udgangspunkt i udbud, hvor den 

slags kriterier indgår. Det er i skrivende stund ikke muligt at indsamle tilstrækkeligt empiri om 

Udbudsdirektivet, og om hvorvidt det har forhøjet offentlige ordregiveres anvendelse af den slags kriterier. 

Men i 2009 fremgik det således i Danmark:  

 

                                                           
160 I henhold til udbudsdirektivet kunne det fx være gennem innovationspartnerskaber 
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Ordregivers kompetencer 
Det er ikke kun de kompetencer SMV’er besidder, der har relevans for, om de vinder et udbud. 

Ordregivernes kompetencer er ligeledes anset som værende en af hovedbarriererne, i forhold til SMV’er og 

innovative produkters adgang til udbud.  

I et stort studie af offentlige indkøb161 blev det påvist at kompetenceudvikling af offentlige indkøbere, samt 

af dem som udsteder udbud, var den vigtigste faktor i forhold til at fremme en innovativ indkøbskultur. 

Forståelsen for hvilke muligheder og krav, som ligger bag indkøb af innovative produkter, viste sig ikke kun 

at ændre tankegangen hos indkøberne, men også hos dem de arbejdede sammen med.   

Identifikation og specifikation 
I forhold til en innovationsbaseret indkøbspolitik er hovedelementet evnen til at kommunikere de behov 

som indkøberne har, i forlængelse af den innovation som de efterspørger. Dette forudsætter en evne til at 

artikulere behovene på en måde, som leverandørerne kan forstå, og derved starte en innovationsproces 

der i sidste ende skal blive til et produkt, der bedst muligt svarer til det behov som indkøbet skal dække 

(Georghiou et. al., 2014).   

Her skal der i takt med udbudsreglerne tages højde for princippet om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Ordregivere skal være i stand til både at være konkrete nok i deres specifikation (i henhold til princippet om 

gennemsigtighed), og samtidig skabe en udbudsproces, som giver nok spillerum for de økonomiske aktører 

til at innovation kan finde sted.  

I et studie af virksomheder, som leverede ca. lige meget til både offentlige og private indkøbere, udtalte 

virksomhederne, at efter deres vurdering var offentlige indkøbere mindre åbne overfor nye ideer, at 

ordregivernes dårligere infrastruktur hæmmer muligheden for innovation, og at de generelt efterspurgte 

innovation mindre: 

 

Figur 3 – Sammenligning mellem offentlige og private indkøbere (Georghiou et. al., 2014) 

 

                                                           
161 Georghiou et. al., 2010, Public Procurement for Innovation in Small European Countries 
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Offentlige ordregivere har også fået kritik for at lægge for meget vægt på virksomhedens evne, indenfor 

juridiske og administrative procedurer indenfor udbud, i deres aktørbedømmelse. Dette har en direkte 

virkning på SMV’ers deltagelse i udbud på både på stats- og regionsniveau (Karjalainen & Kemppainen, 

2008). 

En almindelig antagelse er, at der er højere risiko forbundet med at indgå kontrakter med SMV’er i forhold 

til store virksomheder, særligt når det kommer til at adaptere innovative løsninger, derfor spiller 

ordregivernes risikovillighed også en vigtig rolle.  

Risikovillighed 
Offentlige ordregivere er som udgangspunkt risikoaverse. Dette skal ses i forbindelse med at 

risikobetonede indkøb typisk tager længere tid før de giver overskud, og at offentlige ordregivere typisk er 

underlagt en politisk ledelse hvis valgcyklus er relativt kort, hvilket medfører at denne ledelse gerne vil 

kunne påvise resultater inden næste valgcyklus (Loader, 2005). 

Den risikoaverse kultur, som er en af de primære faktorer i afvisningen af SMV’er og innovative løsninger 

generelt, er noget som strækker sig ud over indkøb og innovation, og er i høj grad en integreret del af den 

kultur som gør sig gældende i offentlige institutioner (Georghiou et al., 2014). 

Den risikoaverse natur kan tillægges yderligere værdi fra samme studie, som der er henvist til i figur 2, hvor 

der blev målt hvilke barrierer disse virksomheder ser gældende i offentligt udbud: 

 

Figur 4 – Opfattelsen af barriere opsat af offentlige indkøbere (Georghiou et. al., 2014) 

 

Altså anser 75% af de udspurgte virksomheder, at den risikoaverse tendens fra offentlige indkøbere er 

enten meget eller moderat betydelig. Derudover ses også at ordregivernes kompetencer er en betydelig 

barriere.   

Til dette skal også inkluderes betragtningen om, at det netop SMV’er med entreprenørånd, som typisk vil 

være dem afgiver tilbud i offentlige udbud (Reijonen et. al., 2014). Derved bliver effekten forstærket, i og 

med at virksomheder med entreprenørånd er mere risikobetonede.   
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Opsummering 
Offentlige ordregiveres kompetencer har en direkte effekt på om de vælger SMV’er frem for store 

virksomheder. Dette skyldes at lavere kompetencer gør, at ordregiverne i mindre grad er i stand til at 

observere de muligheder, som kan løse deres behov. Flere studier peger i retning af, at offentlige 

ordregiveres kompetencer kunne forbedres, hvad det angår.   

I direkte forbindelse heraf er offentlige ordregivere mindre innovationsfremmende end private indkøbere, 

og har lavere kompetenceevner i forhold til at facilitere innovative løsninger. Dette skal kombineres med 

betragtningen om, at offentlige indkøbere er mere risikoaverse, hvilket er en direkte konsekvens af, at de 

er en integreret del af det politiske system.  

Disse problemstillinger, som også er illustreret i figur 1, rammer ikke kun SMV’er, men også store 

virksomheder. De rammer dog SMV’er disproportionalt højere i og med at SMV’ers fordel i udbud, netop vil 

være deres evne til at være innovative og påtage sig risiko.  

Pareto- og Kaldor-Hicks efficiens 
Udbudsdirektivet tilsiger at offentlige indkøbere i EU skal vælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ud 

fra den ordregivende myndigheds synspunkt. Det er derfor interessant at vurdere, hvilken effekt det ville 

have, hvis ordregivende myndigheder skulle vælge tilbuddet udelukkende ud fra et samfundsmæssigt 

synspunkt. I det følgende vil der laves en analyse ud fra de begreber, set i forhold til problemstillingen 

omkring SMV’ers og offentlige ordregiveres tilgang til risiko.  

Pareto efficiens 
Pareto efficiens162 kan deles op i to kategorier Pareto-optimalitet og Pareto-forbedring.  

Pareto-optimalitet defineres som stadiet på en given ressourceallokering, hvor ingen af parterne kan stilles 

bedre uden at den anden part stilles dårligere.  

Pareto-forbedring defineres derved som en måde, hvorpå man kan forbedre et stadie, uden nogen af 

parterne stilles dårligere ex post.  

Det vil i det følgende blive antaget som ordregiverens synspunkt.  

Kaldor-Hicks efficiens 
Kaldor-Hicks efficiens163 er en videreudvikling af Patero-efficiens begrebet.  

Her antager man, at et stadie kan forbedres, selvom det ville stille en part dårligere, ved at man hypotetisk 

kan kompensere den part, der bliver stillet dårligere, med gevinsten fra parten der bliver stillet bedre.  

Der er altså ikke noget krav om, at det skal være reelt muligt at kompensere den part der bliver stillet 

dårligere; det skal kun eksistere som en hypotetisk mulighed.  

Derved er dette efficiens-begreb groft sagt en måling af det stadie, som bidrager med den højeste 

bruttogevinst.  

                                                           
162 Navngivet efter den italienske ingeniør og økonom Vilfredo Pareto, som i 1906 udviklede konceptet i sin bog ” 
Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale”. 
163 Navngivet efter økonomerne Nicholas Kaldor og John Hicks (1939). 
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Dette vil i det følgende blive antaget som det samfundsmæssige synspunkt.164 

Risikotyper 
I det følgende vil der blive antaget tre risikotyper: 

 Risikoavers 

 Risikoneutral 

 Risikosøgende 

Disse typer kan bedst illustreres med et eksempel: Muligheden for at vinde 100 kr. baseret på et møntkast 

(plat eller krone), hvor der altså er 50% chance for at vinde.   

Den risikoaverse type vil kun investere under 50 kr. for denne mulighed, den risikoneutrale vil præcist 

investere 50 kr. og den risikosøgende vil investere over 50 kr. Altså skal de defineres ud fra deres villighed 

til at gå i nul. Den risikoaverse er kun villig til at påtage sig investeringer, hvor det forventede afkast er over 

0. Den risikoneutrale påtager sig risiko lige indtil det forventede afkast er 0. Den risikosøgende er villig til at 

påtage sig investeringer, hvor det forventede afkast er under 0.  

Mere matematisk kan det siges at risikoaverse typer har en konkav nyttefunktion, risikoneutrale har en 

lineær nyttefunktion, og risikosøgende har en konveks nyttefunktion.  

I det følgende vil det blive antaget at offentlige ordregivere er risikoaverse, store virksomheder er 

risikoneutrale og SMV’er er risikosøgende.  

Risikomåling   
I det følgende vil der blive antaget tre investeringskriterier: 

 Maksimalt afkast (offentlige ordregivere) 

o Den investeringsmulighed som bedst muligt giver et sikkert afkast 

 Maksimalt forventet afkast (Store virksomheder) 

o Den investeringsmulighed som giver det største afkast under risiko 

 Maksimalt forventet nytte (SMV’er)  

o Den investeringsmulighed som både belønner risikotagning og afkast 

𝑈(𝑥) defineres som nytten af penge (x).  

𝐸𝑈 = ∑ 𝑝𝑖𝑈(𝑥𝑖)𝑛
𝑖=1  defineres som den forventede nytte af en investering under risiko noteret som 𝑝 

Hvilket vil sige at de forskellige risikotyper er underlagt forskellige nyttefunktioner 

𝑈′′(𝑥) < 0 = Risikoavers 

𝑈′′(𝑥) = 0 = Risikoneutral 

𝑈′′(𝑥) > 0 = Risikosøgende 

 

                                                           
164 Dette er naturligvis en forsimplet antagelse, i og med at offentlige ordregivere typisk vil have brede 
samfundsmæssige hensyn i deres behov. Men antagelsen skal forstås på den måde, at ordregiverne vurderer et tilbud 
ud fra de kriterier som de selv har sat op, hvilket kan inkludere meget andet end ren økonomisk værdi. 
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Hvis vi tager eksemplet med plat eller krone for 100 kr. vil de respektive nyttefunktioner se således ud165:  

 

Figur 5 - forventet nytte ved ”plat eller krone” investering 

Eftersom der er 50% chance for at vinde, vil man i gennemsnit vinde 50. kr. Grafen illustrerer derfor den 

nytte, hver risikotype modtager ved den værdi.  

Set i forhold til risiko i dette eksempel vil en offentlig indkøber således betale 10 kr. for denne investering, 

en stor virksomhed vil betale 50 kr. og en SMV vil betale 75 kr.  

Ovenstående er naturligvis et karikeret eksempel. Men kan bruges til at danne indblik i, hvordan risikotyper 

kan påvirke investeringsbeslutninger.  

Pareto efficiens  
Under antagelsen om at offentlige ordregivere er risikoaverse og SMV’er er risikosøgende, illustrerer 

ovenstående hvordan en Pareto-optimal tilgang i et investeringsforhold, mellem offentlige ordregivere og 

SMV’er, kan lede til aftalemæssige problemer.  

Under en Pareto-optimal tilgang vil SMV’er således ikke kunne tage nogle beslutninger, som stiller 

offentlige ordregivere dårligere, i forhold til den nytte de modtager. Men som figur 5 illustrerer kan der 

være meget langt imellem den maksimerede nytte, for henholdsvis offentlige ordregivere og SMV’er, og 

derved også i forhold til de beslutninger, som de hver især mener er optimale.  

Under de antagelser vil en Pareto-optimal allokering, derfor lede til meget tabt værdi for SMV’erne. 

                                                           
165 OI = Offentlig indkøber, SV = Store virksomheder og SMV = Små- og mellemstore virksomheder 
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Kaldor-Hicks efficiens 
Under investeringsforhold som illustreret i figur 5, er der meget merværdi som SMV’er hypotetisk set 

kunne kompensere offentlige ordregivere med (i eksemplet 50 kr.), ved at bevæge investeringen mod et 

højere risikopunkt.  

Under de antagelser vil der være mere samfundsmæssig nytte at uddrage fra en Kaldor-Hicks optimal 

allokering end en Pareto-optimal, og derved være mere optimalt i et samfundsmæssigt synspunkt.  

Dette skal ikke forstås som en retspolitisk konklusion, da det bygger på karikerede antagelser, og desuden 

tages der udgangspunkt i en problemstilling som ikke udspringer af lovgivning, men snarere af selve det 

miljø offentlige ordregivere arbejder i.  

I stedet skal dette bidrage til forståelsen af, hvorfor der et betydeligt problem med at få SMV’ere i offentligt 

indkøb, og hvordan det bl.a. relaterer sig til de vidt forskellige risikotyper, som generelt set er tilstede i 

henholdsvis offentlige ordregivere og SMV’er, og hvordan deres forskellige opfattelse af økonomisk værdi 

(skabt af investeringer under risiko) kan skabe store kløfter mellem dem.  

Delkonklusion 
I denne analyse blev det belyst at SMV’er med fordel kan anvendes, i mange aspekter indenfor indkøb. De 

aspekter de har fordele i fx innovation og jobskabelse, er bl.a. det der efterspørges fra EU-regi, og direkte er 

indskrevet i udbudsdirektivet.  

Men denne analyse belyste også hvorfor offentlige ordregivere, alligevel kan have svært ved at udvælge 

SMV’er i deres indkøb. Incitamentsstrukturen i det offentlige medfører, at mange af de fordele SMV’er har, 

ikke bliver anderkendt eller endda set som en byrde. Dette kan eksempelvis ses ved, at adfærden som gør 

at SMV’er fx har fordele inden for innovation, gør at de også er mere risikobetonede, hvilket den 

risikoaverse kultur i det offentlige vil se negativt på.  

Incitamentsstrukturen i det offentlige opstår både på baggrund af deres kompetencer (eller mangler på 

samme), men også på baggrund af at de eksisterer i et politisk system som gennemtvinger en risikoavers 

kultur. Denne incitamentsstruktur kan potentielt lede til tabt værdi i deres indkøb, især i risikobetonede 

indkøb hvor SMV’er indgår. 
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5. Konklusion 
Der er en nær sammenhæng mellem traktatbestemmelserne om det indre marked og udbudsdirektiverne, 

idet begge regelsæt er et led i realiseringen af det indre marked, og udbudsdirektiverne virker i forlængelse 

af traktatbestemmelserne om den fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser.  

Dette betyder at ligebehandlingsprincippet skal fortolkes som et princip, der skal bane vej for en effektiv 

konkurrence. I henhold til bestemmelserne om minimumsomsætningskrav i udvælgelsesfasen, betyder 

dette at ordregiveren er underlagt særlige krav i henhold til ligebehandling og gennemsigtighed.  

Hvis at ordregiveren vælger at vægte omsætningens størrelse i forbindelse med ”shortlisting” af ansøgerne, 

vil de prækvalificerede ansøgere blive behandlet ulige på baggrund af deres omsætning.  

Men det følger også af ligebehandlingsprincippet, at det ulige behandles som ulige, så hvis ordregiveren i 

udbudsmaterialet har gjort klart at denne vil lægge vægt på ansøgernes omsætning, skal vedkommende 

også vælge de ansøgere med den højeste omsætning, inklusiv den del som rækker ud over 

minimumskravet i tilfælde af ”shortlisting”. Derfor skal ordregiver gøre sig klart allerede inden udsendelsen 

af udbudsmaterialet, om den del omsætningens størrelse som går ud over minimumskravet, er det bedste 

parameter i forhold til aktørbedømmelsen, eller om andre kriterier vil være bedre så som ”bredt 

konkurrencefelt”. Det afgørende er altså at ordregiveren handler gennemsigtigt og objektivt.  

I henhold transaktionsomkostninger har virksomhedsstørrelsen en stor effekt. SMV’er er således dårligere 

stillet i stort set alle aspekter af transaktionsomkostningsteori, sammenlignet med store virksomheder.  

Transaktionsomkostninger skal forklares ud fra antagelsen om begrænset rationalitet, opportunisme og 

aktivspecificitet. SMV’er er i højere grad påvirket af begrænset rationalitet grundet at de har dårligere 

adgang til information. I forhold til opportunisme er SMV’er dårligere stillet, fordi at de er mere sårbare 

overfor usikkerhed. I forhold til aktivspecificitet er de dårligere stillet, både på grund af deres sårbarhed 

overfor opportunisme, men også grundet deres risikosøgende natur, hvilket leder til højere omkostninger i 

forbindelse med styringsmodeller i aftaleforholdet.   

Alt dette tilsammen gør at aftaleforhold for SMV’er er underlagt højere transaktionsomkostninger, i forhold 

til store virksomheder.  

Det fandtes dog at SMV’er besidder unikke evner, og har relative fordele i forhold til store virksomheder, fx 

indenfor innovation og reaktionsevne på markedssignaler. Desværre kan disse fordele ikke finde direkte 

anvendelse i offentligt udbud, grundet den incitamentsstruktur som generelt sig gør sig gældende hos 

offentlige indkøbere.  

Incitamentsstrukturen i det offentlige, medfører at mange af de fordele SMV’er har, ikke bliver anderkendt 

eller endda set som en byrde i det offentlige. Dette kan eksempelvis ses ved, at adfærden som gør at 

SMV’er fx har fordele inden for innovation, gør at de også er mere risikobetonede, hvilket den risikoaverse 

kultur i det offentlige vil se negativt på.  

Incitamentsstrukturen i det offentlige opstår både på baggrund af deres kompetencer (eller mangler på 

samme), men også på baggrund af at de eksisterer i et politisk system. Denne incitamentsstruktur kan 

potentielt lede til tabt værdi i deres indkøbsbeslutninger, især i risikobetonede indkøb hvor SMV’er indgår.  
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