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Kunskapsnavet för                          
offentliga affärer



706 kronor
MILJARDER

Värdet av offentlig
UPPHANDLING
i Sverige 2017

ANDELEN ANNONSERADE UPPHANDLINGAR

som överprövades 2018

6,1%
MINSKAT 
MED 2%
SEDAN 2014§

Det genomsnittliga 
antalet anbudsgivare 
per upphandling 
har minskat i flera år

MEN MELLAN 2017 OCH 2018

ÖKADE ANTALET

FRÅN 4,1 TILL 4,3
37%

12%

10%

UPPHANDLINGAR SOM 
ANNONSERADES 2018

anläggningsarbete

arkitekt bygg, ingenjörs 
och besiktningstjänster 

företagstjänster

UTBETALNINGAR från 
stat, kommun och region

23%

15%

10%

vård och omsorg

byggverksamhet

utbildning



344 statliga myndigheter 
under regeringen

290 kommuner

20 landsting/regioner

ca 3000 offentligt ägda bolag

Hur många upphandlande myndigheter
och enheter finns i SVERIGE?



Upplever offentlig upphandling som krånglig. 
Förstår inte varför det finns så många olika system 
och mallar eller varför språket måste vara så
byråkratiskt.

Lägger oerhört mycket tid på anbuden men 
riskerar att underkännas på grund av formaliafel. 

NYBÖRJAREN

“JAG HAR LÄRT MIG 
SJÄLV OCH DET HAR 

TAGIT OÄNDLIGT 
MYCKET TID. DET 
ÄR VÄLDIGT SVÅR 

SVENSKA.”



Har knäckt koderna och tycker inte längre att
processen är krånglig. Ser stora möjligheter med 
offentlig upphandling men irriterar sig fortfarande
på dåliga underlag.

Driver förbättring av enskilda underlag, inte
utveckling på strategisk nivå. 

DEN RUTINERADE

“VI ÄR EXTREMT 
VANA OCH HAR EN 
MAPP PÅ SERVERN  

MED DOKUMENT SOM 
UPPDATERAS 

KONTINUERLIGT”



Beskriver offentlig upphandling som ett spel där det
alltmer sällan är lönt att delta. Mest på grund av
pressade priser men också för att det är klart från start 
vem som vinner.

Blir allt mer selektiv med att lämna anbud och har
funderat på att helt lämna offentlig sektor.

DEN UPPGIVNE

“VI HAR VALT 
BORT OFFENTLIGA 

UPPHANDLINGAR PÅ 
GRUND AV PRISERNA. 
VÅR UPPGIFT ÄR INTE 
ATT STÄDA GRATIS ÅT 

MYNDIGHETER”



Ser offentlig sektor som stabila kunder i en osäker
värld och har rutin nog att hitta genvägar runt 
pressade priser och höga krav. 

Lägger mycket tid på att räkna internt för att hitta
sätt att tjäna in det man förlorar på att erbjuda lägsta
pris. Hittar de hål som finns i systemet. 

DEN LUTTRADE

“DET SOM INTE 
ÄR PRISSATT OCH 

PRESSAT NER I BOTTEN 
– DÄR FÅR MAN TA 

BETALT.”



Varit med länge nog för att se offentlig
upphandling i ett större perspektiv och har en vilja
att ta tag i saker som inte fungerar. Tror mycket på
värdet av dialog.

Engagerar sig på branschnivå och
i nätverk för att driva utvecklingen framåt inom
sitt företag, sin bransch och offentlig upphandling.

STRATEGEN

“VI I BRANSCHEN 
SKULLE VILJA HA MER 

DIALOG MED 
UPPHANDLARE OCH 

BESTÄLLARE. DET ÄR 
ALLDELES FÖR LITE 
DIALOG MED DEM.”



Varför finns det regler om offentlig 
upphandling?



Hört i Frågeservice

Var hittar jag  
upphandlingarna? 

Jag fattar 
ingenting…

Det är meningen 
att det ska vara 

krångligt.

Det finns 
ingen poäng 
med det här!Jag förstår 

poängen, men 
hallå?!

Lagen om offentlig 
upphandling kan 

inte vara 
demokratisk!

Lagen om 
offentlig 

upphandling kan 
inte vara Guds 

mening!



“Vi kan inte vara 
världsmästare på 

allt från stolar 
till elbilar.”

“Folk kommer 
till mig två 

minuter i tolv: 
Det är rena 
överfall.”

Upphandlarnas perspektiv

”Framtiden är nyttja 
marknaden mycket 

mer.”



“Jag är kostexpert
och inte jätte-

engagerad när det 
gäller transporter. 

Så där är nog 
kravspecen lite 

tunn.”

“Någon analys 
görs egentligt inte 
– avtalet löper ut 
och man behöver 
nya produkter.”

Beställares perspektiv

”Första gången
var en chock

– vi hade ingen
aning om
något.”



“Med mer dialog 
skulle upp-

handlingarna bli 
konkreta, tydliga och 

lättförståeliga”

“En kommun vi jobbar 
med är duktiga på 

uppföljning och ger sig 
inte förrän produkten är 
100%. Det är roligt att 

jobba åt dem.”

Leverantörer perspektiv

”Det är offentlig 
upphandling som 

driver hållbarhets-
frågorna framåt. 
Privata företag 

ställer inte alls de 
kraven.”



Varför har vi regler om 
upphandling?

 Främja kostnadseffektivt 
användande av skattemedel.

 Främja fri rörlighet inom EU.

 Undanröja ageranden som 
begränsar konkurrensen.

 Underlätta för företag att delta i 
den offentliga affären.



Varje upphandling är unik 
och ska genomföras 
utifrån den upphandlande 
myndighetens behov och 
förutsättningar.



Hur gör jag då om jag vill bli 
leverantör till offentlig sektor?

”

”



Hitta affären!
En allmänt tillgänglig 
elektronisk databas
 TED 
 Mercell
 Kommers Annons
 TendSign
 e-Avrop

 Myndighetens eller enhetens 
webbplats



FÖRE

DIALOG
Dialogmöte

RFI
Remiss

Observera att det är 
den upphandlande 
myndigheten eller 
enheten som beslutar 
formerna för dialogen.

Var med och påverka redan innan en upphandling 
startar



Planera för anbudet!
 Engagera rätt personer.
 Gör en tidsplan.
 Gå igenom alla. 

upphandlingsdokument och 
markera samtliga krav med 
notering om hur och när 
uppfyllelsen av kraven ska bevisas.

 Förbered de dokument som ska 
lämnas in i samband med 
anbudsinlämning.

 Begär att få ut nuvarande avtal.



UNDER

DIALOG
Elektroniskt

Frågor & svar
Uppdateringar

Den upphandlande 
myndigheten ska lämna 
kompletterande 
upplysningar senast sex 
dagar innan sista 
anbudsdag.

Är något otydligt i upphandlingsdokumenten så 
tveka inte om att be om ett förtydligande.



5
snabba 

tips

1. Gå igenom underlaget direkt.

2. Ställ frågor och förtydliganden så tidigt som möjligt.

3. Trippelkolla att ni svarar på allt och följer de 
administrativa föreskrifterna.

4. Ha kontaktuppgifterna i upphandlingsverktyget 
uppdaterade.

5. Lämna in anbudet i tid.



Om du har vunnit



Uppstart av avtal
 Dialog, dialog, dialog
 Skyldigheter och rättigheter
 Implementering
 Kommunikation under 

avtalstiden

 Förbered organisationen
 E-faktura
 Rutiner för viktiga datum 

(indexjustering, förlängning av 
avtal etc.)



Avtalsuppföljning

 På myndighetens initiativ
 Intern revisor
 Extern revisor
 Löpande uppföljning

 På leverantörens initiativ



Ändringar av kontrakt 
och ramavtal

 Ändringar av mindre värde

 Ändrings- eller optionsklausul

 Kompletterande beställningar

 Oförutsebara omständigheter

 Byte av leverantör

 Ändringar som inte är väsentliga



5
snabba 

tips

1. Ha en god affärsrelation – undvik gåvor och middagsbjudningar.

2. Ha en dialog med upphandlande myndighet under hela avtalsperioden.

3. Var noga med att följa samtliga avtalsvillkor.

4. Eventuella ändringar ska godkännas av upphandlande myndighet.

5. Planera för avtalets upphörande – avveckling, personal m.m.



Några påståenden om dialog 

1. Det är inte lämpligt att prata med leverantörer 
inför en upphandling.

2. Alla leverantörer måste bjudas in.
3. Enskilda möten med leverantörer är inte tillåtna.
4. Det är inte tillåtet att tala om när en upphandling 

ska annonseras.
5. Det är inte tillåtet att svara på frågor om en 

annonserad upphandling i telefon.
6. Det är belastande för leverantörerna med dialog.



Kvalitetssäkra
 Extern remiss

Olika former för dialog
 Informationsmöten
 Enskilda möten
 RFI (Request for information)



Dialog under upphandling
 Begränsat utrymme till dialog

 ”Frågor och svar”
 Förtydliganden och 

kompletteringar  
 Ändringar av upphandlings-

dokumenten

 Dialog efter tilldelningsbeslut
 Absolut sekretess upphävs
 Dialog om resultatet mm





Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon, måndag – torsdag kl. 9-12
Frågeportalen, dygnet runt
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