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Inte svårt när man kan!

 I din hand håller du en enkel guide in i den komplicerade värld som offentlig upphandling kan vara. Men 
att något är komplicerat behöver ju inte innebära att det är svårt, bara att det krävs förståelse för själva 
processen. Den här lathunden har ingen ambition att vara heltäckande utan nöjer sig med att ge företag en 
överblick och ett gäng handfasta tips och råd. Då det gäller specifika detaljer eller frågor är det alltid bäst 
att vända sig till experter. 

Lathunden är framtagen inom ramen för TITA-projektet och arbetet med att ta tillvara på ESS och MAX 
IV som tillväxtmotor för det lokala och regionala näringslivet. Vi har hos sydsvenska företag sett ett stort 
behov av ökad kunskap om offentlig upphandling. Men eftersom möjligheterna till affärer med det offent-
liga sträcker sig långt bortom ESS och MAX IV har vi valt att göra en generell lathund.

Det är ingen idé att sticka under stol med att offentlig upphandling ofta är både tidskrävande och jobbig. 
Men detta måste ställas i relation till hur mycket affärer du som företagare faktiskt kan få ut av det. Bara då 
det gäller ESS och MAX IV handlar det om investeringar värda över 18 miljarder kronor de närmaste åren.

Finns det en sak som utmärker offentlig upphandling så är det att den är extremt regelstyrd. Allt i 
processen är reglerat. Det här kan du som företagare vända till din fördel. Förstå att det är en process, följ 
reglerna minutiöst och tveka inte att ta hjälp av experter.

Det enda sättet att vinna en offentlig upphandling är att delta i den!

Lycka till!

Maria Heinesson Grynge
Delprojektledare TITA – Ess och MAX IV i regionen
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VAR NOGGRANN
•	 Var noga med att följa de regler som upp-

handlaren tillämpar i en offentlig upphandling. 
Anbud som avviker från reglerna måste 
förkastas av upphandlaren. Som leverantör 
blir du omedelbart diskvalificerad om du  
t ex inte följer en tidsfrist, missar att besvara 
en fråga som ställts i anbudsunderlaget eller 
missar att skicka in en bilaga till anbudet som 
har efterfrågats. Detta gäller även exempelvis 
regler kring disposition och vem som skriver 
under anbudet. 

•	 Är du inte van vid att utarbeta anbud i  
offentliga upphandlingar bör du ta hjälp av  
en expert.

•	 Finns det uppgifter i upphandlingsunderlaget 
som du inte vill ska nå utomstående? Begär i 
så fall sekretess för de delar som det gäller 
och även för tiden efter det att upphandlingen 
avslutas. Motivera din begäran.

Tröskelvärden
Vid offentlig upphandling gäller olika bestäm-
melser beroende på om värdet av upphandlingen 
beräknas vara över eller under det tillämpliga s k 
tröskelvärdet. För upphandlingar som beräknas till 
ett värde som överstiger aktuellt tröskelvärde gäller  
gemensamma regler inom hela EU. För upp-

handlingar under tröskelvärdena gäller nationella  
bestämmelser. 

Värdet av en upphandling bestäms av den 
upp handlande myndigheten och beräknas enligt  
bestämda regler. Värdet ska avse hela avtalstiden. 
En upphandling kan inte delas upp i syfte att komma  
under tröskelvärdet och det är heller inte tillåtet att 
anpassa beräkningen i sådant syfte.

TRÖSKELVÄRDEN 
Tröskelvärdena bestäms av Europeiska kommis-
sionen och meddelas vartannat år. De tillkänna-
ges beräknade i svenska kronor av Regeringen 
och finns tillgängliga i Regeringskansliets rätts-
databaser.
 Tänk på att olika regler gäller för olika upp-
handlingar beroende på om värdet av upphand-
lingen överstiger de av Europeiska kommissio-
nen fastställda tröskelvärdena eller ej.
 De gemensamma EU-reglerna tillämpas som 
huvudregel avseende upphandlingar av varor och 
tjänster till ett värde överstigande ca 1,2 miljoner 
kronor för statliga myndigheter och ca 1,9 miljo-
ner kronor för andra myndigheter.

Internationella regelverk
Reglering av offentlig upphandling finns också i 
internationella och bilaterala avtal. Mellan EU-län-
derna och 14 av medlemsländerna i Världshandels-

Privata och offentliga upphandlingar 
Den stora skillnaden mellan en upphandling som 
görs av en privat aktör och en offentlig upphandling  
är att processen är väldigt formbunden för offent-
liga upphandlingar. Upphandlaren vid en offentlig 
upphandling (många gånger en myndighet) måste 
följa en föreskriven procedur med detaljregler angå-
ende utformning av anbudsunderlag, annonsering,  
utvärdering och tilldelning av kontrakt. Om myn-
digheten inte följer proceduren kan upphandlingen 
avbrytas av domstol, ingångna avtal kan ogiltigför-
klaras och myndigheten kan tvingas utge skade-
stånd. I Sverige regleras upphandlingsfrågor i lagen 
om offentlig upphandling (LOU), som bygger på 
ett antal EU-direktiv. Reglerna är därmed likartade 
inom hela EU.

Upphandlingsformer
Det finns två typer av upphandlingsformer; öppna 
och slutna upphandlingar. Vid öppna upphandling-
ar kan alla leverantörer lämna anbud. I slutna upp-
handlingar måste du som leverantör ansöka om att 
få lämna ett anbud och upphandlaren väljer sedan 
ut ett antal leverantörer som bjuds in i processen. 
Vilka upphandlingsformer som är tillgängliga för 
en myndighet beror på vilken typ av upphandling 
det handlar om (t ex om det är en vara eller en 
tjänst) och hur stort värde det rör sig om.

organisationen (WTO), gäller t ex the Governement 
Procurement Agreeement som i vissa fall (beroende  
av tröskelvärden) föreskriver utannonsering av  
offentliga upphandlingar för internationell kon-
kurrens. 

Tänk på att reglering av offentlig upphand-
ling kan finnas på både nationell, internationell 
och bilateral nivå. Beroende på den upphandlan-
de myndighetens nationalitet, värdet av det som 
upphandlas etc, kan olika regler komma att bli 
tillämpliga.
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Regeln om likabehandling
För alla offentliga upphandlingar gäller ett antal 
grundprinciper. Upphandlingsprocessen ska bygga 
på icke-diskriminering och likabehandling av leve-
rantörer. Det innebär t ex att leverantörer från olika 
länder inte får diskrimineras och att alla leverantörer  
ska behandlas lika. Med kravet på transparens i en  
upphandling avses tydlighet; information som 
lämnas ska vara tydlig och enkel att tillgå för alla  
leverantörer. 

SAMMA INFORMATION
Likabehandling innebär bland annat att alla 
leverantörer måste få samma information. Om en 
leverantör begär ett förtydligande av t ex ett krav 
i anbudsunderlaget har alla leverantörer rätt att 
få del av svaret. Därför upprättar upphandlaren 
normalt ett öppet forum för frågor och svar som 
alla leverantörer kan få tillgång till. Under anbuds-
processen är det viktigt för dig som leverantör 
att följa de svar som lämnas så att du har tillgång 
till samma information som övriga anbudsgivare. 
Om något öppet forum för frågor och svar sak-
nas bör man som leverantör kontakta upphandla-
ren och be att få ta del av alla svar som lämnas 
till leverantörer. 

Proportionalitetsprincip
En upphandlare ska vidare tillämpa den s k propor-
tionalitetsprincipen. Den innebär att krav som ställs 
på leverantörer eller på produkter i en upphandling 
alltid måste stå i rimlig proportion till det syfte som 
är bakgrunden till kravet. En myndighet ska t ex 
inte kunna ställa upp högre krav på storlek eller er-
farenhet hos leverantörer än vad som är motiverat 
för att visa att leverantören har den kompetens som 
krävs för att utföra det aktuella uppdraget.

Tekniska specifikationer
För att tydliggöra för leverantörer vad den upp-
handlande myndigheten efterfrågar beskriver ofta 
myndigheten detta i en teknisk specifikation eller 
en uppdragsbeskrivning med angivna krav t ex gäl-
lande säkerhet, användbarhet, kvalitet etc.

En sådan beskrivning kan utformas som pre-
standa- eller funktionskrav eller med hjälp av hän-
visningar till olika standarder eller som en kombina-
tion av dessa. Med standarder menas t ex svenska, 
europeiska och internationella standarder, tekniska 
godkännanden eller andra tekniska referenssys-
tem. En hänvisning till en viss standard, märke, 
ursprung eller liknande ska följas av tillägget  
”eller likvärdigt”. Det innebär att om anbudsgivaren  
i sitt anbud kan visa att företaget på ett likvärdigt 
sätt uppfyller kraven enligt de tekniska specifi
kationerna, godtas detta. Samma regel gäller för 
prestanda- eller funktionskrav. Om hänvisning 
till miljöegenskaper görs i specifikationen måste 
den upphandlande myndigheten likaså här godta 

även andra lämpliga bevis om varan eller tjänstens 
miljö egenskaper, såsom testrapporter eller intyg 
från ackrediterade organ. En teknisk specifikation 
får inte innehålla hänvisning till ursprung, tillverk-
ning, varumärke etc om detta kan leda till att vissa 
företag gynnas eller missgynnas.

KRAVSPECIFIKATION
Specifikationen ska vara utformad så att föremå-
let för upphandlingen klart framgår. Det är dock 
inte alltid helt lätt att tyda vilka krav som ställs på 
varan eller tjänsten. Om du som leverantör inte 
förstår specifikationen eller andra uppgifter i för-
frågningsunderlaget – kontakta då den upphand-
lande myndigheten och be om en förklaring. 
 Du som leverantör kan dock inte påverka 
vilka krav som ställs, detta är upp till den upp-
handlande myndigheten att avgöra. Tänk på att 
ställa dina frågor i tid. Vanligtvis anges sista dag 
för eventuella frågor i förfrågningsunderlaget. 

VEM ÄR ANSVARIG? 
Förfrågningsunderlaget innehåller normalt en 
kopia av det slutliga avtal som ska ingås mellan 
myndigheten och leverantören. Granska avtalet 
noga. Det kan innehålla relativt betungande 
ansvarsbestämmelser t ex avseende fel och för-
seningar. Det är något du som leverantör måste 
beakta vid prissättningen.

Ramavtal
Många upphandlingar avser att upphandlaren ska 
ingå ett s k ramavtal. Ramavtal är ett avtal som 
man också kan kalla för en generell överenskom-
melse som ligger till grund för framtida avtal (ett 
eller flera) och som anger ”ramarna” och de villkor 
som ska ingå i dessa. Det handlar alltså om ett av-
tal om leverans av varor eller tjänster där kunden 
under avtalstiden löpande ska avropa leveranser  
efter behov, d v s göra beställningar utan behov av  
ytterligare avtal. Det är inte ovanligt att en myndig-
het ingår ramavtal med flera leverantörer avseende 
samma produkt/tjänst. Som huvudregel måste då 
myndigheten tydligt rangordna leverantörerna och 
ange vilka kriterier som ska tillämpas vid avrop.

Förnyad konkurrensutsättning
Vid s k förnyad konkurrensutsättning får de leve-
rantörer som ingått ramavtal med en myndighet en 
möjlighet att lämna bud på ett enskilt avrop. De 
upphandlade leverantörerna får alltså konkurrera 
på nytt i en form av miniupphandling.



Efter avslutad upphandling
En upphandling avslutas genom att upphandlaren 
fattar ett beslut om tilldelning av upphandlingskon-
traktet till en eller flera leverantörer. Beslutet ska 
skickas till leverantörerna och beslutet ska vara 
motiverat. Vanligen motiveras beslutet genom att 
ett protokoll från utvärderingen av anbuden skickas 
med beslutet. I beslutet ska upphandlaren också 
ange den tid (avtalsspärr) inom vilken en missnöjd 
leverantör kan begära omprövning av upphand-
lingsbeslutet. En leverantör har också rätt att be-
gära information från upphandlaren angående det 
vinnande anbudet och hur det egna budet bedömts.
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RAMAVTAL GER INGA GARANTIER 
FÖR AFFÄRER
Framförallt mindre och medelstora företag måste 
vara medvetna om att även om man går vinnande 
ur processen och alltså får teckna ramavtal med 
upphandlaren, så är det inte säkert att man får 
leverera några större volymer p g a rangordning 
eller framtida förnyad konkurrensutsättning. 

Överprövning
En leverantör som anser att en offentlig upphand-
ling i Sverige inte gått rätt till kan ansöka om över-
prövning hos Förvaltningsrätten med begäran om 
att upphandlingen ska rättas eller göras om. Det 
finns också möjlighet att kräva skadestånd av en 
myndighet som brutit mot reglerna samt att begära 
att avtal ogiltigförklaras.

ANALYSERA UTFALLET
Som leverantör bör du efter avslutad upphand-
ling noga gå igenom och analysera resultatet av 
upphandlingen. Om du inte ansetts kvalificerad 
bör du fundera på vad det har berott på. Hur 
har du t ex presenterat dina kvalifikationer? Kan 
det göras på ett bättre sätt i nästa upphandling? 
Om det vid val av leverantör varit avgörande 
vilket pris som lämnats kan det finnas anledning 
att analysera konkurrenternas bud och fundera 
på om man förstått kraven i anbudsunderlaget 
korrekt och därmed räknat fram sitt pris på 
korrekta grundval. Överhuvudtaget bör man se 
varje upphandling som en möjlighet att bli bättre 
i nästa upphandling. Att vissa leverantörer är mer 
framgångsrika än andra beror många gånger på 
att de är bättre på att förstå anbudsunderlag och 
hur de ska utforma sina egna anbud.

AGERA SNABBT
Om du som leverantör misstänker att en 
upphandling inte gått rätt till gäller det att agera 
snabbt. Tiden för att i domstol begära överpröv-
ning är relativt kort. Samla in så mycket material 
som möjligt. Begär t ex kopior på andra leveran-
törers bud om anbudstiden gått ut. Anlita snabbt 
en expert för att få en analys av om det finns 
skäl för att begära överprövning. Kom ihåg att du 
som leverantör måste visa att du lidit skada till 
följd av en felaktighet. Ett typiskt exempel är att 
du lagt det bästa budet men på felaktiga grunder 
inte bedömts vara tillräckligt kvalificerad för att 
leverera efterfrågade varor eller tjänster.
Känner du dig missgynnad ska du inte vara rädd 
för att begära förklaringar och kräva rättelse. 
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Konsortieavtal och olika samarbetsformer
Som företagare kan vissa upphandlingar verka för 
stora för att man ensam ska våga ange ett anbud. I 
sådana fall är det möjligt att gå samman med andra 
och på så sätt få en bättre plattform för att kunna le-
verera. Enligt LOU har grupper av leverantörer rätt 
att ansöka om att få lämna ett anbud. En upphand-
lande myndighet får inte ställa upp krav på att så-
dana grupper ska ha en viss bestämd juridisk form 
för att få lämna ett anbud. Däremot kan det ställas 
krav på att leverantörerna ska ha en viss juridisk 
form när dessa väl tilldelats ett kontrakt, om så är 
nödvändigt.

Samarbete mellan leverantörer kan struktureras 
på olika sätt – ofta beroende på vilken sorts upp-
handling det är fråga om eller på situationen i övrigt.  
Benämningen konsortium används ofta som en 
vag benämning på olika samarbetsformer mellan  
företag. Enligt svensk rätt är ett konsortium normalt  
att betrakta som ett enkelt bolag. I upphandlingssam-
manhang talas ofta om anbudskonsortium och sam-
riskföretag. Ett anbudskonsortium avser normalt  
ett anbud som inte anger ett enskilt företag som 
anbudsgivare, utan flera företag som gemensamt 
upprättat och står bakom ett visst anbud. Det är 
dock fortfarande flera juridiska personer som till-
sammans är anbudsgivare. Ett samriskföretag – på 
engelska joint venture – är i stället normalt ett bolag 
som är en egen juridisk person som i sin tur ägs av 
två eller flera parter som agerar gemensamt via det 
samägda bolaget. 

Hitta information om kommande och 
pågående upphandlingar 
All offentlig upphandling ska annonseras. Annon-
sering kan göras på olika sätt beroende på vilken 
typ av upphandlingsförfarande som tillämpas. 

Vid de flesta förfaranden kan upphandlingen 
annonseras i en elektronisk databas som finns all-
mänt tillgänglig. Vid förenklade förfaranden kan 
upphandlingen också annonseras i t ex branschtid-
ningar eller större dagstidningar. Det är också van-
ligt att den upphandlande myndigheten informerar 
om pågående och kommande upphandlingar på sin 
egen webbplats. 

Annonsering för upphandling över tröskelvär-
dena ska göras i den elektroniska databasen Tenders  
Electronic Daily.

Vid annonsering av offentlig upphandling är 
varor och tjänster i regel kodade efter det s k Com-
mon Procurement Vocabulary (CPV) systemet. 
Kodningen ska underlätta för leverantörer att hitta 
relevanta upphandlingar och för den upphandlande 
myndigheten att beskriva föremålet för upphand-
lingen.

BEVAKNING
Håll dig informerad om kommande och på-
gående upphandlingar. Bevaka elektroniska 
databaser, branschtidningar och större dags-
tidningar. Många av de företag som tillhanda-
håller elektroniska databaser erbjuder också 
bevaknings tjänster till leverantörer.

Upphandlingar kan annonseras i elektroniska 
databaser så som t ex:
● www.opic.com

● www.allego.se

● www.e-avrop.com

● www.proffoffert.se
● www.licitio.se
● www.mercell.com

● www.ted.europa.eu (Tenders Electronic Daily – 
upphandling över tröskelvärdena)

För att kunna hitta och ta del av information 
kring annonserade upphandlingar är det bra att 
känna till kodningssystemet (CPV). Du kan läsa 
mer om systemet på: www.simap.europa.eu

Mer information om offentliga upphand-
lingar och vilka regler som gäller
Konkurrensverket webbsida: www.kkv.se

Beroende på sammanhanget kan ett konsortium 
välja att representeras av en av parterna i konsor-
tiet. Ett annat alternativ är att ett anbudskonsortium 
upprättar ett samriskföretag för att genomföra ett 
visst upphandlingsuppdrag för det fall konsortiet 
tilldelas det aktuella uppdraget. 

GEMENSAMMA ANBUD ELLER  
HÄNVISNINGAR TILL SAMARBETS-
PARTNERS I ANBUD
Det är fullt möjligt att via samarbete med andra 
delta i offentliga upphandlingar. Det som du ser 
som en affärsmöjlighet är sannolikt också en 
möjlighet för andra företag. Vad som är viktigt är 
att förbereda sig noga och i god tid vara på det 
klara med under vilka förutsättningar samarbetet 
ska ske. Eftersom ett samarbete ofta blir aktuellt 
mellan parter som har olika spetskompetens blir 
det svåra oftast inte att fördela arbetsuppgifterna 
i det aktuella uppdraget. Utmaningen ligger ofta i 
att parterna också måste komma överens om hur 
man fördelar ansvar och ersättning, likväl som  
administrativa rutiner och personal- och resurs-
fördelning.
 En leverantör som inte har någon fast samar-
betspartner kan ändå åberopa ett annat företags 
kapacitet för att uppfylla krav som ställs i en 
upphandling. Leverantören ska då visa att den  
t ex genom ett avtal med ett annat företag  
faktiskt disponerar den resurs som efterfrågas  
i upphandlingen. 
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1. Ligg steget före. Undersök hur köparens behov ser ut?  
Vilka upphandlingar löper snart ut? Vilka upphandlingar ligger ute?

2. Kontrollera upphandlingsform och tidsfrister.

3. Utgå från och följ nya förfrågningsunderlag.

4. Svara på alla frågor.

5. Var noggrann med kvalifikationskraven och utvärderingskriterierna 
(skall- och börkrav). Om du är tveksam – fråga! Lämna inte  
reservationer.

6. Begär sekretess. Motivera din begäran. 

7. Lämna in anmälan i tid. 

8. Kontrollera kommersiella villkor.

9. Kontrollera alltid att samtliga dokument skrivits under och att  
medskickade intyg är korrekta.

10. Ta alltid del av och analysera beslut och handlingar efter en  
genomförd upphandling.


