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Sammanfattning 

Syftet med de upphandlingsrättsliga regelverken anses i synnerhet kunna uppnås genom att 

bättre förutsättningar för SME-företag att delta i offentliga upphandlingar skapas. Bestämmel-

serna avseende ESPD-systemet, skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför 

ett kontrakt inte ska delas upp, högsta tillåtna takbelopp för krav på leverantörs årsomsättning 

och dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer har omnämnts som sådana som 

särskilt kan bidra till att bättre förutsättningar för SME-företagen skapas.  

 

ESPD-systemet påstås kunna minska administrativa hinder för SME-företag. De hinder som 

oftast uppfattas av SME-företag består av att offentliga upphandlingar upplevs vara komplice-

rade och omfattande. ESPD-systemet förväntas bidra till förenkling för SME-företag och 

minska tröskeln för att delta i offentliga upphandlingar. Systemet är organiserat i två steg. Det 

första steget innebär att leverantören lämnar ett preliminärt intygande i ett ESPD-formulär om 

att denne uppfyller upphandlingens ställda krav och att någon uteslutningsgrund inte är aktu-

ell. I det andra steget genomför den upphandlande myndigheten en kontroll av den lämnade 

egenförsäkran.  

 

Att dela upp ett kontrakt i mindre delar och att inte sätta allt för långtgående krav på leveran-

törens årsomsättning har ansetts innebära att de materiella hindren minskar för SME-

företagen. Mindre kontrakt anses vara lättare att hantera för SME-företag och krav på årsom-

sättningen bör inte sättas för högt med tanke på att SME-företag generellt har en lägre omsätt-

ning gentemot ett stort företag. Bestämmelserna som möjliggör dialog mellan upphandlande 

myndighet och leverantörer har ansetts skapa en grund för ökad kunskap hos bägge parter 

vilket kan bidra till affärsmässiga hinder för SME-företag minskar, bestående bland annat av 

att komplexa upphandlingsdokument inte tas fram. 

 

ESPD-systemet har i dagsläget betydelsen att det skapar ett alternativ för hur leverantörer kan 

delta i offentliga upphandlingar. Det leder dock inte till ett ökat deltagande av SME-företag 

eftersom det, trots föresatserna, inte bidrar till minskad administrativ börda. Att dela upp ett 

kontrakt i mindre delar, sätta ett lägre omsättningskrav och föra dialog kan däremot skapa 

bättre förutsättningar för SME-företag i offentliga upphandlingar. Dessa bestämmelser tycks 

således bidra till ett ökat deltagande av SME-företag. Sammanfattningsvis kan sägas att de 

upphandlingsrättsliga regelverken ger goda förutsättningar för SME-företagen att delta i of-

fentliga upphandlingar. Det är dock inte regelverket i sig som får betydelse eller bidrar till ett 

ökat deltagande av SME-företagen, utan tillämpningen av regelverket. 
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Förkortningar 

art.  artikel 

EU Europeiska unionen 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

ESPD European Single Procurement Document (på svenska ”Europeiska 

enhetliga upphandlingsdokumentet”) 

ESPD-förordningen Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/7 av den 5 

januari 2016 om fastställande av standardformuläret för det euro-

peiska enhetliga upphandlingsdokumentet  

FEU  Fördraget om Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

LOU  lag (2016:1145) om offentlig upphandling  

LOU-direktivet Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG  

LUF  lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna  

LUF-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphand-

ling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 

2004/17/EG 

LUFS lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhets-

området  

LUK  lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner  

LUK-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning 

av koncessioner 

Prop.  Regeringens proposition 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SME-företag små och medelstora företag 

ÄLOU  lag (2007:1091) om offentlig upphandling  

ÄLUF lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster  
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Definitioner 

Anbudsgivare – Den leverantör som har lämnat ett anbud till den upphandlande myndighe-

ten. 

Anbudssökande – Den leverantör som har ansökt om att få eller inbjudits att delta i en of-

fentlig upphandling.  

Bevis – Begreppet bevis innefattas i begreppet ”kompletterande dokument”.  

Egenförsäkran – Ett preliminärt intygande som leverantören lämnar i ett ESPD-formulär.  

ESPD-formulär – Ett formulär som är upprättat på grundval av ett standardformulär fastställt 

av EU-kommissionen.  

Konkurrensverket – En förvaltningsmyndighet som arbetar med konkurrensfrågor och är 

tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. 

Leverantör – Den som tillhandahåller varor, tjänster eller utför byggentreprenader på mark-

naden. I uppsatsen används begreppet leverantör synonymt med både anbudsgivare och an-

budssökande. 

Standardformulär – Bilaga 2 till ESPD-förordningen fastställt av EU-kommissionen. For-

muläret är direkt tillämpligt i EU:s alla medlemsstater. 

Upphandlingsdirektiven – I begreppet innefattas LOU-direktivet (även kallat det klassiska 

direktivet), LUF-direktivet (även kallat försörjningsdirektivet), LUK-direktivet (även kallat 

koncessionsdirektivet) samt tre rättsmedelsdirektiv. 

Upphandlande myndighet och enhet – I uppsatsen refereras till upphandlande myndighet 

generellt. Då hänvisningar görs till enbart LUF används upphandlande enhet. 

Upphandlingsdokument – Innefattar det samtliga underlaget för upphandlingen som den 

upphandlande myndigheten tillhandahåller leverantörerna.  

Upphandlingsmyndigheten – En myndighet som bland annat har till uppgift att ge stöd och 

vägledning i upphandlingsrättsliga frågor till upphandlande myndigheter. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Den 26 februari 2014 antogs tre nya EU-direktiv om upphandling.
1
 Syftet med de nya direkti-

ven är bland annat att främja förtroendet för den inre marknaden, stimulera tillväxt och skapa 

en ökad flexibilitet i regelverken för att effektivisera användningen av offentliga medel. Syftet 

och målsättningen med de nya direktiven ansågs i synnerhet kunna uppnås genom att skapa 

bättre förutsättningar för SME-företag att delta i offentliga upphandlingar.
2
 För att införliva 

direktiven antogs nya svenska lagar. LOU, LUF och LUK trädde i kraft den 1 januari 2017.  

 

Sammanfattningsvis kan de bakomliggande syftena med de upphandlingsrättsliga direktiven 

sägas vara att främja konkurrensen på marknaden. En god konkurrens på marknaden gynnar 

både upphandlande myndigheter och företagen på marknaden. Upphandlande myndighet får 

tillgång till större antal lösningar och företagens utveckling gynnas eftersom de får incitament 

att skapa innovativa lösningar.  Ett mått på konkurrensen kan fås genom att se till hur många 

anbud som lämnas per upphandling. Ju fler anbud som lämnas, desto mer främjas konkurren-

sen. Det är därmed viktigt att de upphandlande myndigheterna genomför upphandlingar som 

möjliggör för flera olika typer av företag att lämna anbud. Ett ökat deltagande av SME-företag 

i offentliga upphandlingar torde leda till att fler anbud lämnas och den upphandlande myndig-

heten kan utnyttja den rådande konkurrensen.
3
 

 

SME-företag har inte alltid ansetts ha samma förutsättningar att delta i offentliga upphand-

lingar som stora företag har. Ett stort företag har vanligen större resurser vilket skapar stora 

administrativa möjligheter. De administrativa möjligheterna kan ibland konkurrera ut SME-

företagen. SME-företagen har därför inte samma möjligheter att lägga stor energi och kraft på 

att lämna konkurrenskraftiga anbud.
4
 

  

Flertalet av de lagändringar, som genomfördes i samband med införandet av de nya upphand-

lingslagarna, är resultat av EU:s direktiv med målsättningen att främja konkurrensen och i 

synnerhet att öka SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar. Det har bland annat 

skapats en möjlighet för leverantörer att lämna en så kallad egenförsäkran.
5
 Enligt Upphand-

lingsmyndigheten är denna möjlighet ansedd som en av de mest praktiskt betydelsefulla nyhe-

                                                           
1
 LOU-direktivet, LUF-direktivet och LUK-direktivet.  

2
 Detta nämns bland annat i skäl 2 LOU-direktivet. 

3
 Upphandlingsmyndigheten, Små och medelstora företag, www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/SME/ - 

hämtad 2017-11-14. 
4
 Ibid.   

5
 15 kap. LOU. 
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terna i LOU. Den innebär att upphandlande myndighet är skyldig att preliminärt acceptera en 

egenförsäkran lämnad av leverantören. Egenförsäkran lämnas i ett standardiserat formulär och 

ska fungera som ett preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandlingen. Detta kal-

las för ESPD (European Single Procurement Document).
6
 Möjligheten att lämna egenförsäk-

ran har införts i syfte att underlätta för SME-företag genom att resurser till administrativa åt-

gärder kan besparas.
7
 Det infördes även en bestämmelse som medför en skyldighet för upp-

handlande myndighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp i mindre separata de-

lar.
8
 Vidare infördes en skyldighet för upphandlande myndighet att inte ställa för långtgående 

krav på anbudsgivarnas omsättning.
9
 I regelverken finns också bestämmelser avseende möj-

ligheter att föra dialog mellan upphandlande myndighet och leverantör.
10

 Ökad dialog har 

ansetts kunna gynna SME-företagen bland annat eftersom upphandlande myndighet får ökad 

kunskap och således kan formulera upphandlingsdokument som upplevs mindre komplexa 

och med färre krav.
11

  

 

De upphandlingsrättsliga regelverken synes ha tydliga ambitioner i riktning mot att skapa 

bättre förutsättningar för SME-företagen att delta i offentliga upphandlingar och modernisera 

regelverket i syfte att offentliga medel ska användas mer effektivt. En granskning av hur vissa 

bestämmelser får betydelse för och påverkar SME-företagens förutsättningar att delta i offent-

liga upphandlingar är därför befogad.  

1.2 Problemformuleringar 

I uppsatsen behandlas följande problemformuleringar.  
 

 

1a) Hur är ESPD-systemet uppbyggt? 

1b) Vad betyder ESPD-systemet för SME-företagen vid offentliga upphandlingar? 

1c) Kan ESPD-systemet bidra till att SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar 

ökar? 

2a) Vad betyder skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför ett kontrakt 

inte ska delas upp i mindre delar, bestämmelsen som stadgar ett högsta tillåtet takbelopp på 

leverantörens årsomsättning och bestämmelserna som möjliggör dialog mellan upphandlande 

myndighet och leverantör för SME-företagen vid offentlig upphandling? 

                                                           
6
 Upphandlingsmyndigheten, ESPD – en standardiserad egenförsäkran, 

www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/nya-lagarna---en-overblick/nya-lagen-om-

offentlig-upphandling-nya-lou/espd/ - hämtad 2017-11-14. 
7
 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 8.  

8
 4 kap. 14 § LOU och 4 kap. 12 § LUF.  

9
 14 kap. 4 § LOU. 

10
 12 kap. LOU och LUF. 

11
 SOU 2013:12, s. 545. 
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2b) Kan bestämmelserna i fråga 2a bidra till att SME-företagens deltagande i offentliga upp-

handlingar ökar? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilken betydelse vissa bestämmelser har för SME-

företagens deltagande i offentliga upphandlingar. Avsikten är i första hand att redogöra för 

hur ESPD-systemet är uppbyggt och hur det påverkar SME-företagens deltagande i offentliga 

upphandlingar. I andra hand är syftet att utreda vilken betydelse bestämmelserna avseende 

skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp, 

kravet på högsta tillåtet takbelopp på leverantörs årsomsättning och möjligheterna till dialog 

mellan upphandlande myndighet och leverantör har för SME-företagens deltagande. Huruvida 

samtliga bestämmelser som behandlas i uppsatsen kan minska hinder av administrativ, mate-

riell och affärsmässig karaktär för SME-företagen att delta i offentliga upphandlingar är upp-

satsens övergripande syfte. 

 

Uppsatsen riktar sig i första hand till yrkesverksamma jurister inom det upphandlingsrättsliga 

området. I andra hand till andra berörda parter såsom leverantörer i offentlig upphandling och 

juridikstuderande. 

1.4 Material och metod  

I uppsatsen tillämpas traditionell juridisk metod för att besvara uppsatsens problemformule-

ringar. Metoden tillämpas eftersom uppsatsen innefattar en analys av vad bestämmelserna 

avseende ESPD-systemet, skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför ett 

kontrakt inte ska delas upp, högsta tillåtna takbelopp på leverantörens årsomsättning och dia-

log mellan upphandlande myndighet och leverantör betyder och kan medföra för SME-

företag. Traditionell juridisk metod kan sägas beskriva hur en jurist går till väga för att lösa ett 

konkret problem. Till metoden kan hänföras olika aspekter på sättet att hantera fakta och fak-

tas relation till rättskällorna.
12

 En del i traditionell juridisk metod innefattar olika tillväga-

gångssätt för sökning av material. Digitala hjälpmedel vid sökning av material är bland annat 

en del av metoden. Upphandlingsmyndighetens hemsida har bland annat använts i arbetet att 

söka relevant material till uppsatsen. Att tillämpa en rättsregel på ett visst faktiskt förhållande 

innefattas också i juridisk metod.
13

 Sammanfattningsvis innebär traditionell juridisk metod att 

                                                           
12

 Sandgren Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, [utök. och 

rev.] uppl. 3, Norstedts juridik, Stockholm, 2015, s. 41. 
13

 Ibid. 
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söka relevant rättsinformation, tillämpa rättskällorna på de aktuella problemformuleringarna 

genom att tolka dem och slutligen analysera rättsinformationen.  

 

I traditionell juridisk metod inkluderas rättskälleläran.
14

 Enligt rättskälleläran fastställs gäl-

lande rätt. De rättskällor som studeras är lagar, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. I 

rättskälleläran inkluderas också en studie av allmänna juridiska principer.
15

 Rättskällehierar-

kin i Sverige är följande: lagar och andra författningar, förarbeten till lagar, fastställd rätts-

praxis, handelsbruk och annan sedvänja samt juridisk litteratur (doktrin). Handelsbruk och 

sedvänja samt doktrin anses ha en lägre dignitet än övriga rättskällor. Doktrin har dock två 

huvudfunktioner, dels är den ett centralt hjälpmedel till att orientera sig i juridiskt material, 

dels är den en rättskälla av självständigt slag. Att doktrinen är en rättskälla av självständigt 

slag innebär bland annat att det är i doktrinen lösningar på rättsliga problem av mer komplice-

rad eller teoretisk karaktär utarbetas och vidareutvecklas. Doktrinen har även betydelse för 

lagstiftning och rättspraxis.
16

 

 

Av rättskällorna är det främst lagar och lagförarbeten, såsom utredningar och propositioner, 

som används i uppsatsen. Eftersom upphandlingsområdet ofta förändras, och det kan vara 

svårt att finna uppdaterad och relevant information, hänvisas inte till praxis och doktrin i nå-

gon större utsträckning. I uppsatsen hänvisas till rapporter och material utgivet av Upphand-

lingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det utgör inte doktrin enligt rättskälleläran, men 

med hänsyn till Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets roller, får det ändå anses 

vara en pålitlig källa för det syftet. 

 

I uppsatsen fokuseras på LOU och LUF samt de bakomliggande EU-rättsliga upphandlingsdi-

rektiven. EU-rätt har företräde framför nationell rätt.
17

 Eftersom upphandlingsområdet påver-

kas av de EU-rättsliga reglerna tillämpas den EU-rättsliga tolkningsmetoden för att resultatet 

ska bli riktigt. De EU-rättsliga bestämmelserna som hänvisas till i uppsatsen tolkas och till-

lämpas i enlighet med den juridiska metoden utvecklad av EU-domstolen.
18

 Tolkningsmeto-

den EU-domstolen använder beskrivs som förhållandevis fri och starkt ändamålsorienterad. 

Det innebär att de EU-rättsliga bestämmelserna tolkas systematiskt och teleologiskt. Bestäm-

                                                           
14

 Sandgren, s. 41. 
15

 Ibid, s. 40. 
16

 Bernitz Ulf, Heuman Lars, Leijonhufuv Madeleine, Seipel Peter, Warnling-Nerep Wiweka, Vogel Hans-

Heinrich, Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, uppl. 14, Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s. 

31-32. 
17

 EUR-lex, EU-rättens företräde, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548 

– hämtad 2017-12-07. 
18

 Hettne Jörgen, Otken Eriksson Ida (red.), EU-rättslig metod – teorier och genomslag i svensk rättstillämpning, 

uppl. 2, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 34. 
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melserna tolkas således utifrån sitt sammanhang och mot bakgrund av sitt syfte.
19

 Den EU-

rättsliga metoden tillämpas inom traditionell juridisk metod, som beskrivits ovan.  

 

Unionsrättens rättskällelära skiljer sig från den nationella. Rättskällorna delas in i primärrätt, 

sekundärrätt, praxis från EU-domstolen och juridisk doktrin. Primärrätt består av FEU, FEUF, 

rättighetsstadgan och allmänna rättsprinciper. Förordningar, direktiv, beslut och delegerade 

akter och genomförandeakter utgör sekundärrätt.
20

 Normhierarkin inom EU-rätt är följande: 

primärrätt, sekundärrätt och icke bindande normgivning, även kallat soft law. Rekommenda-

tioner, yttranden, tillkännagivanden, meddelanden och riktlinjer utgör soft law. Trots att soft 

law inte är bindande för EU:s medlemsstater, är det av betydelse för tolkning och tillämpning 

av EU-rätten.
21

  

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen utreds vilken betydelse vissa bestämmelser har och vad dessa kan medföra för 

SME-företag. Uppsatsen utgår främst från SME-företag som är verksamma på den svenska 

marknaden. Det som behandlas i uppsatsen avgränsas till bestämmelserna avseende ESPD-

systemet, skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför ett kontrakt inte ska 

delas upp, högsta tillåtna takbelopp på leverantörs årsomsättning och möjligheterna att föra 

dialog mellan upphandlande myndighet och leverantör.  

 

Det upphandlingsrättsliga området är i första hand reglerat på EU-nivå. Det innebär att både 

primärrätt och sekundärrätt behandlas, dock med störst fokus på sekundärrätten, det vill säga 

upphandlingsdirektiven. Eftersom ESPD behandlas i uppsatsen berörs även vissa särskilda 

bestämmelser på EU-nivå avseende ESPD-systemet
22

.  

 

De nationella lagarna som behandlas i uppsatsen är LOU och LUF. Det är framför allt i dessa 

lagar bestämmelserna som avses utredas återfinns. LUK och LUFS kommer därför inte att 

beröras. Regler som gäller för upphandlingar både över och under tröskelvärdena avses utre-

das, dock med störst fokus på reglerna för upphandling över tröskelvärdena, det vill säga det 

direktivstyrda området.  

 

Läsaren förutsätts ha kunskaper inom rättsområdet upphandling. Därför kommer några utför-

ligare avsnitt om de grundläggande bestämmelserna inte att göras i den mån det inte är befo-

gat med hänsyn till uppsatsens syfte. 

                                                           
19

 Hettne och Otken Eriksson, s. 36. 
20

 Bernitz m.fl., s. 65. 
21

 Ibid.  
22

 ESPD-systemet regleras främst i LOU-direktivet, LOU och ESPD-förordningen.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Detta första kapitel är inledande där problembakgrund, 

problemformulering, syfte, material och metod samt avgränsningar presenteras. I det andra 

kapitlet presenteras bakgrundsinformation avseende de upphandlingsrättsliga reglerna och hur 

SME-företagens deltagande i offentlig upphandling ser ut. En definition och förklaring av 

begreppet SME-företag presenteras också.  

 

Hur ESPD-systemet är uppbyggt, fungerar och påverkar den upphandlande myndigheten vid 

utvärderingen av leverantörer i offentlig upphandling redogörs för i uppsatsens tredje kapitel. 

I det fjärde kapitlet presenteras de övriga bestämmelserna som avses behandlas i uppsatsen. 

ESPD-systemet ges ett större utrymme i uppsatsen än övriga bestämmelser. Detta med hänsyn 

till att ESPD-systemet är omfattande och relativt komplext samt med hänsyn till uppsatsens 

problemformuleringar. Upphandlingsmyndigheten anser ESPD-systemet vara en av de prak-

tiskt mest betydelsefulla nyheterna i LOU, därför är det också av den anledningen befogat att 

ge ESPD-systemet ett större utrymme.  

 

Det femte kapitlet innehåller en analys och svar på problemformuleringar. Uppsatsen avslutas 

ett sjätte kapitel innehållande slutsatser.  
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2. De upphandlingsrättsliga regelverken och SME-företag 

2.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för hur offentlig upphandling är reglerat. En definition av begreppet 

SME-företag ges också. Skälen till översynen och införandet av ny upphandlingslagstiftning 

behandlas i kapitlet. Det avslutande avsnittet ger en överblick över hur SME-företagens delta-

gande i offentliga upphandlingar ser ut och vilka hinder företagen upplever. Syftet med kapit-

let är att ge läsaren en grund och förståelse för vad som sedermera behandlas i uppsatsen.  

2.2 De upphandlingsrättsliga regelverken 

Ett av de grundläggande syftena med EU-samarbetet är att skapa en gemensam inre marknad 

där gränsöverskridande handel kan ske. Genom att hinder mot den fria rörligheten för varor 

och tjänster motverkas kan den inre marknaden förverkligas.
23

 Vidare är syftet att på bästa sätt 

ta till vara på den rådande konkurrensen och använda offentliga medel effektivt.
24

 

 

De upphandlingsrättsliga regelverken bygger på primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten 

består av de två fördragen, FEUF-fördraget och FEU-fördraget. Sekundärrätten består av för-

ordningar, direktiv och beslut som bygger på fördragens mål och principer.
25

 De mest bety-

delsefulla primärrättsliga bestämmelserna
26

 för offentlig upphandling reglerar den fria rörlig-

heten för varor, etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster.
27

  

 

Upphandlingsdirektiven har i svensk rätt genomförts i LOU och LUF. I lagtexterna görs det 

skillnad på direktivstyrd och icke direktivstyrd upphandling. De icke direktivstyrda upphand-

lingsreglerna
28

 kan således vara olika i EU:s olika medlemsstater. Det som avgör huruvida en 

upphandling ska genomföras enligt de direktivstyrda reglerna är upphandlingens totala värde 

och om det över- eller understiger ett så kallat tröskelvärde. Överstiger det totala värdet trös-

kelvärdet ska de direktivstyrda reglerna tillämpas.
29

  

 

  

                                                           
23

 Pedersen Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, uppl. 4, Jure förlag AB, Stockholm, 2017, s. 22. 
24

 Konkurrensverket, Om offentlig upphandling, www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/ - hämtad 2017-11-16. 
25

 Europeiska unionen, EU-lagstiftning, https://europa.eu/european-union/law_sv - hämtad 2017-11-22. 
26

 Art. 34, art. 49 och art. 56 FEUF. 
27

 Pedersen, s. 22. 
28

 19 kap. LOU och LUF. 
29

 Konkurrensverket, Tröskelvärden, www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-

lagstiftningen/troskelvarden/ - hämtad 2017-11-16. 
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Konkurrensverket har sammanställt nedanstående punkter för att tydliggöra varför offentlig 

upphandling finns.  

 

”Offentlig upphandling finns till för att: 

1. främja kostnadseffektivt användande av skattemedel 

2. främja fri rörlighet inom EU 

3. undanröja ageranden som begränsar konkurrens 

4. underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor 

5. se till att företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de 

mest förmånliga villkoren vinner.”
30

 

Offentlig upphandling ska genomföras i enlighet med principerna i FEUF
31

 samt de upphand-

lingsrättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, 

proportionalitet, öppenhet och konkurrens.
32

 Upphandlingsdirektiven ska så långt som möjligt 

tolkas mot bakgrund av dessa principer.
33

  

2.3 Företag – definitioner  

2.3.1 Europeiska kommissionens klassificering 

Europeiska kommissionen klassificerar företag enligt fyra storleksklasser.
34

 Klassificering 

baseras på antal anställda samt antingen nettoomsättning eller balansomslutning. SME-företag 

är således ett samlingsbegrepp för tre olika typer av företag, nämligen mikroföretag, små före-

tag och medelstora företag. Övriga företag kallas i uppsatsen för stora företag. Kommissio-

nens klassificering är den som hänvisas till i uppsatsen.  

2.3.2 SME-företag 

Mikroföretag sysselsätter färre än tio anställda och har en årsomsättning eller balansomslut-

ning som understiger två miljoner euro. De företag som definieras som små företag sysselsät-

ter färre än 50 anställda och har en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 

tio miljoner euro. Medelstora företag sysselsätter färre än 250 anställda och har en årsomsätt-

ning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 43 

miljoner euro.
35

 SME-företag är således företag som sysselsätter 0-249 anställda, har en netto-

                                                           
30

 Konkurrensverket, Om offentlig upphandling, www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/ - hämtad 2017-11-16. 
31

 De principer som avses är principerna i art. 34, art. 49 och art. 56 FEUF. 
32

 Skäl 1 LOU-direktivet. 
33

 Mål C-218/82, Kommissionen mot rådet, dom av den 13 december 1983, p. 15. 
34

 Europeiska kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små 

och medelstora företag (2003/361/EG). 
35

 Art. 2 p. 1-3 Europeiska kommissionens rekommendation.  
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omsättning på 0-50 miljoner euro och har en balansomslutning på 0-43 miljoner euro. De fö-

retag som inte befinner sig inom dessa intervall klassificeras således som stora företag. 

2.4 Bakgrunden till EU-reformen på upphandlingsområdet 

I oktober 2010 presenterade kommissionen i ett meddelande
36

 den så kallade 2020-strategin. 

Den då rådande ekonomiska och finansiella krisen i EU föranledde meddelandet.
37

 Kommis-

sionen angav tre prioriteringar vilka ansågs vara viktiga att ta hänsyn till:  

 ”Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation.  

 Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. 

 Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning.”
38

 

I meddelandet ställdes även ett antal mål upp, vilka skulle uppfyllas bland annat med hjälp av 

offentlig upphandling. Ett av dessa mål var att förbättra företagsklimatet, särskilt för innovati-

va SME-företag.
39

 2011 antog kommissionen ett nytt meddelande, den så kallade Inremark-

nadsakten
40

. I meddelandet presenterades tolv olika åtgärder med tolv specifika nyckelåtgär-

der. Nyckelåtgärderna var i form av lagstiftningsförslag avsedda att beslutas av EU:s institu-

tioner före utgången av 2012. En av nyckelåtgärderna var offentlig upphandling. Åtgärderna 

blev därför en viktig del i 2020-strategin. För att uppfylla 2020-strategins mål i form av de tre 

prioriteringarna ansågs bland annat att den upphandlingsrättsliga lagstiftningen behöva effek-

tiviseras, förenklas och göras mer flexibel.
41

 

 

Kommissionen presenterade i en grönbok
42

 2011 förslag på att modernisera de upphandlings-

rättsliga direktiven. I december samma år gav kommissionen sedermera förslag på tre nya 

upphandlingsdirektiv, LOU-direktivet, LUF-direktivet och LUK-direktivet, vilka trädde i 

kraft 2014. I avsnitt 2.2 redogjordes för direktivens huvudsakliga syfte, det vill säga att för-

verkliga den inre marknaden. Utöver detta syfte har direktiven två kompletterade mål. Det ena 

är att genom enklare medel och mer flexibla regler öka effektiviteten i offentliga medel. Detta 

för att säkra bästa möjliga resultat av upphandlingen när det gäller att få valuta för pengarna. 

Ett mål som detta innebär även fördelar för SME-företag att delta. Det andra målet är att upp-

                                                           
36

 KOM (2010) 2020 slutlig. 
37

 Ibid, s. 2. 
38

 Ibid, s. 10. 
39

 Prop. 2015/16:195, s. 291. 
40

 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för den inre marknaden 

”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” KOM (2011) 206. 
41

 Prop. 2015/16:195, s. 291. 
42

 Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling – med sikte på en effektivare europe-

isk upphandlingsmarknad (KOM[2011]15 slutlig). 
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handlande myndigheter ska ha bättre förutsättningar att använda offentlig upphandling som 

stöd för gemensamma samhälleliga mål.
43

 

2.5 SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar 

Genom att underlätta för SME-företag att delta i offentliga upphandlingar anses användningen 

av offentliga medel bli mer effektiv. Syftet är dock inte att öka antalet kontrakt som tilldelas 

SME-företag, utan att förbättra förhållandena för SME-företagen, öka möjligheterna och 

uppmuntra de mindre företagen att delta i offentlig upphandling.
44

 Ett ökat deltagande hos 

SME-företagen överensstämmer med den övergripande målsättningen, att öka effektiviteten i 

användning av offentliga medel. Ju fler företag som har möjlighet att lämna anbud, desto mer 

främjas konkurrensen på marknaden och upphandlande myndighet får således större chanser 

att tilldela kontraktet till ”rätt” leverantör.
45

  

 

Det har uppmärksammats att SME-företag har upplevt hinder av olika slag att delta i offentli-

ga upphandlingar. Hindren synes vara av administrativ, materiell, eller affärsmässig karaktär. 

Upphandlingsprocessen har ansetts vara komplicerad och kräva stora resurser som SME-

företag inte besitter, vilket utgör de administrativt upplevda hindren. De materiella hindren 

kan bestå i att villkor ställs i upphandlingsdokumenten som stänger ute mindre företag. Bris-

tande kunskap hos upphandlande myndighet och ett för stort prisfokus
46

 har ansetts innebära 

affärsmässiga hinder för SME-företag.
47

  

  

                                                           
43

 Prop. 2015/16:195, s. 292. 
44

 Andreecka Marta, Trybus Martin, Favouring Small and Medium Size Enterprises with Directive 2014/24/EU?, 

European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2017, Vol. 12 Issue 3, p. 224. 
45

 Upphandlingsmyndigheten, Små och medelstora företag, www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/SME/ - 

hämtad 2017-11-14. 
46

 I uppsatsen kommer affärsmässiga hinder beroende på för stort prisfokus inte att beröras ytterligare.  
47

 Edström Erik och Löwstedt Lundell Eva-Lotta, Stora ambitioner – men knappast några förbättringar för små-

företagen, Upphandlingsrättslig Tidsskrift 4/2016, s. 382. 
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Nedan redovisas statistik från 2016 över SME-företagens deltagande i offentliga upphand-

lingar. 

Tabell 1: Andel anbudsgivare och anbud efter företagets storleksklass, 2016 

Storleksklass Andel av totala anta-

let anbudsgivare 

Andel av totala anta-

let anbud 

Genomsnittligt antal 

anbud per anbudsgi-

vare 

Mikroföretag 40 % 21 % 1,9 

Små företag 35 % 29 % 3,1 

Medelstora företag 11 % 20 % 6,5 

Stora företag 4 % 25 % 23,8 

Övriga organisa-

tioner
48

 

10 % 5 % 1,9 

Källa: Upphandlingsmyndigheten rapport 2017:5, Konkurrensverket rapport 2017:11, Statistik om offentlig 

upphandling 2017, s. 110 (uppgifter). 

Tabell 1 visar att 86 % av alla anbudsgivare är SME-företag. Det framgår också att 70 % av 

det totala antalet anbud är lämnade av SME-företag. Således är deltagandet relativt stort, men 

tabellen visar också att deltagande SME-företag generellt lämnar få anbud jämfört med större 

företag.
49

  

Tabell 2: Andel anbud och kontrakterade anbud efter företagets storleksklass, 2016 

Storleksklass Andel av anbud som 

kontrakterades 

Andel av totalt antal 

kontrakterade anbud 

Genomsnittligt antal 

kontrakterade anbud 

per anbudsgivare 

Mikroföretag 45 % 21 % 0,8 

Små företag 46 % 30 % 1,4 

Medelstora företag 45 % 20 % 2,9 

Stora företag 44 % 24 % 10,4 

Övriga organisa-

tioner 

53 % 6 % 1,0 

Källa: Upphandlingsmyndigheten rapport 2017:5, Konkurrensverket rapport 2017:11, Statistik om offentlig 

upphandling 2017, s. 113 (uppgifter). 

Tabell 2 visar att cirka fyra till fem av tio lämnade anbud generellt ledde till kontrakt. Uppgif-

terna i Tabell 1 visar att stora företag har varit mer aktiva som anbudsgivare än mindre före-

tag. Stora företag lämnade i genomsnitt 23,8 anbud. Av tabell 2 framgår att de stora företag 

som deltar i offentliga upphandlingar tilldelades 10,4 kontrakt vardera. Det är betydligt fler än 

tilldelade kontrakt för SME-företag, nästan dubbelt så många.
50

 

  

                                                           
48

 Vilka dessa organisationer är och deras deltagande behandlas inte i uppsatsen.  
49

 Upphandlingsmyndigheten rapport 2017:5, Konkurrensverket rapport 2017:11, Statistik om offentlig upphand-

ling 2017, s. 108. 
50

 Ibid, s. 108. 
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3. Egenförsäkran – ESPD-systemet och dess funktion 

3.1 Inledning  

Detta kapitel inleds med en redogörelse för syftet med ESPD-systemet och hur det är reglerat. 

Vilka upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet kommer därefter att presenteras. Därpå 

behandlas ESPD-systemets två olika steg. Hur den praktiska användningen av ESPD-systemet 

är utformad följer därefter. Det redogörs för tre olika ESPD-formulär som ska vara utformade 

på grundval av ett standardformulär. ESPD-systemet innefattar en utredning av leverantörer-

nas lämnade egenförsäkran, vilken är sammankopplad med reglerna avseende uteslutning i 

offentlig upphandling. En översiktlig beskrivning av hur bestämmelserna om uteslutning är 

uppbyggda och vilka uteslutningsgrunder som är möjliga behandlas. I kapitlets avslutande 

avsnitt belyses uppmärksammande brister i ESPD-systemet och kritik framförd mot systemet. 

3.2 Syftet med ESPD-systemet och dess reglering 

SME-företag har uttryckt att ett av de största hindren att delta i offentliga upphandlingar är av 

administrativ karaktär. Den administrativa bördan upplevs som betungande och kräver stora 

resurser.
51

 Som ett led i strävan efter att minska den administrativa bördan för SME-företagen 

och skapa bättre förutsättningar för dem att delta i offentliga upphandlingar har möjligheten 

för leverantörer att lämna en egenförsäkran i ett ESPD-formulär införts. Europeiska kommis-

sionen har i enlighet med art. 59.2 LOU-direktivet fastställt ett standardformulär.
52

  

 

I formuläret kan leverantörer lämna en egenförsäkran där de intygar att det saknas grund för 

uteslutning och att relevanta urvalskriterier som upphandlande myndighet har ställt i upphand-

lingsdokumentet är uppfyllda. Eftersom ESPD utgörs av ett standardformulär kan eventuella 

problem som uppstår vid formulering av formella förklaringar, förklaringar om samtycke och 

av andra språkfrågor minska.
53

 Att öka enhetligheten av de dokument leverantörerna använder 

för att lämna en egenförsäkran är också ett syfte med regleringen. Enhetligheten i dokumenten 

kan minska eventuella svårigheter med gränsöverskridande upphandlingar.
54

  

 

ESPD-systemet samspelar med ett flertal andra lagändringar. Dessa innebär bland annat att 

den upphandlande myndigheten har en utökad skyldighet att kontrollera anbudsgivare före ett 

tilldelningsbeslut fattas och att tillämpa elektronisk kommunikation
55

. EU:s medlemsstater 

                                                           
51

 KOM 2011 (15) slutlig, s. 29. 
52

 Prop. 2015/16:195, s. 768. I avsnitt 3.5.1 redogörs för den praktiska användningen av ESPD-systemet och 

standardformuläret och olika ESPD-formulär.  
53

 Skäl 86 i LOU-direktivet.  
54

 Prop. 2015/16:195, s. 768. 
55

 Se vidare avsnitt 4.4. 
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ska även underlätta identifiering av bevis kopplade till uteslutning och kvalificering av leve-

rantörer.
56

 Verktyget e-Certis
57

 har introducerats av EU-kommissionen för att underlätta för 

företag att delta i gränsöverskridande upphandlingar och också identifiera bevis som är kopp-

lade till uteslutning och kvalificering. e-Certis innehåller information om certifikat, bevis och 

attester. Både upphandlande myndighet och leverantör ska få tillgång till detaljerad informa-

tion och på ett smidigt sätt kunna identifiera dokument som används eller är nödvändiga för 

kvalificering i olika medlemsstater. Dokumenten ska således enkelt kunna matchas med loka-

la motsvarigheter.
58

  

 

Bestämmelserna avseende ESPD behandlas i art. 59-61 LOU-direktivet. Kommissionen har 

också utfärdat en genomförandeförordning, ESPD-förordningen. Art. 59-61 LOU-direktivet 

har till största del genomförts i 15 kap. LOU.  

3.3 Upphandlingar som omfattas av ESPD-systemet 

3.3.1 Upphandlingar som omfattas av LOU-direktivet 

ESPD-systemet ska vara möjligt att använda av leverantörer vid direktivstyrda annonserade 

upphandlingar, det vill säga vid öppna förfaranden, selektiva förfaranden, förhandlade förfa-

randen med föregående annonsering, konkurrenspräglade dialoger och förfaranden för att in-

rätta innovationspartnerskap.
59

 ESPD-systemet ska också användas då ramavtal upphandlas 

enligt de direktivstyrda reglerna.
60

  

3.3.2 Upphandlingar som omfattas av LUF-direktivet 

Regler om uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav är inte lika detaljerade i LUF som i 

LOU. I LUF-direktivet anges endast att den upphandlande enheten får fastställa objektiva 

villkor för uteslutning och kvalificering av anbudsgivare och anbudssökande.
61

 Upphandlande 

enheter har således inte någon generell skyldighet att tillhandahålla ESPD-systemet i upp-

handlingar. Det finns dock undantag från detta. 

 

I art. 80 LUF-direktivet anges att den upphandlande enheten får tillämpa samma uteslutnings-

grunder och kvalificeringskrav som stadgas i art. 57 LOU-direktivet. Detta innebär vidare att 

                                                           
56

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 9. 
57

 Bestämmelser avseende e-Certis är inte implementerade i LOU, utan återfinns endast i art. 59.6, art. 61 och 

skäl 86 LOU-direktivet. 
58

 Konkurrensverket, Mindre papperskrångel vid gränsöverskridande upphandlingar, 

www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/elektronisk-upphandling/mindre-

papperskrangel-vid-gransoverskridande-upphandlingar/ - hämtad 2017-12-11. 
59

 15 kap. LOU.  
60

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 11. 
61

 Art. 78.1 LUF-direktivet. Artikelns bestämmelser har implementerats i 14 kap. 1 § LUF.  
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art. 59-61 LOU-direktivet ska tillämpas. Om upphandlande enhet tillämpar dessa bestämmel-

ser kan det således även innebära en skyldighet att tillhandahålla ESPD-systemet.
62

  

 

När upphandlande enhet prövar om en leverantör ska uteslutas med stöd av 13 kap. 1-4 § § 

LUF ska den tillämpa bestämmelserna i 15 kap. 1-3 § § LOU. Det innebär att uteslutnings-

grunderna omfattas av ESPD-systemet. Vad gäller kvalificeringskrav
63

 är upphandlande enhe-

ter inte skyldiga att tillämpa de regler som gäller i LOU men får tillämpa uppställda krav i 

LOU. Om enheten väljer att tillämpa de kvalificeringskraven blir enheten skyldig att genom-

föra kontrollen om leverantören uppfyller kraven enligt 15 kap. 1-3 § § LOU och således även 

skyldiga att tillhandahålla ESPD-systemet.
64

 

3.3.3 Upphandlingar som inte omfattas av ESPD-systemet 

Upphandlingar över tröskelvärden omfattas som huvudregel av ESPD-systemet. Det är dock 

upp till varje medlemsstat att bestämma om ESPD-systemet även ska tillämpas vid upphand-

lingar som inte omfattas av de direktivstyrda reglerna.
65

 I LOU och LUF synes några sådana 

bestämmelser för upphandlingar utanför det direktivstyrda området inte ha införts.  

 

Det finns dock inget hinder av rättslig karaktär mot att upphandlande myndighet ställer krav 

på att ESPD-systemet ska tillämpas. Om upphandlande myndighet gör bedömningen att 

ESPD-systemet ska användas ska myndigheten tillhandahålla ett ESPD-formulär och godta en 

leverantörs egenförsäkran. Den avgörande faktorn för om det är lämpligt att tillämpa ESPD-

systemet kan exempelvis vara hur de uppställda kvalificeringskraven är utformade. Vid upp-

handlingar under tröskelvärdena
66

 är den upphandlande myndigheten inte bunden till de detal-

jerade förfarandereglerna för kvalificeringskrav som gäller inom ESPD-systemet. Skulle 

myndigheten ställa kvalificeringskrav som inte är möjliga att återge i ett ESPD-formulär är 

ESPD-systemet inte lämpligt att använda.
67

  

3.4 ESPD-systemets två steg 

3.4.1 Steg 1: Preliminärt intygande 

3.4.1.1 Allmänt 

Det första steget i ESPD-systemet innebär att leverantören lämnar en egenförsäkran i ett 

ESPD-formulär tillhandahållet av upphandlande myndighet. Egenförsäkran har funktionen av 
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 LUF-direktivets bestämmelser om uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav har genomförts i 13 kap. 1-4 § § 

och 14 kap. 1-3 § § LUF. 
63

 De krav som avses är de som uppräknas i 14 kap. 1 § LOU. 
64

14 kap. 3 § LUF och Pedersen, s. 150. 
65

 ESPD-förordningen, bilaga 1, s. 1. 
66

 Enligt 19 kap. LOU och LUF. 
67

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 14. 
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ett preliminärt intyg och innebär att upphandlande myndighet kan utgå från att det som inty-

gas är riktigt.
68

 ESPD ska innehålla en formell förklaring, vilken utgör egenförsäkran och er-

sätter eventuella andra intyg som leverantören annars behöver lämna.
69

 Genom ESPD-system 

anses både upphandlande myndigheter och leverantörer besparas en omfattande dokument-

hantering.
70

 

 

Både LOU och LUF stadgar att anbudsgivares lämplighet ska kontrolleras innan kontrakt till-

delas. Att en anbudsgivare är lämplig innebär dels att den inte befinner sig i en sådan situation 

att det finns grund för uteslutning, dels att kvalificeringskraven är uppfyllda.
71

 Leverantören 

får lämna en egenförsäkran som intygar att det inte finns grund för att utesluta denne, att den 

uppfyller upphandlingens kvalificeringskrav och att den uppfyller eventuella begränsningskri-

terier.
72

 En egenförsäkran ska accepteras preliminärt av den upphandlande myndigheten.
73

 En 

lämnad egenförsäkran i en tidigare upphandling ska också godtas, dock endast om den upp-

handlande myndigheten i den aktuella upphandlingen inte har uppställt andra krav än i den 

tidigare upphandlingen. Genom att en tidigare lämnad egenförsäkran kan ”återanvändas” 

minskar den upphandlande myndighetens och leverantörens dokumenthantering samtidigt 

som informationen hålls uppdaterad.
74

 Av skyldigheten för upphandlande myndighet att godta 

en egenförsäkran följer även en skyldighet att tillhandahålla ett ESPD-formulär.
75

  

 

I förarbeten framhölls att det är viktigt att upphandlande myndighet åläggs skyldigheten att 

godta en egenförsäkran som preliminärt bevis för att ESPD-systemet ska få det genomslag 

som är tänkt. I LOU-direktivet finns dock inget stöd för att tillämpningen av ESPD-systemet 

bör vara obligatoriskt att använda för leverantören. Vill leverantören istället direkt lämna in 

nödvändiga intyg och dokument ska det vara möjligt. Anbudsgivaren har således en valmöj-

lighet avseende hur den önskar intyga att ställda krav i upphandlingen är uppfyllda.
76

  

 

LOU-direktivet och LOU är lika i bestämmelsen avseende att det föreligger en skyldighet för 

upphandlande myndighet att godta en lämnad egenförsäkran.
77

 Det föreligger dock vissa 

skillnader i LOU-direktivets, LOU:s och ESPD-förordningens skrivningar när det gäller skyl-

digheten att tillämpa egenförsäkran. Enligt ESPD-förordningen ska en egenförsäkran lämnas i 
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 Prop. 2015/16:195, s. 769. 
69

 Art. 59.1 LOU-direktivet. 
70

 Prop. 2015/16:195, s. 769-770. 
71

 Ibid, s. 767. 
72

 15 kap. 1 § LOU. 
73

 15 kap. 2 § LOU. 
74

 Prop. 2015/16:195, s. 770. 
75

 Denna skyldighet behandlas vidare i avsnitt 3.5.3. 
76

 Prop. 2015/16:195, s. 769. 
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 Art. 59.1 LOU-direktivet och 15 kap. 2 § LOU. 



22 
 

ett ESPD-formulär om upphandlingen genomförs enligt de direktivstyrda reglerna.
78

 Denna 

skillnad har bidragit till att vissa EU- och EES-stater har gjort andra tolkningar av skyldighe-

ten för anbudsgivare att använda egenförsäkran än vad Sverige har gjort. Danmark och Norge 

har exempelvis gjort bedömningen att en leverantör alltid ska lämna en egenförsäkran direkt 

med sitt anbud eller sin anbudsansökan.
79

  

3.4.1.2 Åberopade företag ska också lämna en egenförsäkran 

Leverantörer har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet.
80

 Om leverantören åberopar 

andra företags kapacitet ska en egenförsäkran lämnas också för dem.
81

 I egenförsäkran ska det 

även för dessa företag framgå att det saknas skäl för uteslutning och att kvalificeringskraven 

är uppfyllda.
82

 De åberopade företagen omfattas av ESPD-systemet eftersom de ska kunna 

kontrolleras på samma villkor och tillsammans med den huvudsakliga anbudsgivaren eller 

anbudssökanden.
83

 

3.4.1.3 Brister i egenförsäkran 

Har en leverantör lämnat uppgifter i en egenförsäkran som inte stämmer, eller framkommer 

det att leverantören inte uppfyller ställda krav i ESPD-formuläret, är den upphandlande myn-

digheten som huvudregel skyldig att förkasta leverantörens anbud eller anbudsansökan. Myn-

digheten har dock möjligheten att låta leverantören rätta, förtydliga eller komplettera en egen-

försäkran.
84

 Om myndigheten gör det ska det vara förenligt med de grundläggande principer-

na, i synnerhet likabehandlingsprincipen.
85

 

 

Om leverantören har undanhållit eller lämnat felaktiga uppgifter i sin egenförsäkran i allvarlig 

omfattning får den upphandlande myndigheten utesluta leverantören.
86

 Uteslutningsgrunderna 

är i detta fall frivilliga
87

, men med hänsyn till likabehandlingsprincipen föreligger det en skyl-

dighet att utesluta en leverantör som allvarligt har undanhållit eller lämnat felaktiga uppgifter. 
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 ESPD-förordningen, bilaga 1, s. 1. 
79

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 15. 
80

 14 kap. 6 § LOU.  Krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet 

får andra företag uppfylla. 
81

 15 kap. 1 § 2 st. LOU.  
82

 Prop. 2015/16:195, s. 770. 
83

 Skäl 86 3 st. LOU-direktivet. 
84

 4 kap. 9 § LOU, det finns ingen särskild bestämmelse avseende rättelse, förtydligande eller komplettering av 

uppgifter för egenförsäkran, därför hänvisas till allmänna bestämmelser.  
85

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 18.  
86

 13 kap. 8 § p. a-c LOU.  
87

 I avsnitt 3.6 behandlas uteslutningsgrunderna mer utförligt. 
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Myndigheten kan när som helst under upphandlingsförfarandet utesluta en leverantör i dessa 

avseenden.
88

  

3.4.2 Steg 2: Kontroll av egenförsäkran 

3.4.2.1 Kontroll enligt 15 kap. 3 § LOU – möjlighet att begära kompletterande dokument 

Den upphandlande myndigheten kan när som helst
89

 begära kompletterande dokument
90

 och 

göra en kontroll
91

 om den anser det vara nödvändigt för att säkerställa att upphandlingen 

genomförs på ett korrekt sätt.
92

 Det kan vara aktuellt att begära in kompletterande dokument 

särskilt om upphandlingen genomförs som ett tvåstegsförfarande, det vill säga då upphand-

lingen genomförs som ett selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog eller annat förfaran-

de där myndigheten utnyttjar möjligheten att begränsa antalet anbudssökande som får lämna 

anbud. Genom att begära in kompletterande dokument kan den upphandlande myndigheten 

undvika att av misstag bjuda in anbudssökande som i ett senare skede inte visar sig kunna 

lämna in kompletterande dokument i tilldelningsskedet, och således hindrar andra kvalificera-

de leverantörer från att delta.
93

  

3.4.2.2 Kontroll enligt 15 kap. 4 § LOU – skyldighet att begära kompletterande dokument 

Till skillnad från kontrollen ovan föreligger det en skyldighet för den upphandlande myndig-

heten att begära in kompletterande dokument avseende den leverantör som myndigheten avser 

att tilldela kontraktet.
94

 Denna kontroll är obligatoriskt eftersom det ska säkerställas att någon 

leverantör som inte uppfyller ställda krav tilldelas kontraktet. I förarbeten anges också att det 

ger en större trovärdighet till ESPD-systemet, eftersom det anses minska incitamenten hos 

leverantören att lämna en oriktig egenförsäkran.
95

 Det föreligger inte någon skyldighet för 

myndigheten att begära kompletterande dokument vid tilldelning av kontrakt som baseras på 

ramavtal.
96
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 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 38. Art. 57.4 h och art. 57.5 2 st. 

LOU-direktivet utgör grunden för bestämmelserna avseende brister i egenförsäkran. 
89

 Att upphandlande myndighet kan begära in kompletterande dokument när som helst framgår, förutom av 15 

kap. 3 § LOU, också av ESPD-förordningen Bilaga 1, s. 2 och skäl 84 LOU-direktivet. 
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91

 Enligt 4 kap. 10 § LOU ska en upphandlande myndighet tilldela kontrakt enligt bestämmelserna i 16 kap. 

LOU. Före kontrakt tilldelas ska myndigheten kontrollera att leverantören uppfyller kvalificeringskrav och att 

någon uteslutningsgrund inte är aktuell. I 4 kap. 10 § LOU görs i paragrafens sista stycke en hänvisning till att 

15 kap. LOU ska tillämpas vid utförande av myndighetens kontroll. 
92

 15 kap. 3 § LOU. 
93

 Skäl 84 2 st. LOU-direktivet. 
94

 15 kap. 4 § LOU. 
95

 Prop. 2015/16:195, s. 770. 
96

 7 kap. 4 och 6 § § LOU och Pedersen, s. 148. 
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3.4.2.3 Formella krav avseende kompletterande dokument 

De kompletterande dokumenten ska vara uppdaterade och återge aktuella förhållanden.
97

 Det 

är av särskild vikt att den upphandlande myndighetens beslut grundar sig på aktuell informa-

tion vid uteslutning med hänsyn till att förändringar kan ske relativt omgående. Exempel på 

när förändring av information kan ske snabbt är när nyligen uppkomna finansiella svårigheter 

kan medföra att leverantören blir direkt olämplig. Det kan även röra sig om förhållanden i den 

finansiella ställningen som ändrats till det bättre och att leverantören på den grunden inte ska 

uteslutas. Det kan exempelvis vara fallet när leverantören har betalat en utestående socialav-

giftsskuld under tiden som upphandlingsprocessen fortlöpt.
98

 Eftersom upphandlingsprocesser 

kan pågå under längre tidsperioder är det därför inte orimligt att tidigare lämnade uppgifter 

blir inaktuella. Den upphandlande myndigheten kan även begära in nya kompletterande do-

kument och bevis från leverantörer som i upphandlingens tidiga skede har fått sina bevis god-

kända.
99

 

 

Det finns ingen angiven tidsfrist avseende tiden från det att den upphandlande myndigheten 

begär in kompletterande dokument till dess att leverantören ska inkomma med komplettering-

ar. Myndigheten är istället hänvisad till att sätta en tidsfrist med hänsyn till proportionalitets-

principen. Att begära kompletterande dokument och bevis innebär även att likabehandlings-

principen aktualiseras. Lika fall ska behandlas lika, vilket således medför att samtliga leveran-

törer ska ha samma tidsfrist.
100

 Eventuella brister i inlämnade kompletterande dokument och 

bevis ska bedömas på samma sätt som brister i en egenförsäkran.
101

 

 

Om myndigheten redan har tillgång till material, eller själv har möjlighet att kostnadsfritt få 

tillgång till intyg eller relevant information direkt med hjälp av elektroniska medel behöver 

inte leverantören lämna kompletterande dokument.
102
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 Art. 59.4 LOU-direktivet. 
98

 Skäl 85 LOU-direktivet. 
99

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 29. 
100

 Ibid. 
101

 Ibid och se avsnitt 3.4.1.3. 
102

 15 kap. 5 § LOU. 



25 
 

3.4.2.4 Bevis som upphandlande myndighet får begära 

Upphandlande myndighets rätt och skyldighet att begära kompletterande dokument är inte 

helt oinskränkt.
103

 De kompletterande dokumenten ska visa att det inte finns grund för ute-

slutning och att kvalificeringskraven är uppfyllda.
104

 Som bevis får myndigheten inte kräva 

annat än det som framgår av 15 kap. 7-15 § § LOU
105

. Om en leverantör av egen vilja lämnar 

bevis som inte uttryckligen anges i 15 kap. LOU eller som myndigheten inte har efterfrågat 

torde detta ändå vara tillåtet att använda som grund för utredning.
106

  

3.5 Den praktiska användningen av ESPD-systemet 

3.5.1 Allmänt 

En egenförsäkran ska lämnas i det standardformulär som EU-kommissionen har fastställt i 

enlighet med art. 59.2 LOU-direktivet.
107

 Den upphandlande myndigheten ska således utgå 

från standardformuläret när den tar fram ett ESPD-formulär. Det är endast innehållet i stan-

dardformuläret som binder den upphandlande myndigheten, strukturen och formulärets termi-

nologi är således inte bindande.
108

 Det finns tre olika ESPD-formulär att tillämpa för svensk 

del. Dessa är EU-kommissionens webbtjänst, en digital blankett och integrering i ett upphand-

lingsverktyg.
109

  

 

Standardformuläret består av följande delar.
110

 

1. Information om upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten eller 

enheten 

2. Information om den ekonomiska aktören 

3. Uteslutningsgrunder 

4. Urvalsgrunder 

5. Minskning av antalet kvalificerade anbudsgivare 

6. Försäkran 
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 I 15 kap. 6 § LOU framgår vilken typ av utredning som får begäras in från leverantörer. 
104

 Utredningen ska visa att det inte finns grund enligt 13 kap. LOU att utesluta leverantören från att delta i upp-

handlingen (15 kap. 6 § 1 p. LOU), att leverantören uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1-5 § 
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någon uteslutningsgrund och uppfyller tillämpliga kvalificeringskrav (15 kap. 6 § 3 p LOU).  
105

 Exempel på bevismedel som får begäras är utdrag ur ett brottsregister (15 kap. 7 § LOU), intyg från banker 

och bevis om försäkring (15 kap. 10 § LOU) och förteckning över tidigare genomförda leveranser (15 kap. 11 § 

LOU). Se vidare avsnitt 3.6 om uteslutning. 
106

 Pedersen, s. 149. 
107

 Art. 1 ESPD-förordningen och 15 kap. 1 § 3 st. LOU. 
108

 Art. 59.2 LOU-direktivet och art. 1 ESPD-förordningen. 
109

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 19. 
110

 ESPD-förordningen, bilaga 2.  
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Eftersom upphandlande myndighet endast är bunden till innehållet i standardformuläret inne-

bär det att ett ESPD-formulär kan anpassas så dess terminologi exempelvis bättre lämpar sig 

för svenska förhållanden. Begreppet ekonomisk aktör kan med fördel exempelvis bytas ut till 

leverantör och begreppet urvalsgrunder till kvalificeringskrav.
111

 Samtliga uppgifter som leve-

rantören ska lämna i ett ESPD-formulär bör tydligt och på förhand anges av den upphandlan-

de myndigheten i anbudsinfordran eller genom hänvisning till andra delar i upphandlingsdo-

kumenten.
112

 

3.5.2 Olika ESPD-formulär 

3.5.2.1 EU-kommissionens webbtjänst 

EU-kommissionen har skapat en webbtjänst i tre steg där de upphandlande myndigheterna 

kan skapa ett ESPD-formulär. Det första steget innebär att den upphandlande myndigheten 

skapar en ESPD-fil och tillgängliggör den tillsammans med övriga upphandlingsdokument. I 

det andra steget hämtar leverantören filen och fyller i den efterfrågade informationen. Filen 

översänds sedan till myndigheten tillsammans med anbudet eller anbudsansökan i upphand-

lingen. I det tredje steget kontrollerar och granskar myndigheten informationen i respektive 

leverantörs ESPD.
113

  

 

I dagsläget är det möjligt för upphandlande myndigheter att via webbtjänsten fylla i och åter-

använda ett tidigare använt ESPD-formulär samt fastställa uteslutnings- och kvalificerings-

grunder. Det är också möjligt för leverantörer att fylla i, återanvända, ladda ned och skriva ut 

ESPD för en viss upphandling. I framtiden kommer det även vara möjligt för leverantören att 

se direkt i webbtjänsten vilka bevis som kan användas för att visa att ett visst kriterium upp-

fylls utan att kontrollera motsvarande bevis i e-Certis
114

. Det kommer även vara möjligt för 

den upphandlande myndigheten att ladda upp alla lämnade ESPD i webbtjänsten för att skapa 

en översikt över de egenförsäkringar som inkommit.
115

  

 

                                                           
111

 Upphandlingsmyndigheten, ESPD-systemet, vägledning nr. 5 (2017), s. 26. 
112

 Skäl 3 ESPD-förordningen.  
113

 Upphandlingsmyndigheten, Kommissionens webbtjänst för ESPD – steg för steg, 
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 Se avsnitt 3.2.  
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 Kommissionens vägledning för webbtjänsten, eESPD – Frågor och svar e(europeiskt enhetligt upphand-

lingsdokument) (ESPD), s. 2. 
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Webbtjänsten är endast tänkt som en temporär övergångslösning i väntan på att stöd för att 

ESPD-formuläret ska integreras i upphandlingsverktygen. Kommissionens webbtjänst kom-

mer därför att stängas ner den 18 april 2019.
116

 

3.5.2.2 Integrering i upphandlingsverktyg 

Genom att standardformuläret integreras i upphandlingsverktyget får leverantören möjlighet 

att både fylla i och lämna egenförsäkran inom ramen för upphandlingsverktygets sedvanliga 

gränssnitt. ESPD-formuläret behandlas då troligtvis på samma sätt som övriga upphandlings-

dokument. På sikt har denna metod bedömts kunna få ett stort genomslag. Upphandlingsmyn-

digheten rekommenderar upphandlande myndigheter att använda sig av denna metod om de 

har tillgång till systemleverantörer som har kapacitet att integrera ESPD-formuläret i upp-

handlingsverktyget.
117

 

3.5.2.3 Digital blankett 

Ett ESPD-formulär kan också vara utformat som en digital blankett i olika format, till exem-

pel PDF- eller Word-format. Blanketten ska fyllas i av leverantören som sedan lämnar blan-

ketten till den upphandlande myndigheten via myndighetens upphandlingsverktyg. Detta sätt 

har kritiserats av Upphandlingsmyndigheten, de menar att metoden inte är användarvänlig och 

att den försvårar möjligheten att återanvända en tidigare lämnad egenförsäkran.
118

  

 

En digital blankett kan skapas antingen via EU-kommissionens webbtjänst eller genom att 

den upphandlande myndigheten tar fram blanketten. Upphandlingsmyndigheten påpekar dock 

att om myndigheten själv tar fram blanketten kan det innebära stor tidsåtgång och vara riska-

belt. Det är upp till myndigheten att på egen hand säkerställa att den digitala blanketten över-

ensstämmer med standardformuläret i alla relevanta avseenden. Rekommendationen är därför 

att en digital blankett bör skapas med hjälp av EU-kommissionens webbtjänst.
119

 

3.5.3 Krav på att tillhandahålla ett ESPD-formulär 

Den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla ett ESPD-formulär för varje upphandling 

som överstiger tröskelvärdena för varje leverantör som önskar lämna en egenförsäkran.
120

 

Kravet anses vara uppfyllt då det finns en faktisk möjlighet för leverantören att lämna en 
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egenförsäkran. Beroende på vilken form av ESPD-formulär som tillämpas uppfylls kravet på 

att tillhandahålla en ESPD på olika sätt.
121

 

 

Om den upphandlande myndigheten använder sig av EU-kommissionens webbtjänst rekom-

menderar Upphandlingsmyndigheten att myndigheten tillhandahåller en påbörjad ESPD-

datafil (även kallad ESPD-request) för att uppfylla kravet. Det torde dock inte finnas något 

rättsligt hinder mot att myndigheten endast hänvisar till EU-kommissionens webbplats. Om 

detta görs är det dock viktigt att upphandlingsdokumenten innehåller all nödvändig informa-

tion för den aktuella upphandlingen som krävs för att leverantören ska kunna fylla i sin egen-

försäkran. Det är lämpligt att den upphandlande myndigheten tillhandahåller en påbörjad 

ESPD-fil eftersom det finns en risk för att leverantörer begår fel och misstag vid informa-

tionsöverföringen från upphandlingsdokument till sin egenförsäkran. Ett sådant misstag på-

verkar både myndigheten och leverantören, det kan innebära att leverantören riskerar att bli 

utesluten. Om misstaget beror på otydligheter i upphandlingsdokument kan den upphandlande 

myndigheten tvingas att göra om upphandlingen.
122

  

 

En digital blankett anses vara tillhandahållen då leverantören har möjlighet att hantera den 

digitalt. Ett integrerat ESPD-formulär i upphandlingsverktygen uppfyller kravet att vara till-

handahållet på samma sätt som övriga upphandlingsdokument gör. Den upphandlande myn-

digheten kan således hänvisa till dennes upphandlingsverktyg för att uppfylla kravet på att 

tillhandahålla ESPD-formuläret.
123

 Alla ESPD-formulär ska utfärdas i elektronisk form.
124

 

Det hänger således samman med att i princip all kommunikation i offentlig upphandling ska 

ske via elektroniska medel.
125

 

3.6 Uteslutning 

När den upphandlande myndigheten kontrollerar en lämnad egenförsäkran görs det mot bak-

grund av uteslutningsgrunderna.
126

 Den nuvarande upphandlingsrättsliga lagstiftningen inne-

bär att upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta leverantörer i fler fall än tidigare.
127

 

Uteslutningsgrunderna gäller för upphandlingar både över och under tröskelvärdena.
128
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Det finns obligatoriska
129

 och frivilliga uteslutningsgrunder
130

. En upphandlande myndighet 

är skyldig att utesluta en leverantör om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt 

en lagakraftvunnen dom är dömd för viss typ av brottslighet.
131

 Det rör sig bland annat om 

organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt. Till skillnad från ÄLOU är 

nu också terroristbrott, finansiering av terrorism och människohandel brott som utgör grund 

för uteslutning.
132

 Upphandlande myndighet är även skyldig att utesluta en leverantör om det 

framkommer att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter 

och socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker.
133

 

 

Om den upphandlande myndigheten väljer att tillämpa någon av de frivilliga uteslutnings-

grunderna och det framgår av upphandlingsdokumenten föreligger en skyldighet att tillämpa 

uteslutningsgrunden vid leverantörsprövningen. Någon proportionalitetsprövning av uteslut-

ningsgrunderna behöver inte genomföras.
134

 Frivilliga uteslutningsgrunder kan exempelvis 

bestå i att upphandlande myndighet får utesluta en leverantör om den kan visa att leverantören 

har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, om leverantören är i 

konkurs eller om leverantören har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen 

som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas. Det är den upphandlande myndigheten 

som ska göra sannolikt att det finns grund för uteslutning.
135

 

 

Den upphandlande myndigheten ska innan den beslutar att utesluta en leverantör ge denne 

tillfälle att yttra sig inom bestämd tid över de omständigheter som enligt myndigheten utgör 

skäl för uteslutning.
136

 För att uteslutning ska bli aktuell krävs generellt att det är förenligt 

med proportionalitetsprincipen.
137

 Hur själva utredningen ska genomföras är sammankopplat 

med bestämmelserna i 15 kap. LOU, framförallt bestämmelserna avseende upphandlande 

myndighets skyldighet och möjligheter att begära kompletterande dokument till en lämnad 

egenförsäkran.
138
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Det finns undantag som innebär att en leverantör trots att grund för uteslutning finns ändå inte 

ska uteslutas. Kan en leverantör visa att den på ett tillförlitligt sätt har ersatt eller åtagit att 

ersätta skador som har orsakats av brott eller missförhållanden, har klargjort förhållanden och 

omständigheter på ett uttömmande sätt genom att samarbeta med utredande myndighet samt 

vidtagit konkreta tekniska åtgärder, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är äg-

nade att förhindra brott eller missförhållanden ska leverantören inte uteslutas.
139

 Denna möj-

lighet kallas för självsanering (även self-cleaning).
140

 Om det är motiverat av tvingande hän-

syn till allmänintresset ska en upphandlande myndighet inte utesluta en leverantör.
141

 

3.7 Brister i ESPD-systemet och framförd kritik 

ESPD-systemet har i olika sammanhang blivit föremål för kritisk granskning. Det har bland 

annat framkommit att systemet innehåller brister av både praktisk och rättslig karaktär.
142

 

ESPD-systemet är som ovan nämnt inte enbart till för att minska de administrativa hindren för 

SME-företag att delta i offentliga upphandlingar. Systemet är också till för att underlätta för 

upphandlande myndigheter, göra det lättare för företag att delta i gränsöverskridande upp-

handlingar och generera ett enklare och mer flexibelt upphandlingsförfarande.  

 

En av de lokaliserade bristerna av praktisk karaktär är att ESPD-formuläret löper risk att inte 

vara tillräckligt integrerat i upphandlingsverktyget och i upphandlingsprocessen på ett smidigt 

sätt. Detta kan bland annat generera frågor med innebörd huruvida det är obligatoriskt att an-

vända ESPD. Användning av kommissionens webbtjänst har också bedömts vara omständig 

och komplicerad.
143

  

 

ESPD-systemet har också blivit kritiserat för att öka upphandlande myndigheters kostnader i 

samband med offentliga upphandlingar. Systemet har även ansetts öka myndigheternas admi-

nistrativa arbete och öka komplexiteten på upphandlingarna. Det har därför ifrågasatts om 

både den upphandlande myndigheten och leverantören kan utnyttja ESPD-systemet i syfte att 

underlätta processen i offentlig upphandling.
144

 Ett exempel på då myndighetens administrati-

va börda riskerar att öka är när myndigheten inte får begära kompletterande dokument från 

leverantören om myndigheten redan har tillgång till informationen eller kostnadsfritt kan fin-
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na den.
145

 Detta kan innebära ett ökat arbete på myndighetens sida, bestående av att arbets-

kraft måste tillsättas för att finna relevant information.
146

 Upphandlingsprocessen riskerar 

också att bli komplex för den upphandlande myndigheten med avseende på att det kan uppstå 

svårigheter att tillämpa relevanta urvalskriterier. Myndigheten måste förlita sig på en ”one-

size-fits-all”-modell och försöka anpassa varje upphandlingsförfarande efter denna modell, 

det vill säga ESPD-formuläret.
 147

  

 

En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett utdrag ur ett brottsregis-

ter som visar att det inte finns grund att utesluta leverantören.
148

 Det innebär att personer i 

ledande ställning i varje upphandling ska begära ut och lämna in utdrag ur belastningsre-

gistret. Eftersom det endast är den person det berör som kan begära utdrag ur belastningsre-

gistret har detta krav kritiserats för att generera en större tidsåtgång för upphandlingsproces-

sen än nödvändigt.
149

 Både upphandlande myndigheter och leverantörer har ansett detta krav 

varit särskilt betungande och därför har upphandlande myndigheter ibland bett anbudsgivaren 

att lämna en särskild sanningsförsäkran där anbudsgivaren intygar att ingen person i ledande 

ställning har begått något av de brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU.
150

  

 

ESPD-systemet kan också innebära att likabehandlingsprincipen åsidosätts. Att den upphand-

lande myndigheten ska godta leverantörens preliminära intygande kan innebära att en leveran-

tör som egentligen inte skulle kvalificerat sig att få delta i upphandling ändå får möjlighet att 

delta. För myndighetens del kan detta innebära att onödig tidsåtgång och arbetskraft har lagts 

på att utreda en leverantör som egentligen inte skulle ha fått möjligheten att delta i upphand-

lingen.
151

  

 

Eftersom ESPD-systemet bland annat har till syfte att underlätta gränsöverskridande upphand-

lingar får språkfrågor praktisk betydelse. LOU-direktivet stadgar inget om krav på specifikt 

språkval i ESPD-systemet.
152

 På grund av det finns det en risk att icke-diskrimi-

neringsprincipen åsidosätts. En leverantör kan således riskera att stöta på problem med över-
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sättning, som en annan leverantör inte upplever. Det föreligger dock en skyldighet för EU-

kommissionen att göra standardformuläret tillgängligt på alla medlemsstaters språk.
153

 Över-

sättningsfel kan dock uppstå och således skapa förvirring och svårigheter för både upphand-

lande myndigheter och leverantörer.
154

 

3.8 Sammanfattning 

Syftet med ESPD-systemet är att minska SME-företagens administrativa börda i samband 

med deltagande i offentliga upphandlingar. ESPD-systemet har även ett vidare syfte och ska 

också underlätta för de upphandlande myndigheterna i deras upphandlingsprocesser. ESPD-

systemet är vidare till för att göra det enklare för företag (både stora företag och SME-företag) 

att delta i gränsöverskridande upphandlingar och generera ett enklare och mer flexibelt upp-

handlingsförfarande.  

 

ESPD-systemet är organiserat i två steg. Det första steget innebär att leverantören lämnar ett 

preliminärt intygande i ett ESPD-formulär om att den uppfyller alla ställda krav och att någon 

uteslutningsgrund inte är aktuell. I det andra steget genomför den upphandlande myndigheten 

en kontroll av den lämnade egenförsäkran.  

 

På grundval av standardformuläret, utarbetat av kommissionen, har upphandlande myndighet 

möjlighet att antingen via EU-kommissionens webbtjänst, en digital blankett eller genom in-

tegrering i upphandlingsverktyg utforma ett ESPD-formulär. Den upphandlande myndigheten 

har en skyldighet att tillhandahålla ett ESPD-formulär för den leverantör som önskar lämna en 

egenförsäkran.  

 

Det finns frivilliga och obligatoriska uteslutningsgrunder som den upphandlande myndigheten 

vid kontroll av en lämnad egenförsäkran ska beakta. De kompletterande dokument som myn-

digheten begär in ska bland annat styrka att någon uteslutningsgrund inte föreligger.  

 

Det har uppmärksammats att ESPD-systemet innehåller brister av både praktisk och rättslig 

karaktär. Dessa brister synes både upphandlande myndigheter och leverantörer uppleva.  
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4. Övriga bestämmelser  

4.1 Inledning 

I detta kapitel behandlas de bestämmelser som kan ha betydelse för SME-företagens delta-

gande i offentliga upphandlingar. Kapitlet inleds med en redogörelse för bestämmelsen avse-

ende upphandlande myndighets skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp i 

separata delar. Därefter kommer bestämmelsen avseende högsta tillåtna takbelopp på anbuds-

givares årsomsättning att redogöras för. I det avslutande avsnittet redogörs för bestämmelser-

na som möjliggör att dialog förs mellan upphandlande myndighet och leverantör.  

4.2 Uppdelning av kontrakt 

4.2.1 Allmänt 

En återkommande kritik avseende offentlig upphandling är att kontrakt som är föremål för 

upphandling är alltför omfattande, vilket försvårar för SME-företagen. Enligt kommissionen 

har den bästa åtgärden för att främja SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar 

varit att dela upp stora kontrakt i mindre delar.
155

 En uppdelning av kontrakt kan göras på 

antingen kvantitativa eller kvalitativa grunder.
156

 Ur SME-företagens perspektiv innebär en 

uppdelning på kvantitativa grunder direkt att delarna anpassas till SME-företagens kapacitet. 

En uppdelning på kvalitativa grunder innebär istället att delarna anpassas till sådana sektorer 

inom näringslivet där SME-företagen är verksamma.
157

   

 

I ÄLOU, ÄLUF och 2004 års upphandlingsdirektiv
158

 fanns inte några bestämmelser som 

behandlade upphandlande myndighet och enhets skyldighet att dela upp större kontrakt i delar 

eller att överväga detta. I och med omarbetningen av regelverken efter 2014 års direktiv har 

det numera införts en skyldighet att överväga uppdelning av vissa kontrakt.
159

  

 

Det är den upphandlande myndigheten som självständigt beslutar om kontrakt ska tilldelas i 

separata delar. Myndigheten fastställer då också storleken på och föremålet för de olika delar-

na.
160

 Utgångspunkten för överväganden vid bedömningen av om en uppdelning ska göras är 

att myndigheten alltid ska sträva efter att skapa bättre förutsättningar för SME-företag att del-
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ta i upphandlingen. Vidare kan övervägandena i övrigt också grundas på myndighetens eget 

behov och en analys av hur marknaden ser ut i dagsläget.
161

 

 

Om en upphandlande myndighet beslutar att inte tilldela ett kontrakt i separata delar ska den 

ange skälen för detta. Skälen ska återges antingen i något av upphandlingsdokumenten eller i 

upphandlingsrapporten.
162

 Det föreligger således en skyldighet att överväga uppdelning av 

kontrakt och en skyldighet att motivera varför det inte skulle ske.  

 

Skäl att inte genomföra en uppdelning av kontrakt kan utgöras av att upphandlande myndighet 

anser att uppdelningen riskerar att begränsa konkurrensen eller att kontraktets genomförande 

blir orimligt dyrt. Det kan även bero på att myndigheten anser att behovet av att samordna de 

olika leverantörerna av delarna allvarligt kan riskera att underminera ett korrekt genomföran-

de av kontraktet.
163

 Ytterligare skäl för att inte genomföra en uppdelning kan också vara att 

myndigheten anser det vara mer kommersiellt förmånligt att tilldela kontraktet endast till en 

leverantör. Det kan vidare bero på att föremålet för upphandlingen är av sådan karaktär att det 

av praktiska skäl eller med hänsyn till garanti- eller ansvarsfrågor krävs att en och samma 

leverantör utför alla delar av uppdraget.
164

  

 

Ett beslut att genomföra en uppdelning av kontrakt kan inte bli föremål för överprövning. 

Skulle uppdelningen dock göras i syfte att otillbörligt styra upphandlingens utfall på ett 

konstgjort sätt, det vill säga på något sätt strida mot de upphandlingsrättsliga principerna, är 

det dock befogat att tillåta överprövning av beslutet.
165

 

4.2.2 Hur ett kontrakt kan delas upp  

Upphandlande myndighet har en möjlighet att bestämma om anbud får lämnas för samtliga 

delar av ett kontrakt som har delats upp eller vissa kombinationer av delkontrakt. Vidare har 

myndigheten också möjligheten att begränsa antalet delkontrakt som kan tilldelas en och 

samma anbudsgivare.
166

 Direktivens bestämmelser
167

 ger uttryck för att det är upp till den 

upphandlande myndigheten att bestämma hur ett kontrakt ska delas upp och att upphandling-

en ska anpassas med hänsyn till förutsättningarna i varje enskild situation.
168
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Om upphandlande myndighet beslutar att ett kontrakt ska delas upp och anger hur leverantö-

rerna får lämna anbud ska det framgå då upphandlingen annonseras eller i inbjudan att bekräf-

ta intresse.
169

 Om upphandlande myndighet fattar beslut om att begränsa antalet delar av ett 

kontrakt som kan komma att tilldelas en och samma leverantör, ska myndigheten fastställa 

vilken metod som ska användas för att fördela övriga delar av kontraktet. Närmare beskriven 

information måste då också lämnas i upphandlingsdokumenten.
170

 

 

Om en leverantör lämnar anbud på flera delar eller samtliga delar av ett kontrakt är det oklart 

om den då får lämna ”rabatt” till upphandlande myndighet. Direktivens bestämmelser
171

 läm-

nar inte något svar på detta.
172

 

4.2.3 Tilldelning av kombinerade delar av ett kontrakt som har delats upp 

Bestämmelserna avseende hur ett kontrakt ska delas upp medger också att upphandlande 

myndighet kombinerar flera delar av ett uppdelat kontrakt och tilldelar en och samma leveran-

tör en kombination av delar.
173

 I förarbeten kan utläsas att en möjlighet för upphandlande 

myndighet att tilldela kombinerade delar av ett kontrakt är befogad för att myndigheten sak-

ligt ska överväga lämpligheten av en uppdelning. Att tilldela kontrakt i kombinerade delar har 

ansetts innebär en flexibilitet. Utan flexibiliteten i lagstiftningen finns risk att upphandlande 

myndighet, med hänvisning till affärsmässiga risker, i större utsträckning väljer att helt avstå 

från att dela upp ett kontrakt i separata delar.
174

  

 

Om upphandlande myndigheter tvingas tilldela kontrakt del för del kan det innebära att målet 

att skapa bättre förutsättningar för SME-företag i offentliga upphandlingar hämmas.
175

 I fö-

rarbeten framhålls att bestämmelsen som medger att kontrakt tilldelas i kombinerade delar 

kan synas motverka syftet att underlätta för SME-företag men att bestämmelsen ska ses i sitt 

sammanhang. Vid införandet av LOU och LUF gjorde regeringen bedömningen att ett infö-

rande av bestämmelsen kan få gynnsamma effekter för SME-företag. Om och hur kombina-

tioner av delar kan komma att tilldelas ska anges i upphandlingens annons eller i inbjudan ett 

bekräfta intresse, därför anses det finnas en möjlighet för alla intresserade leverantörer att 

anpassa anbudsgivningen. Den upphandlande myndigheten har således, när det finns risk att 
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en tilldelning av enbart separata kontrakt resulterar i en omotiverat dyrare affär, rätten att 

kombinera delar av ett kontrakt vid tilldelning.
176

  

4.2.4 Uppdelning av kontrakt vid upphandling under tröskelvärden 

För upphandlingar under tröskelvärdena föreligger inte någon skyldighet att ta ställning till 

om ett kontrakt ska delas upp i separata delar.
177

 Något rättsligt hinder synes dock inte före-

ligga för att myndigheten delar upp kontrakt i separata delar. En uppdelning av kontrakt främ-

jar konkurrensen mellan leverantörer och, i enhetlighet med målsättningen av reglerna på det 

direktivstyrda området, anses skapa bättre förutsättningar för SME-företag att delta i offentli-

ga upphandlingar.
178

 

4.3 Högsta tillåtna krav på anbudsgivares årsomsättning 

En ytterligare viktig del i att främja SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar är 

att upphandlande myndighet inte bör ställa för höga krav på anbudsgivares årsomsättning.
179

 

Krav på ekonomisk och finansiell ställning bör ha samband med kontraktsföremålet och stå i 

proportion till det.
180

 I LOU har det därför införts en bestämmelse som begränsar upphand-

lande myndighets möjlighet att ställa långtgående krav på leverantörers årsomsättning.
181

 Nå-

gon begränsning av det slaget har dock inte införts i LUF varför den lagen inte kommer att 

behandlas närmare i detta avsnitt.  

 

Upphandlande myndighet får ställa krav på att anbudsgivarna ska vara kvalificerade i vissa 

avseenden.
182

 Kraven får bland annat avse anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställ-

ning.
183

 De vanligaste kraven som avser ekonomisk och finansiell ställning torde vara de som 

räknas upp i 14 kap. 3 § LOU.
184

 Kraven kan innebära att leverantören ska ha en viss minsta 

årsomsättning eller en minsta omsättning inom det område som omfattas av kontraktet, en 

viss kvot mellan tillgångar och skulder, eller en lämplig ansvarsförsäkring.
185

 Uppräkningen 

är dock inte uttömmande och en hänvisning till art. 58.3 LOU-direktivet kan ibland därför 

vara nödvändig. Art. 58.3 LOU-direktivet har vidare implementerats i 14 kap. 4 § LOU där 

                                                           
176

 Prop. 2015/16:195, s. 454. 
177

 19 kap. 2 § LOU och LUF. 
178

 Upphandlingsmyndigheten, Frågor och svar, 

http://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/mojligheten-att-dela-upp-

kontrakt-upphandlade-enli/ - hämtad 2017-11-20. 
179

 Konkurrensverket, Underlätta för små och medelstora företag, www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/underlatta-for-sma-och-medelstora-foretag/ - hämtad 2017-11-21. 
180

 Skäl 83 LOU-direktivet. 
181

 14 kap. 3-4 § § LOU. Art. 58.3 LOU-direktivet är grunden för bestämmelserna i LOU. 
182

 14 kap. 1 § LOU. 
183

 14 kap. 1 § 2 p. LOU. 
184

 Nord Eskil, lag (2016:1145) om offentlig upphandling 14 kap. 3 §, Karnov – lagkommentarer. 
185

 14 kap. 3 § p. 1-3 LOU. 



37 
 

taket för omsättningskravet stipuleras. Huvudregeln är att kravet på minsta omsättning inte får 

sättas till ett högre belopp än två gånger så högt som upphandlingens uppskattade värde.  

 

Huvudregeln har ansetts vara en lämplig nivå i förhållande till målsättningen att skapa bättre 

förutsättningar för SME-företag. Kravet har även ansetts ge en grund för ett rimligt antagande 

om att leverans också kan ske. Huvudregeln är dock försedd med undantag.
186

 Om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till upphandlingsföremålets art kan undantag bli aktuellt och upp-

handlande myndighet får därför ibland sätta ett högre omsättningskrav.
 
Tillämpar myndighe-

ten ett högre omsättningskrav än enligt huvudregeln föreligger en motiveringsskyldighet. 

Myndigheten ska då ange huvudskälen för ett högre krav i upphandlingsdokumenten eller den 

individuella rapporten
187

. De omständigheter som utgör eller har utgjort särskilda skäl ska 

anges. Om ett kontrakt är tilldelat i delar som kan komma att tilldelas en och samma leveran-

tör kan värdet på dessa kontrakt läggas samman vid beräkningen av högsta tillåtna omsätt-

ningskrav.
188

 

 

Omständigheter som kan ses som särskilda skäl för att sätta ett högre krav på omsättningen 

kan till exempel vara då fullgörande av kontrakt är förknippat med högre risk, eller att ett hög-

re krav på minimiomsättning är av avgörande betydelse för att kontraktet ska kunna fullgöras 

i tid och korrekt. I dessa fall är det normalt berättigat för upphandlande myndighet att sätta ett 

högre omsättningskrav.
189

 Den upphandlande myndigheten ska självständigt fatta beslut huru-

vida ett högre omsättningskrav är lämpligt. Så länge kravet på minsta omsättning står i pro-

portion till kontraktsföremålet bör myndigheten ha rätt att tillämpa ett sådant krav.
190

 

 

Inte heller i ÄLOU var det möjligt för upphandlande myndighet att ställa krav på allt för höga 

omsättningar. Möjligheten att ställa sådana krav var dock inte begränsad med hänvisning till 

en uttrycklig lagregel, utan med hänvisning till proportionalitetsprincipen. Den nya huvudre-

geln skapar därför en förutsebarhet för upphandlande myndigheter och leverantörer. Med 

hänvisning till dagens bestämmelser torde upphandlande myndigheter med säkerhet kunna 

säga att omsättningskrav som understiger två gånger upphandlingens värde alltid är förenligt 

med proportionalitetsprincipen.
191
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4.4 Dialog i offentlig upphandling 

I förarbeten har det framförts att då upphandlande myndigheter har haft en dialog med leve-

rantörer har det genererat ett positivt utfall för upphandlingen. Frånvaro av dialog kan resulte-

ra i komplexa upphandlingsdokument med alltför många krav, vilka kan försvåra för SME-

företagen att delta i upphandlingen. Ökad dialog har därför ansetts kunna gynna SME-

företagen bland annat på så sätt att upphandlingsdokumenten blir mindre komplexa med färre 

ställda krav.
192

 Den upphandlande myndigheten kan föra dialog med leverantörer före, under 

och efter en upphandling. Dialog synes alltså vara en möjlighet att undanröja hinder för SME-

företag av affärsmässig karaktär.
193

  

 

I LOU och LUF har det införts ökade möjligheter, i förhållande till vad som tidigare har gällt, 

att använda de upphandlingsrättsliga förfarandena förhandling med föregående annonsering 

och konkurrenspräglad dialog.
194

 Detta torde vara ett uttryck för att lagstiftaren anser det vik-

tigt att kommunikation bör ske i syfte att skapa möjligheter både för upphandlande myndighe-

ter och leverantörer att få bästa möjliga utfall av upphandlingen. Förfarandena kommer dock 

inte att behandlas ytterligare i denna uppsats.  

 

Genom dialog med företag före en upphandling kan den upphandlande myndigheten erhålla 

kunskap om exempelvis vilka krav som är rimliga att ställa i en upphandling. Resultatet av 

dialogen kan fungera som underlag och således påverka utformningen av upphandlingsdoku-

menten. Den upphandlande myndigheten ska informera tänkbara leverantörer som dialog förs 

med att det inte rör sig om en förhandling, utan enbart en diskussion inför en upphandling 

som ska genomföras i konkurrens, med hänsyn till principerna om likabehandlig och icke-

diskriminering.
195

 Om dialog förs före en upphandling med leverantörer som sedermera deltar 

i upphandlingen ska samtliga leverantörer informeras om upplysningar av relevans som har 

lämnats.
196

  

 

Leverantörer har, under pågående upphandling, möjlighet att begära kompletterande upplys-

ningar avseende upphandlingsdokumenten. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla 

deltagande leverantörer.
197

 Efter att tilldelningsbeslutet har fattats ska den upphandlande 
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myndigheten snarast underrätta deltagande leverantörer om de beslut som har fattats. Under-

rättelsen ska vara skriftlig och innehålla samtliga skäl för beslutet.
198

 Om den upphandlande 

myndigheten är öppen med att ta emot frågor under pågående upphandling och lämnar full-

ständig information efter tilldelningsbeslutet har fattats, anses marknaden stimuleras och för-

bättringar i anbud och kommande anbud i senare upphandlingar åstadkommas.
199

 

 

I de nya upphandlingsrättsliga regelverken har det införts en skyldighet att ha all kommunika-

tion i upphandlingar via elektroniska medel.
200

 De elektroniska medlen ska vara icke-

diskriminerande och allmänt tillgängliga.
201

 Annonsering av upphandling och tillgång till 

upphandlingsdokument ska också ske genom elektroniska medel.
202

 Elektroniska lösningar 

anses generellt kunna underlätta för leverantörer eftersom pappersbaserade och manuella sy-

stem kräver mer tid och resurser och kan därför vara svårare att hantera och finna för SME-

företagen.
203

 

 

I vissa situationer behöver den upphandlande myndigheten dock inte använda elektroniska 

medel. Exempel på undantag från skyldigheten att tillämpa elektronisk kommunikation är då 

myndigheten begär arbetsprover eller liknande som inte kan skickas in elektroniskt, om det är 

nödvändigt på grund av säkerhetsbrister i allmänt tillgängliga elektroniska kommunikations-

medel, om det finns brister i informationssäkerheten hos myndigheten eller om uppgifter som 

ska lämnas är av särskild känslig karaktär.
204

  

4.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har redogjorts för bestämmelser som har införts i de upphandlingsrättsliga re-

gelverken vilka, i materiellt hänseende, anses skapa bättre förutsättningar för SME-företag att 

delta i offentlig upphandling. Dessa bestämmelser är upphandlande myndighets skyldighet att 

överväga en uppdelning av kontrakt i separata delar och kravet på högsta tillåtna takbelopp på 

anbudsgivares årsomsättning.  
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Bestämmelserna avseende möjligheterna att föra dialog mellan upphandlande myndighet och 

leverantörer har i vissa avseenden ansetts minska hindren av affärsmässig karaktär för SME-

företagen. Dialog ökar upphandlande myndighets förståelse för marknaden och därigenom 

vilka krav som är rimliga att ställa i upphandlingsdokumenten. Det är möjligt att föra dialog 

före, under och efter en upphandlingsprocess. All kommunikation ska ske via elektroniska 

medel, förutom i undantagsfall, vilket generellt anses underlätta för leverantörer.  
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5. Analys 

5.1 Inledning 

5.1.1 Inledande kommentarer 

Det som står i fokus i denna analys är vilken betydelse de bestämmelser som har behandlats i 

uppsatsen har för SME-företagen i offentliga upphandlingar. Syftet med de upphandlingsrätts-

liga regelverken är att främja förtroendet för den inre marknaden, stimulera tillväxt och skapa 

en ökad flexibilitet i regelverken. Om syftet uppfylls anses användningen av offentliga medel 

effektiviseras. Målsättningen med regelverken anses i synnerhet kunna uppnås genom att ska-

pa bättre förutsättningar för SME-företag i offentliga upphandlingar.
205

 

 

Av statistik
206

 framgår att SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar är förhållan-

devis stort. Statistiken visar dock att SME-företagen generellt lämnar få anbud i förhållande 

till vad de stora företagen gör. De stora företagen är mer aktiva än SME-företagen och lämnar 

därför betydligt fler anbud per anbudsgivare än SME-företagen. Det är, bland annat, därför de 

stora företagen tilldelas fler kontrakt än SME-företagen. Statistiken visar sammanfattningsvis 

att det torde finnas utrymme att skapa bättre förutsättningar för SME-företagen och öka deras 

deltagande. Det är därför viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar som 

möjliggör för flera olika typer av företag att lämna anbud. När SME-företagens deltagande 

ökar, ökar också konkurrensen på marknaden och användningen av offentliga medel effektivi-

seras. 

 

Att analysera bestämmelserna avseende ESPD-systemet, skyldigheten för upphandlande 

myndighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp, högsta tillåtna takbelopp på le-

verantörs årsomsättning och dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer är befo-

gat, eftersom dessa bestämmelser i exempelvis förarbeten har omnämnts som sådana som 

särskilt kan underlätta SME-företagens deltagande. Att underlätta för SME-företagen är ett 

uttryck för att öka deras deltagande och skapa bättre förutsättningar för dem. En analys är 

även befogad eftersom bestämmelserna anses minska de administrativa, materiella och af-

färsmässiga hinder som SME-företag kan uppleva och upplever i samband med offentliga 

upphandlingar.
207
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5.1.2 Disposition 

Analysen är uppdelad i två större delar. I avsnitt 5.2 behandlas ESPD-systemet. En analys 

görs således utifrån problemformuleringarna 1a, 1b och 1c. I avsnitt 5.3 analyseras problem-

formuleringarna 2a och 2b avseende skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera 

varför ett kontrakt inte ska delas upp, bestämmelsen som stadgar ett högsta tillåtna takbelopp 

på leverantörens årsomsättning och bestämmelserna som möjliggör dialog mellan upphand-

lande myndighet och leverantör.  

 

5.2 ESPD-systemet 

5.2.1 ESPD-systemets uppbyggnad  

ESPD-systemet påstås kunna minska hinder av administrativ karaktär för SME-företag.
208

 De 

administrativa hindren som SME-företag ofta uppfattar består av att offentliga upphandlingar 

upplevs vara komplicerade och omfattande.
209

 Detta kräver resurser i både tid och pengar, 

något som SME-företag normalt torde ha sämre möjligheter att avvara och tillhandahålla 

gentemot stora företag. ESPD-systemet förväntas bidra till förenkling för SME-företag och 

således minska tröskeln för att delta i offentliga upphandlingar. Det är därför möjligt att 

ESPD-systemet vid en första anblick verkar tilltalande att tillämpa för SME-företag. Förutom 

att minska den administrativa bördan för SME-företagen i offentliga upphandlingar, är mål-

sättningen att skapa ett lättillgängligt och användarvänligt system för både upphandlande 

myndigheter och leverantörer. Huruvida en besparing av resurser kan åstadkommas beror 

främst på ESPD-systemets uppbyggnad. 

 

ESPD-systemet är utformat i två steg, det preliminära intyget och kontroll av egenförsäkran. 

Genom det preliminära intyget anses både den upphandlande myndigheten och leverantören 

besparas en omfattande dokumenthantering.
210

 Besparingen kan åstadkommas eftersom både 

myndigheten och leverantören i ett tidigt skede i upphandlingen inte behöver avvara resurser 

för att ta fram intyg och bevis. Det preliminära intyget ersätter således alla dokument som 

annars behövs. Leverantören får en överblick över vilka krav som ställs och vilka bevis som 

sedermera kan komma att krävas, i form av kompletterande dokument. Den tidiga vetskapen 

om vilka krav som ställs och vad som behöver kunna bevisas av leverantören bör vara till 

fördel för i synnerhet SME-företag. SME-företag erhåller därigenom en möjlighet att planera 

sitt deltagande med vetskapen om att de redan har kvalificerat sig att få delta. Vetskapen bör 

kunna vara ett incitament för SME-företag att faktiskt delta i upphandlingar. Om en egenför-
                                                           
208

 Se avsnitt 3.2. 
209

 Se avsnitt 2.5.  
210

 Se avsnitt 3.4.1.1. 



43 
 

säkran inte lämnas, utan leverantören på ”vanligt vis” lämnar bevis för att grund för uteslut-

ning inte finns och att ställda krav uppfylls, är leverantören inte försäkrad om fortsatt delta-

gande. Det innebär att en ”onödig” resursförbrukning kan ha lagts på att ta fram bevis om man 

som leverantör ändå sedermera inte får delta. Egenförsäkran bidrar således till att leverantören 

med säkerhet vet att den är kvalificerad att få delta i upphandlingen. På dessa grunder kan 

ESPD-systemet verka som ett incitament för SME-företag att delta i offentliga upphandlingar.  

 

Att leverantören också ska lämna en egenförsäkran för åberopade företags kapacitet
211

 inne-

bär, av samma anledning som nämndes ovan, en besparing av administrativa resurser för den 

huvudsakliga leverantören. Om en egenförsäkran inte skulle lämnas även för de åberopade 

företagen skulle ESPD-systemet brista i enhetligheten och säkerställandet av kravuppfyllelse. 

De åberopade företagen ska kontrolleras på samma villkor och tillsammans med den huvud-

saklige leverantören
212

, vilket innebär att det således är befogat att egenförsäkran lämnas ock-

så för de åberopade företagen. Ytterligare besparing av dokumenthantering kan i vissa fall 

även ske då tidigare lämnad egenförsäkran återanvänds, det kan dock endast göras om kraven 

i den aktuella upphandlingen överensstämmer med de i den tidigare.
213

 

 

Att upphandlande myndighet som huvudregel är skyldig att förkasta leverantörens anbud eller 

anbudsansökan om leverantören bland annat har lämnat felaktiga uppgifter, är ett incitament 

för leverantören att noggrant kontrollera lämnade uppgifter och att ställda krav faktiskt kan 

uppfyllas.
214

 Om en leverantör saknar incitament att lämna en riktig egenförsäkran kan det 

innebära att ESPD-systemet ”missbrukas”. Risken kan bli att oseriösa leverantörer väljer att 

delta och således stör konkurrensen, vilket inte skulle vara förenligt med de upphandlings-

rättsliga regelverkens övergripande målsättning
215

. Leverantören har dock getts en möjlighet 

att rätta, förtydliga eller komplettera en egenförsäkran, om denne inte har lämnat felaktiga 

uppgifter i allvarlig omfattning.
216

 Möjligheten skapar ett utrymme för att inte bli bortpriorite-

rad direkt då brister i egenförsäkran har uppmärksammats. Anledningen till att brister i egen-

försäkran har uppkommit kan bero på att leverantören inte har haft tillräckligt med resurser då 

egenförsäkran lämnades. Resursfrågan blir dock inte helt avgörande i de fall då bristerna i 

egenförsäkran inte är felaktiga i allvarlig omfattning. Fel i en lämnad egenförsäkran kan själv-

fallet bero på annat än brister i resurser, detta behandlas dock inte vidare eftersom fokus lig-
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ger på att analysera huruvida ESPD-systemet kan minska den administrativa bördan för SME-

företagen.  

  

ESPD-systemets andra steg innebär att upphandlande myndighet genomför en kontroll av 

lämnad egenförsäkran.
217

 Den ena av de två kontrollerna som upphandlande myndighet kan 

genomföra är frivillig och kan göras när som helst om myndigheten finner det nödvändigt.
218

 

En tidig kontroll är befogad då myndigheten genomför upphandlingen som ett tvåstegsförfa-

rande.
219

 Genom en tidig kontroll undviker myndigheten att av misstag bjuda in anbudssökan-

de, som i ett senare skede inte visar sig kunna lämna kompletterande dokument som visar att 

de uppfyller upphandlingens ställda krav.
220

 Det innebär vidare att oseriösa leverantörer sållas 

bort och att konkurrensen upprätthålls. Leverantörer bör således vara uppmärksamma och 

förberedda på att relativt omgående troligtvis behöva lämna kompletterande dokument om 

upphandlingen genomförs som ett tvåstegsförfarande. Eftersom kontrollen kan genomföras 

när som helst, bör leverantören också säkerställa att den kan lämna kompletterande dokument 

under hela tiden som upphandlingen fortlöper, vilket även gäller om upphandlingen inte 

genomförs som ett tvåstegsförfarande. Det är således viktigt att leverantören har i beaktande 

att resurser och möjligheter att ta fram kompletterande dokument bör finnas till förfogande. 

Det har uppmärksammats att vissa krav, bland annat kravet på att leverantören ska lämna ett 

utdrag ur belastningsregistret, kan bli särskilt tidskrävande och omfattande för leverantören att 

bevisa.
221

 Det kan vidare innebära att någon egentlig minskning av den administrativa bördan 

inte sker och även att upphandlingsprocessen som helhet blir långdragen.  

 

Den andra kontrollen är obligatorisk och innebär att upphandlande myndighet begär komplet-

terande dokument av den leverantör som kontraktet ska tilldelas.
222

 Att kontrollen är obligato-

risk är befogat eftersom det måste säkerställas att någon leverantör som inte uppfyller ställda 

krav tilldelas kontraktet.
223

 Kontrollen ökar också incitament, likt skyldigheten för upphand-

lande myndighet att förkasta anbud som innehåller felaktigheter, hos leverantören att lämna 

en riktig egenförsäkran och skapar således bättre förutsättningar för upphandling i konkur-

rens. Den besparing av resurser som leverantören i det inledande skedet av upphandlingen 

kunde åstadkomma genom att lämna en egenförsäkran kommer således med säkerhet att be-

höva utnyttjas om man tilldelas kontraktet. Det kan ifrågasättas huruvida ESPD-systemet på 
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den grunden kan innebära en minskning av den administrativa bördan. Då kontraktet ska till-

delas en leverantör kommer leverantören alltid behöva bevisa att grund för uteslutning inte 

finns och att ställda krav kan uppfyllas, likt om den inte hade valt att lämna en egenförsäkran. 

Innebörden blir då att den administrativa bördan faktiskt inte minskar. Som nämndes ovan, 

kan ESPD-systemet dock vara ett sätt för leverantören att ”köpa sig tid” att samla resurser för 

att i ett senare skede kunna visa att man uppfyller upphandlingens krav. ESPD-systemet kan 

dock inte påstås minska den administrativa bördan för leverantören som kontraktet tilldelas.  

 

Leverantören bör vara beredd på att lämna kompletterande dokument, vilka ska vara aktuella. 

Det finns inte någon angiven tidsfrist i lagtext avseende hur lång tid leverantören har på sig att 

lämna kompletterande dokument från det att upphandlande myndighet begär dokumenten.
 224

 

Tidsfristen kommer därför sättas med hänsyn till vad som gäller enligt proportionalitetsprin-

cipen, det vill säga med utgångspunkt i att vissa bevis och dokument kan ta längre tid för le-

verantören att inhämta än andra. För leverantören innebär kraven avseende de kompletterande 

dokumenten att den administrativa bördan påverkas. Det kan vara svårt för leverantören att 

själv förutse när de kompletterande dokumenten kommer begäras, och om de ens kommer 

begäras, vilket försvårar planeringen av deltagandet och hur resurser ska fördelas. Det bör 

därför ifrågasättas om en lagstadgad tidsfrist kan skapa en förutsebarhet för leverantören. Tro-

ligtvis ges en förutsebarhet, men en angiven tidsfrist innebär också att ESPD-systemet brister 

i flexibilitet. Vissa bevis tar de facto längre tid än andra att inhämta
225

 vilket innebär att en 

bestämd tidsfrist skulle behöva vara relativt lång. En lång tidsfrist innebär att upphandlingen 

som sådan drar ut på tiden, samtidigt som den upplevs mindre flexibel. En lång upphand-

lingsprocess blir även troligtvis mer kostsam, för både upphandlande myndighet och leveran-

törerna, vilket inte heller skulle bidra till minskad administrativ börda för SME-företagen. En 

kostsam upphandlingsprocess kan inte heller anses bidra till en effektiv användning av offent-

liga medel. En tidsfrist satt med hänsyn till proportionalitetsprincipen är därför befogad. 

 

Det bör påpekas att det är till leverantörens fördel att brister i kompletterande dokument får 

rättas, kompletteras och förtydligas på samma sätt som brister i egenförsäkran.
226

 Möjligheten 

att åtgärda brister i handlingar är dock generell. Det innebär att möjligheten också finns om 

man kvalificerar sig i upphandlingen på ”vanligt vis”, och inte enbart då ESPD-systemet till-

lämpas. Det är vidare en fördel att upphandlande myndighets rätt att begära kompletterande 
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dokument inte är helt oinskränkt.
227

 Det material som myndigheten redan har tillgång till får 

den inte begära att leverantören ska ta fram
228

, vilket sparar tid och resurser för leverantören. 

En leverantör som lämnat kompletterande dokument i upphandlande myndighets frivilliga 

kontroll behöver därför inte lämna samma dokument, om de fortfarande är aktuella, om en 

obligatorisk kontroll av egenförsäkran ska göras.  

 

Ovan har huvuddragen i ESPD-systemets uppbyggnad analyserats. Det framgår att ESPD-

systemets uppbyggnad förutsätter att leverantören är förberedd på att någon gång under upp-

handlingen efterfrågas att lämna kompletterande dokument. Vidare innebär det att någon 

egentlig besparing av administrativa resurser inte görs jämfört med om egenförsäkran inte 

lämnas.  

5.2.2 ESPD-systemets betydelse för SME-företagen 

Eftersom det är frivilligt för leverantörer att lämna en egenförsäkran
229

 innebär det att det är 

leverantören som självständigt bedömer huruvida ESPD-systemet är fördelaktigt att tillämpa. 

Vidare innebär det att hur företagen uppfattar ESPD-systemet som lättillgängligt och använ-

darvänligt är av stor betydelse för i vilken utsträckning ESPD-systemet kommer att tillämpas 

och faktiskt få någon egentlig betydelse för SME-företagen i offentliga upphandlingar.  

 

Leverantörernas beslut att lämna en egenförsäkran torde till stor del bero på hur lättillgängligt 

systemet är. Det finns tre olika sätt för upphandlande myndighet att tillhandahålla ett ESPD-

formulär.
230

 Vad som avgör vilket formulär som är lämpligt att använda bör till största del 

bero på hur leverantören uppfattar formuläret. Upphandlingsmyndigheten har ansett formulär 

som är integrerade i upphandlingsverktyget vara de mest lämpliga.
231

 Det bör vara en riktig 

bedömning eftersom formuläret då ligger inom ramen för upphandlingsverktygets sedvanliga 

gränssnitt och därför skapar en enhetlighet och smidighet för leverantörerna. EU-

kommissionens webbtjänst som ESPD-formulär torde dock, i likhet med ESPD-formulär som 

är integrerade i upphandlingsverktyget, också vara relativt lättillgängligt för leverantören ef-

tersom en ESPD-fil (kopplad till ESPD-formuläret) bör göras tillgängligt tillsammans med 

övriga upphandlingsdokument.
232

 Om en ESPD-fil inte tillgängliggörs av upphandlande myn-

dighet ökar kraven på leverantören att själv hämta och tillgodogöra sig ESPD-formuläret, vil-

ket påverkar den administrativa bördan för leverantören och huruvida systemet uppfattas 
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lättillgängligt. Eftersom EU-kommissionens webbtjänst endast är temporär
233

 bör ESPD-

formulär integrerade i upphandlingsverktyget vara att föredra för att bidra till ökad förutse-

barhet och tillgänglighet. ESPD-formulär i form av digital blankett har kritiserats av Upp-

handlingsmyndigheten för att vara svåranvända och försvåra möjligheterna att återanvända en 

tidigare lämnad egenförsäkran.
234

 Det beror troligtvis på att formuläret inte är integrerat i 

upphandlingsverktyget och att det är upp till upphandlande myndighet i större utsträckning, än 

i övriga ESPD-formulär, att självständigt säkerställa att innehållet i formuläret överensstäm-

mer med standardformuläret. På grund av detta är digitala blanketter inte att föredra eftersom 

målsättningen är att tillhandahålla användarvänliga och lättillgängliga ESPD-formulär. Alla 

ESPD-formulär ska vara tillgängliga elektroniskt
235

, vilket dock bör vara i linje med att åstad-

komma ett lättillgängligt system.
236

 Elektroniska system minskar generellt den administrativa 

bördan eftersom pappersbaserade och manuella system normalt kräver mer tid och resurser. 

 

För att uppmärksamma leverantörerna på att ESPD-systemet kan tillämpas är det viktigt att 

den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten anger att den accepterar egenför-

säkran som preliminärt intyg på att få delta i upphandlingen. För att bidra till att ESPD-

systemet uppfattas som lättillgängligt bör också myndigheten ange i upphandlingsdokumenten 

hur egenförsäkran kan lämnas, vilket exempelvis innebär att myndigheten bör hänvisa till EU-

kommissionens webbtjänst om det ESPD-formuläret ska tillämpas. För att SME-företagens 

administrativa börda inte ska påverkas krävs att omfattande information är tillgänglig för att 

öka och underlätta förståelse för ESPD-systemet. Systemet riskerar annars att uppfattas som 

komplext och svårtillgängligt.
237

  

 

ESPD-systemet har blivit kritiserat för att skapa förvirring avseende huruvida ESPD-systemet 

är obligatoriskt att använda.
238

 I exempelvis Norge och Danmark föreligger en skyldighet för 

leverantörer att lämna en egenförsäkran om upphandlingen överstiger tröskelvärdena.
239

 Det 

innebär att ESPD-systemet kan få olika betydelse för leverantörerna beroende på var upp-

handlingen genomförs. Vid gränsöverskridande upphandlingar bör således leverantörerna 

uppmärksammas på om ESPD-systemet är obligatoriskt eller inte. Eftersom ESPD-systemet 

är frivilligt att tillämpa i Sverige är det möjligt att svenska leverantörer utgår från att det är 

fallet också i övriga EU. Det kan innebära att svenska leverantörer som avstår från att tillämpa 
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ESPD-systemet i svenska upphandlingar upplever en ökad administrativ börda och komplexi-

tet vid gränsöverskridande upphandlingar, eftersom de först då behöver tillämpa och lära sig 

ESPD-systemet.  

 

Det är viktigt att språkfrågor inte får negativ inverkan på om leverantörer väljer att tillämpa 

ESPD-systemet, bland annat med tanke på att målsättningen med systemet också är att under-

lätta gränsöverskridande upphandlingar
240

. Systemet har dock blivit kritiserat för att språkfrå-

gor riskerar att få negativ påverkan.
241

 För EU-kommissionen föreligger en skyldighet att göra 

standardformuläret tillgängligt på alla medlemsstaters språk.
242

 Det finns dock alltid en risk 

att översättningsfel uppkommer. Vidare är det fritt för upphandlande myndigheter att, på 

grundval av standardformuläret, ta fram ESPD-formulär för varje upphandling.
243

 Vid bearbe-

tandet av ESPD-formulär kan vissa ord och uttryck bytas ut av myndigheten och allmänna 

språkfel riskerar att uppstå. Det kan medföra att ESPD-formuläret blir svårtolkat. ESPD-

systemet torde därför på den grunden i vissa fall kunna brista i användarvänligheten.  

 

Betydelse för leverantörens beslut att lämna en egenförsäkran har också aktuella uteslutnings-

grunder och kvalificeringskrav i upphandlingen. Eftersom uteslutningsgrunderna har ut-

ökats
244

 innebär det att många omfattande krav kan komma att ställas på leverantörerna. Det 

är endast leverantören själv som kan ta beslutet huruvida ställda krav kan uppfyllas och om de 

kan bevisa att de uppfylls. Det innebär att ESPD-systemet i sig inte har självständig betydelse 

för SME-företagens deltagande. För att leverantörer ska kunna göra en bedömning av om det 

är värt att lämna en egenförsäkran krävs därför att upphandlande myndighet tydligt anger 

samtliga krav och uteslutningsgrunder i upphandlingsdokumenten. Eftersom ESPD-

formuläret är baserat på en ”one-size-fits-all”-modell
245

 riskerar upphandlande myndighet få 

svårt att formulera relevanta kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder. ESPD-formulär som 

inte motsvarar relevanta krav uppfattas troligtvis som onödigt komplexa och motverkar därför 

målsättningen att skapa ett lättillgängligt och användarvänligt system. ESPD-systemet ställer 

därför stora krav på att den upphandlande myndigheten lägger resurser på att utforma relevan-

ta ESPD-formulär.  

 

Ovan framkommer att ESPD-systemets betydelse för SME-företag är beroende av hur det är 

tillhandahållet av upphandlande myndighet, hur användarvänligt systemet är och hur SME-
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företag faktiskt upplever en minskning av den administrativa bördan. ESPD-formulär som är 

integrerade i upphandlingsverktyget är troligtvis de som uppfattas som mest lättillgängliga 

och är även de som i framtiden i störst utsträckning kommer att tillämpas.  Ovan framkommer 

dock att ESPD-systemet i vissa avseenden inte är lättillgängligt och användarvänligt och där-

för inte genererar en minskning av den administrativa bördan hos SME-företag. Om någon 

minskning av den administrativa bördan ändå sker torde den dock vara och bli olika från före-

tag till företag, och framförallt bli märkbar i början av upphandlingsprocessen. Hur väl insatt 

en leverantör är i ESPD-systemet påverkar förstås den övergripande upplevelsen av systemet. 

I avsnitt 5.2.1 framgick vidare att ESPD-systemets uppbyggnad som sådant inte bidrar till 

någon minskning av den administrativa bördan. Om en leverantör dock aldrig tillfrågas att 

lämna kompletterande dokument upplever den troligtvis inte någon särskild administrativ 

börda, däremot bör man kunna utgå från att kompletterande dokument alltid i någon mån 

kommer att efterfrågas.  

 

Avslutningsvis kan dock sägas att trots att någon minskning av den administrativa bördan hos 

SME-företag inte sker, får ESPD-systemet betydelse genom att det skapar alternativ för före-

tagen att välja hur de ska delta i upphandlingar. I avsnitt 5.2.1 framkom också att ESPD-

systemet i någon mån även kan fungera som incitament att delta i offentliga upphandlingar, 

eftersom leverantören genom att lämna en egenförsäkran med säkerhet vet att den är kvalifi-

cerad att delta i upphandlingen.  

5.2.3 ESPD-systemets bidrag till ett ökat deltagande av SME-företag 

För att ESPD-systemet ska bidra till att SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar 

ökar krävs att SME-företagen bedömer systemet som lättillgängligt och användarvänligt, men 

framförallt upplever att den administrativa bördan minskar. Det är således inte ESPD-

systemet som självständigt bidrar till om SME-företagens deltagande ökar. Av ovanstående 

analys framkommer att ESPD-systemet inte minskar den administrativa bördan och dessutom 

brister i tillgänglig- och användarvänligheten. Det medför att ESPD-systemet i dagsläget inte 

torde bidra till ett ökat deltagande av SME-företag. För att ESPD-systemet ska kunna bidra till 

ett ökat deltagande av SME-företag bör bristerna åtgärdas.  

 

Jämfört med om en leverantör inte väljer att lämna en egenförsäkran, torde en besparing av 

administrativa resurser med hjälp av ESPD-systemet endast synas i början av en upphand-

lingsprocess. Besparingen åstadkoms eftersom leverantören kvalificerar sig att delta i upp-

handlingen genom att endast lämna ett preliminärt intyg. Eftersom ESPD-systemet som så-

dant, i princip alltid, dock förutsätter att leverantören någon gång under upphandlingen läm-
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nar kompletterande dokument innebär det att de administrativa resurserna endast ”förflyttas” 

från att utnyttjas i början av upphandlingen till senare. Att upphandlande myndighet begär 

kompletterande dokument är befogat, eftersom de ska säkerställa att rätt leverantörer deltar 

och sedermera tilldelas kontrakt.
246

 En förändring av ESPD-systemets grundläggande upp-

byggnad torde därför inte vara aktuellt. Däremot bör det finnas andra åtgärder som upphand-

lande myndighet kan vidta för att bidra till att ESPD-systemet blir bättre tillgängliggjort och 

användarvänligt. Grundtanken med ESPD-systemet är god och därför skulle åtgärder som 

förbättrar systemets tillämplighet kunna bidra till att SME-företagens deltagande ökar.  

 

Kunskap om hur ESPD-systemet ska användas är av stor betydelse.
247

 Genom att upphand-

lande myndighet i, förslagsvis, upphandlingsdokumenten alltid lämnar omfattande informa-

tion om ESPD-systemet som sådant och hur det ska tillämpas ökar förståelsen för systemet. 

Det bör därför vara ett krav på att upphandlande myndighet, då upphandlingen omfattas av 

ESPD-systemet
248

, ska tillgängliggöra information om systemet i upphandlingsdokumenten. 

ESPD-systemet ställer höga krav på upphandlande myndighet avseende hur de formulerar, 

utformar och tillhandahåller ESPD-formulär. Eftersom ESPD-formulär integrerade i upphand-

lingsverktyget anses vara mest lättillgängliga bör dessa användas.
249

 Det kan ifrågasättas om 

övriga sätt att tillhandahålla ESPD-formulär ska slopas.
250

 Genom att upphandlande myndig-

het endast får möjlighet att tillhandahålla ESPD-formulär på ett sätt skapas en förutsebarhet 

och leverantörerna kan lägga energi på att lära sig endast ett ESPD-formulär. Det bör bidra till 

att den upplevda administrativa bördan minskar på sikt. Det bör vidare påpekas att ESPD-

systemet fortfarande är nytt att tillämpas. Vid uppstart av ett nytt system torde administrativa 

bördor upplevas och vara särskilt betungande, med tiden bör bördorna dock upplevas som 

mindre betungande. Det är därför möjligt att ESPD-systemet i framtiden då både upphandlan-

de myndigheter och leverantörer fått en ökad förståelse för hur ESPD-systemet bäst ska till-

lämpas kommer bidra till ett ökat deltagande av SME-företag.  

 

Eftersom ESPD-systemet är frivilligt att tillämpa kan en diskussion föras kring vad ett obliga-

toriskt system istället skulle medföra. Om ESPD-systemet vore obligatoriskt skulle det tro-

ligtvis inte bidra till att upphandlingen uppfattas som flexibel. Det skulle dock kunna medföra 

att upphandlande myndigheter lägger större energi på att utforma lättillgängliga och använ-
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darvänliga ESPD-formulär. Det torde bero på att myndigheten i de flesta fall har ett intresse 

av att få så många deltagare i upphandlingen som möjligt för att få en upphandling i konkur-

rens. Lättillgängliga och användarvänliga ESPD-formulär innebär troligtvis att leverantörer 

upplever det enklare att lämna rätt uppgifter och dessutom får fullständig information om vil-

ka kompletterande dokument som kommer att begäras. En god grund för planering av delta-

gandet i upphandlingen ges därmed, vilket torde skapa bättre förutsättningar att delta i offent-

liga upphandlingar för i synnerhet SME-företag. Om det vore obligatoriskt att lämna en egen-

försäkran skulle leverantörerna inte heller uppleva någon generell ökad börda vid gränsöver-

skridande upphandlingar då ESPD-systemet tillämpas. Att göra ESPD-systemet obligatoriskt 

skulle dock troligtvis vara en drastisk åtgärd. Det är troligt att både upphandlande myndighe-

ter och leverantörer skulle uppleva det upphandlingsrättsliga regelverket som än mer kom-

plext och svårt att hantera, vilket inte är önskvärt med hänsyn till de upphandlingsrättsliga 

regelverkens övergripande målsättning.
251

 Ovan framkommer även att ett frivilligt system kan 

innebära att lättillgängliga och användarvänliga ESPD-formulär tas fram. Det innebär att ett 

obligatoriskt ESPD-system inte kan anses vara en befogad och nödvändig åtgärd.  

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att ESPD-systemet i dagsläget inte bidrar till ett 

ökat deltagande av SME-företag i offentliga upphandlingar. ESPD-systemet utgör endast ett 

alternativ för hur leverantörerna kan välja att delta. Det synes dock finnas potential för ESPD-

systemet att generera ett ökat deltagande av SME-företagen, det förutsätter dock att upphand-

lande myndighet tillhandahåller information om ESPD-systemet som sådant samt lättillgäng-

liga och användarvänliga ESPD-formulär.  

5.3 Övriga bestämmelser 

5.3.1 Skyldighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp 

Att upphandla stora kontrakt kan innebära att SME-företagen upplever hinder att delta i upp-

handlingar av materiell karaktär.
252

 En av de bästa åtgärderna för att främja SME-företagens 

deltagande i offentliga upphandlingar har enligt EU-kommissionen ansetts vara att dela upp 

stora kontrakt i mindre delar.
253

  

 

Bestämmelsen som möjliggör en uppdelning av kontrakt i mindre separata delar
254

 innebär 

inte en skyldighet för upphandlande myndighet att faktiskt göra en uppdelning, den stadgar 

endast en motiveringsskyldighet till varför en uppdelning inte ska göras. För att upphandlande 
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myndighet ska besluta att göra en uppdelning krävs därför att den har incitament för det. Be-

slutet löper således risk att enbart grundas på myndighetens egna preferenser av vad som bäst 

kan gynna den. Det kan innebära att hänsyn inte alltid tas till SME-företagen. Ur konkurrens-

aspekt kan argumenteras för att upphandlande myndighet bör genomföra uppdelningar av 

kontrakt eftersom ju fler olika typer av företag som har möjlighet att delta, desto större chan-

ser får myndigheten att tilldela kontrakt till ”rätt” leverantör. I slutändan är det dock myndig-

heten som självständigt bedömer om uppdelning ska göras och detta beslut anses inte vara 

möjligt att överpröva.
255

 I ÄLOU och ÄLUF stadgades inte någon motiveringsskyldighet av-

seende uppdelning av kontrakt. Det är möjligt, och till och med troligt, att bestämmelsen i 

LOU och LUF kommer att tvinga upphandlande myndighet att reflektera över om en uppdel-

ning är möjlig och om det till och med är bättre än att upphandla ett stort kontrakt. Reflek-

tionen torde i fler fall än tidigare kunna leda till att uppdelning av kontrakt i någon mån ändå 

kommer att göras. 

 

Ett beslut att genomföra en uppdelning av kontrakt kan göras på kvantitativa eller kvalitativa 

grunder.
256

 Beroende på vad myndighetens beslut grundar sig på gynnas eller påverkas SME-

företagen på olika sätt.
257

 En uppdelning på kvantitativa grunder innebär att delarna direkt 

anpassas till SME-företagens kapacitet, vilket direkt torde innebära att fler företag, däribland 

SME-företag, får möjlighet att delta i upphandlingen och konkurrensen ökar. Mindre kontrakt 

är troligtvis lättare att hantera än större kontrakt oavsett vad kontraktet innebär för åtaganden. 

En uppdelning på kvalitativa grunder innebär att delarna anpassas till sådana sektorer inom 

näringslivet där SME-företagen är verksamma, vilket innebär direkt att fler SME-företag får 

möjligheter att delta i upphandlingen. Vilken av dessa former av uppdelning som bäst gynnar 

SME-företagen kan vara svårt att avgöra, båda formerna har positiv betydelse för SME-

företagen. En uppdelning på kvantitativa grunder innebär dock att upphandlingen i större ut-

sträckning också är öppen för alla typer av företag och inte ”enbart” för SME-företagen vilket 

således bidrar till ökad konkurrens. Om konkurrensen ökar kan SME-företagen riskera att 

chanserna att tilldelas kontraktet minskar. Det ska dock påpekas att syftet i grunden inte är att 

öka antalet kontrakt som tilldelas SME-företagen, utan endast att skapa bättre förutsättningar 

och möjligheter för SME-företagen att delta
258

, vilket båda former av uppdelningar ändå i 

någon mån gör.  
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Oavsett på vilken grund en uppdelning görs har upphandlande myndighet möjlighet att be-

stämma att flera delar ska tilldelas en och samma leverantör eller att en leverantör ska tilldelas 

en kombination av delar.
259

 Dessa möjligheter för upphandlande myndighet har ansetts vara 

befogade eftersom de anses verka som incitament för myndigheten att sakligt överväga en 

uppdelning av ett kontrakt.
260

 Om dessa möjligheter inte fanns skulle regelverket sakna flexi-

bilitet och riskera att myndigheten istället helt avstår från att göra en uppdelning. För upp-

handlande myndighet innebär flexibiliteten att förutsättningar i det enskilda fallet får och kan 

påverka huruvida en uppdelning av kontrakt ska göras. Frågan som dock bör ställas är om 

flexibiliteten innebär nackdelar för SME-företagen. Eftersom det inte är tvingande att göra en 

uppdelning av kontrakt och dessutom fritt för myndigheten att besluta hur delarna sedermera 

ska tilldelas riskerar SME-företagen de facto att bli förbisedda. Som nämnt, är det dock av 

stor betydelse för bestämmelsens genomslag att myndigheten faktiskt har incitament att 

genomföra en uppdelning. Om myndigheten beslutar att flera delar ska tilldelas en och samma 

leverantör, eller i kombination, är det dock troligt att de leverantörer som väljer att delta i 

upphandlingen i större utsträckning, än om delkontrakten ska tilldelas del för del, är stora fö-

retag och inte SME-företag. Det torde bero på att stora företag normalt har större kapacitet, 

bland annat yrkesmässigt, än SME-företag och därför bedömer sina chanser som goda att till-

delas flera delar av ett kontrakt.  

 

Om en leverantör lämnar anbud på flera delar eller samtliga delar av ett kontrakt är det oklart 

enligt direktivens bestämmelser
261

 om den får lämna ”rabatt” till upphandlande myndighet.
262

 

Diskussionen om rabatt ska vara tillåtet att lämna aktualiserar frågan på hur man ser på pengar 

och pris i samband med upphandling. Ett stort företag har ofta större resurser
263

 och därmed 

också utrymme att lämna rabatt och vice versa avseende SME-företag. Att inte tillåta leveran-

törer att lämna rabatt bör därför vara i linje med bestämmelsens målsättning. Med hänsyn till 

SME-företag borde upphandlande myndigheter således inte godta rabatter, det synes dock inte 

föreligga något rättsligt hinder mot detta. Ur konkurrensaspekt kan det dock framhållas att 

låta upphandlande myndigheter godta rabatter kan vara fördelaktigt. Syftet med offentlig upp-

handling är bland annat att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel och underlät-

ta för företag att göra affärer med offentlig sektor.
264

 Att tillåta rabatter skulle bidra till att 
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upphandlande myndighet sänker priset på det upphandlingen gäller, samtidigt som konkurren-

sen ökar. En ökad konkurrens torde synas eftersom företagen i större utsträckning kan kon-

kurrera avseende priset på det upphandlande myndighet efterfrågar. Det skulle också underlät-

ta för företagen eftersom de enklare kan betrakta delkontrakten som en gemensam enhet. Det 

synes således inte vara oproblematiskt att uteslutande förbjuda rabatter, en intresseavvägning 

måste göras avseende SME-företagens och de stora företagens möjligheter att konkurrera med 

pris. Att tillåta alternativt förbjuda rabatt synes på olika sätt gynna konkurrensen, vilket inne-

bär att varken det ena eller det andra strider mot upphandlingsrättens övergripande mål
265

. Det 

torde vara därför lagstiftaren inte har valt att införa en bestämmelse som förbjuder rabatter. 

Ska en upphandling genomföras med syfte att gynna SME-företagen bör rabatter dock inte 

godtas, vilket förslagsvis bör framgå i upphandlingsdokumenten. 

 

Sammanfattningsvis kan bestämmelsen som stadgar en motiveringsskyldighet för upphand-

lande myndighet avseende uppdelning av kontrakt betyda att bättre förutsättningar för SME-

företag att delta i offentliga upphandlingar skapas. På grund av att det endast föreligger en 

motiveringsskyldighet för upphandlande myndighet och beslutet om och hur uppdelningen 

ska ske helt är upp till myndigheten att fatta, riskerar bestämmelsen dock att bli ”tandlös”. 

Bestämmelsen får således endast någon egentlig betydelse för SME-företagen om en uppdel-

ning av ett kontrakt faktiskt görs. Eftersom myndighetens beslut inte är möjligt att överpröva 

innebär det också på den grunden att bestämmelsen är ”tandlös”. Bestämmelsen riskerar att 

till viss del förbises av myndigheten eftersom den inte löper någon betydande risk att försättas 

i en överprövningssituation. Det bör dock påpekas att en överprövning bör kunna åstadkom-

mas om beslutet att inte genomföra en uppdelning av kontraktet på något sätt strider mot de 

upphandlingsrättsliga principerna.
266

 Det är dock upp till leverantören att visa att den har lidit 

skada eller risk för skada
267

, vilket kan innebära att administrativa resurser behöver utnyttjas 

som SME-företag eventuellt har svårt att avvara och därför istället väljer att avstå från att an-

söka om överprövning.  

5.3.2 Högsta tillåtna takbelopp på leverantörs årsomsättning 

Likt upphandlingar av stora kontrakt kan krav på leverantörens årsomsättning innebära att 

SME-företag upplever hinder av materiell karaktär att delta i offentliga upphandlingar.
268

 Hu-

vudregeln är att kravet på minsta omsättning inte får sättas till ett högre belopp än två gånger 
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så högt som upphandlingens uppskattade värde.
269

 Regeln är dock försedd med undantaget att 

om det finns särskilda skäl med hänsyn till upphandlingsföremålets art får myndigheten sätta 

ett högre omsättningskrav. Om myndigheten vill tillämpa ett undantag har den en motiver-

ingsskyldighet för detta.
270

 Det framstår därför som att myndigheten relativt enkelt kan und-

komma huvudregeln. Utgångspunkten är dock att huvudregeln gäller, vilket torde bidra till att 

en förutsebarhet skapas för leverantörer.  

 

Upphandlande myndighets möjlighet att frångå huvudregeln innebär att bestämmelsen, likt 

bestämmelsen avseende uppdelning av kontrakt, riskerar att bli ”tandlös”. Vad som skiljer 

denna regel mot ovanstående torde dock vara att myndighetens beslut att frångå huvudregeln i 

större utsträckning bör vara möjligt att överpröva, särskilt med hänsyn till proportionalitets-

principen. Kravet får således inte sättas högre än vad som är ändamålsenligt för den aktuella 

upphandlingen. Det ankommer dock på den eller de missnöjda leverantörerna att ansöka om 

överprövning
271

, vilket kan innebära att administrativa resurser hos leverantörerna behöver 

utnyttjas, vilket SME-företag kan ha svårt att avvara. Det kan resultera i att vissa SME-företag 

väljer att inte ansöka om överprövning och kanske också avstår från att delta i upphandlingar 

som har högre omsättningskrav än enligt huvudregeln. Så länge kravet som upphandlande 

myndighet sätter står i proportion till kontraktsföremålets art bör myndigheten få frångå hu-

vudregeln. I ett sådant läge är det troligtvis svårt att åstadkomma en lyckad överprövning för 

missnöjd leverantör. Det bör vara relativt enkelt för upphandlande myndighet att hänvisa till 

och motivera varför kravet står i proportion till upphandlingens art, bland annat eftersom sär-

skilda skäl som möjliggör avsteg från huvudregeln exemplifieras i LOU-direktivet.
272

 

 

I LUF stadgas inget högsta tillåtna krav på takbelopp för leverantörens årsomsättning.
273

 Dock 

bör upphandlande enhet inte vara helt fri att sätta valfritt omsättningskrav med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen. Av ovan nämnt torde också överprövning av ”för högt” omsätt-

ningskrav enligt LUF vara möjligt. LUF ger dock ingen förutsebarhet för vilket omsättnings-

krav som kommer att sättas och det är därför troligt att någon skillnad i SME-företagens del-

tagande inte kommer synas i upphandlingar enligt LUF.  

 

Sammanfattningsvis betyder bestämmelsen som stadgar ett högsta krav på leverantörens års-

omsättning att SME-företag erhåller en förutsebarhet avseende vilket krav på finansiell ställ-
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ning som kommer sättas i offentliga upphandlingar som genomförs enligt LOU. Det är även 

troligt att bestämmelsen betyder att bättre förutsättningar skapas för SME-företagen att delta 

eftersom de mindre företagen generellt har en lägre omsättning. Det är svårt att säga i vilken 

utsträckning bestämmelsen kommer få betydelse för SME-företagen om upphandlande myn-

dighet frångår huvudregeln, då är bestämmelsen inte till någon nytta mer än att SME-

företagen får en riktlinje för hur krav på finansiell ställning kan komma att sättas. 

5.3.3 Dialog 

SME-företag upplever ofta hinder av affärsmässig karaktär då de ska delta i offentliga upp-

handlingar. Dessa hinder beror bland annat på att upphandlande myndighet har bristande kun-

skap om marknaden och således om de verksamma företagen.
274

 Det kan resultera i att myn-

digheten tar fram upphandlingsdokument innehållande komplexa formuleringar och krav som 

inte motsvarar vad företagen på marknaden kan leverera. Många av kraven torde också upp-

fattas som irrelevanta för SME-företagen och således bidra till att företagen på den grunden 

väljer att avstå från att delta i upphandlingen. Krav uppfattas troligtvis som irrelevanta om de 

inte har någon direkt koppling till det egentliga upphandlingsföremålet.
275

 Dialog är ett sätt 

för företagen, framförallt SME-företagen, att öka förståelsen för vad upphandlande myndighet 

efterfrågar och kommer ställa för krav. Dialogen torde därigenom innebära att SME-företagen 

skapar bättre förutsättningar för sitt deltagande.  

 

Dialog före en upphandling bör ha stor betydelse för SME-företagen eftersom upphandlande 

myndighet tidigt får en bild över vad marknaden erbjuder och således får möjlighet att utfor-

ma relevanta krav för upphandlingen.
276

 Genom tidig dialog kan myndigheten bland annat 

också ta ställning till huruvida ett kontrakt med fördel kan delas upp i mindre delar och vad ett 

rimligt omsättningskrav är. Dialog före upphandlingen bör därför bidra till att myndigheten 

skapar incitament att faktiskt genomföra vissa av bestämmelserna med målsättning att minska 

hinder av materiell karaktär för SME-företagen.  

 

Dialog under en upphandling är befogat eftersom det till viss del kan undanröja eventuella 

svårigheter för leverantörerna att tolka eller förstå ställda krav. Utrymmet för fel och brister i 

lämnade anbud torde därför kunna minskas och således skapa bättre förutsättningar för leve-

rantörerna att upprätta korrekta konkurrenskraftiga anbud. Dialog under en upphandling bör 
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också till viss del minska administrativa bördor för SME-företagen. Upplever leverantörerna 

svårigheter, med att exempelvis tolka ett ställt krav, får leverantören be myndigheten om ett 

förtydligande, vilket kan innebära att någon administrativ börda avseende tolkning av ställda 

krav inte behöver uppstå. En dialog efter avslutad upphandling är till stor nytta för de leveran-

törer som inte tilldelades kontraktet, eftersom de ges fullständig information om skälen till 

varför de inte vann upphandlingen. Leverantörerna ges således konstruktiv feedback som de 

sedermera i kommande upphandlingar kan utnyttja. Även upphandlande myndighet kan dra 

nytta av att kommunicera tilldelningsbeslutet eftersom de därigenom ökar kunskapen hos le-

verantörerna och därför torde kunna förvänta sig ökad konkurrens i framtida upphandlingar. 

De leverantörer som tilldelas kontraktet torde också ha ett intresse av dialog, i form av upp-

följning, efter avslutad upphandling för att få en bild av om leveransen varit till belåtenhet. 

Uppföljningen bör bidra till att eventuella brister i leverans och kravuppfyllande upptäcks och 

därför kan åtgärdas. Det innebär vidare att företaget också i kommande liknande upphand-

lingar har god kunskap och därigenom upplever att bättre förutsättningar att delta har skapats. 

Om upphandlande myndigheter inte gör uppföljningar riskerar troligtvis konkurrerande före-

tag att skapa en misstro till upphandlingssystemet som sådant, vilket inte är önskvärt med 

tanke på att målsättningen är att öka SME-företagens deltagande. Misstron skulle troligtvis 

bestå i att leverantörer uppfattar det som att upphandlande myndigheter inte tar upphandling-

en på allvar och att myndigheterna själva inte har ett verkligt intresse av att åstadkomma en 

lyckad upphandling.  

 

Huvudregeln är att all kommunikation i offentlig upphandling ska ske genom elektroniska 

medel.
277

 Det föreligger inte något krav på att dialogen ska ske elektroniskt före en upphand-

ling, vilket beror på att upphandlingsprocessen inte har startat och LOU:s och LUF:s bestäm-

melser då inte är aktuella. Om dialog förs före en upphandling med leverantörer som sederme-

ra deltar i upphandlingen ska samtliga leverantörer informeras om upplysningar av relevans 

som har lämnats, vilket dock ska tillgängliggöras via elektroniska medel i samband med att 

upphandlingen startar.
278

 Elektronisk kommunikation bidrar till att administrativt arbete kan 

minskas, både för upphandlande myndighet och leverantör.
279

  

5.3.4 Övriga bestämmelsers bidrag till ett ökat deltagande av SME-företag 

Huruvida bestämmelsen som stadgar en motiveringsskyldighet för upphandlande myndighet 

avseende uppdelning av kontrakt kan öka SME-företagens deltagande är beroende av om 
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uppdelningar faktiskt görs och på vilket sätt. Bestämmelsen är ”tandlös” så till den grad att ett 

ökat deltagande hos SME-företag inte kan åstadkommas om upphandlande myndighet inte 

bedömer det lämpligt med uppdelning av kontrakt och ser positiva effekter av det. Förutsatt 

att upphandlande myndighet beslutar att dela upp ett kontrakt, torde ett ökat deltagande av 

SME-företagen dock synas, framför allt om uppdelningen görs på kvalitativa grunder. SME-

företagen får då en direkt möjlighet att delta eftersom upphandlingen är anpassad med hänsyn 

till de verksamma företagen. Det är möjligt att ett ökat deltagande hos SME-företag också 

kommer ske om uppdelningar görs på kvantitativa grunder, dock kanske inte i lika stor ut-

sträckning eftersom uppdelningen då innebär att upphandlingen fortfarande är ”anpassad” till 

fler olika typer av företag. Den potentiellt ökade konkurrensen kan möjligtvis verka avskräck-

ande för SME-företagen. Att påpeka är att oavsett på vilken grund en eventuell uppdelning 

görs kvarstår alltid möjligheten för de stora företagen att också delta. Det innebär att ett ökat 

deltagande av SME-företag alltid kommer att öka konkurrensen, vilket torde ge positiva ef-

fekter för upphandlande myndigheter och att användningen av offentliga medel effektiviseras.  

 

Det kan ifrågasättas om en skyldighet för upphandlande myndigheter att dela upp kontrakt, 

exempelvis då upphandlingens totala uppskattade värde uppgår till ett särskilt belopp, ska 

införas för att säkerställa ett ökat deltagande av SME-företag. Ett sådant krav skulle troligtvis 

gynna SME-företagen, däremot torde det skapa svåra praktiska problem för upphandlande 

myndigheter att följa i praktiken. I vissa fall är det rentav inte möjligt att dela upp ett kontrakt 

med hänsyn till, exempelvis, garanti- eller ansvarsfrågor som kräver att en och samma leve-

rantör utför alla delar av uppdraget.
280

 En skyldighet att dela upp kontrakt för upphandlande 

myndighet torde också innebära att upphandlingssystemet som sådant upplevs betungande 

och komplext av framförallt myndigheterna. En negativ inställning till upphandlingssystemet 

bidrar inte till ett gott näringslivsklimat. I dagsläget får därför motiveringsskyldigheten anses 

vara en tillräcklig åtgärd för att skapa bättre förutsättningar för SME-företagen. Att vända på 

bestämmelsen, det vill säga att införa en skyldighet för upphandlande myndighet att genomfö-

ra en uppdelning av kontrakt med motiveringsskyldighet för att få frångå regeln kan dock vara 

ett alternativ. Genom den bestämmelsen skulle hänsyn till SME-företag alltid behöva tas. Det 

bör dock påpekas att motiveringsskyldigheten inte bör vara alltför sträng, med hänsyn till att 

vissa upphandlingar de facto inte gå att genomföra i uppdelad form. Bestämmelsen som den 

är utformad idag torde dock vara tillräcklig, eftersom den ändå i viss mån bidrar till att SME-

företagen ges hänsyn.  
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Avseende hur bestämmelsen som stadgar ett högsta tillåtet krav på leverantörens årsomsätt-

ning kan öka SME-företagens deltagande är bland annat beroende av, likt bestämmelsen ovan, 

i vilken utsträckning upphandlande myndighet faktiskt inte sätter ett högre omsättningskrav 

än vad huvudregeln tillåter. Förutsatt att myndigheten sätter kravet enligt huvudregeln torde 

vissa goda förutsättningar kunna skapas för SME-företag. Generellt är ett lägre omsättnings-

krav att föredra ur SME-företagens perspektiv eftersom de, gentemot stora företag, faktiskt 

vanligen har en lägre omsättning.
281

 Däremot bör det påpekas att omsättningskravet fortfaran-

de kan riskera att bli högt eftersom det är beroende av vad upphandlingens totala värde uppgår 

till, är upphandlingens totala värde högt kan myndigheten också sätta ett högre omsättnings-

krav. De stora företagen kommer således fortfarande ha större möjligheter än SME-företag 

oberoende vad omsättningskravet sätts till. Ett lägre omsättningskrav gynnar även de stora 

företagen, vilket kan innebära att också deras deltagande i offentliga upphandlingar ökar.
282

 

Ett ökat deltagande av både SME-företag och stora företag innebär således att konkurrensen 

ökar. En skyldighet för upphandlande myndighet att inte frångå huvudregeln, hade ur SME-

företagens perspektiv, varit att föredra. Dock, likt en eventuell skyldighet att genomföra upp-

delningar av kontrakt, skulle det bli problematiskt att följa för upphandlande myndigheter i 

praktiken.  

 

Omsättningskrav är ett sätt för upphandlande myndighet att säkra leverantörernas kapacitet.
283

 

Även om upphandlande myndighet inte sätter ett högt omsättningskrav har de fortfarande 

andra möjligheter att ställa krav på leverantörernas finansiella ställning och säkra kapaciteten 

hos leverantörerna, exempelvis tillåts krav på en viss kvot mellan tillgångar och skulder.
284

 

Dessa krav kan fortsatt konkurrera ut SME-företagen. Återigen, syftet är dock inte att öka 

antalet kontrakt som tilldelas SME-företagen utan endast att skapa bättre förutsättningar för 

deras deltagande.
285

 Bestämmelsen avseende högsta tillåtna krav på leverantörens årsomsätt-

ning torde i vissa fall bidra till ett ökat deltagande, däremot är det troligt att också fler stora 

företag deltar samt att upphandlingens övriga krav på finansiella ställning gör att SME-

företagen avstår från att delta. För att SME-företagens deltagande ska öka krävs därför inte 

enbart att omsättningskravet är lågt utan också att övriga krav på bland annat finansiell ställ-

ning hålls på rimlig nivå.  
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 Se avsnitt 2.3. 
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 Om upphandlingens totala värde är högt har de stora företagen de facto lättare att bemöta kravet på omsätt-

ningen. 
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Bestämmelserna som i flera avseenden möjliggör dialog mellan upphandlande myndighet och 

leverantörer kommer troligtvis till viss del bidra till att fler SME-företag deltar i offentliga 

upphandlingar. Genom dialogen skapas således en ökad förståelse för marknaden och upp-

handlande myndighet torde i större utsträckning kunna fatta välgrundade beslut avseende, 

bland annat, de regler som kan minska hinder av materiell karaktär. Både dialog under och 

efter upphandlingen torde bidra till en ökad förståelse hos SME-företagen av vad som efter-

frågas och således skapa en förutsebarhet över hur de ska delta i kommande offentliga upp-

handlingar. Dialog skapar därför bättre förutsättningar för SME-företagens deltagande i of-

fentliga upphandlingar. För att SME-företagens deltagande ska öka krävs dock inte enbart en 

dialog utan också att bestämmelserna som minskar de materiella hindren efterföljs. Upphand-

lande myndighet måste således ta hänsyn till marknaden och inte utforma komplexa upphand-

lingsdokument med krav som uppfattas irrelevanta och orimliga.  



61 
 

6. Slutsatser 

6.1 Avslutande kommentarer 

Av analysen framgår att det i de upphandlingsrättsliga regelverken finns vissa bestämmelser 

som kan bidra till ett ökat deltagande av SME-företag i offentliga upphandlingar, och således 

bidra till effektiv användning av offentliga medel. Mest troligt är att ESPD-systemet i dagslä-

get dock inte bidrar till ökat deltagande eftersom det inte minskar SME-företagens administra-

tiva börda. Övriga bestämmelser kan däremot i viss mån bidra till att hinder av materiell och 

affärsmässig karaktär minskar och därför påverka SME-företagens deltagande positivt. 

 

För SME-företag betyder ESPD-systemet ett alternativ för hur de kan delta i offentliga upp-

handlingar. ESPD-systemets grundläggande uppbyggnad förutsätter att leverantörerna någon 

gång under upphandlingen lämnar kompletterande dokument. Det innebär, jämfört med om 

leverantören kvalificerar sig att delta på vanligt vis, att någon minskning av administrativ 

börda inte sker. ESPD-systemet är inte heller tillräckligt lättillgängligt och användarvänligt. 

För att ESPD-systemet ska få den tänkta betydelsen för SME-företag, det vill säga minska 

deras administrativa börda och öka deras deltagande, krävs att åtgärder vidtas. Det ställer krav 

på upphandlande myndighet innebärande att de ska tillgängliggöra information om hur ESPD-

systemet ska användas i upphandlingsdokumenten och tillhandahålla användarvänliga ESPD-

formulär integrerade i upphandlingsverktyg. ESPD-systemet är fortfarande nytt att tillämpa. 

Vid uppstart av ett nytt system torde administrativa bördor upplevas och vara särskilt betung-

ande, med tiden bör bördorna dock upplevas som mindre betungande. Det är därför möjligt att 

ESPD-systemet i framtiden då både upphandlande myndigheter och leverantörer fått en ökad 

förståelse för hur systemet bäst ska tillämpas kommer bidra till ett ökat deltagande av SME-

företag. 

 

Av stor betydelse för SME-företagens deltagande är bestämmelser som kan minska hinder av 

materiell och affärsmässig karaktär. Vilka krav och uteslutningsgrunder som stipuleras i upp-

handlingsdokumenten har i många fall avgörande betydelse för SME-företagens deltagande. 

Genom att dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer sker före, under och efter 

en upphandlingsprocess erhåller båda parter kunskap om bland annat vilka krav som är rele-

vanta att ställa och varför. Dialogen kan bland annat bidra till att upphandlande myndighet får 

incitament att dela upp ett kontrakt i separata delar och sänka omsättningskrav. En uppdelning 

av kontrakt i mindre delar och sänkt omsättningskrav kan till viss del skapa bättre förutsätt-

ningar för SME-företagens deltagande och såldes öka företagens deltagande. Båda bestäm-
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melserna är dock ”tandlösa” vilket innebär att de inte får någon egentlig betydelse för SME-

företagen så länge upphandlande myndighet inte tillämpar dem på tänkt sätt.  

 

Avslutningsvis bör påpekas att de upphandlingsrättsliga regelverken ger goda förutsättningar 

för SME-företagen att delta i offentliga upphandlingar. Av analysen följer dock att det inte är 

regelverket i sig som får betydelse eller bidrar till ett ökat deltagande av SME-företagen, utan 

tillämpningen av regelverket. Det är således upp till upphandlande myndigheter att, med hjälp 

av regelverket, skapa bättre förutsättningar för SME-företagen och därmed generera ökad 

konkurrens och effektiv användning av offentliga medel. Av analysen kan även slutsatsen 

dras att bestämmelserna i så stor utsträckning som möjligt bör tillämpas i samklang med var-

andra för att skapa de allra bästa förutsättningarna för SME-företagen.  
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