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1 Inledning   
 

1.1 Problembakgrund  

Över 25 år har gått sedan det fösta direktivet om offentlig upphandling antogs, men de 

ekonomiska resultaten är fortfarande inte tillfredsställande. I meddelanden om offentlig 

upphandling inom Europeiska unionen (EU), beskriver kommissionen läget för den 

offentliga upphandlingen i EU och föreslår förändringar, liksom förändringen av de 

instrument som är möjliga att använda – något kommissionen påpekade redan 1995 i sin 

grönbok i ämnet.1 Bland de prioriterade mål som kommissionen angav i sitt 

meddelande märks bland annat förenklingar rättsreglerna och anpassa dem till IT-

åldern.2  

 

EU-direktiven för offentlig upphandling håller för närvarande på att omarbetas. De 

direktiv som styr upphandling av varor, tjänster samt upphandling inom områden för 

vatten, energi, transporter och telekommunikation ersätts av två direktiv, det klassiska 

direktivet och försörjningsdirektivet. Det klassiska omfattar upphandling av varor, 

tjänster och byggentreprenader och försörjningsdirektivet reglerar upphandling av 

vatten, energi, transporter och telekommunikation. Målet med de nya direktiven är att 

göra den rättsliga ramen mindre komplicerad och mer överblickbar och uppmuntra till 

en ökad användning av datorstödda rutiner.3  

 

Bland de nyheter som återfinns i direktiven hittar man ett nytt upphandlingsförfarande, 

den så kallade konkurrenspräglade dialogen. Förfarandet är avsett att användas vid 

situationer då det inte är möjligt att i de tekniska specifikationerna ange vad som krävs 

för att tillgodose den upphandlande myndighetens behov. Vidare införs en ny 

inköpsprocess, det dynamiska inköpssystemet och också möjligheten att tilldela 

kontrakt efter en elektronisk auktion.4 Användning av dessa nya element i offentlig 

upphandling skall främja en mindre kostsam upphandlingsprocess, öka snabbheten i 

                                                 
1 Kommissionens grönbok 27 nov-1996.  
2 Andra mål var att förbättra efterlevnaden av gällande regler, att öka antalet aktörer som lämnar anbud på 
kontrakt och att förstärka synergieffekterna mellan reglerna för offentlig upphandling och EU: s politik på 
andra områden. 
3 http://europa.int/publicprocurement/index_sv.htm, besökt 2005-04-24. 
4 Dir. 2004/18/EG om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (klassiska 
direktivet), art. 29, 33 och dir. 2004/17/EG om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 
och posttjänster (försörjningsdirektivet), art. 15 och 56. 
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systemet och öka konkurrensen. Det är dock viktigt att principer om bland annat 

likabehandling, principen om insyn och öppenhet, samt proportionalitetsprincipen inte 

riskerar att åsidosättas genom tillämpningen av nya elementen i offentlig upphandling. 

Det är också viktigt att de nya förfarandena verkligen utrustas med de egenskaper som 

kommissionen har tillskrivit dem i direktiven.   

 

Aktörer inom offentlig upphandling står således inför nya utmaningar. Det är därför 

relevant att undersöka hur dessa nya former kommer att fungera eller hur det bör 

fungera samt vilka möjligheter och risker som är förenat med tillämpningen av dem. 

 

1.2 Problemformulering  

 Hur fungerar den konkurrenspräglade dialogen, det dynamiska inköpssystemet 

och elektronisk auktion i förhållande till viktiga principer inom EU? 

 

Denna fråga leder till följande följdfrågor: 

 Vilka möjligheter medför användandet av dem? 

 Vilka är de eventuella riskerna med de nya elementen i offentlig upphandling? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är i huvudsak att föra en kritisk diskussion av de nya direktiven 

inom offentlig upphandling. Denna ansats mynnar ut i att försöka att klarlägga vad de 

nya elementen inom offentlig upphandling innebär för både beställare och 

anbudsgivare, i form av nya möjligheter och risktagande. 

 

1.4 Avgränsningar  

De båda nya direktiven har genomgått fler förändringar än de som redan nämnts ovan. 

Bland de mer omfattande förändringarna gäller nya regler om ramavtal och även 

bestämmelser om inköpscentraler. Angående användningen av ramavtal är det infört i 

det klassiska direktivet möjligheten för upphandlande myndigheter att ingå ramavtal 

med en eller flera leverantörer. Denna möjlighet fanns tidigare endast i 

försörjningsdirektivet men har nu utökats att gälla även det klassiska direktivet.5 Vidare 

införs bestämmelser om användning av inköpscentraler, vilket inte varit reglerat i 

                                                 
5 SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler, s. 271 och dir. 2004/18/EG art. 32. 
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tidigare lagstiftning. Denna typ av inköp är per definition avsedd när en upphandlande 

myndighet förvärvar varor och/eller tjänster som är avsedda för andra upphandlande 

myndigheter. Möjligheten att anskaffa varor och/eller tjänster via inköpscentral står 

öppen för såväl upphandlande myndigheter enligt det klassiska direktivet som för 

upphandlande enheter i försörjningsdirektivet.6  

 

Målet var från början att göra en inventering av alla de större nyheterna som presenteras 

i de nya direktiven. Det innebär dock att uppsatsen blir väsentligt mycket mer 

omfattande än som var tänkt och med ett sådant brett problemområde räcker inte tiden 

till att göra en tillräckligt djup analys. Av den anledningen har endast tre nya 

upphandlingsförfaranden och processer valts ut, vilket är mer anpassat till denna 

uppsats format. Att det är just konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem och 

elektronisk auktion som är utvalda för analys i denna uppsats har sin grund i att dessa 

nya upphandlingsförfaranden är till sin form helt nya element i upphandlingsprocessen. 

Dessutom är de ett resultat av att försöka öka dynamiken och flexibiliteten i 

upphandlingsprocessen, som annars anses vara stel och belastad med komplicerade 

regler och tung byråkrati.7

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas med en genomgång av den hitintills gällande 

lagstiftningen inom offentlig upphandling. Det vill säga att ange ramen för reglerverket. 

Det följs av en inventering av de allmänna rättsprinciper som gäller inom EG. Därefter 

kommer den svenska historiken inom offentlig upphandling att presenteras. Det görs för 

att visa på utvecklingen inom området och hur synen på offentliga inköp har förändrats. 

Även den svenska lagstiftningen kommer att ges plats i uppsatsen. Också de nordiska 

länderna är mitt uppe i arbetet att införliva de nya direktiven i nationell lagstiftning. I 

uppsatsen kommer en kort presentation av dessa arbeten att presenteras, då vägledning 

från dessa arbeten är relevant för tolkningen av de nya elementen i denna uppsats. 

 

De nya elementen i direktiven ges ett beskrivande format utifrån direktiven och i viss 

mån svenska utredningar och också danska.  Rena beskrivningar av ett förfarande kan 

                                                 
6 SOU 2005:22 s. 283 f, 483 f och dir. 2004/18/EG art. 11.1 samt dir. 2004/17/EG art. 29.1.  
7 Nilsson, Bergman, Pyddoke: Den svåra beställarrollen – om konkurrensutsättning i offentlig sektor, 
SNS Förlag, Stockholm, 2005, s. 156. 
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bli alltför abstrakta. För att underlätta förståelsen av hur de nya förfarandena är avsedda 

att fungera kommer de att illustreras med fiktiva upphandlingssituationer.  
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2 Metod 
 

2.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen behandlar former av offentlig upphandling. Inköp av upphandlande enheter 

betalas med skattemedel och dessa resurser bör ses som knappa sådana. Det är därför 

viktigt att upphandlande enheter använder dessa medel effektivt och inte förbrukar dem 

på grund av slösaktigt genomförda upphandlingar. Det bedöms därför vara motiverat att 

genomföra uppsatsen ur ett ekonomiskt perspektiv. Offentlig upphandling präglas i stor 

utsträckning av ett konkurrenstänkande och det i sin tur bygger på att köpare och säljare 

skall kunna uppnå bästa vara/tjänst för bästa pris. Med andra ord ett mycket ekonomiskt 

präglat tänkande. Problemområdet kommer således att analyseras utifrån ett 

rättsekonomiskt perspektiv. Närmare beskrivning av det rättsekonomiska perspektivet 

följer nedan.  

 

Utöver det ekonomiska perspektivet är det relevant att analysera frågeställningar utifrån 

olika intressen. En stor del av upphandlingsreglerna handlar om vägen fram till 

tilldelning av kontrakt. Därför är det inte bara hänsyn till skattebetalarnas pengar som 

bör beaktas, utan också de aktörer som är inblandande i den enskilda 

upphandlingsprocessen. Det måste finnas starka incitament för aktörerna inom offentlig 

upphandling att tillämpa nya regler så att de inte förblir en enbart en vision, utan någon 

verklig effekt. Inom offentlig upphandling är det framför allt tre intressenter som är av 

betydelse, upphandlande enhet8, leverantören9 och skattebetalaren. Vid analys av det 

utvalda problemområdet är det beställarens och leverantörens intresse som kommer att 

beaktas. Närmare om vad för intressen som är värt att skydda kommer att redogöras för 

nedan. 

 

2.1.1 Ekonomiskt perspektiv på upphandlingsreglerna  

                                                 
8 I uppsatsen kommer två begrepp att användas angående tituleringen på den upphandlande parten. Det 
ena är upphandlande enhet, vilket avser upphandlande part, vare sig det handlar om upphandling enligt 
det klassiska direktivet eller försörjningsdirektivet. Den andra benämningen är upphandlande myndighet, 
vilket avser upphandling enligt det klassiska direktivet. För denna uppsats är det främst där 
konkurrenspräglad dialog behandlas som den senare benämningen är aktuell.  
9 I uppsatsen kommer leverantör att användas som begrepp på aktörer som ännu inte har gått in som 
anbudsgivare i en upphandling. Följaktligen kommer begreppet anbudsgivare att används där 
anbudsgivningen har startat. 
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EG-direktiv och svensk lagstiftning angående offentlig upphandling präglas av en 

grundläggande ekonomisk tanke. Det ekonomiska perspektivet kan sägas mynna ut i att 

öka medborgarnas nytta genom att reglerna om offentlig upphandling skyddar 

medborgarna i egenskap av skattebetalare och som brukare av de samhällstjänster den 

offentliga sektorn erbjuder. Den offentliga upphandlingen skall leda till att medborgarna 

erhåller produkter/tjänster till ett så lågt pris som möjligt, men lagen begränsar 

utrymmet hur den upphandlande enheten får gå till väga för att komma fram till att rätt 

pris betalas för rätt vara och/eller tjänst. 

 

I det följande kommer det ägnas en diskussion åt utgångspunkter för 

konkurrensutsättning och dess förhållande till upphandlingsreglerna. Bland ekonomer 

råder det delade meningar om vad som är bäst avseende marknadsmekanismer, särskilt 

med tanke på avsaknaden av strukturella ordningar och under vilka förutsättningar 

konkurrens skall gälla. Med strukturella ordningar avses rättsregler. En del ekonomer 

menar att strukturen på marknaden spelar mindre roll än existensen av fungerande 

priskonkurrens.10 Sett ur ett upphandlingsperspektiv innebär det att upphandlingsregler 

kan vara till mer skada än till nytta eftersom regleringen stör marknadens naturliga 

mekanismer. Andra ekonomer menar att ju fler företag som verkar på marknaden desto 

större sannolikhet att en sådan struktur skapar konkurrens.11 Varken teorier om 

marknadens egen kapacitet att lösa problem eller ett förordande för att ju fler företag på 

marknaden desto mer konkurrens, verkar vara lämpliga utgångspunkter inom ramen för 

denna uppsats. Anledningen till denna skepticism är att den senaste lagstiftningen om 

offentlig upphandling har inneburit att reglerna blivit mer omfattande, dels i mängd, 

dels i tillämpningsområde. Allt sedan 1900-talets början, fram till dagen lagstiftning och 

den som inom kort kommer att antas har lagreglerna inom offentlig upphandling blivit 

mer och mer detaljerade.12 Det pekar på att området är i behov av mer struktur och 

tydliggöranden och bör även studeras utifrån det perspektivet. Lagstiftningen har 

således utvecklats i riktning att begränsa upphandlarens handlingsutrymme, för att 

hämma eventuella handlingar som leder till att företag favoriseras.  

 

                                                 
10 Norberg: Stat, individ & marknad – sex skolor i samtida samhällsfilosofi, Nordstedts, 2000, s. 15 f. 
11 Nilsson, Berman och Pyddoke, s. 63. 
12SFS 1993:1468 Lag (1993:1468) om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 
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Vid analys av problemområdet för denna uppsats bör det istället vara motiverat att 

genomföra analysen utifrån ett synsätt som förespråkar att den fria konkurrensen 

säkerställs genom positiva åtgärder från statsmaktens sida. Det skulle då innefatta ett 

stort inslag av rättsliga principer och värderingar. En sådan lagtext blir till viss del tyngd 

av administrativa regler men de rättsliga principerna och värderingarna väger tyngre än 

en passiv inställning till administrativa begränsningar. I uppsatsen analysdel kommer 

dessa tankegångar att återkomma, dock inte med en speciell hänvisning till den ena eller 

andra skolan. Med denna redogörelse av viken förutsättning som är gällande avseende 

rättsregler inom offentlig upphandling, kommer diskussionen om rättsekonomi att följa. 

 

2.1.1.1  Rättsekonomiska antaganden 

När forskning sker med ett rättsekonomiskt perspektiv innebär det att handlingar tolkas 

utifrån ekonomiska termer. Handlingar utförs med syfte att hushålla med tillgångar på 

ett effektivt sätt. När man ägnar sig åt rättsekonomi så fokuserar man på de juridiska 

reglerna från ett nationalekonomiskt perspektiv. Annorlunda uttryckt är man intresserad 

av rättens roll i samhällsekonomin. Hur kan de juridiska reglerna främja välstånd och 

vad har olika juridiska lösningar för konsekvenser för samhällsekonomin?13  

 

För att kunna föra en diskussion med en rättsekonomisk grund måste vissa antaganden 

göras. Vid handel mellan köpare och säljare måste båda dessa parter göra olika val. Vid 

analys av dessa val är en viktig utgångspunkt att resurserna som parterna har att röra sig 

med inte är oändliga. Det leder i sin tur till att resurserna alltid anses som begränsande i 

förhållande till behoven. Således innebär en sådan utgångspunkt att man analyserar 

köparens konsumtion och säljarens produktion givet att parterna handlar med 

begränsade resurser. Det första grundläggande antagandet blir därmed att parterna i 

köp- och säljrelationer gör rationella val, ett val som maximerar den egna nyttan. Med 

nyttomaximering menas att inför ett val kommer en individ att välja det alternativ som 

maximerar individens egen nytta eller lycka mest.14 Alla individer är dock inte ense om 

vad nytta eller lycka är för något, och detta värde innebär olika saker för olika individer. 

Under osäkerhet väljs det alternativ som maximerar den förväntade nyttan.  

 

                                                 
13 Dahlman, Glader och Reidhav; Rättsekonomi – En introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 9 f. 
14 Dahlman, Glader och Reidhav, s. 14. 
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Det andra antagandet är genom att se till att ekonomisk effektivitet främjas bidrar det 

till att den sammanlagd välståndet i samhället ökar. Den lösning som bidrar till att den 

ekonomiska effektiviteten gynnas är den lösning som kommer att väljas. 15  

 

Vid beskrivning av dessa ekonomiska teorier och tankar är en av utgångspunkterna som 

ovan nämnts att ekonomisk effektivitet bör eftersträvas. Denna effektivitet leder till att 

användningen av samhällets resurser ökar och höjer därmed välståndet och välfärden i 

samhället. Det leder vidare till att skapa klarhet i vad välstånd och välfärd innebär. 

 

Välståndet ökar i och med ekonomisk effektivitet är det sammanlagda värdet av alla 

varor och tjänster som produceras. Värdet av dessa varor och tjänster varierar från 

person till person. Det är alltså ett samband mellan produktion och välstånd. Detta 

välstånd maximeras när varje vara och tjänst ägs av den som individ som har varit 

beredd att betala mest för varan eller tjänsten. Vad gäller välfärd är det också ett mått på 

den sammanlagda tillfredställelsen hos individer såsom välstånd är men måttstocken är 

inte pengar, utan nytta. 

 

Det är dock viktigt att när man tillämpar ett rättsekonomiskt angrepp på ett 

problemområde används ett antal antaganden. Dessa antaganden bygger på 

uppfattningar om hur människor och marknader fungerar. Antagandena är i vissa 

situationer mindre rimliga än i andra situationer och de förenklar verkligheten. Det är ett 

faktum att vissa antaganden aldrig blir fullt ut uppfyllda i verkligheten. Teoretiska 

fiktioner som perfekt kunskap, perfekt förutseende, perfekta och stabila jämvikter och 

många aktörer bör inte alltid tas som sanna. Vad innebär denna kritik av rättsekonomin 

som angreppssätt inom den juridiska forskningen?16 Inom ramen för denna uppsats 

finns det skäl att anta det rättsekonomiska perspektivet för att det har något värdefullt 

att tillföra. Att de ekonomiska antagandena förenklar verkligheten är positivt för att det 

ger resonemangen en översikt och en hanterbar diskussion. Vidare kan analys av 

juridiska texter med hjälp av ekonomiska teorier, ge lösningar som kan medföra en ökad 

ekonomisk effektivitet. De ekonomiska antaganden som redovisats ovan; rationalitet 

som maximerar den egna nyttan och ekonomisk effektivitet ökar välståndet i samhället, 

                                                 
15 Dahlman, Glader och Reidhav, s. 52 f och s. 197. 
16Dahlman, Glader och Reidhav, s. 217 ff. 
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torde inte uppfattas som alltför kontroversiella och därmed användbara inom ramen för 

denna uppsats. 

 

2.1.2 Intresseperspektiv inom offentlig upphandling  

Att enbart se till ekonomiska överväganden vid analys av nya upphandlingsregler är att 

förenkla problematiken alltför mycket. Det finns intressen hos både köparsidan och 

säljarsidan. Dessa intressen kommer att redovisas i det följande. 

2.1.2.1 Offentlig sektors perspektiv 
Den offentliga sektorns intressen vid offentlig upphandling kännetecknas bland annat av 

att betala ett så lågt pris som möjligt för en vara och/eller tjänst. Som tidigare nämnt är 

de offentliga resurserna knappa och därmed är priset för en vara och/eller tjänst av stor 

betydelse. Vidare är det viktigt att upphandlingsprocessen är stabil, vilket förutsätter en 

större formalism av upphandlingsreglerna än andra typer av lagstiftning där det endast 

är parter från den privata sidan som interagerar med varandra. Den något tungrodda 

formalismen vid tillämpning av upphandlingsregler är nödvändig för att den 

upphandlande enheten skall kunna skydda sig mot påhopp, bland annat opartiskhet. Vill 

en anbudsgivare klaga på hur förfarandet har gått till skall denne hänvisa till vad exakt i 

upphandlingsprocessen som denne finner felaktigt.  

 

Den offentliga sektorns inköp speglar i förlängningen vad för behov som samhället 

behöver för att tillgodose dess medborgare. Dessa individer är måna om att den 

upphandlande enheten hushåller med inbetalda medel och att marknaden utnyttjas så att 

en verklig konkurrensutsättning tillämpas. Den upphandlande enheten sköter 

förvaltningen av skattebetalarnas behov och kan därmed betraktas som skattebetalarnas 

förlängda arm. I uppsatsen kommer den upphandlande enhetens perspektiv belysas 

framför skattebetalarnas perspektiv därför att deras intressen har flera beröringspunkter, 

såsom hushållning med knappa resurser och att det är genom konkurrensutsättning som 

den upphandlande enheten betalar rätt pris för en vara och/eller tjänster.  

  

2.1.2.2  Leverantörernas perspektiv 
Den största delen av leverantörerna återfinns på den privata sektorn. Dessa aktörer har 

en vara eller tjänst som de kan erbjuda köpare på marknaden. För att de skall kunna 

erbjuda denna vara eller tjänst måste de sälja så pass stor mängd av varan eller tjänsten 
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att deras kostnader för att producera den täcks. Utöver det finns det också ett 

vinstintresse att ta hänsyn till. Vidare måste det finnas en vilja gå in som anbudsgivare i 

en upphandlingsprocess och leverantören bör vara intresserad av att den upphandlande 

enheten verkligen kommer att köpa in en vara och/eller tjänst med tillämpning av 

konkurrensutsättning. Leverantören vill inte finna att denne blivit annorlunda behandlad 

i förhållande till övriga leverantörer. Denne bör därmed vara intresserad av att den 

upphandlande enheten agerar opartiskt genom hela upphandlingsprocessen. Till sist 

skall leverantören ha rätt att klaga på att den upphandlande enheten, i händelse av att 

den har förfarit felaktigt i någon eller några delar av förfarandet.  

 

I uppsatsen kommer även en hänsyn tas till förutsättningen för små- och medelstora 

företag17 att delta i upphandlingar. Syftet med det perspektivet är att visa på att alla 

upphandlingsförfaranden inte inger incitament för dessa mindre företag att delta i 

upphandlingen. Små- och medelstora företag utgör själva ryggraden i den både 

europeisk och svensk ekonomin. Av de svenska företagen utgör 99,7 % små- och 

medelstora företag och dessa företag står för cirka 60 % av den totala svenska 

sysselsättningen.18 De spelar en central roll för företagsanda och innovation. Det är 

viktigt för att säkra den utvidgade unionens konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. 

 

 

2.2 Utgångspunkter  

Vad gäller metod bör den anpassas till det faktum att det inte ännu är gällande rätt som 

skall analyseras. Med det menas att rättsreglerna det är fråga om har trätt ikraft, men 

medlemsstaterna har till den 31 januari 2006 på sig att införliva dem i nationell 

lagstiftning. Än så länge är informationen och litteraturen knapphändig inom området 

vad gäller de nya elementen. Det som finns är ett fåtal publicerade förslag på hur 

direktiven skulle kunna införlivas i nationell lagstiftning. Det innebär dock inte att man 

är helt handfallen vad gäller vilka utgångspunkter som skall gälla. Inom den gällande 

offentliga rätten styrs den av allmänna principer, utryckta i rättsfall. Även mer generella 

bestämmelser inom offentlig upphandling utgör en utgångspunkt för analysen av 

aktuella problemställningar. I direktivens förtext, den så kallade Preamblen listas skälen 

                                                 
17 Beteckningen små- och medelstora företag avser företag med färre än 250 anställda. Se kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003, EUT L. 
18 SME:s in Sweden – Structural Change and Policy Development, Nutek, 2004, s. 16. 
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till antagandet av det nya direktivet och dessa skäl används som tolkningsverktyg till 

artiklarna i direktivet. Preamblen fungerar som det svenska förarbetet, där man bland 

annat kan läsa ut motiv, exempel m.m. 
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3 EG-regler och svenska regler  
 

3.1 Allmänna regler i EG-fördraget  
Det är nödvändigt att känna till den upphandlingsrätt som reglerar rättsområdet för att 

kunna förstå tillkommande bestämmelser som kommer att redogörs för nedan. Därför 

kommer en redogörelse följa nedan som tar upp relevant lagstiftning, rättsprinciper 

m.m. 

  

I EG-fördraget nämns det inga bestämmelser som specifikt hänvisar till regler om 

offentlig upphandling. Fördraget är en mer allmänt hållen text som inte går in på 

speciella juridiska områden som offentlig upphandling. Detta är gällande för många 

områden inom EG-rätten. För mer detaljerade bestämmelser utfärdas direktiv, 

rekommendationer m.m. Det är helt enkelt den lagstiftningsteknik som gemenskapen 

har valt att tillämpa. Vad gäller offentlig upphandling finns det bestämmelser i fördraget 

som bildar ett utgångsläge för vad som gäller för offentlig upphandling. Dessa 

bestämmelser är: 

 

 Art. 12 om icke-diskriminering 

 Art. 28 om fri rörlighet för varor 

 Art. 43 om etableringsrätt 

 Art. 49 om fri rörlighet för tjänster 

 

3.1.2 Gemenskapsrättens historia  

De direktiv som blir ersatta av de två nya direktiven är: 

 93/36/EEG om upphandling av varor 

 93/37/EEG om upphandling av byggentreprenader 

 92/50/EEG om upphandling av tjänster 

 

De ovanstående direktiven har varit föremål för ändringar genom direktiv 97/52/EEG. 

 93/38/EEG om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

telekommunikation 
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Ovanstående direktiv har varit föremål för ändringar genom direktiv 98/04/EEG. De 

sista direktiven som är värt att nämna är rättsmedeldirektivet som reglerar överträdelser 

av reglerna om offentlig upphandling, 89/665/EEG och 92/13/EEG. 

 

De äldre direktiven är alltså ersatta av två nya direktiv: 

 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor, tjänster – det så kallade klassiska direktivet  

 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling 

på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – det så kallade 

försörjningsdirektivet 

 

Dessa nya direktiv är mer läsvänligt utformade, och bestämmelserna följer upphandling 

i en mer kronologisk följd än de tidigare direktiven gjorde. De nya direktiven möter 

även den utveckling som skett inom området vad gäller exempelvis teknik och 

kommunikation.  

 

 

3.2 Allmänna rättsprinciper i offentlig upphandling inom EU  

Det finns anledning att kortfattat redogöra för de allmänna rättsprinciperna som typiskt 

sett är relevanta inom offentlig upphandling. Dessa principer är inte några nyheter utan 

har länge utgjort basen för regelverket inom gemenskapen. De har främst kommit till 

uttryck genom domar meddelade av EG-domstolen. De allmänna rättsprinciperna är 

bindande för EU, dess medlemsstater och individer. Principerna innehåller 

grundläggande värderingar som anses prägla och genomsyra gemenskapsrätten.19 De 

utgörs av principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, insyn 

och öppenhet. De nya upphandlingsdirektiven innehåller en bestämmelse som 

uttryckligen anger att upphandlande enheter skall behandla ekonomiska aktörer 

likvärdigt och icke-diskriminerande och förfara på ett öppet sätt.20  

 

3.2.1 Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen innebär att all form av diskriminering på grund av nationalitetsskäl är 

förbjuden. Med andra ord skall fysiska och juridiska personer från någon annan 
                                                 
19Hellström, Kjellgren: Europarätt, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 74. 
20Dir. 2004/18/EG, art 2 och dir. 2004/17/EG art. 10. 
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medlemsstat behandlas på samma sätt som det egna landets medborgare och företag.  

Det är en central princip inom EG-rätten. Såväl direkt som indirekt diskriminering är 

förbjuden. Exempelvis kan alltför korta leveranstider innebära att den upphandlande 

enheten bryter mot principen, eftersom det kan utesluta leverantörer från andra länder. 

Vidare är krav såsom att varan skall vara lokalt producerad en form av diskriminering. 

Dock kan krav som förvisso är sakliga och väl motiverade, få den effekten att ett stort 

antal leverantörer utesluts från upphandlingen. Exempelvis kan föremålet för 

upphandlingen vara att varm mat skall levereras till en skolbespisning. Ett sådant krav 

kan sannolikt endast mötas av en lokal leverantör men medför inte brott mot icke-

diskrimineringsprincipen.21  

 

3.2.2 Likabehandlingsprincipen 

Principen innebär att lika fall skall behandlas lika och olika fall behandlas olika om det 

inte finns objektivt godtagbara skäl för annan behandling. Det innebär alltså att 

leverantörer skall ges så lika förutsättningar som möjligt för att delta i offentlig 

upphandling. Leverantörerna måste därmed ha tillgång till information och de måste bli 

underrättade om aktuell information samtidigt.22 Vidare får inte upphandlingsobjektet 

förändras under förfarandets gång så att det avviker från de krav som ställts i 

förfrågningsunderlaget i början av förfarandet. Principen om likabehandling har en 

mycket framträdande roll inom ramen för upphandlingsförfaranden. Den utgör en 

grundbult i upphandlingsdirektiven då anbudsgivarna skall tillförsäkras att de behandlas 

lika både när de lämnar sina anbud och när anbuden prövas av den upphandlande 

enheten. Kommissionen har tolkat principen extensivt, vilket innebär att höga krav på 

objektivitet och förutsebarhet ställs på urvalsprocessen. 23  

 

3.2.3 Principen om insyn och öppenhet 

Princip om insyn och öppenhet har utvecklats från likabehandlingsprincipen. En 

skyldighet att lämna insyn syftar till att garantera varje potentiell anbudsgivare att 

upphandlingen kringgärdas av sådan offentlighet att marknaden i fråga är öppen för 

                                                 
21 Falk, Pedersen: Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, Jure Förlag AB, Stockholm, 2004, 
s. 26 
22 SOU 2001:31 Mer värde för pengarna, s.472. 
23 Jfr domar av den 22 juni 1993 i mål C-243/89, kommissionen mot Danmark, REG 1993, s. I-3353, 
punkt 33; svensk specialutgåva, volym 4, s. 229 och av den 18 oktober 2001 i mål C- 19/00, SIAC 
Construction, REG 2001, s. I-7725, punkt 33. 
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konkurrens och att det går att kontrollera att upphandlingsförfarandena är opartiska.24 

Kravet på öppenhet (transparens) återspeglas bland annat i förfrågningsunderlaget som 

måste vara fullständigt och tydligt och att utvärderingskriterierna är rangordnade och att 

annan viktning eller betygsättning är väl beskriven.25

 

3.2.4 Proportionalitetsprincipen 

Principen innebär att kraven på anbudsgivarna måste vara rimliga och inte vara onödigt 

långtgående. Exempelvis kan en upphandlande enhet ställa vissa krav på finansiell 

kapacitet hos utövaren, så länge det inte är ett för långtgående krav. En leverantör kan 

inte diskvalificeras på grund av en uppgift som inte är relevant för den aktuella 

upphandlingen eller rimligen inte är av väsentlig betydelse.26 Proportionalitetsprincipen 

kräver därmed att konkurrens förenas med finansiell stabilitet. Principen har flera 

funktioner; den anvisar hur gemenskapen skall utnyttja sin kompetens i förhållande till 

medlemsstaterna. Den innebär att offentliga ingrepp inte får gå längre än vad om 

verkligen behövs för att uppfylla det bakomliggande syftet, inom upphandling är det att 

köpa in upphandlingsobjektet till lägsta pris eller till det mest ekonomiskt 

fördelaktigaste priset. Principen är också upplysande vad gäller avvägningen mellan 

intressen såsom fri rörlighet och nationella skyddsvärden, exempelvis miljö och allmän 

hälsa. Ett proportionalitetstest kan ligga till grund för att fastställa om en handling står i 

proportion till uppfyllande av målet. Testet består av tre villkor som skall uppfyllas; 

Kan handlingen uppnå syftet, är åtgärden nödvändig för att uppnå syftet och står 

handlingen i skälig proportion till syftet? En slags intresseavvägning får göras för att 

komma fram till om handlingen är proportionell eller inte. Denna princip har fått stort 

utrymme i handelssammanhang och problematiken inom handelshinderrätten.27

 

3.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen innebär att en medlemsstat skall godta varor och tjänster från ekonomiska 

aktörer i andra EU-länder om produkterna är jämförbara med medlemsstatens egna 

godkända produkter. Inom offentlig upphandling innebär principen att upphandlande 

                                                 
24 Domar av den 7 december 2000 i mål C-324/98, Telaustria och Telefinadress, REG 2000, s. I-10745, 
punkt  61-62, av den 18 juni 2002 i mål C-92/00, HI, REG 2002, s. I-5553, punkt 45, av den 12 december 
2002 i mål C-470/99, Universale-Bau m.fl., REG 2002 s. I-11617, punkt 91-92. 
25 SOU 2001:31, s. 472. 
26 SOU 2001:31, s. 475. 
27Hellström, Kjellgren, s. 79 och Droege, Lysén: Introduktion till EU och EG-rätten, Iustus Förlag AB, 
Uppsala, 1997, s. 90. 
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enheter måste godta alla tekniska specifikationer, kontroller, bevis, intyg och liknande 

från en annan medlemsstat om de kan anses likvärdiga med de nationella 

motsvarigheterna.28

 

3.3 Sverige   
 

3.3.1 Kort historisk bakgrund   

Regler för statens upphandlingar fanns redan i slutet av 1800-talet. Dessa regler 

utmärktes av att tillgodose kraven på affärsmässighet, objektivitet och offentlighet som 

gällde på den tiden. Det föreskrevs att en svensk vara skulle ha företräde framför en 

utländsk vara. Nya bestämmelser stiftades 1920, där huvudregeln gällde att svensk vara 

skulle äga företräde om den var av ”erforderlig beskaffenhet”. Vidare framhölls det att 

myndigheter särskilt skulle beakta betydelsen av nationell produktion och att den 

upprätthölls. Undantag från huvudregeln kunde beviljas endast av Kungl. Maj:t. Senare 

skärptes huvudregeln vilket innebar att myndigheterna skulle ta särskild hänsyn till om 

upphandlingen kunde medverka till att bevara viss näring eller till att förhindra 

arbetslöshet inom landet.  

 

1952 års upphandlingskungörelse29 och 1973 års upphandlingskungörelse30 fokuserade 

mer på principerna om affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet än tidigare 

regleringar. Svensk vara ägde inte längre företräde framför utländsk vara och inte heller 

fick sysselsättningssituationer påverka myndigheters beslut om tilldelande av 

upphandlingskontrakt. 

 

Innan LOU trädde i kraft reglerades offentlig upphandling av 

Upphandlingsförordningen (UF). Även ett Upphandlingsreglemente med anvisningar 

(UR) gällde som reglemente. Bestämmelserna i de båda regleringarna var i huvudsak 

likalydande. Grundläggande för UF och UR var att myndigheter skulle utnyttja de 

                                                 
28 Dom av den 7 maj 1991 i mål C-340/89, Vlassopoulou, REG 1991, s. I-2357, svensk specialutgåva, 
volym 11, s. I-189 och SOU 2001:31, s. 473. 
29 SFS 1952:496 Maj:ts kungörelse om upphandling och arbeten för statens behov m.m. 
30 SFS 1973:600 Kungl. Maj:ts upphandlingskungörelse 
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konkurrensmöjligheter som existerar på marknaden, och även i övrigt iaktta 

affärsmässighet samt behandla anbudsgivare och anbud objektivt. 31

 

3.3.2 Gällande lagstiftning   

Idag regleras offentlig upphandling inom Sverige av LOU. Denna lag trädde i kraft 1 

januari, 1994. LOU bygger i hög grad på olika EG-direktiv, se 3.1.2. Lagen gäller för 

såväl varor, byggentreprenader som tjänster. Den nya regleringen 1994 var nödvändig 

för Sveriges medlemskap EU. En gemensam lagstiftning för offentlig upphandling inom 

EU är ett viktigt steg för att uppnå målen med den inre marknaden. Alla aktörer, köpare 

som säljare skall på så sätt anpassa sig till ett och samma regelsystem. LOU är en 

förfarandelag som behandlar olika delar av upphandlingsprocessen. Processen inleds 

med att den upphandlande enheten annonserar eller på annat sätt offentliggör sina behov 

att upphandla exempelvis en vara eller tjänst.  

 

Skillnaderna mellan den gamla regleringen från 1973 och dagens LOU är att kretsen av 

upphandlande enhet har utökats jämfört med den tidigare lag och att regleringen av 

upphandlingen olika skeden är mer detaljerade än tidigare. Enligt LOU finns också 

möjligheten till att få upphandlingen prövad i domstol för att garantera att den har gått 

rätt till eller inte. På det följer att domstolen har rätt att döma till skadestånd. 

Upphandlingsbestämmelserna blir i och med LOU mer omfattande vad gäller 

publiceringsregler, regler om anbudsprövning, om långa anbudstider och bestämmelser 

om tillämpning av viss standard. Vidare ger LOU starkt begränsade möjligheter till 

kontakter mellan upphandlande enhet och leverantör. 32

 

3.3.3 Regeln om affärsmässighet  

I 1 kap. 4 § återfinns LOU: s portalparagraf, som stadgar att upphandlingar skall göras 

med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 

affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan 

ovidkommande hänsyn. Att upphandlingen genomförs med affärsmässighet innebär att 

konkurrensen inte snedvrids genom att under hela upphandlingen iakttaga objektivitet. 

Förfarande som inte stämmer överens med 1 kap. 4 § LOU är att tillföra nya krav på 
                                                 
31 Hagman, Urban: Introduktion till den nya lagen om offentlig upphandling, Kommentus Förlag AB, 
1994, Stockholm, s. 23. 
32Hagman, Urban: Introduktion till den nya lagen om offentlig upphandling, Kommentus Förlag AB, 
Stockholm, 1994, s. 57 f 
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leverantören, att tillföra nya kriterier för prövning av anbud eller att 

utvärderingskriterierna strider mot krav på saklighet och objektivitet.33 Ett av syftena 

med regelverket är alltså att anbudsgivare skall få sina anbud korrekt hanterade. 

 

Det är viktigt att påpeka att det inte är affärsmässighet i traditionell betydelse som avses 

i 1 kap. 4 § LOU, det vill säga att göra goda affärer. Istället ligger tonvikten på att 

anbudsgivare behandlas lika och att det råder transparens – öppenhet – vid 

upphandlingen. En konflikt mellan det båda betydelserna medför att traditionell 

affärsmässighet få ge vika för regeln om likabehandling.34 Bestämmelsen har inte någon 

motsvarighet i EG-direktiven och i förslaget till ny lag om offentlig upphandling har 

begreppet affärsmässighet tagits bort och ersatts med ett mer precist klarläggande under 

vilka förutsättningar regler om offentlig upphandling skall tillämpas.35

 

3.3.4 Andra regelsystem   

Andra lagar, förutom LOU, som reglerar offentlig upphandling är lagen (1994:615) om 

ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling, LIU. Vidare finns 

Konkurrenslagen (1993:20). Det finns alltså två andra lagar förutom LOU som reglerar 

offentlig upphandling, 

 

3.3.4.1 LIU  

LIU kompletterar LOU och är tillämplig när en upphandlande enhet påtagligt 

diskriminerar ett företag i förhållande till ett annat företag. Lagen syftar till att förhindra 

framtida rättshandlingar upprepas i strid med LOU. Lagen syftar inte till att påverka 

pågående upphandlingar. Det är marknadsdomstolen som kan förbjuda att ett otillbörligt 

upphandlingsbeteende upphör i framtiden. Enligt LOU kan länsrätten besluta om att en 

pågående upphandling skall avbrytas, göras om eller rättas till.36 Lagen bygger inte på 

EU-regler utan är helt och hållet ett resultat av svensk lagstiftning. LIU är dock en lag 

som sällan tillämpas i praktiken. Det beror bland annat på att kravet på att beteendet 

skall ha tillämpats tidigare eller att det av annan särskild anledning är sannolikt att den 

                                                 
33 Forsberg, Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, Nordstedst Juridik AB, Stockholm, 1998, s. 39 
34 SOU 2001:31, s. 69, 77-85, 282 
35 Se avsnitt 4.1 
36 Wettermark, Hans, Anbud och upphandling, Kommunlittetur, Höganäs, 1998, s. 39 ff 
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upphandlande enheten kommer att tillämpa det, vilket sannolikt är svårt för en sökande 

att bevisa.37

 

3.3.4.2 Konkurrenslagen  

Denna lag har som syfte att förhindra att marknadsaktörerna sätter konkurrensen ur spel. 

Vad gäller upphandlingsområdet görs gällande att det är förbjudet att bilda 

anbudskarteller m.m. syftet är alltså att försöka förhindra negativa konsekvenser av 

marknadsmakt. 

 

3.3.5 Internationella avtal  

Sedan 1996 är Sverige anslutna till Världshandelsorganisationen (World Trade 

Organisation, WTO). Sverige är därmed anslutet till en överenskommelse om offentlig 

upphandling (Government Procurement Agreement, GPA). GPA är ett multilateralt 

avtal som EU har tecknat med ett stort antal stater som gäller för offentliga 

upphandlingar över tröskelvärden. Avtalet har bland annat satt sina spår i EG-direktiv 

och LOU angående beräkning av relevant tröskelvärde.38 WTO är alltså en 

världshandelsorganisation med säte i Genève. WTO och tillhörande överenskommelser 

har som målsättning att handel över gränserna skall kunna ske fritt, att åstadkomma 

ytterligare liberalisering genom förhandlingar och ta fram opartiska medel för lösning 

av tvister. 

  

 

3.4 Allmänna rättsprinciper i offentlig upphandling i Sverige  

 
Portalparagrafen i LOU 1 kap 4 § föreskriver att offentlig upphandling skall bedrivas 

affärsmässigt. Med det menas att den upphandlande enheten uppträder i enlighet med 

god affärssed. Det bör särskilt beaktas att beslut om tilldelning av kontrakt i det enskilda 

fallet präglas av objektivitet och att beslutet inte står i strid med ett affärsmässigt och 

företagsekonomiskt handlande. Den upphandlande enheten skall alltid tillvarata 

konkurrensen som finns på mellan tänkbara leverantörer inom och utom nationella 

gränser. Kort kan sägas att principen om affärsmässighet inbegriper; 

 
                                                 
37 Falk&Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, Jure Förlag AB, Stockholm s.147 
38 Falk&Pedersen:, s. 15 
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– att lämpligaste upphandlingsförfarande väljs,39  

– att inga anbudsgivare favoriseras och inte heller diskrimineras,40

– att hänsyn tas till det som erfordras för en så ekonomisk och ändamålsenlig 

upphandling - som möjligt för den upphandlande enheten,41

– att objektivitet iakttas,42  

– att den upphandlande enheten håller fast vid kraven i förfrågningsunderlaget gentemot 

samtliga anbudsgivare,43

– att varje upphandling är en affärstransaktion vilket innebär att inga ovidkommande 

hänsyn får tas vid val av leverantör.44

 

3.5 Upphandlingsförfaranden och tröskelvärden 
 
Avsnittet är avsett att ge läsaren en bild av vilka upphandlingsformer som hitintills har 

varit tillämpliga för upphandlingar över tröskelvärdena.  

 
Olika tröskelvärden styr den offentliga upphandlingen 

Tröskelvärden för offentlig upphandling varierar beroende på om det är upphandling i 

statlig regi eller en upphandling genomförd av kommuner och landsting. Vidare gäller 

särskilda belopp för den så kallade försörjningssektorn. Alla upphandlingar skall 

genomföras med beaktande av allmänna rättsprinciper, vare sig det handlar om 

upphandlingar över eller under tröskelvärdet.45 Alla offentliga upphandlingar som 

överstiger ett tröskelvärde måste annonseras i EGT46 Offentliga upphandlingar över ett 

tröskelvärde kan ske genom öppet förfarande, selektivt förfarande och förhandlat 

förfarande. 

 

                                                 
39 Länsrättens i Skåne län dom, mål nr 1594-97. 
40 Krav på särskild utbildningsort har ansetts strida mot 1 kap. 4 § LOU, Länsrätten i Skaraborgs län, mål 
nr 238-97. 
41 Uppdelning av upphandling i strid med LOU, Länsrätten i Skåne län, mål nr 8751-98E. 
42 Fråga om krav på rangordning av utvärderingskriterierna mm., Länsrätten i Göteborg, mål nr 413-98E. 
43Prövning av alternativa utföranden som inte efterfrågats har ansetts strida mot LOU, Länsrätt i Hallands 
län, mål nr 746-97. 
44 Linder, Georg: Handbok i offentlig upphandling, sjunde uppl., Nordstedts Juridik AB, Stockholm 1996, 
s. 91. 
45 Kap. 1 § 4 LOU och kap. 1 § 5 i förslag till lag om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 
och tjänster samt 1 kap. 4 § i förslag till lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster, se SOU 2005:22. 
46 Europeiska gemenskapens officiella tidning. 
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Enligt direktiv om fastställda tröskelvärden vid offentlig upphandling, tillämpliga från 

och med 1 januari, 2004, gäller följande tröskelvärden.47

 

Byggentreprenader 500 000 euro  46 134 562 SEK 

Försörjningssektorn 400 000 euro  3 690 000 SEK 
(utom telesektorn) 

Telesektorn  600 000 euro  5 536 000 SEK 

Statliga myndigheter 130 000 euro  1 421 000 SEK 

Övriga upphandlande 

enheter  200 000 euro  1 845 000 SEK 

Förhandsannonsering 750 000 euro  6 920 000 SEK 

 

3.5.1 Öppet förfarande48

Upphandling där alla leverantörer får lämna anbud. Anbud infordras genom 

annonsering i EGT och dess elektroniska databas TED (Tenders European Daily), och 

om beställaren önskar i någon nationell tidning, databas eller branschtidning. 

Beställaren prövar och utvärderar samtliga inkomna anbud och avtal sluts med den 

anbudsgivare som vinner upphandlingen.  

 

3.5.2 Selektivt förfarande 

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. 

Upphandlingen annonserar såsom vid öppet förfarande, med tillägg av urvalskriterier. 

Leverantörer ansöker om att få lämna anbud. Beställaren gör ett urval baserat på de 

kriterier angivna i annonsen. Därefter skickar beställaren förfrågningsunderlaget till de 

anbudsgivare som klarar urvalet. Dessa utvalda får lämna anbud. Prövning och 

utvärdering sker på samma sätt som vid öppet förfarande. 

 

3.5.3 Förhandlat förfarande 

Upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud 

och tar upp förhandlig med en eller flera av dem. I undantagsfall kan denna form av 

upphandling tillämpas vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Situationen 

                                                 
47 Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling 
48 Avsnitten om de olika upphandlingsförfarandena baserar på Bjurman; Beställarstöd – offentlig 
upphandling och avtal, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2003 s. 19 ff. 
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skall exempelvis vara den att det i förfrågningsunderlaget inte går att utforma en annons 

eller förfrågningsunderlag för öppet eller selektivt förfarande. Vidare får förhandlat 

förfarande tillämpas vid synnerlig brådska som inte kunnat förutses och inte beror på 

den beställaren. Slutligen får förfarandet användas vid så kallade tilläggsbeställningar. 

 

Vad gäller upphandlingens annonsering går den till på samma sätt som vid selektivt 

förfarande. Beställaren gör en kvalificering av ansökande leverantörer, vilka får ta del 

av förfrågningsunderlaget. Efter prövning av inkomna anbud får den upphandlande 

enheten förhandla med ett antal av anbudsgivarna. Förhandlingarna får inte medföra en 

ändring av de grundläggande kraven i förfrågningsunderlaget. 

 

Upphandling under tröskelvärdena kan ske genom förenklad upphandling, 

urvalsupphandling eller direktupphandling. Vid dessa upphandlingar behöver 

upphandlande enhet inte följa direktiven om offentlig upphandling utan följer nationell 

lag.49

                                                 
49 För ytterligare information, se Bjurman, s. 21 
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4 De nya EG-direktiven om offentlig upphandling  

 
De förändringar som kommissionen har lagt fram har tre mål: 

1. Modernisering för att kunna möta teknikens och näringslivets utveckling. 

2. Förenkling för att lätta upp bestämmelser som ibland är för utförliga och 

komplicerade. 

3. Flexibilitet som svar på klagomål om att förfarandens är för stränga och inte 

motsvarar de offentliga upphandlarnas behov. 

 

4.1 Det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet  
De två nya direktiven som ersätter de gamla har utformats till att vara mer lättlästa, och 

är också omarbetade så att systematiken i artiklarna följer en mer kronologisk ordning i 

upphandlingsprocessen än tidigare. 

 

I det klassiska direktivet lyder en av huvudartiklarna, art. 2, på följande sätt: 

Tilldelning av offentliga kontrakt skall göras med utnyttjande av de 

konkurrensmöjligheter som finns. Upphandlande myndigheter skall behandla 

leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Genomförandet av 

upphandlingsförfarandet skall ske med iakttagande av öppenhet. 

 

I försörjningsdirektivet lyder en av huvudartiklarna, art. 10, på följande sätt: 

Upphandlande enheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet sätt. 

 

4.1.2 Norden  

Vad gäller övriga medlemsstater i norden har aktioner vidtagits för att införliva de två 

nya direktiven i nationell lagstiftning. Sverige och Finland har tagit fram förslag på hur 

direktiven skall införas i nationell lagstiftning. Både Finland och Sverige har intagit en 

avvaktande inställning till optionsmöjligheten gällande konkurrenspräglad dialog, 

dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner. Vad gäller Danmark har direktiven 

i stort sett bibehållit sin form i nationell lagstiftning. Samtliga av de nyheter som 

presenteras i direktiven har införlivats i nationell rätt. Vad som är än mer intressant är 

faktiskt att Danmark har valt att redan på ett tidigt stadium införa fler av de nyheter som 
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presenteras i direktiven än Sverige och Finland har valt att göra. Norge och Island 

nämns inte här på grund av att arbetet med att införliva direktiven är underpågående. 

Några uppgifter om hur de skall införlivas har inte lämnats.  

 

Andledningen till att Norge och Island beaktas grundar sig på deras avtal om 

associering med EG.  Norge och Island är medlemmar i EFTA.50 1993 bildas det så 

kallade EES-avtalet51  mellan EG och medlemmarna i EFTA52 . Upplägget av EES-

avtalet är att EFTA-länder skall förbli utanför EG:s institutionella system men överta 

EG:s materiella regelverk om fri rörlighet för varor (utom jordbruksprodukter), tjänster, 

personer och kapital samt konkurrensreglerna och huvuddelen av den harmoniserande 

lagstiftningen. Avsikten är att det i materiellt hänseende så långt som möjligt skall råda 

homogenitet mellan gemenskapsrätten och EES-rätten.53  

 

Sverige 

I april 2004 fick regeringen i uppdrag att komma med förslag på hur de nya direktiven 

skulle implementeras i svensk rätt. Det första betänkandet från 

upphandlingsutredningen har publicerats. Denna första del har inte behandlat de nyheter 

av offentlig upphandling som denna uppsats analyserar. Den analysen förväntas vara 

klar i början av juni.  

 

Danmark 

I Danmark har direktiven i införlivats i dansk lag, nästintill i dess helhet, såsom 

gällande rätt. Det innebär att de nyheter som presenteras i direktiven som medlemsstater 

väljer att införa i nationell lagstiftning är fullt ut tillgängliga för danska upphandlande 

enheter. De få begränsningar som Danmark har infört rör ramavtalens och elektroniska 

auktioners omfattning. Vad gäller ramavtal är det sagt att de ej får omfatta 

                                                 
50 EFTA (European Free Trade Association), bildades 1960 med Storbritannien, Danmark, Norge, 
Sverige, Schweiz, Österrike och Portugal som medlemmar.  Senare tillkom Finland, Island och 
Liechtenstein som medlemmar. Syftet med EFTA var att uppnå starkare förhandlingsposition i 
förhållande till EG och lägga en bas för en större europeisk handelsgemenskap.  Kvarvarande medlemmar 
i EFTA är idag Norge, Island, Liechtenstein, se Bernitz och Kjellgren; Europarättens grunder, Nordstedts 
Juridik AB, 1999, Stockholm, s.10 f 
51 EES (Europeiska ekonomiska samarbetet). 
52 Förutom Schweiz som ställde sig utanför på grund av resultatet av en folkomröstning.  
53 Bernitz och Kjellgren, s. 165 
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byggentreprenader. Angående elektroniska auktioner, lämpar sig dessa endast för 

standardiserade inköp av varor och upphandling av enklare tjänster.54  

 

Finland  

Liksom Sverige intar den finska lagstiftaren en mer återhållsam inställning till 

införandet av samtliga nyheter som erbjuds medlemsstaterna. Regler om inköpscentraler 

och konkurrenspräglad dialog skall införas. 

 

Norge 

För Norges del är förslag på hur direktiven skall implementeras i norsk lagstiftning 

framtagna. Det så kallade moderingsdepartementet som ansvarar för blanda annat 

statsförvaltning och konkurrenspolitik har valt att implementera samtliga nya 

bestämmelser i direktiven. Det innebär alltså att konkurrenspräglad dialog, dynamiska 

inköpssystem och elektroniska auktioner ligger på förslag att införs i norsk 

upphandlings lagstiftning. Anledningen till detta ställningstagande anses vara en logisk 

följd av regeringens satsning på elektronisk handel och i arbetet med att modernisera 

den offentliga sektorn.55

 

 

4.2 Nya upphandlingsförfaranden  
 

4.2.1 Konkurrenspräglad dialog  
De nyheter som införts i det klassiska direktivet är bland annat ett nytt förfarande, 

konkurrenspräglad dialog. I artikel 28 i det klassiska direktivet (2004/18/EG) anges det 

att under särskilda förhållanden får medlemsstaterna använda sig av konkurrenspräglad 

dialog. Observera att konkurrenspräglad dialog endast är tillämplig vid upphandling av 

varor och/eller tjänster av den klassiska sektorn. Förfarandet är inte en möjlighet vid 

upphandlingar inom försörjningssektorn. Försörjningsdirektivet är generellt mer 

flexibelt vad gäller tillämpningen av förhandlat förfarande varför det inte har ansetts 

vara motiverat att föra in konkurrenspräglad dialog i försörjningsdirektivet. Förfarandet 

är tillgängligt för varje ekonomisk aktör att delta i, för att föra en dialog mellan 

                                                 
54 SOU 2005:22 s. 198 
55 http://odin.dep.no/filarkiv/243007/horingnotates_del_ II_-_forslag_ 
til_ny_forskrift_for_offentlige_anskaffelser.rtf, besökt 2005-05-11 
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beställare och leverantör i syfte att nå fram till en lösning som tillgodoser beställarens 

behov.  

 

Syftet 

Upphandlingsregler uppfattas ofta som något stelt med höga krav på formalisering på 

uppköpsprocessen. Bristen på dynamik och flexibilitet i regleringen har lett till att 

effektiviteten har gått förlorad. De höga transaktionskostnader som är förknippat med 

offentlig upphandling på grund av strikta regler om annonsering, utformningen av 

förfrågningsunderlaget et cetera leder i vissa fall till för höga kostnader i förhållande till 

det värde som det inköpta objektet representerar.56 Tanken med konkurrenspräglad 

dialog är att införa ett större mått av flexibilitet i inköpsprocessen.  De egenskaper 

kommissionen har velat tillföra offentlig upphandling i form av konkurrenspräglad 

dialog är just ett friare sätt att genomföra upphandlingen på. Anledningen till att denna 

mindre begränsade form av upphandlingen har tagits fram är bland annat att beställare 

vid svårare projekt haft svårigheter att utforma ett precist underlag till upphandlingen 

vilket leder till att potentiella anbudsgivare har ännu större svårigheter att lägga bud på 

upphandlingsobjektet. Det leder till ett minskat intresse för att lägga ner tid och resurser 

på ett anbud. I slutändan blir konkurrensen lidande då inte ett tillräckligt antal 

anbudsgivare lägger bud på upphandlingen och därmed är det större risk för att 

beställaren köper in varor och/eller tjänster som inte motsvarar det lägsta priset eller det 

mest ekonomiskt fördelaktigaste priset.  

 

Beskrivning av konkurrenspräglad dialog 

Konkurrenspräglad dialog är ett förfarande som kan ses som en slags mellanform eller 

hybrid av förhandlat och selektivt förfarande. Konkurrenspräglad dialog påminner både 

om selektiv och om förhandlad upphandling. De största skillnaderna är dock att: Vid 

selektiv upphandling är föremålet för upphandlingen fastställt redan före 

kvalificeringen, och vid konkurrenspräglad dialog fastställs föremålet för 

upphandlingen först under den dialog som följer efter kvalificeringen. Vid förhandlad 

upphandling sker förhandlingarna mot bakgrund av de redan lämnade anbuden, och vid 

konkurrenspräglad dialog diskuterar den upphandlande myndigheten och de 

                                                 
56 De höga kostnaderna är aktuella vid inköp av varor och/eller tjänster som vanligen inte konsumeras och 
som är komplicerade att definiera, såväl som behov som utförandet. Vid inköp av enklare varor och/eller 
tjänster är transaktionskostnaderna inte så höga. 
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anbudssökande sig fram till ett förfrågningsunderlag som anbudsgivarna kan lämna 

anbud på.57 Det nya förfarandet är indelat i två stadier, en dialogfas och en mer 

traditionell anbudsfas. 

 

Förfarandet får användas när det inte är möjligt att i de tekniska specifikationerna ange 

vad som krävs för att tillgodose beställarens behov.58 Situationen skall vara denna att 

andra förfarandesätt såsom öppet, selektivt eller förhandlat förfarande inte leder till att 

kontrakt tilldelas någon leverantör. Endast när det gäller upphandling av varor/tjänster 

som värderas efter det mest ekonomiskt fördelaktigaste anbudet får en upphandlande 

enhet använda sig av det nya förfarandet.59 Det är inte möjligt, att som beställare 

använda sig av konkurrenspräglad dialog, om tilldelningskriteriet är det lägsta priset. 

Vidare gäller att det nya förfarandet endast är tillämpligt vid särskilt komplicerade 

kontrakt. Med ”särskilt komplicerat” menas att det inte objektivt går att definiera de 

tekniska medel och/eller att det inte objektivt går att specificera den rättsliga och/eller 

finansiella utformningen av projektet.60 Avvägningen för vad som skall anses vara ett 

särskilt komplicerade kontakt kommer att bero på en konkret värdering. Exempelvis kan 

konkurrenspräglad dialog vara tillämplig vid upphandling av nya IT-system, 

genomförande av komplicerade infrastrukturprojekt eller projekt som rör sig inom 

områden där den tekniska utvecklingen utvecklas mycket snabbt, såsom 

kommunikationsområdet. Tolkningen av dessa försvårande omständigheter får inte 

mynna ut i att den upphandlande myndigheten tar till det nya förfarandet på grund av att 

denne har svårt att leda upphandlingen eller inte är särskilt van vid det. Vid värdering av 

vad som är särskilt komplicerade kontrakt tas hänsyn till i vilken utsträckning 

upphandlande myndighet har tagit hjälp av professionella på området.61

 

Konkurrenspräglad dialog inleder med den så kallade dialogfasen under vilken den 

upphandlande myndigheten meddelar om att upphandling kommer att göras genom att 

tillämpa konkurrenspräglad dialog. Det meddelandet offentliggörs och beskriver dess 

behov och krav i ett dokument. Det dokumentet offentliggörs och den upphandlande 

myndigheten kan sedan begränsa antal lämpliga anbudssökande som den kommer att be 

                                                 
57 Jmf avsnitt 3.7.  
58Dir. 2004/18/EG, art 1.11 c) och SOU 2005:22, s. 190 f 
59 Dir. 2004/18/EG, art 29.1. 
60 Dir. 2004/18/EG, art 1.11 c) 
61 http://www.ks.dk/udbud/raadgivning/overs, besökt 2005-04-24. 
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att delta i dialogen. Fristen för mottagelse av ansökningar att få delta i dialogen skall 

minst vara 37 dagar. Den tidsfrist börjar löpa från den dag då meddelandet om 

upphandling avsänds.62  

 

Innan dialogen börjar väljer den upphandlande myndigheten ut vilka den vill föra en 

dialog med. Valet av dessa deltagare bestäms utifrån urvalskriterier enligt art 44-52 i det 

klassiska direktivet. Som vid förhandlat förfarande skall det lägsta antalet deltagare vara 

tre.63 Utöver detta gäller som vid andra förfaranden att anbudssökande måste uppfylla 

vissa kvalitativa krav såsom att anbudssökande inte får ha en lagakraftvunnen dom mot 

sig på grund av kriminell verksamhet. Andra krav som anbudssökande bör uppfylla är 

att denne inte är i konkurs, likvidation eller liknande scenario.64

 

Vid själva dialogen mellan beställare och anbudssökande får alla aspekter av kontraktet 

diskuteras, allt i syfte att kunna identifiera och definiera behovet hos beställaren och hur 

det behovet skall kunna förverkligas. Diskussionen genomförs på så sätt att varje 

anbudssökande ensam möter beställaren.65 Om upphandlingen är så pass komplicerad 

att det inte går att komma fram till vad det är som skall täcka beställarens behov i ett 

enda möte kan man genomföra förfarandet i successiva steg. Detta syftar till att minska 

det antal lösningar som skall diskuteras under dialogen. Om den upphandlande 

myndigheten väljer att föra upphandlingen framåt på detta sätt skall det anges i 

meddelandet om upphandling eller i det beskrivande dokumentet. Det är viktigt att 

upphandlaren säkerhetsställer att deltagarna i dialogen behandlas lika och den skall i 

synnerhet inte särbehandla någon genom att föra vidare upplysningar till vissa deltagare 

som dessa kan ha fördel av gentemot övriga deltagare. Det är också nödvändigt att 

eliminera risken för att deltagarna får information av den upphandlande myndigheten 

om övriga deltagares lösningsförslag.66 Dialogen är inte avslutad förrän den 

upphandlande myndigheten kan identifiera lösningar som möter dess behov. När dessa 

behov är identifierade och definierade är dialogfasen avslutad. Därefter är det inte 

möjligt att föra diskussion om delar i kontraktet.  

 

                                                 
62 Dir. 2004/18/EG, art 38.3 a) 
63 Dir. 2004/18/EG, art 29 p.2 och art. 44 p. 3. 
64 Dir. 2004/18/EG, art. 45-52. 
65 Dir. 2004/18/EG, art 29 p. 3,  st 2. 
66 Dir. 2004/18/EG, art 29 p. 3 st 2-3. 
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Efter avslutad dialog tar anbudsfasen vid. När denna tidpunkt har inträffat meddelar 

myndigheten de deltagande i dialogen att lämna sina slutgiltiga anbud. Anbuden lämnas 

med stöd av vad som framkommit under dialogen. I direktivet anges inte någon särskild 

frist för hur lång tid anbudsgivarna har att lämna sina anbud. Dock finns det i direktivet 

en bestämmelse som säger att en sista dag för mottagande av anbud skall anges i 

inbjudan att lämna anbud.67 Det är alltså upp till den upphandlande myndigheten att 

bestämma denna tidpunkt. Anbudet skall innehålla alla de faktorer och villkor som är 

nödvändiga för upphandlingens genomförande, dock stadgas det inte uttryckligen om 

anbudsgivarna skall lämna anbud på en och samma lösning eller på sin egen lösning. 

Upphandlande myndighet får uppmana anbudsgivare att klarlägga, finjustera eller 

komplettera sina anbud, dock med den begränsningen att de grundläggande delarna av 

anbudet inte förändras men någon ytterligare möjlighet att föra en dialog eller 

förhandling om kontraktet finns inte.68 När kontrakt är ingånget skall den upphandlande 

myndigheten, i vanlig ordning, meddela kommissionen senast 48 dagar efter det att 

kontraktet har tilldelats.69

 

4.2.2 Dynamiskt inköpssystem  

Artikel 33 i det klassiska direktivet (2004/18/EG) och artikel 15 i försörjningsdirektivet 

(2004/17/EG) stadgar reglerna för upprättande av dynamiska inköpssystem. Denna 

inköpsprocess är således möjlig vid upphandling inom den klassiska och 

försörjningssektorn. Det karaktäristiska för denna inköpsprocess är att den är helt 

elektronisk, att den används till standardiserade varor, att systemet är tidsbegränsat till 

max 4 år, att systemet är öppet för varje ekonomisk aktör under hela perioden.70  

 

Syftet 

Denna upphandlingsteknik skall göra det möjligt för beställare att förfoga över ett 

särskilt stort urval av anbud. Detta skall säkerhetsställa en effektiv användning av 

offentliga medel genom en mer omfattande konkurrens. Det handlar alltså om att förse 

köpare med bättre priser. Vidare är det tänkt att inköp via dynamiska inköpssystem skall 

                                                 
67 Dir. 2004/18/EG, art 40.5 b). 
68Dir. 2004/18/EG, art 29 p. 4-6 
69 Dir. 2004/18/EG, art 35.4 
70 Dir. 2004/18/EG, art 33.2, 4 och 7 samt dir. 2004/17/EG art 15.2, 4 och 7 
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förenkla inköpen och leda till ett mer öppet förfarande, vilket i förlängningen kan spara 

både tid och pengar.71

 

Beskrivning av dynamiskt inköpssystem 

Denna anbudsform är en helt ny process som inte har någon direkt motsvarighet i 

tidigare bestämmelser. Möjligen kan man se vissa likheter med ramavtal. Men till 

skillnad från ramavtal är dynamiska inköpssystem tillgängligt för nya leverantörer 

under hela perioden som systemet är öppet och leverantörerna kan lämna nya anbud i 

förbindelse med inköp. Vid upprättande av denna process följer den upphandlande 

enheten det öppna förfarandet fram till kontraktstilldelning. Den upphandlande enheten 

skall utvärdera de ekonomiska aktörernas anbud inom 15 dagar från och med anbudets 

lämnande, dock finns det förlängningsmöjligheter av denna tidsfrist. Därefter skall 

enheten snarast möjligast underrätta den anbudsgivaren om dennes anbud är medtaget i 

systemet eller om det har förkastats.72 Om anbudsgivaren blir upptagen i systemet 

kommer denne att figurera på en elektronisk lista hos enheten. De aktörer som lämnar 

anbud inom systemet skall inte beläggas med administrativa avgifter av den 

upphandlande myndigheten.  

 

Inför varje särskilt kontrakt skall tillfälle ges att lämna ett uppdaterat anbud på det 

särskilda kontraktet. För att göra det möjligt skall den upphandlande myndigheten 

offentliggöra ett förenklat meddelande om upphandling och uppmana alla berörda 

ekonomiska aktörer att lämna ett preliminärt anbud inom en tidsfrist om 15 dagar räknat 

från den dag då det förenklade meddelandet avsändes. Dock får inte den upphandlande 

enheten gå ut med det förenklade meddelandet om inbjudan att lämna anbud förrän 

samtliga preliminära anbud som lämnats in under denna tid har utvärderats.73 Härefter 

sker tilldelning av kontrakt utefter de tilldelningskriterier angivna i det meddelande om 

upphandling i det dynamiska inköpssystemet. Efter ingående av avtal med en 

anbudsgivare skall den upphandlande enheten skicka ett meddelande till kommissionen. 

 
4.2.3 Elektroniska auktioner  

                                                 
71 Dir. 2004/17/EG, skäl (20) och dir. 2004/18/EG, skäl (12) 
72 Dir. 2004/18/EG, art. 33.4 och dir 2004/17/EG art. 15.4 
73 Dir.. 2004/18/EG art. 33.5 och dir. 2004/17/EG art. 15. 5 
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Reglerna om elektroniska auktioner återfinns i artikel 54 i det klassiska direktivet 

(2004/18/EG) och i artikel 56 i försörjningsdirektivet (2004/17/EG). En elektronisk 

auktion är inte ett självständigt upphandlingsförfarande. Processen skall i det närmaste 

ses som en fortsättning på öppet, selektivt och i vissa fall förhandlat förfarande. Det 

handlar om tilldelning av kontrakt. 

 

Syftet 

Poängen med att låta ett offentligt kontrakt föregås av en elektronisk auktion är att det 

ger de upphandlande enheterna möjlighet att uppmana anbudsgivare att erbjuda nya 

lägre priser. Alltså ger elektronisk auktion utrymme för anbudsgivare att optimera sina 

bud och därmed konkurrera kraftigare om tilldelningen av kontraktet. Vidare är det 

tänkt att elektronisk auktion skall vara tidsbesparande, ge ökad konkurrens och 

förbättrad effektivitet.74

 

En elektronisk auktion används vid återöppning av konkurrensen i ett ramavtal eller vid 

lämnande av anbud i ett dynamiskt inköpssystem. Därmed kan man säga att en 

elektronisk auktion är en metod för att tilldela kontrakt. För att processen skall kunna 

användas förutsätts det att upphandlingen rör sådana inköp där 

kontraktsspecifikationerna går att noggrant fastställa. Utifrån kravet på noggrannhet i 

kravspecifikationerna går det inte att använda elektronisk auktion vid uppfyllelse av 

kontrakt som består av en intellektuell insats, såsom projektering av bygg- och 

anläggningsarbeten. Tilldelning av kontrakt kan ske efter en elektronisk auktion som 

gäller kontrakt som kan specificeras med tillräcklig exakthet. Förfarandet kan användas 

vid såväl lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktigaste anbudet som 

tilldelningskriterier.75 Det handlar om en upprepad process med hjälp av elektroniska 

medel för att presentera nya lägre priser och/eller nya värden för vissa delar av anbuden. 

Dessa nya priser och/eller värden genomförs efter en första fullständig utvärdering av 

anbuden. På det sättet kan en rangordning göras på grundval av automatiska 

utvärderingsmetoder.76  En elektronisk auktion grundat på enbart det lägsta priset som 

tilldelningskriterium innebär att auktionen fungerar som en omvänd auktion på priset, 

där den upphandlande enheten justerar deras pris i neråtgående riktning utan att i övrigt 

                                                 
74 Dir. 2004/18/EG, skäl (13) och dir. 2004/17/EG skäl (21) 
75 SOU 2005:22, s. 191. 
76 Dir. 2004/18/EG, art 1.7. 
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förändra på anbuden. Den andra tilldelningsgrunden, det ekonomiskt mest 

fördelaktigaste anbudet, gör det möjligt att hålla auktion både på priser och också andra 

element av anbudet. Det kräver dock att faktorer utöver priser, går att kvantifiera och 

uttrycka i tal och procentenheter.77  

 

Beskrivning av elektronisk auktion 

Själva processen börjar med att upphandlande enhet skickar ut ett meddelande om att 

elektronisk auktion skall användas vid upphandlingen. Förfrågningsunderlaget som 

skickas ut skall innehålla de aspekter som kommer att bli föremål för den elektroniska 

auktionen, eventuella ramar eller begränsningar för värden som presenteras, vilka 

uppgifter som är tillängliga för anbudsgivarna under auktionen, relevanta uppgifter om 

genomförande av auktionen, under vilka villkor anbudsgivare kan lämna anbud och 

relevanta uppgifter om den elektroniska utrustning som används vid auktionen. När alla 

anbud är avlämnade skall beställaren värdera varje anbud enligt angivna 

tilldelningskriterierna och viktningen av dessa. Därpå bjuds alla anbudsgivare som 

lämnat godtagbara anbud in till den elektroniska auktionen där de samtidigt lämnar 

förnyade priser och/eller värden. Genom auktionen ser den upphandlande enheten om 

de lämnade anbuden går att förbättra. Enheten skall upplysa anbudsgivarna om deras 

inbördes placering i konkurrensen.  

 

Antingen genomförs auktionen i antal anbudsrundor eller så genomförs den inom en 

begränsad tidsrymd utan delauktioner. Efter varje delmoment i auktionen skall 

upphandlaren meddela varje deltagare vilken placering i konkurrensen med de andra 

deltagarna denne har. Upphandlande enhet får meddela hur många deltagare som är med 

i auktionen men får inte under några omständigheter nämna identiteten på deltagarna för 

andra deltagare.  

 

Auktionen avslutas genom att det på inbjudan att delta i auktion är fastställt en dag när 

auktionen stängs. Om den upphandlande enheten har valt en auktionsmodell där varje 

nytt anbud skall vara ett visst intervall bättre än det sist avgivna anbudet avslutas 

auktionen när den upphandlande enheten inte längre tar emot några nya anbud som 

uppfyller fastställda intervallkrav.78 Auktionen kan också avslutas när den inte längre 

                                                 
77 Dir. 2004/18/EG, art 54.3 a) 
78 http://www.ks.dk/udbud/raadgivning/, besökt 2005-04-24. 
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får några nya anbud överhuvudtaget. Till sist kan auktionen avslutas genom att det 

etapper den upphandlande myndigheten beslutat att genomföra auktionen är avslutade. 

Efter avslutad auktion tilldelas kontraktet till det anbud som har lämnat det lägsta priset 

eller det mest ekonomiskt fördelaktigaste anbudet.  

 

Exempel på elektronisk auktion79

Nedan följer ett exempel på hur en elektronisk auktion skulle kunna förlöpa. 

Upphandlingen handlar om inköp av kopieringsmaskiner. Upphandlingen genomförs 

med fem anbudsgivare efter selektivt förfarande, A, B, C, D, och E. Beställaren har 

fastställt att vid tilldelning av kontrakt lägger denne vikt vid: priset om 30 %, 

leveranstid om 30 %, strömförbrukning om  20 %, kopieringshastighet om 10 % och 

service i förbindelse med reparationer 10 %. 

 

De fem anbudsgivarna lämnar sina anbud, vilka beställaren väger utifrån 

uppfyllelsegrad. Poängen redovisas vilket anger vilken inbördes placering 

anbudsgivarna har. Rangordningen innan auktionen har startat är: B, C, E, A och D. Så 

som det ser ut nu är det alltså anbudsgivare B som skulle vinna kontraktet.  

 

Strömförbrukning och kopieringshastighet är fastställda för denna konkreta 

kopieringsmaskin och därmed är inte dessa faktorer av kontraktet föremål för 

elektronisk auktion. Men pris, leveranstid och servicen kan anbudsgivarna ändra på utan 

att produkten i sig förändras. Dessa faktorer är också mätbara och kan kvantifieras och 

anges i procent vilket gör det möjligt att hålla elektronisk auktion om dessa faktorer och 

därmed optimera anbuden. 

 

Situationen är som följande: 

Anbudsgivare B är billigast i pris. 

Anbudsgivare C är dyrare men har samma leveranstid och service. 

Anbudsgivare E är både dyrare och har långsammare leveranstid och service. 

Anbudsgivare A och D: s anbud är väsentligt sämre än de övriga anbuden på alla 

punkter. 

 

                                                 
79 http://www.ks.dk/udbud/raadgivning/, besökt 2005-04-24. 
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Auktionen är fastställd att genomföras i tre etapper. 

Första etappen: C sänker sitt pris vilket placerar C i spetsen med B och E närmast efter 

sig. 

Andra etappen: E sänker sitt pris och erbjuder en snabbare service vid reparationer. B 

sänker sitt pris, vilket placerar B återigen i toppen, medan E rycker förbi 

C. 

Tredje etappen: E förbättrar sin leveranstid. Varken B eller C ändrar på sina anbud. Då 

leveranstiden väger 30 % i värderingen av anbud sker det en markant 

förbättring av E: s anbud. E är den slutgiltiga vinnaren av kontraktet! 
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5 Analys  
 
 
Denna del av uppsatsen kommer att tillägnas åt att problematisera de tre förfaranden 

inom offentlig upphandling som beskrivits i referensramen. Efter avslutad analys för 

vart och ett av de tre förfarandena kommer sammanfattande slutsatser redovisas. 

Analysen kommer först att redogöra för viktiga möjligheter som öppnas upp i och med 

tillämpningen av de nya förfarandena. Därefter lyfts de risker eller hinder fram som 

uppkommer i och med tillämpningen av förfarandena.  

 

5.1 Konkurrenspräglad dialog 

 

5.1.1 Möjligheter   

5.1.1.1 Kompetensfördelningen 

Offentlig upphandling med tillämpning av konkurrenspräglad dialog möter fördelningen 

av kunskap mellan upphandlande myndighet och leverantör på ett bättre sätt. Privat 

företagsamhet har ofta den fördelen att drivkrafterna för utveckling är starkare än för 

företag i offentlig verksamhet.80 Verksamhet inom offentlig upphandling kännetecknas 

av en mer omfattande byråkrati och har därför stelnat i sina upphandlingsformer. 

Dynamiken i upphandlad verksamhet har tillvisso gått förlorad. Vid utformandet av 

dagens upphandlingar tar upphandlande myndighet ett mycket stort ansvar för att inte 

bara beskriva vilka för behov som skall tillfredsställas utan även hur ett uppdrag skall 

uträttas. Anledningen till att det ser ut så är blad annat att upphandlande myndigheter 

anses kunna ha bättre förmåga att hantera risk än utföraren kan. Normalt är 

upphandlaren – staten – mindre sårbar för kostnadsrisker än vad leverantören är. 

Särskilt om upphandlingsobjektet är litet för upphandlaren men omfattande för 

leverantören. Det är argumentet för att låta den upphandlande myndigheten bära 

merparten av risken på samma sätt som individer och företag låter försäkringsbolag 

överta vissa risker.81 Denna kompetensfördelning är dock inte alltid lyckad. Vid större 

och/eller mer komplicerade upphandlingar kan det som tidigare nämnts, vara svårt att 

veta vad det egentligen är för behov som myndigheten har och hur de skall bemötas. 

Hur skall prestanda, kvalité och behov mätas mot varandra vid inköp av komplicerade 

                                                 
80 Nilsson, Bergman och Pyddoke, s. 156. 
81Nilsson, Bergman och Pyddoke; s. 131. 
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objekt? Trots det genomförs upphandlingar som om upphandlaren hade erforderlig 

kunskap på området. Konkurrenspräglad dialog bjuder in till mer dynamisk effektivitet i 

upphandlingen och minskade kostnader.  

 

Exempel 

Säg exempelvis att en byggentreprenad skall upphandlas. Upphandlande myndighet 

beskriver hur uppdragets skall genomföras genom att ange vilken teknik som skall 

användas, hur mycket berg och grus som behöver flyttas, antal arbetstimmar som 

kommer att gå åt, mängden betongåtgången et cetera. Upphandlande myndighet är 

följaktligen ansvarig för det tekniska utförandet och anbudsgivarna anger endast vad de 

önskar för ersättning för angivna kvantiteter i förfrågningsunderlaget. Allt eftersom 

leverantören verkställer de angivna kraven kontrolleras de av den upphandlande 

myndigheten för att få uppgifter till vilken betalning utförarens skall erhålla.  

 

Under byggentreprenadens uppförande upptäcker leverantören att arbetet kräver mindre 

arbetsinsatser än vad som planerats och att dennes ersättning inte kommer att stämma 

överens med de insatser som beräknats. Leverantören har därmed ingen anledning till 

att försöka genomföra uppdraget på ett enklare eller snabbare sätt än vad denne 

ursprungligen har lagt bud på. Detta visar att upphandlande myndighet har starka 

incitament att försöka utforma upphandlingen så att den ger ökad kostnadseffektivitet. 

Konkurrenspräglad dialog medför att beställare fokuserar mer på vad för resultat de 

önskar att uppdraget skall mynna ut i. Det ger deltagarna i dialogen uppmuntran att 

komma med innovativa lösningar vilket kan leda till bättre varor och/eller tjänster och 

också kanske lägre kostnader.  

 

Ett av syftena med konkurrenspräglad är att öka flexibiliteten i 

upphandlingsförfaranden. Om beställare är redo att frångå det traditionella 

ansvarstagandet för hur ett utförande skall genomföras kommer denna flexibilitet att 

gagna både beställare och leverantör. I det klassiska direktivet sägs det uttryckligen att 

hitintills tillämpliga upphandlingsmetoder medför alltför höga kostnader.82 Skälet till att 

det är så kan många gånger ha samband med dåligt utformade förfrågningsunderlag. 

Genom att föra en diskussion om problematiska delar av kontraktet minskar risken för 

                                                 
82 Dir. 2004/18/EG, skäl (41). 
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mindre bra förfrågningsunderlag och därmed ökar viljan hos leverantörerna att lägga 

bud. Det är alltså ett ömsesidigt intresse hos både upphandlande myndighet och 

leverantör att försöka ta fram så bra förfrågningsunderlag som möjligt, eftersom det 

underlättar det fortsatta arbetet i upphandling. Kostnader för klarlägganden eller andra 

förklaringar till oklarheter i förfrågningsunderlaget bör minska med en bättre utformad 

kompetensfördelning som konkurrenspräglad dialog erbjuder. 

 

5.1.1.2 Krav på exakthet i förfrågningsunderlaget 

Under dialogfasen får alla delar av kontraktet diskuteras med deltagarna i dialogen. 

Denna möjlighet att diskutera utformningen av de tekniska specifikationerna med 

beställaren har tidigare endast funnits i form av förhandlad upphandling. Då är det 

endast möjligt att förhandla i den omfattningen att de i förfrågningsunderlaget angivna 

kontraktsvillkoren inte väsentligen ändras. Kommissionen har i ett uttalande om svensk 

upphandling sagt att ändringar i de tekniska specifikationerna som beskriver de varor 

som skall levereras, utgör en väsentlig ändring av upphandlingsvillkoren.83 Genom att 

få möjlighet att diskutera alla aspekter av kontraktet minskar risken för dåligt utformade 

förfrågningsunderlag. Dåligt utformade förfrågningsunderlag kan i ett senare skede leda 

till upptäckten att villkor måste tas bort/läggas till för att få in acceptabla anbud. Gör 

den upphandlande enheten en sådan förändring av förfrågningsunderlaget bryter den 

mot likabehandlingsprincipen. För att undvika det måste upphandlingen göras om. NOU 

(Nämnden för offentlig upphandling) har i ett ärende (63/95-21) uttalat sig om vikten av 

att ”beslut om leverantör kan endast grundas på uttryckligen angivna 

bedömningskriterier. Någon möjlighet att ändra eller göra tillägg till de angivna 

bedömningskriterierna föreligger normalt inte utan upphandlingen måste göras om.”84 

Det utmärkande draget hos konkurrenspräglad dialog är det mer öppna 

tillvägagångssättet av vad som föregår en budgivning. Det är värdefullt att kunna 

kommunicera med marknadens aktörer om hur man som beställare möter ett visst 

komplicerat behov och hur man definierar detta behov. En sådan kommunikation leder 

till att kravet på exakthet i förfrågningsunderlaget upprätthålls i större utsträckning. Det 

är av yttersta vikt att förfrågningsunderlaget är så pass väl utformat att anbudsgivare 

inte behöver ta ställning till större oklarheter om vad som gäller för att lämna anbud. 

                                                 
83 Niclas Forsberg; Offentlig upphandling i praktiken, tredje uppl., Nordstedt Juridik AB, Stockholm, 
2004, s. 53. 
84 Niclas Forsberg, s. 105. 
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Det gäller alltså för upphandlande myndighet, att genomföra upphandling på så sätt att 

det minskar osäkerheten för den potentielle anbudsgivaren. Den osäkerhet som avses är 

den att inte veta vad som efterfrågas. Om det uppstår osäkerhet om vad för vara 

och/eller tjänst som efterfrågas kan det också finnas en förlustrisk för vinnaren. Med det 

menas att den som lämnar anbud måste försäkra mot att denna risk att lägga in extra 

marginaler i budet.85 Det understryks i de nya upphandlingsdirektiven att tekniska 

specifikationer måste vara utformade på ett tydligt sätt så att potentiella anbudsgivare 

känner till vad som omfattas av de krav som den upphandlande enheten har fastställt.86  

Konkurrenspräglad dialog kan göra det möjligt att undvika sådana situationer där det 

har varit svårt att fastställa exempelvis tekniska specifikationer. Genom att föra en 

dialog med kunniga på området får beställaren en mer exakt uppfattning av vad den bör 

efterfråga i förfrågningsunderlaget och hur det skall utformas för att bäst förstås av 

potentiella anbudsgivare.  

 

5.1.2 Risker  

5.1.2.1 Bedömningen av vad som skall anses vara särskilt komplicerade kontrakt 

En av de frågor som uppstår vid analys av konkurrenspräglad dialog, är när denna form 

av upphandling kan användas. En av de första förutsättningarna som ställs upp i 

direktivet är att förfarandet endast får användas vid särskilt komplicerade kontrakt. Vad 

är ett särskilt komplicerat kontrakt? Direktivet radar upp ett antal situationer där den 

upphandlande myndigheten är oförmögen av objektivt specificera kontraktsvillkoren. 

Exemplifieringen föregås av orden ”kan bland annat…”. Det visar på att uppradning 

inte bör ses som uttömmande. Därmed finns det ett antal sorters kontrakt som skulle 

kunna räknas som särskilt komplicerat, utöver de som nämns i direktivet. En viss 

vägledning ges i skäl (31) i preamblen till det klassiska direktivet. Där anges att vid 

brist att bedöma vad marknaden har att erbjuda i form av teknik, finansiella och/eller 

rättsliga lösningar är det motiverat att tillämpa konkurrenspräglad dialog.  

 

Avvägningen av vad som anses vara särskilt komplicerat avgörs genom en konkret 

värdering. Vad denna konkreta värdering skall grunda sig på framgår inte av direktiven. 

Gränsen mellan vad som är omöjligt att fastställa och vad som är mycket svårt men 

möjligt att fastställa, i förfrågningsunderlaget för att tillgodose ett visst behov, är 

                                                 
85Nilsson, Bergman och Pyddoke; s. 88. 
86 Dir. 2004/17/EG, skäl (42), och dir. 2004/18/EG, skäl (29). 
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mycket svårdefinierad. Även om det skulle kunna gå att fastställa 

förfrågningsunderlaget utan att tillfråga potentiella anbudsgivare kanske den 

upphandlande myndigheten skulle kunna tjäna på att kommunicera med marknadens 

aktörer för att säkerhetsställa att korrekta definitioner fastställs i förfrågningsunderlaget. 

Risken med att inte veta när användning av konkurrenspräglad dialog på grund av att 

svårigheten med att avgöra vilka sorters kontrakt som skall anses vara av särskilt 

komplicerad natur kontrakt, kan leda till en försiktighet att använda sig av denna 

upphandlingsform. Det kan också leda till att konkurrenspräglad dialog tillämpas alltför 

ofta, i fall där det egentligen inte skulle behövas. Resurser kan gå förlorade vare sig man 

som upphandlande myndighet räds inför att använda förfarandet eller för att man har 

svårigheter och kanske okunskap om hur man skall framställa ett korrekt 

förfrågningsunderlag som möter myndighetens behov.  

 

I de rådgivningsdokument som den danska konkurrencestyrelsen har tagit fram framgår 

det att den ”omöjlighet att fastställa tekniska specifikationer” som direktivet hänvisar 

till, skall förstås som ett absolut begrepp. Med det menas att det inte är tillräckligt att 

den enskilde upphandlaren har det svårt att ställa upp vilka krav som anbudsgivare skall 

uppfylla bara för att denne upphandlaren inte är van vid att formulera dessa krav. Det 

har tidigare påpekats att den konkreta värderingen på huruvida ett kontrakt är särskilt 

komplicerat beror bland annat på i vilken omfattning den upphandlande myndigheten 

har tagit hjälp av mer kunniga expertis på området.87 Ju mer komplicerade 

upphandlingar som myndigheten står inför desto mer ökar behovet av att se till så att 

resurserna används effektivt. Myndigheten kan vara nog så kompentent vid mindre 

upphandlingar och kunna genomföra dem utan hjälp från någon utanför den egna 

verksamheten. Större upphandlingar innebär många gånger större ekonomiska värden 

som upphandlas och då måste upphandlaren förfara med resurserna på ett sätt som ger 

värde för pengarna. Att se till att rätt kompetens behandlar rätt sak är därför en viktig 

avvägning. Att som upphandlande myndighet vända sig mot en eller fler utomstående 

experter inom ett speciellt område kan var mer effektivt än att direkt bjuda in till 

konkurrenspräglad dialog. Det är viktigt att kommunikation mellan upphandlande 

myndighet och deltagare leder till att förfrågningsunderlag blir så precist som möjligt. 

Erfarenheter från tidigare genomförda upphandlingar av komplicerade kontrakt av 

                                                 
87 Se, 4.2.1 Beskrivning av konkurrenspräglad dialog. 
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samma natur är mycket värda för en beställare som står inför en svår upphandling. 

Dessa tidigare genomförda upphandlingar av svår natur bör kunna användas som 

vägledning inför framtida upphandlingar som innefattar komplicerade moment, förutsatt 

att det sker en uppföljning av de upphandlingar som beställaren genomför där både 

positiva och negativa aspekter är redovisade. 

 

5.1.2.2 Likabehandlingsprincipen  

Aktörerna inom det nya mer flexibla förfarandet kan genom sitt agerande också bryta 

mot likabehandlingsprincipen. Exempelvis kan det under en dialog mellan 

upphandlande myndighet och deltagare A presenterar denne hur den upphandlande 

myndigheten skulle kunna möta dess behov och detta tillvägagångssätt är nytt för 

upphandlaren. Vid en dialog med deltagare B, vid ett senare tillfälle, kan det tänkas att 

upphandlaren lägger fram deltagare A: s förslag inför deltagare B: s för att höra dennes 

åsikter om förslaget. Den upphandlande myndigheten säger naturligtvis inte rätt ut vart 

denne har fått förslaget från, men det kan vara möjligt för deltagare B att förstå 

vem/vilka som lagt fram detta förslag ändå på grund av god kännedom om 

konkurrenternas produkter. Konkurrerande marknadsaktörer bör försöka vara så pass 

medvetna om motståndares strategi som möjligt och har så mycket kunskap som möjligt 

om dem och deras verksamhet. Då uppstår ett scenario där en deltagare kan sägas veta 

vad en annan deltagare har bidragit med till diskussionen. Med andra ord kan man säga 

att deltagare B har fått en konkurrensfördel gentemot den deltagaren A. Det är inte 

något fel i att skaffa sig konkurrensfördelar men i det här fallet agerar den 

upphandlande myndigheten på ett olämpligt sätt och balansen mellan deltagarna rubbas 

genom att informationen blir asymmetrisk. Som nämnts ovan i referensramen är 

likabehandlingsprincipen en mycket viktig del av upphandlingen. Behandlas inte 

aktörerna i offentlig upphandling lika minskar incitamenten hos anbudsgivare att delta i 

upphandlingar. Risken är dock förhållandevis liten att deltagare erhåller 

konkurrensfördelar på nyss nämnda sätt. Anledningen till det är att det i direktivet, art 

29.3 stycke 3, stadgas att beställare inte får föra vidare information till annan deltagare 

om vad som har föreslagits och inte heller föra vidare annan konfidentiell information 

utan samtycke.  

 

Liknande scenario kan även leda till att en förväntad effekt av ökad innovation genom 

tillämpning av konkurrenspräglad dialog, istället kommer hämma deltagare att 
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presentera sina nya förslag på hur komplicerade behov skall bemötas. Anledningen till 

tron om att innovationerna kommer öka är med sannolikhet att en dialog mellan 

beställare och leverantör öppnar dörrar till att lösa ett komplicerat behov på ett annat 

sätt än vad kanske beställare hade föreställt sig samt att tidigare möjligheter att 

introducera nya lösningar har varit begränsad. Men nu har leverantörerna en möjlighet 

att specialisera sig. Det är dock inte säkert att det får den effekten. Det är inte omöjligt 

att deltagare i konkurrenspräglad dialog till och med känner sig hämmade att föreslå ny 

innovativa lösningar. Genom att lämna ut en ny lösning på ett behov som exempelvis 

leder till lägre driftskostnader eller förbättrad kvalité riskerar den anbudsgivaren att den 

upphandlande myndigheten plagierar innovationen och förmedlar den vidare till de 

övriga deltagare i ett led att försöka förfina innovationen. Reglerna i de nya direktiven 

förser anbudsgivarna en viss säkerhet vad gäller sekretessen runt dessa orosmoln. I art 

29.3 stycke 3 i det klassiska direktivet sägs det att beställare inte får röja för övriga 

deltagare vilka lösningar en annan deltagare har föreslagit utan dennes samtycke. Men 

det är endast vid tillämpningen av konkurrenspräglad dialog i praktiken som kommer att 

avslöja om den sekretessen upprätthålls. 

 

Ur ett marknadsperspektiv kan det dock inom en kortsiktig tidsram vara frestande att 

ställa olika anbudsgivares förslag gentemot varandra för att identifiera starkt och svaga 

sidor hos de olika förslagen. På så sätt kan den upphandlande myndigheten få fram 

uppgifter och åsikter om konkurrerande förslag som förmodligen inte hade kommit fram 

annars. Det skulle kunna visa på vilka förslag som är mer starka respektive svaga och 

också på ett effektivt sätt utesluta vissa lösningar. Dock är det så att såväl den svenska 

som den europeiska lagstiftningen betonar likabehandling snarare än kortsiktig 

kostnadseffektivitet.88 Så avvägningen mellan vilka lösningar som anses vara bra eller 

mindre bra, skall bedömas av upphandlaren själv, utan någon inblandning av deltagarna. 

 

5.1.2.3 Risk för utestängning för små och medelstora företag  

Offentliga kontrakt i Sverige är till storleken stora vilket är till nackdel för små och 

medelstora företag. Av de svenska små och medelstora företagen känner 45 % till 

möjligheten att delta i offentlig upphandling, men endast 16 % av dessa företag väljer 

                                                 
88 Nilsson, Bergman, Pyddoke, s. 51. 

   46



att lämna anbud på kontrakt i övriga medlemsländer.89 Siffrorna är tagna från en rapport 

som inte studerar konkurrenspräglad dialog utan förekomsten av anbud vid de 

upphandlingsformer som är till buds intill de nya direktiven träder i kraft. Dock torde 

inte dessa siffror förändra sig dramatiskt ifall konkurrenspräglad dialog förs in i svenska 

upphandlingsregler. Då svenska små och medelstora företag utgörs av 99,7 % av alla 

svenska företag och står för 60 % av den totala sysselsättningen är deras deltagande i 

upphandlingssammanhang relativt liten. Om olika hinder utestänger dessa företag att 

lägga bud på offentliga kontrakt på viktiga marknader riskeras konkurrensen att 

hämmas.  

 

I direktivet anges att det skall fastställas bestämmelser om underleverantörer för att 

underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.90 Dock kan 

konkurrenspräglad dialog ge upphov till hinder för små och medelstora företag att delta. 

Med det avses att konkurrenspräglad dialog kräver att en deltagare har både tid och 

resurser att lägga ner på att ta fram ett förslag om hur ett behov hos den upphandlande 

myndigheten skall lösas och hur det skall definieras. Deltagare lägger ner både tid och 

ekonomiska resurser på att ta fram det bästa utförandet av upphandlingen och det kan i 

slutändan ändå sluta med att anbudsgivaren inte tilldelas kontraktet. Mycket tyder på att 

det är kontrakt av större omfattning både utförandemässigt och ekonomiskt som är i 

behov av konkurrenspräglad dialog. Dessa faktorer är bland annat komplexiteten i att 

kunna formulera ett behov, direktivens vägledning om att det är större projekt som 

kräver dialog med marknadens aktörer. Det är då inte osannolikt att det företag från 

olika medlemsländer deltar i dialogen. En stor del av arbetet kommer därmed att bestå 

av att ta fram korrekta översättningar till det språk som den upphandlade myndigheten 

har begärt att dialogen skall föras på. Kanske måste även språkexpertis konsulteras för 

att se till att dialogen uppfattas korrekt av båda parter. Är det då inte risk för att det 

egentligen endast är större företag med större ekonomiska resurser som har tid och 

pengar att avsätta för att föra en dialog med beställaren, komma med förslag på 

lösningar och slutligen lägga fram ett anbud på upphandlingsobjektet? I direktiven sägs 

det att bestämmelser skall fastställas för att små och medelstora företag skall kunna ha 

                                                 
89 Offentlig upphandling i EU och USA – Hinder och möjligheter för små och stora medelstora företag, 
s.26 f. 
90 Dir. 2004/18/EG skäl (32). 
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möjlighet att lägga bud i upphandlingen.91 Möjligheten som det talas om är 

bestämmelser om underleverantörer. Tanken om underleverantörer torde syfta på 

eventuell en brist i tillräcklig produktionskapacitet hos det mindre företaget. En 

underleverantör skulle där kunna täcka upp för den brist av varor som det mindre 

företaget inte kan eller hinner producera. Men andra administrativa brister, exempelvis 

översättning eller liknande, är möjligen inte lika bra att lösa genom att anställa 

underleverantörer. Kostnader i tid och engagemang kan avskräcka det mindre företaget 

från att starta en sådan process.  

 

 

5.1.3 Slutsats 

 

Det har i analysen av konkurrenspräglad dialog framkommit att denna form av 

upphandling är bättre anpassad till den verklighet som upphandlande myndigheter står 

inför. Med dagens snabba utveckling av teknik och elektronik är det säkerligen inte 

ovanligt att upphandlande myndigheter finner att bra alternativa utföranden av 

upphandlingar är möjliga men vet inte var man skall leta efter dem samt hur dessa 

lösningar fungerar. I analysen har det visat sig att denna förskjutning av kompetensen, 

från upphandlande myndighet till leverantör bör bli till gagn för att finna den mest 

optimala lösningen och utförandet av myndigeterns behov. I och med att det är så 

kallade professionella aktörer som utarbetar hur behovet skall mötas leder det även till 

att nivån av exakthet i förfrågningsunderlaget höjs.  

 

Angående de mer riskabla momenten vid tillämpning av  konkurrenspräglad dialog, har 

tre riskområden kunnat identifieras i analysen; osäkerheten av betydelsen av särskilt 

komplicerade kontrakt, beteenden som kan tänkas strida mot likabehandlingsprincipen 

och till sist hotet om att små- och medelstora företag inte kommer att delta i 

konkurrenspräglad dialog..  

 

Vad gäller definitionen av särskilt komplicerade kontrakt är denna svårighet 

sammankopplad med lagstiftningsteknik. Tekniken för hur lagtext författas innebär att 

vissa allmänna uttryck måste användas. Att stapla upp alla tänkbara situationer som 

                                                 
91 Dir. 2004/18/EG, skäl (32). 
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skall vara tillämpliga vid ett och samma tillfälle faller sig extremt ineffektivt. Trots allt 

är det just denna problematik som har visat sig innebära en risk för aktörerna som skall 

tillämpa konkurrenspräglad dialog. Vad särskilt komplicerade kontrakt egentligen 

innebär i mer precisa ordalag är inte klarlagt. Utifrån direktiven och vägledningar kan 

ändå slutsatsen dras att i det enskilda fallet får det göras en konkret värdering av 

upphandlingen och att den värderingen kommer delvis att bero på hur pass stor 

utsträckning kunnig expertis har tillfrågats på området samt vad erfarenheten från 

tidigare genomförda upphandlingar berättar.  

 

Den andra identifierade risken avser eventuellt brott mot likabehandlingsprincipen. För 

upphandlande myndighet är det svårt att veta var gränsen går för vad som får 

vidareförmedlas till andra deltagare av dialogen. Kan delar av lösningar läggas fram 

eller omarbetade lösningar eller föreligger till och med risken för rena plagiat? Det är 

framförallt leverantörer som fruktar att deras rätt till vissa lösningar kommer att komma 

i händerna på konkurrenter och därmed uppkommer en tänkbar ovilja att presentera sin 

innovation i upphandlingssammanhang. Effekten blir således att deltagare riskerar att 

bli olika behandlade då ny information sprids utan att alla delges det samtidigt, därmed 

ett brott mot likabehandlingsprincipen. 

 

Det tredje och sista riskmomentet vid tillämpning av konkurrenspräglad dialog är att 

denna upphandlingsform hotar att utesluta små- och medelstora leverantörer. Denna risk 

grundas på att komplicerade kontrakt kan vara både av större omfattning och innebära 

en lång handläggning av processen. Ökade kostnader i form av möten, översättningar 

och ifrågasättande av olika lösningar kan skrämma den mindre leverantören att gå in 

som deltagare i dialogen. Det har även framkommit i analysen att mindre leverantörer 

ofta inte har möjlighet att lägga bud på större upphandlingar på grund av brist i 

produktionskapacitet.  
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5.3 Dynamiskt inköpssystem 
 

5.3.1 Möjligheter  

5.3.1.1 Ökad konkurrens  

Ett av syftena med dynamiskt inköpssystem är att öka konkurrensen genom att nya 

aktörer på marknaden har tillgång till systemet under dess verkningsperiod. Risken för 

att en ytterligare konkurrent får tillång till systemet ökar osäkerheten för de redan 

antagna aktörerna i systemet. Osäkerhetsmomentet i konkurrenssammanhang är en 

viktig faktor för den enskilde aktören och för upphandlande enhet. Den enskilde aktören 

vill gärna skaffa sig en uppfattning om vad det är för konkurrens den kommer att 

utsättas för. Ju färre konkurrenter som en aktör tror sig ha desto större marginal kan 

aktören lägga in i sitt bud utan att risker att förlora kontraktet till konkurrenter. Helt 

säker kan dock inte aktören vara. Med ett dynamiskt inköpssystem som möjliggör en 

ökad konkurrens i form av fler aktörer i systemet, öppnar möjligheten för beställaren att 

få bättre priser och/eller kvalité på de varor och/eller tjänster som köps in. Ekonomisk 

teori säger att en konkurrensmarknad kännetecknas av det finns många köpare och att 

många företag vill sälja varan och/eller tjänsten. Dock finns det både teori och praktik 

som visar att ett relativt få antal köpare eller säljare kan fungera som om det vore fråga 

om perfekt konkurrens. Det avgörande är inte att det finns många aktörer utan att de 

som köper produkterna är villiga att byta leverantör samt att köpare är fokuserad på 

enbart priset.92 Användningen av ett dynamiskt inköpssystem innebär enligt ovan förda 

resonemang att den förväntade konkurrensökningen mellan leverantörer kan bli ganska 

liten. Å andra sidan kan ett system som är öppet för nya aktörer under hela dess 

verkningsperiod gagna de marknader som endast ett fåtal aktörer är verksam inom. Då 

är tanken om att konkurrensen ökar mer relevant eftersom det är möjligt för nytillkomna 

leverantörer att ansluta sig till systemet under tiden det är öppet och därmed öka antalet 

aktörer och också trycket på redan anslutna aktörer. Frågan är dock om det verkligen är 

realistiskt att tänka sig att det finns marknader med få aktörer för varor och/tjänster som 

är standardiserade eller som används dagligen. I det danska vägledningsdokumentet 

nämns som exempel på standardiserade produkter, kontorsartiklar. 

 

 

                                                 
92Nilsson, Bergman, Pyddoke, s. 83 f. 
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5.3.1.2 Ökad öppenhet 

Hur är det då med den andra aspekten av systemet, nämligen att inköp via dynamiska 

inköpssystem skall förenkla inköpen och leda till ett mer öppet förfarande, vilket i 

förlängningen kan spara både tid och pengar? I och med att systemet är elektroniskt 

kommer all information finnas tillänglig för anslutna deltagare på ett smidigt sätt, via 

Internet. Förfrågningsunderlaget och eventuella kompletterande handlingar läggs ut på 

adressen vid en tidpunkt istället för att pappershandlingar skickas till aktuella aktörer. 

Det talar för att systemet är öppet. 

 

5.3.2 Risker  
5.3.2.1 För stort antal aktörer  

Genom att upphandlande enhet under hela den tid som det dynamiska systemet är öppet 

skall ge alla ekonomiska aktörer möjlighet att lämna preliminära anbud är det kan 

antalet aktörer öka i antal, vilket är själva poängen för beställaren då denne får ett större 

urval att välja från. Varje aktör som uppfyller urvalskriterierna och som har lämnat ett 

preliminärt anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget skall därmed bli 

antagen till systemet. I och med att systemet inte stänger ute aktörer efter en viss period 

är risken den att enheten har ett så pass stort antal aktörer att det inte längre handlar om 

att en ökad konkurrensutsättning utan en ökad administrativ börda. Enheten är 

förpliktigad att värdera de anbud som kommer in och informera anbudsgivare om deras 

bud är antaget eller förkastat. Denna utvärdering skall dessutom ske inom en tidsperiod 

om 15 dagar.93 Det handlar om inköp av sådant som vanligen används och vars 

egenskaper så som de är allmänt tillgängliga på marknaden, exempelvis kontorsartiklar. 

Det talar för att de finns många leverantörer som erbjuder sådana varor och/eller 

tjänster. Visserligen är systemet elektroniskt vilket kan underlätta hanteringen av 

handlingar och kommunikationen med anbudsgivarna i stor utsträckning sker genom en 

Internet-adress. Men denna besparing i tid och pengar kan försvinna om antalet 

anbudsgivare ändå är så pass omfattande att det rent administrativt är betungande att gå 

igenom vartenda anbud. Poängen med att den upphandlande enheten har ett särskilt stort 

urval av anbud behöver inte innebära att en omfattande konkurrens säkerhetsställs och 

därmed ett optimalt utnyttjande av de offentliga medlen.  

 

                                                 
93 Dir. 2004/17/EG, art. 15.4 och dir. 004/18/EG, art. 33.4. 
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5.3.2.2 Stordriftsfördelar  

Inköpen som sker via ett dynamiskt inköpssystem avser varor och/eller tjänster som 

vanligen används och är standardiserade. Inköp av sådana varor och/eller tjänster sker 

ofta i stora kvantiteter. Andledningen till det är att priset oftast går ner per producerad 

enhet ju fler man tillverkar; desto fler enheter som delar på kostanden desto billigare för 

var och en. Ta exempelvis ett stort företag med många anställda och en stor maskinpark. 

Om företaget vinner många upphandlingskontrakt kommer kostnaden per kontrakt att 

minska. Företaget har därför stordriftsfördelar att tjäna genom att vinna många kontrakt. 

Ett litet företag med få anställda och en liten maskinpark kan bara acceptera uppdrag 

som inte överstiger dess produktionskapacitet. Lösningen på denna problematik skulle 

vara att den upphandlande enheten väljer noga vilken kontraktsstorlek som skall 

erbjudas till anbudsgivarna. Ju fler delar en upphandling kan ha, desto större 

sannolikhet är det att små och medelstora företag också lämnar anbud i större 

utsträckning än om upphandlingen inte delades upp. Dock är det inte gratis för en 

upphandlande enhet att göra denna uppdelning av uppdraget. Desto fler 

anbudsinfordringar som skall formuleras, upphandlingsprocesser som skall 

administreras, avtal som skall skrivas desto mer kostnader blir det för att genomföra 

upphandlingen. Dynamiska inköpssystem kommer med stor sannolikhet att innebära att 

leverantören kommer att begäras att leverera en stor mängd varor och/eller tjänster. 

Följden kan bli den att små- och medelstora företag utestängs kontrakt av större storlek i 

dynamiska inköpssystem.  

 

 

5.3.4 Slutsats  

 

Vid kritisk analys av dynamiska inköpssystem har det visats sig att en ökad konkurrens 

förmodligen är att vänta men omfattningen av denna ökning är blygsam. Vidare har det 

framkommit att öppenheten gagnas. När det gäller identifierade risker, visar analysen att 

ett stort antal aktörer underminerar systemets effektivitet samt att stordriftsfördelar 

gynnar större leverantörer men missgynnar mindre leverantörer.  

 

Till sin form liknar dynamiska inköpssystem det tidigare och fortfarande gällande 

upphandlingsformen, ramavtal. En stor skillnad är dock att ett dynamiskt inköpssystem 
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är öppet för nya aktörer under hela dess verkningsperiod. I analysen har det ifrågasatts 

huruvida syftet med systemet, att öka konkurrensen, verkligen är giltigt som argument. 

Det har påvisats att det förmodligen kommer ske en mindre ökning av konkurrensen men 

att denna ökning kommer att vara av mindre betydelse.  

 

Vid analys av vilka risker som upphandlande enheter och anbudgivare bör vara medvetna 

om kan slutsats dras att ett stort antal aktörer riskerar att kan öka den administrativa 

bördan för den upphandlande enheten. Å andra sidan är förfarandet elektroniskt och 

därmed bör handläggningen av förfarandet kunna genomföras snabbare är mer 

traditionella papperssystem. Trots denna fördel, bör inblandade parter inse att systemet är 

öppet för alla nya aktörer som uppfyller kraven för att kunna få lägga anbud och stänger 

därmed inte ute de aktörerna under en begränsad period.  

 

Till sist, återkommer risken för att små- och medelstora leverantörer kommer att känna 

sig hämmade att delta i systemet på grund av att det finns ekonomiska värden att vinna 

genom att utföra upphandlingar av större format än att dela upp den i mindre delar. 

Slutsatsen blir därmed att dessa mindre leverantörer riskerar att utestängas från 

dynamiska inköpssystem om inte den upphandlande enheten är villig att dela upp 

upphandlingen in mindre delar.  

 

 

5.5 Elektroniska auktioner 
 

5.5.1 Möjligheter  

5.5.1.1 Ekonomiska besparingar 

Tanken med att föra in mer elektroniskt styrda processer i offentlig upphandling är att 

uppnå förbättrad effektivitet i form av besparing i tid och kostnader, öka konkurrensen 

och öka öppenheten för både upphandlande enhet och anbudsgivare. Olika IT-lösningar 

kan vara bättre verktyg för att förenkla tillämpningen av komplicerade regler och kan 

också mildra den administrativa bördan för både upphandlande enheter och 

anbudsgivare, i jämförelse med den traditionella pappershanteringen. I ett meddelande 

från kommissionen beräknas det allmänna kan spara upp till 5 % på utgifter och upp till 
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50-80 % på transaktionskostnader för både beställare och utförare.94 Vid ett 

framgångsrikt genomförande av elektronisk offentlig upphandling finns det alltså stora 

besparingar som kan göras. Dessa besparingar kan frigöra resurser som kan användas 

för andra ändamål. De traditionella förfarandena vid offentlig upphandling är komplexa, 

tidsödande och resurskrävande och en ökad användning av elektroniska förfaranden kan 

öka effektiviteten, förbättra kvalitén och ge mer valuta för pengarna. Inställningen från 

Sveriges regering är att öka användningen av offentlig upphandling på elektronisk 

väg.95 Det är med andra ord inte enbart ekonomiska vinster att förvänta sig vid 

tillämpning av elektronisk auktion utan även tidsbesparingar. Genom att handlägga 

tilldelningen kontrakt elektroniskt, minskar behovet av pappershanteringen och 

deltagarna får ett snabbare besked om vem som vunnit kontraktet och på vilka grunder. 

Det är även sannolikt att ett elektroniskt förfarande snabbare hjälper till att minimera de 

fel som kan uppstå vid hantering av pappersdokument.  

 

När beställare och leverantörer väljer att införa möjligheten att tilldela kontrakt enligt 

reglerna om elektronisk auktion, kommer det kanske behövas anskaffas teknisk 

utrustning, utbildas personal som skall använda systemet. För att underlätta för 

potentiella anbudsgivare har kommissionen inlett ett projekt SIMAP.96 Projektet syftar 

till att optimera användningen av den nya informationstekniken inom offentlig 

upphandling. Det skall bland annat leda till att upphandlande enheter använder sig mer 

av tilldelning av kontrakt på elektronisk väg.   

 

5.5.2 Hinder  

Vad gäller hinder vid införande av elektronisk auktion kommer en del av analysen att 

uppehålla sig vid den elektroniska delen av förfarandet. Vidare kommer analysen att 

problematisera den auktionera delen av förfarandet.  

 

5.5.2.1 Hinder i och med att offentlig upphandling förs ut på Internet 

                                                 
94 Meddelande från kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska och Sociala kommittén samt 
Regionkommittén: Handlingsplan för genomförandet av den rättsliga ramen för elektronisk offentlig 
upphandling. 
95 Pressmeddelande från Finansdepartementet 16 december 2004, 
http://www.regeringen.se/sb/d/4171/a/35582, besökt 2005-04-24. 
96 Système d’Information pour les Marchés Publics. 
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Frågan är om användningen av elektroniska processer i upphandlingssammanhang reser 

nya hinder. Utgångspunkter borde vara att en leverantör med tillgång till dator, 

uppkoppling till Internet och grundläggande kunskaper om gällande lagstiftning skall 

kunna delta i en offentlig upphandling. Vidare bör de medel och den teknik som 

används, i så stor utsträckning som möjligt, vara förenliga med den teknik som används 

i övriga medlemsstater. Det är dock viktigt att leverantörer inser att budgivning vid fax, 

e-mail, eller ett bud redovisat i ett enkelt word-dokument inte uppfyller kraven på 

säkerhet. 

 

Sverige, Finland och Danmark har störst andel Internetuppkopplade företag av samtliga 

medlemsländer. I dessa tre nordiska länder hade över 90 % av företagen 

Internetuppkoppling 2001.97 Sverige framhålls ofta som en ledande IT-nation i 

internationella sammanhang. Regeringen har satsat kraftigt på att förse hela landet med 

bredband. Dock visar det sig att de svenska upphandlande enheters benägenhet att 

använda sig av elektronisk upphandling ligger på en mycket låg nivå i jämförelse med 

exempelvis Danmark. Sverige ligger i botten på 13 % och Danmark i topp på 75 %.98  

 

Närhelst det är fråga om att tillämpa elektroniska system är kompatibiliteten en viktig 

faktor att räkna med. Inkompatibla IT-standarder kan leda till att leverantörer inte får 

tillgång till de elektroniska system de behöver eller avskräcks från att delta på grund av 

komplext tekniksystem eller ökade kostnader. Hindren kan därmed bestå av såväl 

praktisk som ekonomisk natur. När nya elektroniska system införs är det viktigt att det 

görs på ett sätt som enhetligt och korrekt för att undvika hinder för gränsöverskridande 

handel och en uppdelning av marknaden. Olikheter och inkompatibilitet mellan olika 

tekniska lösningar kan leda till att leverantörerna inte får tillgång till de elektroniska 

upphandlingssystemen eller avstår från att delta på grund av svårigheter att använda 

systemet eller ökade kostnader. I och med att kommunikationen mellan upphandlande 

enhet och leverantör sker ute på nätet är det av yttersta vikt att de medel och verktyg 

som används är icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och driftskompatibla. Idag är 

det brist på allmänt spridda och driftskompatibla verktyg för elektronisk beställning. 

Även fakturering på den inre marknaden hindrar leverantörer från att delta på lika 

                                                 
97Tervahauta och Zackrisson, s. 30 
98Tervahauta och Zackrisson, s. 30 
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villkor i gränsöverskridande upphandling. För leverantörer skall öka användningen av 

elektroniska processer måste de vara övertygade om att processerna omgärdas av hög 

säkerhet, att de inte måste investera i system som är unika för en beställare, ett land eller 

för en offentlig upphandling. För leverantörer är det därför av stor betydelse att de inser 

att vid en elektronisk budgivning är de föranledda att använda det system som 

beställaren har valt ut att arbeta med för en speciell upphandling. Eftersom det i Europa 

finns många system som alla kan tillämpas vid offentlig upphandling kan det innebära 

att leverantörerna är nödgade att arbeta med varierande elektronsiska system, som alla 

använder oliks slags standarder. I kommissionens meddelande om elektronisk offentlig 

upphandling sägs det uttryckligen att risken är stor att misslyckas då medlemsländerna 

skall besluta om rättsliga, institutionella och organisatoriska förändringar i och med att 

den offentliga sektorn förs över till nätet.99  

 

5.5.2.2  Hinder i och med förfarandet elektronisk auktion 

I direktiven är den elektroniska auktionen väl beskriven vad gäller vad som föregår 

själva budgivningen samt på vilka sätt auktionen kan avslutas. Behandlingen av vad för 

information om upphandlingsobjektet som anbudsgivare skall ha tillgängligt beskrivs på 

ett förståligt sätt.  Men det är när auktionen har start gått av stapeln som svårigheterna 

uppstår. Det är meningen att anbudsgivarna skall avlägga bättre och förnyade anbud 

under auktionen. De deltagande anbudsgivarna har säkerligen räknat noga på vad för 

marginaler som den egna verksamheten har att rör sig med. Det är också troligt att 

anbudsgivarna utfärdar en strategi om hur man kan förbättra sitt anbud. Problematiken 

ligger inte i hur den egna verksamhetens strategier kan användas i auktionen, utan hur 

den egna verksamheten möter konkurrenternas strategier. Med det menas att det i 

auktionen kan finnas fler faktorer än bara priset som kan alterneras. I exemplet under 

avsnitt 4.2.3, var det flera faktorer som anbudsgivarna lade förbättrade bud på. 

Exempelvis kan en leverantör mötas av ett motbud utav en av de andra anbudsgivarna. 

Leverantören har inte förutsett vad ett liknande motbud från den egna verksamheten 

skulle påverka företagets möjligheter att kunna genomföra uppdraget med vinst. Denne 

leverantör kanske måste fundera på vad denne skall ge för motbud. I direktiven sägs det 

inte något om vilka tidsaspekter som skall respekteras under själva auktionen. Det finns 

bestämmelser om när auktionen kan starta och hur den skall avslutas, men inte hur lång 

                                                 
99 Handlingsplan för genomförandet av den rättsliga ramen för elektronisk offentlig upphandling, s. 6 
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tid en anbudsgivare har att lägga ett motbud. Detta innebär att ett väsentligt 

osäkerhetsmoment uppstår under själva budgivningen. En jämförelse med verkligheten 

där aktörerna vid en auktion avlägger sina bud på ett visst objekt i en tämligen snabb 

takt förstår man att det inte finns mycket till utrymme för betänkligheter. Dessutom har 

budgivarna i hög grad vägledning av den person som leder auktionen. Denne person 

frågar om bud är att vänta och räknar därefter till tre, för att sedan slutföra budgivningen 

och tillkännage köparen. Jämförelsen är inte helt och hållet jämförbar med den situation 

som uppstår under elektroniskt auktion vid kontraktstilldelning av offentliga 

upphandlingskontrakt. För det första kan det finnas fler variabler att lägga bud på än 

priset och dessutom saknas den fysiska närvaron av samtliga deltagare. Det ger dock en 

fingervisning om var problemet ligger. En lösning skulle vara att den upphandlande 

enheten intar en aktiv roll i auktionen och anger tidsramen för att lägga ett motbud. Det 

hela mynnar ut i att den upphandlande enheten bör kunna ge denna sortens information 

redan innan auktionen startar.  Utan denna information från beställaren kan 

leverantören, i värsta fall undvika att lägga ett motbud på grund av leverantören inte 

hinner utarbeta ett nytt förbättrat anbud som överträffar det senaste motbudet. 

Alternativt kan det leda till att en anbudsgivare tar ett förhastat beslut och erbjuder ett 

förbättrat anbud som överträffar övriga anbud, för att kunna vinna kontraktet. Det 

positiva i att ha vunnit kontraktet kan väga över i negativa konsekvenser då ersättningen 

för uppdraget inte täcker de kostnader som leverantören har. Denne genomför alltså en 

dålig affär på grund av otillräcklig information som leder till ett stressfullt och felaktigt 

beslut. 

 

 

5.5.3 Slutsats  

 

Vid analys av elektronisk auktion, har det i analysen getts ett större utrymme för just 

den elektroniska delen. Att hantera något på elektronisk väg skiljer så markant från den 

traditionella pappershanteringen. Utvecklingen av den elektroniska kommunikationen 

det senaste decenniet torde ha revolutionerat arbetssättet och synen på effektiva 

arbetsmetoder inom såväl affärslivet som det privata livet. Det är därför inte oväntat att 

det i analysen läggs tonvikt på de kostnads- och tidsbesparingarna som ett elektroniskt 

förfarande medför.  Slutsatsen blir därför att tillämpningen av elektronisk auktion 

verkligen har möjlighet att förenkla processen vid kontraktstilldelning och reducerar 
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kostnader både för upphandlande enhet och leverantör, vilket ger utrymme för att satsa 

ekonomiskt på andra ändamål inom offentlig upphandling, såsom förbättrade 

information. Dock kvarstår det faktum att garantin för säkerhet för att sekretessbelagt 

material förblir sekretessbelagt genom hela upphandlingsprocessen inte är helt och 

hållet klarlagt ännu. Såväl rättsliga, organisatoriska och administrativa hinder 

föreligger. Det är troligen främst leverantörerna som står inför en stor utmaning att 

kunna möta den upphandlande enhetens krav på elektroniska system genom vilka 

upphandlingar skall genomföras.  

 

På grund av att kontraktstilldelningen har utformats som en omvänd auktion uppstår 

vissa osäkerhetsmoment avseende när deltagare förväntas ge motbud på tidigare 

förbättrade bud. Problemet har illustrerats i analysdelen och slutsatsen resulterande i att 

upphandlande enheter bör bemöta leverantörernas behov av information om tidsramar 

för att lägga motbud under auktionen pågående. 

 
 
  
5.7 Sammanfattning 
 
Framtiden för de nya upphandlingsreglerna är spännande. En av anledningarna till 

moderniseringen av upphandlingsregler är att se till att det står i samklang med den 

snabba utvecklingen inom kommunikationsområdet och att stela regler med tunga 

byråkratiska processer förbättras genom införande av dynamik och flexibilitet. Denna 

uppsats har visat att det finns möjligheter att förbättra upphandlingsförfaranden genom 

ett mer verklighetsanpassat förhållande till upphandlingar som är svåra att precisera och 

svåra att förutse den mest optimala lösningen på upphandlande enheters behov. Andra 

effekter att vänta sig vid tillämpning av de nya upphandlingsreglerna är besparingar i 

kostnader och tid, detta framförallt tack vare den ökade möjligheten att använda sig av 

elektroniska förfaranden. Mer och mer av den pappershantering som idag tillämpas 

kommer att ersättas av elektroniska alternativ och den utvecklingen kommer säkerligen 

att utvecklas i framtiden. Fördelarna överväger helt enkelt nackdelarna.  

 

Resultatet av uppsatsen visar dock på risker som både upphandlande enhet och 

leverantörer bör uppmärksamma. Dessa består av främst av lagtekniska hinder, 

åsidosättande av likabehandlingsprincipen, krav på miniminivå av teknisk utrustning 
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hos både upphandlande enhet och leverantör då information skickas elektroniskt mellan 

dessa parter.  

 

Senast januari 2006 skall medlemsstaterna implementera de nya 

upphandlingsdirektiven. Till dess kommer kommissionen att ge ut 

vägledningsdokument som kanske minimerar de risker som påvisats i denna uppsats. 

Dock kommer det säkerligen att dröja längre än så förens de verkliga effekterna av de 

nya förfarandena kan skönjas. Otvivelaktigt kommer också investeringar i form av 

förnyade tekniska utrustningar öka kostnaderna i begynnelseskedet av de nya 

förfarandena. Likaså kommer utbildning av personal om hur de nya reglerna skall 

tillämpas att innebära ökade kostnader. Detta är dock kostnader som skall dock ge 

utdelning i form av förbättrade offentliga upphandlingar, minskade 

transaktionskostnader och besparing av tid. Framtiden får utvisa om dessa målsättningar 

går i uppfyllelse och vad för eventuella komplettringar som är nödvändiga.  
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