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1 Inledning 

Denna inköpshandbok syftar till att tjäna som vägledning för anställda vid Karolinska Institutet (KI) vid 

köp av varor och tjänster. Den senaste versionen av inköpshandboken finns tillgänglig på KI:s 

internwebb. Besök därför http://ki.se/medarbetare/inkop-och-upphandling-0 om du vill vara säker på att 

du har den senaste versionen. Inköpshandboken är ett levande dokument vars innehåll löpande kommer 

att utvecklas och uppdateras av Inköps- och upphandlingsenheten. I tillämpliga delar kommer utveckling 

av dokumentet att ske i samråd med användarna. 

KI är en myndighet och lyder därför under lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Det 

innebär som huvudregel en skyldighet för KI, när det uppstår ett behov av att genomföra ett inköp, att 

uppsöka och utnyttja den konkurrens som finns på marknaden. Syftet med detta är dels att göra det 

möjligt för alla intresserade aktörer att kunna erbjuda det KI är i behov av, och dels – genom den 

konkurrenssituation som detta skapar – att förvalta KI:s medel på bästa tänkbara sätt. 

Inköp, anskaffning, upphandling, beställning eller avrop är olika benämningar på köp av en produkt från 

en extern leverantör. Med en produkt menas vanligtvis en vara eller en tjänst, allt från avancerade 

mätinstrument eller glödlampor till IT-konsulttjänster och städning. En leverantör kan vara allt från den 

lokala Pressbyrån till ett multinationellt IT-företag. Beroende på vad som ska köpas och värdet på köpet 

kan detta genomföras på olika sätt och därför få olika benämning.  

Inköps- och upphandlingsenheten är den enhet inom Universitetsförvaltningen och Ekonomiavdelningen 

som ansvarar för inköpsfrågor vid KI. Enheten tillhandahåller rådgivning och stöd i alla typer av 

inköpsfrågor till alla delar av organisationen. En stor del av arbetet vid Inköps- och upphandlingsenheten 

sker med utgångspunkt från tillämpligt regelverk, där LOU spelar en central roll. LOU innehåller dels 

kriterier för att bestämma var i regelverket ett enskilt inköp hör hemma, och dels processer för att 

genomföra inköpet. 

I det fortsatta kommer läsaren att ges en kort introduktion till det sammanhang i vilket LOU uppstått och 

fungerar. Därefter följer en generell översikt av offentlig upphandling samt lagens innehåll och 

tillämpningsområde. Avslutningsvis ges en beskrivning över hur inköp genomförs på KI.  

Inköpshandboken är i första hand tänkt att utgöra ett verktyg för att kunna identifiera och hantera 

inköpsfrågor på alla nivåer i organisationen snarare än en manual för den enskilde användaren för att på 

egen hand genomföra inköp. Handboken beskriver på ett övergripande plan de sammanhang och 

processer som kännetecknar offentlig upphandling. Det är författarens ambition att i senare upplagor 

kunna komplettera innehållet också med sådana mer praktiskt inriktade avsnitt som ett dokument bör 

innehålla för att kunna kallas ”handbok” i egentlig mening. Inköpshandboken utgör dock alltid ett 

komplement till det samarbete och den dialog som Inköps- och upphandlingsenheten önskar ha med alla 

delar av KI:s organisation i inköpsfrågor.  

http://ki.se/medarbetare/inkop-och-upphandling-0


7 
 

2 Offentlig upphandling 

Den svenska offentliga sektorn köper varje år varor, tjänster och entreprenader för uppskattningsvis 600 

miljarder kronor. Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån kontorsmaterial, idrottsarenor 

och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. 

Denna verksamhet har en stor påverkan på samhällsekonomin. För att på bästa sätt ta tillvara 

konkurrensen på marknaden och hushålla med de offentliga medlen måste offentliga myndigheter följa 

vissa bestämmelser när de handlar. Detta regleras i regelverket för offentlig upphandling.  

Regelverket för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadant inom hela den 

Europeiska Unionen. Grundprinciperna som genomsyrar reglerna bygger på objektivitet och öppenhet. 

Myndigheterna ska enligt reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. 

Annan hänsyn, som lojalitet mot vissa eller tidigare leverantörer, får inte förekomma. Valet av leverantör 

ska ske på affärsmässig grund och avgöras av vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller 

tjänsten till de bästa villkoren. Reglerna syftar till att ge alla leverantörer möjlighet att tävla på samma 

villkor i varje upphandling.  

3 Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? 

Offentlig sektor måste följa andra regler än privata aktörer när de ska upphandla eftersom det är 

allmänhetens pengar som finansierar köpen. En upphandlande myndighet kan exempelvis inte vända sig 

direkt till en tidigare leverantör eller någon de hört gott om när något ska köpas in. En offentlig 

upphandling innebär att alla företag som uppfyller grundläggande krav har en möjlighet att få sälja sina 

varor och tjänster till myndigheten. Myndigheten måste alltid förhålla sig objektiv och neutral till de 

företag som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen måste präglas av öppenhet och 

proportionalitet.  

En offentlig upphandling tar ibland längre tid att fullborda än ett inköp i privat sektor. Myndigheten 

annonserar i de flesta fall först ut den vara eller tjänst som den vill upphandla och formulerar ett 

detaljerat förfrågningsunderlag som anger vad som efterfrågas och vilka krav som måste uppfyllas av 

leverantören. Företag skickar då in anbud som svarar mot förfrågningsunderlaget där de beskriver vad 

de kan erbjuda och det pris som är aktuellt. Därefter ska myndigheten kvalificera och utvärdera anbuden 

för att bestämma vilken eller vilka leverantörer som får kontraktet. Efter beslutet inträder en tidsfrist då 

andra leverantörer kan överklaga beslutet. Denna upphandlingsprocess styrs bl. a. av LOU. Mindre 

upphandlingar kan göras relativt snabbt, medan större upphandlingar kan ta längre tid att genomföra.  

 

 

http://www.upphandlingsstöd.se/upphandling-steg-foer-steg
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4 Kort om lagen om offentlig upphandling (LOU) 

4.1 När ska LOU tillämpas? 

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga upphandlingar ska genomföras. 

Som huvudregel ska avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet och en 

leverantör föregås av ett upphandlingsförfarande. Som upphandlande myndighet räknas statliga 

myndigheter, kommuner och landsting och vissa offentligt styrda organ. Även flertalet kommunala och 

statliga aktiebolag måste upphandla enligt LOU. Organisationer som lyder under LOU benämns alltså 

upphandlande myndigheter, oavsett om de även annars har status som myndighet eller inte. 

4.2 Vad innehåller LOU? 

Lagen innehåller 240 paragraferna fördelade på 18 kapitel, beskriver när en upphandling ska 

genomföras, olika typer av upphandlingar samt processer och regler för upphandlingens genomförande. 

LOU innehåller även regler för när en upphandling kan överprövas samt när upphandlingsskadeavgift1 

och skadestånd kan bli aktuellt. 

4.3 Grundläggande principer 

Utöver vad som framgår av LOU finns även ett antal grundläggande principer som alltid ska iakttas vid 

upphandling. 

4.3.1 Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras 

nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande 

myndigheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även 

i de fall då den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna 

anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag 

från den egna kommunen.  

Ett exempel på överträdelse av icke-diskrimineringsprincipen är ett krav på att leverantören ska ha 

kontor i Stockholm. 

4.3.2 Likabehandlingsprincipen 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla 

leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får 

                                                           
1 Upphandlingsskadeavgift är ett slags böter som den upphandlande myndigheten kan bli ålagd att betala. 
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ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommen anbud, eftersom samma 

regler och tidsfrister ska gälla alla.  

Ett exempel på överträdelse av likabehandlingsprincipen är när en enskild leverantör tillhandahålls 

information, exempelvis via ett telefonsamtal, av betydelse för upphandlingen och samma information 

inte kommuniceras till övriga leverantörer. 

4.3.3 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig 

proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten genomför får inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen.  

Ett exempel på överträdelse av proportionalitetsprincipen är när den upphandlande myndigheten ställer 

krav på funktioner hos en produkt som det inte finns behov av. 

4.3.4 Principen om öppenhet 

Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet 

och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska 

annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om 

resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill 

säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.  

Ett exempel på överträdelse av principen om öppenhet är när den upphandlande myndigheten låter en 

omständighet påverka utvärderingen av anbudet som inte beskrivits i förfrågningsunderlaget. 

4.3.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en 

medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.  

Ett exempel på överträdelse av principen om ömsesidigt erkännande är att ett intyg från ett annat lands 

motsvarighet till Skatteverket som motsvarar det intyg från Skatteverket som begärts av den 

upphandlande myndigheten inte godkänns. 

4.4 Tröskelvärden 

När en vara, tjänst eller byggentreprenad ska upphandlas gäller olika regler beroende på om värdet över- 

eller underskrider så kallade tröskelvärden. Tröskelvärden fastställs centralt i EU och justeras vartannat 

år, senast 1 januari 2018. Man måste därför börja med att beräkna det totala värdet av upphandlingen 

för att se vilka regler som ska tillämpas. Tröskelvärdet för varor och tjänster för statliga myndigheter 
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ligger på 1 365 782 kronor (fr 1 januari 2018). Vid beräkning av upphandlingens värde är det alltid värdet 

exklusive moms som avses. 

Om tröskelvärdet överskrids eller inte har betydelse i två avseenden. Dels tillämpas olika förfaranden för 

upphandlingar över och under tröskelvärdet, och dels annonseras upphandlingar över tröskelvärdet så 

att de blir synliga för leverantörer inom hela EU. Upphandlingar under tröskelvärdet behöver bara 

annonseras så att de blir synliga för leverantörer inom Sverige.2 

4.5 Upphandlingsförfaranden 

4.5.1 Upphandlingar över tröskelvärdet 

När det beräknade värdet på en vara eller tjänst överstiger tröskelvärdet får den upphandlande 

myndigheten fritt välja mellan att genomföra ett öppet eller ett selektivt förfarande. Förhandlat 

förfarande och konkurrenspräglad dialog får enligt LOU användas endast i särskilt angivna fall.  

4.5.1.1 Öppet förfarande 

I ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud. Den upphandlande myndigheten annonserar 

upphandlingen och intresserade leverantörer begär ut förfrågningsunderlaget. Förhandlingar med 

leverantörer får inte ske. För upphandlingar över tröskelvärdet är öppet förfarande vanligast 

förekommande. 

4.5.1.2 Selektivt förfarande 

Om en upphandlande myndighet väljer ett selektivt förfarande får alla leverantörer ansöka om att få 

delta, men endast de som väljs ut av den upphandlande myndigheten får lämna anbud. Till dessa ska 

förfrågningsunderlaget skickas ut samtidigt. Inga andra anbud än från de leverantörer som inbjudits får 

prövas av den upphandlande myndigheten. Förhandlingar med leverantörer får inte ske. Selektivt 

förfarande utförs alltså i två etapper och kan tillämpas för upphandlingar på en marknad där det finns 

många aktörer och man vill reducera antalet slutliga anbud. 

4.5.1.3 Förhandlat förfarande  

I ett förhandlat förfarande bjuder den upphandlande myndigheten in utvalda leverantörer och får sedan 

förhandla om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Liksom vid selektivt förfarande sker först en 

kvalificering och ibland en begränsning av antalet anbudssökande. Därefter bjuder myndigheten in minst 

tre kvalificerade anbudssökande att lämna anbud eller till förhandling. Förhandlat förfarande får 

tillämpas enbart i undantagsfall. 

                                                           
2 Undantag i detta avseende gäller för upphandling av s.k. B-tjänster, som oavsett värde kan hanteras som om de ej 
överstiger tröskelvärdet. 
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4.5.1.4 Konkurrenspräglad dialog  

Vid särskilt komplicerade upphandlingar kan konkurrenspräglad dialog användas. Denna typ av 

upphandlingsförfarande kan användas såväl över som under tröskelvärdet. Detta under förutsättning att 

tilldelning av kontrakt genom öppet eller selektivt förfarande respektive genom förenklat förfarande 

eller urvalsförfarande inte är möjlig. Förfarandet konkurrenspräglad dialog innebär att en myndighet 

som vet vad den önskar nå för resultat med en upphandling, men som inte kan avgöra hur detta resultat 

ska uppnås, kan bjuda in leverantörer för att genom en dialog komma fram till hur den upphandlande 

myndighetens behov bäst kan tillgodoses. 

4.5.2 Upphandlingar under tröskelvärdet 

Om det beräknade värdet på upphandlingen understiger tröskelvärdet kan myndigheten fritt välja 

mellan att genomföra ett förenklat förfarande eller ett urvalsförfarande. Dessa regler gäller även 

upphandling av B-tjänster oavsett värde. B-tjänster är sådana tjänster som endast anses vara av intresse 

för, eller kunna utföras av, nationella leverantörer. Övriga tjänster benämns A-tjänster. Om värdet är 

under den fasta beloppsgränsen 586 907 (fr 1 januari 2018) kronor, kan en direktupphandling göras. 

Även konkurrenspräglad dialog får tillämpas under tröskelvärdet. 

4.5.2.1 Förenklat förfarande  

Om en upphandlande myndighet väljer ett förenklat förfarande har alla leverantörer rätt att delta. 

Leverantörerna ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera 

anbudsgivare. Observera att förenklat förfarande trots sin benämning är kringgärdat av vissa regler och 

inte ska förväxlas med direktupphandling. Förenklat förfarande motsvaras i princip av öppet förfarande 

för upphandlingar över tröskelvärdet. 

4.5.2.2 Urvalsförfarande  

I ett urvalsförfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud och den upphandlande 

myndigheten inbjuder sedan vissa leverantörer att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten får 

förhandla med en eller flera anbudsgivare. Urvalsförfarande motsvaras i princip av selektivt förfarande 

för upphandlingar över tröskelvärdet, och kan på samma sätt tillämpas om det finns många aktörer på 

marknaden och man vill reducera antalet slutliga anbud. 

4.5.2.3 Direktupphandling  

Vid mindre upphandlingar där det beräknade värdet understiger den fasta beloppsgränsen, 586 907 

kronor (fr 1 januari 2018) får upphandlaren göra en direktupphandling, dvs. genomföra en upphandling 

utan annonsering. Detta görs därför att ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alltför höga 

administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek. Om värdet överstiger 100 000 kronor 

finns det en dokumentationsplikt för vad som upphandlas, varför och av vem. Man bör dock 
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konkurrensutsätta fler leverantörer, minst tre (3) om detta är möjligt även i detta förfarande. 

Instruktioner samt blankett för dokumentation finns på intranätet. 

Direktupphandling får även användas under vissa särskilda förhållanden som anges i lagen, t.ex. om det 

finns s.k. synnerliga skäl.3 Den upphandlande myndigheten bör även i en direktupphandling kontakta 

flera potentiella leverantörer för att få till den mest förmånliga affären.  

Kontraktsvärdets betydelse för val av upphandlingsförfarande kan illustreras på följande sätt: 

Kontraktsvärde 
 

Upphandlingsform 

 
  Öppet förfarande 
 
  Selektivt förfarande 
 
  Förhandlat förfarande 
 
  Konkurrenspräglad dialog 

1 365 782 kr  

 
  Förenklat förfarande 
 
  Urvalsförfarande 
 
  Konkurrenspräglad dialog 

586 907 kr  

 
   

 

 Direktupphandling 
 

 

4.5.3 Beräkning av kontraktets värde 

Vid beräkning av kontraktets värde ska det maximala belopp som sammanlagt kan komma att betalas 

under avtalsperioden beaktas. Detta innebär att eventuella options- och förlängningsklausuler ska räknas 

med som om de kommer att utnyttjas.  

Vid bedömning av huruvida värdet ligger över eller under beloppsgränsen för direktupphandling ska inte 

bara värdet av det aktuella avtalet beaktas, utan alla upphandlingar av samma slag som den 

                                                           
3 Med synnerliga skäl avses främst oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat 
råda över. Att den upphandlande myndigheten råkat i brådska beroende på bristande planering grundar inte rätt 
till direktupphandling. 
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upphandlande myndigheten som sådan genomför under ett räkenskapsår. Även kommande behov och 

behovet på annat håll inom myndigheten måste alltså beaktas. 

Som tidigare nämnts avser både tröskelvärden och beloppsgränser värden exklusive moms.  

4.6 Grund för tilldelning av kontrakt 

Den eller de anbudsgivare tilldelas kontraktet som erbjuder antingen lägst pris eller det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. Vilken av dessa alternativa grunder för tilldelning av kontrakt som ska tillämpas 

bestäms i förväg. Med ekonomiskt mest fördelaktiga anbud menas att man beaktar flera olika kriterier i 

kombination. Dessa kan vara exempelvis pris, kvalitet och leveranstid. Vid lägsta pris vinner naturligtvis 

den leverantör som erbjuder lägst pris. Observera dock att det vinnande anbudet ändå måste uppfylla de 

krav som ställs. Detta innebär att man kan ha mycket högt ställda krav i en lägsta pris-upphandling som 

gör att bara de leverantörer som uppfyller kraven är aktuella för kontraktstilldelning. Men bland dessa 

vinner den som erbjuder lägst pris. Om den upphandlande myndigheten har en mycket god kännedom 

om marknaden, vet exakt vad man vill ha och inte är intresserad av ”extra”, så kan det vara lämpligt att 

ha lägsta pris som grund för tilldelning av kontrakt. 

4.7 Skall- och börkrav 

Förfrågningsunderlaget i en upphandling innehåller ofta både s.k. skallkrav och börkrav. Samtliga 

skallkrav måste ovillkorligen vara uppfyllda av anbudsgivaren, vars anbud helt enkelt inte får beaktas om 

så inte är fallet. Skallkraven avser normalt sett vissa grundläggande förhållanden hos anbudsgivaren som 

sådan, exempelvis kreditvärdighet, teknisk och yrkesmässig kapacitet samt miniminivåer rörande det 

som anbudsgivaren ska tillhandahålla. Börkrav avser önskemål hos den upphandlande myndigheten som 

inte måste vara uppfyllda, men som tillmäts ett värde i utvärderingen av ett anbud.  

Som exempel på detta kan man tänka sig ett krav om att motorstyrkan i en bil skall motsvara minst 100 

hk, i kombination med att motorstyrkan i samma bil bör motsvara 150 hk. Vid utvärderingen 

diskvalificeras alla bilar som har mindre än 100 hk. Återstående bilar tilldelas en poäng som står i relation 

till hur mycket starkare än 100 hk motorn är, där max poäng uppnås vid 150 hk. Om även priset utgör en 

faktor i en sådan upphandling, kan en bil med svagare motor sammanlagt tillmätas större värde än en bil 

med starkare motor, om anbudsgivaren i anbudet kompenserar den svagare motorn med ett lägre pris. 

Den upphandlande myndigheten bestämmer alltså ”need to have” respektive ”nice to have”.  

En tumregel när man bestämmer om kraven rörande en produkt eller tjänst ska uttryckas som skall- eller 

börkrav, är att den upphandlande myndigheten ska kunna tänka sig att teckna avtal med vilken som helst 

av de leverantörer som uppfyller samtliga skallkrav.  
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4.8 Finns det några undantag från LOU? 

I vissa situationer behöver upphandling inte göras enligt reglerna i LOU. I lagen finns ett antal undantag 

som utvecklas närmare i förarbeten och rättspraxis. Förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda kan 

undantagssituationerna bl. a. handla om följande: 

 vissa forsknings- och utvecklingstjänster  

 vissa varor för forsknings- och utvecklingsändamål  

 tekniska skäl 

 ensamrätt 

 synnerlig brådska 

 synnerliga skäl 

 oförutsedda tilläggstjänster  

Beslut om undantag från LOU ska alltid fattas i samråd med Inköps- och upphandlingsenheten. 

4.9 Avtal 

Varje upphandling resulterar i ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och den eller de 

leverantörer som vunnit upphandlingen. Enligt LOU ska avtalet ha skriftlig form och kan antingen vara ett 

kontrakt eller ett ramavtal.  

4.9.1 Kontrakt 

När den upphandling som genomförts är en s.k. objektsupphandling, d.v.s. upphandlingen avser en 

specifik volym av varor eller tjänster, upprättas ett kontrakt. Kontraktet innehåller villkor för köpet av 

varan eller tjänsten såsom exempelvis beskrivning av varans beskaffenhet, leveranstillfälle och pris. Att 

bara göra en sk. beställning räcker alltså inte. 

4.9.2 Ramavtal 

Ett avtal kan även ha formen av ett ramavtal. Ett ramavtal tecknas antingen med en eller med flera 

leverantörer och syftar till att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given 

tidsperiod, som i normalfallet inte får överstiga fyra år. När behov uppstår av det som ramavtalet 

omfattar tecknas ett kontrakt som avser det konkreta behovet. Detta kallas för att man gör ett avrop 

från ramavtalet (och kontraktet ibland för avropsavtal eller leveransavtal).  

Om upphandlingen syftar till ett ramavtal med flera leverantörer bestämmer man i förväg om avrop från 

ramavtalet ska ske med hjälp av avropsordning eller förnyad konkurrensutsättning. Vid ramavtal med 

avropsordning skapar man en rangordning bland de leverantörer som lämnat de bästa anbuden i 

upphandlingen. Den leverantör som uppnått högst poäng i utvärderingen av anbuden placeras högst 

upp, o.s.v. vid avrop från ramavtal med avropsordning ska den upphandlande myndighetens förfrågan 
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alltid gå till den högst placerade leverantören. Om denne inte kan, eller inte har möjlighet att leverera 

går förfrågan vidare till näste leverantör o.s.v. 

Ramavtal kan också vara så utformat så att avrop sker genom s.k. förnyad konkurrensutsättning. Vid 

denna typ av avrop riktar den upphandlande myndigheten sin förfrågan till samtliga leverantörer på 

ramavtalet. Leverantörerna får inkomma med nya anbud rörande den konkreta beställningen och en 

leverantör tilldelas kontraktet på grundval av innehållet i anbuden. Det handlar alltså om ett slags 

”miniupphandling”, där marknaden utgörs av ramavtalsleverantörerna. 

4.9.3 Statliga ramavtal 

För varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora 

värden, har Kammarkollegiet på uppdrag av regeringen ett centralt ansvar för upphandling av sådana 

ramavtal (statlig inköpssamordning). Från dessa statliga ramavtal kan KI och övriga myndigheter göra 

avrop.  

Upphandlade ramavtal finns samlade i en databas under www.avropa.se . Här finns samlat ca 1100 

statliga ramavtal med 700 leverantörer inom ett 60-tal produktområden med ca 90 underliggande 

delområden. Med hjälp av databasen kan myndigheter få svar på om de varor eller tjänster de har 

inköpsbehov av redan finns att avropa på ett statligt ramavtal. 

4.9.4 Karolinska Institutets ramavtal 

Som ett komplement till de statliga ramavtalen upphandlar KI även egna ramavtal. KI:s egna ramavtal 

finns redovisade i en avtalskatalog på internwebben under http://internwebben.ki.se/sv/avtalskatalog .  

Avtalen innehåller information om vad de omfattar och hur man går tillväga vid avrop. Här finns även sk. 

leveransavtal som är avrop på de statliga ramavtalen och gäller för hela KI. 

5 Vad händer om man gör fel? 

Offentlig upphandling har länge kunnat genomföras på ett felaktigt sätt utan att alltid vara förenat med 

några kännbara konsekvenser för den upphandlande myndigheten. Sedan den 15 juli 2010 har LOU dock 

kompletterats med ett antal regler som ökar möjligheterna för förvaltningsdomstolarna och 

Konkurrensverket4 att agera när upphandlande myndigheter handlar i strid med regelverket. 

5.1 Överprövning av en upphandling 

Om den upphandlande myndigheten när den genomfört upphandlingen brutit mot någon bestämmelse i 

LOU och detta medfört att en leverantör lider skada, kan förvaltningsdomstol besluta att resultatet av 

                                                           
4 Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. 

http://www.avropa.se/
http://internwebben.ki.se/sv/avtalskatalog
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upphandlingen ska rättas eller att hela upphandlingen ska göras om. Endast leverantörer har rätt att 

ansöka om överprövning av en upphandling. Överprövning kan bli aktuellt om den upphandlande 

myndigheten exempelvis vid utvärderingen av ett anbud godkänt en leverantör som inte uppfyller ett 

skallkrav, eller beaktat omständigheter som inte fanns beskrivna i förfrågningsunderlaget och som 

påverkat utvärderingens resultat. 

5.2 Överprövning av ett avtals giltighet 

I vissa fall får en leverantör ansöka om att det avtal som en upphandling resulterat i ska ogiltigförklaras. 

Ogiltigförklaring av avtal kan bl. a. bli aktuell om avtalets ingående inte föregåtts av en annonsering av 

upphandlingen enligt LOU, s.k. otillåten direktupphandling. Innebörden av att ett avtal ogiltigförklaras är 

att parterna inte längre har någon skyldighet att fullgöra vad som står i avtalet och att eventuella redan 

utförda prestationer ska återgå. 

5.3 Upphandlingsskadeavgift 

Den upphandlande myndigheten kan i vissa situationer bli ålagd att betala en upphandlingsskadeavgift. 

Ansökan om utbetalning av upphandlingsskadeavgift görs av Konkurrensverket hos förvaltningsrätten 

och kan bl. a. bli aktuellt om en upphandlande myndighet genomfört en otillåten direktupphandling. 

Upphandlingsskadeavgiften är ett slags böter som tillfaller staten. KI har vid ett tillfälle blivit ålagd att 

betala en sådan avgift. 

5.4 Skadestånd 

Om en upphandlande myndighet inte har följt bestämmelserna i LOU kan en leverantör under vissa 

förutsättningar kräva ersättning för därigenom uppkommen skada som drabbat denne. Denna möjlighet 

kan finnas för en leverantör som inte tilldelats kontrakt i en upphandling, men även för den leverantör 

som ingått ett avtal med den upphandlande myndigheten, men där avtalet sedan ogiltigförklarats av 

domstol. 

5.5   Muta, bestickning och jäv 

Ärlighet ska prägla alla affärer. Alla former av mutor är förbjudna. Det gäller även för gåvor och 

presenter även om de kan uppfattas ha ett lågt värde.  

Varningsflaggor 

 Särskild försiktighet iakttas om något av följande föreligger: 

 förmånen har ett inte obetydligt värde eller ges frekvent, 

 förmånen har inte ett tydligt samband med mottagarens arbete eller uppdrag, 
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 förmånen ingår inte som ett naturligt och nyttigt led i mottagarens arbete eller uppdrag, 

 förmånen erbjuds eller överlämnas till mottagaren (eller dennes närstående) i nära 

anslutning till beslut som berör givaren, 

 den anställde eller uppdragstagaren bjuds in till evenemang tillsammans med 

medföljande, t ex anhörig eller vän, 

 förmånen (av evenemangskaraktär eller liknande) riktas till särskilt utvalda personer, 

 förmånen lämnas inte öppet, 

 förmånen avviker från allmänt accepterade umgängesformer mellan näringslivet och 

offentliga organ, eller 

 förmånen initieras av mottagaren 

Alla som deltar i offentliga upphandlingar behöver även tänka på att inte ha personliga engagemang som 

kan stå i konflikt med Karolinska Institutets intressen. Exempel på det kan vara att man är delägare i ett 

företag som lämnat anbud i en upphandling och kan bli leverantör till KI. Även olika former av släktskap 

räknas in här.  

Mer om detta finns att läsa här: www.institutetmotmutor.se 

6 Handlar det bara om att följa lagen? 

Som beskrivits i föregående kapitel har både leverantörer och Konkurrensverket möjlighet att med hjälp 

av olika rättsmedel angripa en upphandling som genomförts på ett felaktigt sätt. Dessa möjligheter tar 

sikte på den enskilda upphandlingen eller det enskilda avtalet som sådant och får betraktas som 

konkreta risker med att genomföra en upphandling i strid med LOU.  

6.1 Andra negativa effekter av underlåtenhet  

I ett längre perspektiv finns dock andra nackdelar med att inte tillämpa regelverket. Genom att inte 

tillämpa de strukturerade förfaranden som offentlig upphandling innebär förlorar KI ett verktyg för 

kontinuerlig styrning och förbättring av både förfrågningsunderlag och avtal. Organisationen som helhet, 

såväl som den enskilda institutionen, kan därmed gå miste om en möjlighet till förbättring av sina avtal. 

Genom bristande behovsinventering och kommunikation med andra delar av verksamheten kan också en 

möjlighet till samordning av affärer gå förlorad med både dubbelarbete och högre priser som följd. 

Ytterligare en effekt av att bortse från det arbetssätt som KI är ålagt att tillämpa vid inköp är det 

förhållningssätt som detta riskerar att generera hos externa leverantörer. KI riskerar vid upprepade 

övertramp att tappa i trovärdighet som upphandlande myndighet och som avtalspart. Detta kan få 

effekten att vissa leverantörer regelmässigt uppvaktar kända beställare inom organisationen i hopp om 

att en formbunden upphandling inte ska genomföras, eller att redan upphandlade avtal kan frångås. 

Bland leverantörer som upphandlats på ett korrekt sätt försvinner då incitamentet att inkomma med 

http://www.institutetmotmutor.se/
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anbud i nästa upphandling i kombination med att även dessa kan känna sig tvingade att söka andra vägar 

in i organisationen.  

6.2 Andra positiva effekter av tillämpning 

På frågan varför man inom en upphandlande enhet måste tillämpa LOU tycks svaret ibland vara att man 

inte vill bli föremål för en överprövning, eller att det förfarande som föregått köpet inte heller på något 

annat sätt ska kunna klandras. Det är naturligtvis riktigt att en upphandling kan bli föremål för 

överprövning , att man därmed kan behöva genomföra en ny upphandling och att detta medför både 

ekonomiska och tidsmässiga förluster. För att undvika denna risk är det alltså viktigt att genomföra 

upphandlingar med beaktande av det regelverk och de grundläggande principer som nämns i detta 

dokument.  

Att undvika överprövningar kan dock aldrig bli huvudsyftet med att tillämpa regelverket. Det primära 

syftet måste vara att åstadkomma den goda affären. LOU är inte bara ett regelsystem utan också en 

beskrivning av ett förfarande som rätt tillämpat utgör en kvalitetssäkring av att man ”får med allt” – från 

rätt ställda krav till rätt avtalsvillkor. Genom tillämpning av regelverk och interna direktiv säkerställer 

man att behovet är genomtänkt och rätt formulerat. Genom att lägga ut behovet på marknaden är 

chansen större att man får högre kvalitet till lägre pris. Genom att bestämma innehållet i avtalet 

undviker man att drabbas av ofördelaktiga villkor. Som framgår av stycket ovan ökar också möjligheterna 

till kontinuerlig styrning och förbättring av avtal i en organisation som har en god överblick och kontroll 

över sina inköp.  

6.3 Identifiera behoven i tid 

I varje organisation finns ofta en kärnverksamhet. På KI utgörs denna kärnverksamhet naturligtvis av 

forskning och utbildning. Övrig verksamhet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna bedriva 

kärnverksamheten. Oavsett vilken verksamhet det handlar om – kärnverksamhet eller övrig verksamhet 

– uppstår löpande olika behov av varor, tjänster och entreprenader som behöver köpas av externa 

leverantörer. Dessa behov av externa köp omfattas i de flesta fall av reglerna för offentlig upphandling. 

De olika projekt och aktiviteter som verksamheten är fördelad på har som regel ett uppsatt mål, en 

deadline för när målet ska vara uppfyllt, och därmed också en tidpunkt för när projektet senast bör 

starta. För att säkerställa att den verksamheten kan påbörjas och bedrivas som planerat är det viktigt att 

ansvariga i såväl förberedande arbete som under det enskilda projektets gång tidigt identifierar de behov 

som inbegriper externa köp och kommunicerar dessa så att en eventuell upphandling kan initieras. Det 

bör understrykas att den tid som en offentlig upphandling tar i anspråk inte bara omfattar de 

lagstadgade tidsfrister som leverantörer har på sig att inkomma med anbud från det att upphandlingen 

publiceras, men också – och i synnerhet – det förberedande arbetet med att identifiera behov och 

utarbeta förfrågningsunderlag samt det efterföljande arbetet med att utvärdera inkomna anbud.  
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Följande bild kan tjäna som exempel på en tidplan för en upphandling som genomförs med öppet 

förfarande: 

 Januari   Februari Mars     April     Maj     

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Skapa FFU                                         

Skapa Avtal                                         

Publicering av FFU                                          

Sista dag för anbud                                         

Utvärdering                                         

Tilldelningsbeslut                                         

Avtalsspärr 10 dgr                                         

Avtal                                         

 

7 KI:s inköpsorganisation 

7.1 Inköps- och upphandlingsenheten 

Vid KI har Inköps- och upphandlingsenheten det centrala ansvaret för inköpsfrågor. Enheten ligger under 

Ekonomiavdelningen och Universitetsförvaltningen och ansvarsområdena omfattar bl. a: 

 upphandling av varor och tjänster 

 samordning av KI:s inköp 

 KI:s ramavtal 

 expertstöd i inköps- och upphandlingsfrågor 

 förvaltning av stödverktyg som t. ex. E-handelsverktyget Agresso 

 utbildning och information i inköps- och upphandlingsfrågor 

 omvärldsbevakning av marknaden för varor/tjänster viktiga för KI 

 hållbarhetsfrågor i samband med inköp 

 uppföljning av ingångna avtal 

 översyn av upphandlingsbehov i verksamheten 

 central fakturahantering inkl. upplägg av leverantörer i Agresso 

7.2 Inköpssamordnare 

Vid varje institution finns minst en inköpssamordnare. Inköpssamordnaren är respektive institutions 

egen kontaktperson för hantering av vissa interna inköpsfrågor samt för kommunikation med Inköps- 

och upphandlingsenheten. Deras ansvarsområden omfattar bl. a: 

 grundläggande kunskap om regelverk och processer 

 stöd och information kring avrop från ramavtal 
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 information kring övriga inköpsfrågor 

 kommunikation med Inköps- och upphandlingsenheten 

 representera institutionen vid samordningsmöten 

 ”First Line Support” mot den egna institutionen 

 kontroll av betalningsvillkor och F-skatt etc. hos leverantörer  

 förmedla kontakt mellan beställare på institutionen och Inköps- och upphandlingsenheten 

 hjälpa institutionen med E-handelsfrågor kring beställningar 

7.3 Inköpsgruppen 

Inköpsgruppen består av respektive institutions inköpssamordnare och representanter för Inköps- och 

upphandlingsenheten. Inköpsgruppen håller regelbundna inköpsmöten som utgör ett forum för bl. a: 

 information om pågående upphandlingar (av gemensamt intresse) 

 identifiering av gemensamma behov av anskaffning 

 information om nya ramavtal 

 utbildning 

 E-handel 

 övriga inköps- och upphandlingsfrågor 

8 Inköp vid Karolinska Institutet 

I det följande beskrivs hur upphandling och övriga inköp genomförs vid KI. Avsnitten är indelade under 

rubrikerna Planering, Genomförande och Uppföljning. Momenten under respektive rubrik beskrivs i den 

ordning de normalt förekommer i en upphandling. Vissa moment behöver dock inte förekomma i alla 

upphandlingar. I slutet av avsnittet finns en matris som återger vem inom organisationen som ansvarar 

för respektive moment. 

8.1 Planering 

8.1.1 Definiera verksamhetens behov 

För att kunna veta hur krav ska ställas, hur man vill utvärdera mm. måste man veta hur behovet ser ut. 

Det är inte samma sak som att veta exakt vilken leverantör vi ska handla från. Härunder beskrivs hur man 

gör. 

8.1.1.1 Behovsanalys 

Planeringsstadiet inleds med att definiera verksamhetens behov för att kunna identifiera vad som ska 

anskaffas, när behovet kommer att uppstå och under vilken period. Upphandling är aldrig ett 

självändamål utan ett hjälpmedel för att tillgodose det behov som finns. 
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Om upphandlingen ersätter ett tidigare avtal bör behovsanalysen innehålla en utvärdering/uppföljning 

av vad som är bra respektive dåligt med det tidigare avtalet. En sådan utvärdering/uppföljning kan 

exempelvis undersöka om avtalet bör omfatta mer än idag, eller om det helt enkelt kanske omfattar 

något som inte behövs. Man kan även titta närmare på om prismodeller har fungerat på ett bra sätt och 

om leveranser har utförts enligt beställarens önskemål. 

Genom att se till att det som ska upphandlas är grundat på ett verkligt behov som är väl förankrat hos 

användarna ökar sannolikheten att det ska bli en lyckad upphandling med god avtalstrohet. 

8.1.1.2 Livscykelkostnadsanalys 

Livscykelkostnadsanalys ett verktyg för miljökrav I behovsanalysen kan den upphandlande myndigheten 

använda livscykelkostnadsanalyser (LCC, Life Cycle Costs) som en metod för att tillämpa olika krav. 

Metoden kan användas för att klargöra den totala kostnaden för en produkt under den tid den kommer 

att användas, inklusive avvecklingskostnader. Ett av de främsta användningsområdena för 

livscykelkostnadsanalys är vid upphandling av energiförbrukande varor, till exempel fordon och 

elektroniska produkter. 

8.1.1.3 Involvera slutanvändaren 

Slutanvändaren måste tidigt involveras i upphandlingen. Görs inte det finns det en risk att det som köps 

in inte motsvarar det behov som finns i verksamheten. Det finns då även en stor risk att upphandlingen 

måste kompletteras i efterhand med ytterligare upphandlingar. Att slutanvändaren har kunskap om 

behovet innebär dock inte alltid att han/hon även har kännedom om hur behovet ska tillgodoses på 

bästa sätt. Vid behovsanalysen bör därför fokus ligga på att klargöra behovet och inte på att hitta vilken 

lösning som ska levereras. 

8.1.1.4 Ta hänsyn till behovet ur ett KI-perspektiv-Samordning 

När behovet identifierats bör frågan ställas om detta även kan finnas på andra håll inom institutionen, 

och i förlängningen även på andra håll inom KI. En upphandling kan då samordnas för att tillgodose fleras 

behov samtidigt. En samordnad upphandling kan, men behöver inte, ta längre tid i anspråk. Om man 

genom att samordna en upphandling kan göra det sannolikt för leverantörerna att volymen på det som 

ska köpas ökar, är detta ett incitament för leverantören att pressa sina priser. 

Samordning kan även ske tillsammans med andra lärosäten eller ibland med Karolinska 

universitetssjukhuset. 

8.1.1.5 Beakta hållbarhetsfrågor 

Enligt LOU bör upphandlande myndigheter beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig 

upphandling om upphandlingens art motiverar detta. Exempel på sociala hänsyn kan vara krav på att 

grundläggande mänskliga rättigheter ska respekteras vid produktion av varan, krav på social integration 
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eller etiska principer för handel. Exempel på miljöhänsyn kan vara krav på energieffektivitet, materialval 

eller att miljö- och hälsofarliga kemikalier inte ska ingå i produkten. Ett välformulerat miljökrav är 

generellt ett krav som går utöver gällande lagstiftning. Om krav ska ställas med avseende på miljöhänsyn 

avgörs från fall till fall genom en prioriteringsmodell där upphandlad volym sammanvägs med 

miljöpåverkan. Social hänsyn avgörs genom en analys av risker för brott mot mänskliga rättigheter i 

leverantörskedjan eller brister i arbetsvillkor i kombination med upphandlad volym. I arbetet med 

sådana hänsyn ska följande punkter beaktas:  

 krav som ställs måste vara förenliga med grundläggande principerna  

 krav måste bedömas som rimliga och ha ett naturligt samband med det som ska upphandlas 

 krav måste vara mätbara och möjliga att kontrollera följa upp för den upphandlande 

myndigheten  

Upphandlaren ansvarar för att bedöma upphandlingen ur ett hållbarhetsperspektiv (särskild metod för 

att bedöma detta finns) och beslutar när hållbarhetskrav ska ställas. Upphandlaren ska också, i samråd 

med beställaren, besluta vilka hållbarhetskrav som ska ingå i upphandlingen. Som stöd finns 

Miljöenheten vid Fastighetsavdelningen. 

8.1.1.6 Beräkna värdet 

Behovsanalysen bör även innehålla en beräkning av värdet på det som ska köpas. Syftet med detta är 

främst att kunna avgöra vilket upphandlingsförfarande som är aktuellt. Som tidigare nämnts i kapitel 4.5, 

ska det maximala belopp som sammanlagt kan komma att betalas under avtalsperioden beaktas. Om 

avtalet ska innehålla en option – d.v.s. en möjlighet för KI att köpa något extra, som man kan bestämma i 

ett senare skede – ska även värdet på detta uppskattas och tas med i beräkningen. Om det är ett 

ramavtal som ska upphandlas får beräkningen basera sig på en uppskattning av framtida beställningar. 

Ersätter ramavtalet ett gammalt kan beräkningen basera sig på historik om inga ändringar förutspås. Alla 

beräkningar avser belopp exklusive moms. Det är inte tillåtet att ”stycka upp” en upphandling i syfte att 

hamna under tröskelvärdena. 

8.1.2 Förhandlingar enligt MBL 

Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler 

i MBL. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i 

lag och domstolspraxis. Detta kan inverka på offentliga upphandlingar främst inom 

entreprenadupphandlingar men även vid konsultupphandlingar och upphandlingar där en 

verksamhetsövergång kan bli aktuell. Nedan finns de regler som gäller detta. 

Allmän förhandlingsskyldighet 

Principen för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL är att en part är skyldig att ställa 

upp till förhandling när motparten begär det. 
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Förhandling enligt 11-14 §§ MBL 

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§  innebär att arbetstagarorganisationerna har 

medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om. 

Medinflytande innebär att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts 

med arbetstagarorganisationen. Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i 

beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. 

Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet 

kommer att tas. 

Entreprenadförhandlingar och facklig vetorätt, 38-39 §§ MBL 

Arbetsgivaren har en särskild form av primär förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL innan beslut fattas 

om att anlita någon som inte är anställd hos arbetsgivaren. 

Det finns undantag för när förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL inte föreligger. 

 Om arbetet är av kortvarig och tillfällig natur eller kräver särskild sakkunskap och det inte är 

fråga om att anlita uthyrd arbetskraft enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av 

arbetskraft. 

 Om den tilltänkta åtgärden väsentligen motsvarar en åtgärd som har godtagits av 

arbetstagarorganisationen. 

Informationsskyldigheten - 19 § MBL 

En viktig förutsättning för arbetstagarorganisationernas möjligheter att följa med i arbetsgivarens 

resonemang är arbetsgivarens informationsskyldighet. Enligt 19 § MBL är arbetsgivaren skyldig att 

fortlöpande hålla arbetstagarorganisationerna informerade om hur verksamheten utvecklas och 

riktlinjerna för personalpolitiken.  

Arbetstagarorganisationernas rätt till information säkerställer deras möjligheter att tillvarata deras egna 

och sina medlemmars intressen och rättigheter utifrån möjligheterna till medinflytande. 

Allmänt om förhandlingar 

 Vid lokal förhandling ska den förhandlingsskyldige ställa upp till förhandling inom två veckor 

efter det att den andra parten påkallat förhandling. Parterna kan dock komma överens om att 

skjuta på förhandlingen till ett senare tillfälle. 

 Den part som vill förhandla skall göra en framställning till motparten om detta. Om motparten 

begär det ska förhandlingsframställnigen vara skriftlig och ange den fråga man vill förhandla om 

(16 § MBL) 
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 Förhandling ska alltid avslutas vid en angiven tidpunkt som framgår av protokollet, till exempel 

”förhandlingen avslutas 2014-05-02” 

OBS! Det är verksamheten som har behov av upphandling som ska se till att dessa regler efterföljs. 

8.1.3 Tullfrihet för vissa varor 

När du handlar (importerar) från ett land utanför EU behöver du i vissa fall inte betala tull. Det är 

vetenskapliga instrument och maskiner som kan bli tullfria under förutsättning att de i huvudsak ska 

användas i vetenskaplig verksamhet och därigenom importeras för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte 

eller för utbildningsändamål. 

Du kan få tullfrihet för varor som uppfyller tullverkets krav men du kan inte bli befriad från att betala 

moms. 

För att få tullfrihet på varor som uppfyller kraven måste du som handlar ansöka om tillstånd på 

blanketten; Ansökan om tillstånd till tullfri import för undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell 

materiel samt vetenskapliga instrument och apparater, Tv 740.34. Blanketten finns tillgänglig på 

Tullverkets hemsida där du också kan läsa mer ingående om reglerna för detta förfarande. 

8.1.4 Marknadsanalys 

Det är nödvändigt att veta hur marknaden för en viss vara eller tjänst ser ut för att kunna veta hur krav 

ska ställas för att sedan få in de bästa anbuden av rätta leverantörer och därmed tillgodose det behov 

som finns. Här under beskrivs hur man gör en sådan analys. 

8.1.4.1 Varför behövs en marknadsanalys? 

Det är inte alltid beställaren har kunskap om vad marknaden har att erbjuda för att tillgodose det behov 

som identifierats och definierats. För att bilda sig en uppfattning om detta, och hur kraven i en 

upphandling bör utformas för att skapa goda förutsättningar för leverantörer att lämna bra anbud, kan 

det krävas att beställaren undersöker marknaden. Detta kan ske på flera sätt; genom att leta information 

på nätet, genom att kontakta branschföreningar och naturligtvis även genom att kontakta potentiella 

leverantörer. Det finns inget förbud mot att man inför en upphandling har kontakter med leverantörer, 

så länge principerna om likabehandling och icke-diskriminering iakttas. När upphandlingen väl 

annonserats måste dock alla enskilda samtal med leverantörer som rör förutsättningarna för 

upphandlingen upphöra. Från och med då är alla leverantörer hänvisade till den information som 

framgår av förfrågningsunderlaget och all annan information ska delges alla leverantörer. Ett sätt att 

göra detta är att annonsera en sk. RFI (Request for information) där man ber leverantörerna svara på de 

frågor man har inför upphandlingen. OBS! att det är viktigt att betona att det handlar om en RFI. 



25 
 

8.1.4.2 Kontakta flera olika leverantörer 

Syftet med en marknadsundersökning är att skaffa sig kunskap om vilka produkter eller tjänster som 

finns på marknaden som kan tillgodose beställarens behov.  Vid kravställningen i upphandlingen måste 

hänsyn tas till detta. Det är därför viktigt att den bild man skapar sig av marknaden är så objektiv som 

möjligt. Kontakta därför flera leverantörer och leverantörer av alternativa lösningar. Undvik att föra 

detaljerade diskussioner om innehållet i förfrågningsunderlaget. Fokusera i stället på den information 

som krävs för att kunna ringa in det som ska upphandlas. 

8.1.4.3 Likabehandling  

Alla leverantörer ska behandlas lika. En marknadsanalys får inte innebära att förhandlingar genomförs 

eller att löften om framtida leveranser utlovas till någon leverantör. Det får inte heller leda till att någon 

enskild leverantör får en otillbörlig fördel vid utformningen av förfrågningsunderlaget. 

Om en leverantör får för stor påverkan på förfrågningsunderlagets utformning kan det innebära en 

särbehandling av en leverantör, vilket i sin tur kan leda till att upphandlingen behöver rättas eller göras 

om. 

8.1.4.4 Välj upphandlingsförfarande 

Vid val av upphandlingsförfarande är utgångspunkten alltid att välja det förfarande som på enklast sätt 

tillgodoser det aktuella behovet med bästa affärsmässiga resultat. De olika upphandlingsförfarandena 

och förutsättningarna för att kunna tillämpa dessa har beskrivits närmare under p. 4.54.5.  

8.1.4.5 Finns det något ramavtal? 

Innan man beslutar att påbörja en upphandling ska man alltid undersöka om det som eventuellt ska 

upphandlas i stället kan avropas från ramavtal, se punkt 4.9.2, 4.9.3. Utgångspunkten är att avrop från 

ramavtal ska ske om ramavtal finns. Att använda sig av ett ramavtal innebär i de flesta fall fördelar 

jämfört med att genomföra upphandlingen själv, framförallt sparas tid och de ekonomiska villkoren kan 

vara mer fördelaktiga. 

Hur avropet ska genomföras framgår vanligtvis av ramavtalet.  

8.1.5 Utforma ett förfrågningsunderlag  

8.1.5.1 Förfrågningsunderlag 

Förfrågningsunderlaget är det underlag som en upphandlande myndighet tillhandahåller leverantörer 

där förutsättningarna för upphandling framgår. Förfrågningsunderlaget innefattar alla handlingar som 

den upphandlande myndigheten tillhandahåller anbudsgivningen och består generellt av: 

 en allmän orientering om upphandlingen 
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 administrativa villkor för upphandlingens genomförande 

 grund för tilldelning av kontrakt (lägst pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbud) 

 tilldelningskriterier 

 kommersiella villkor (avtalsutkast) 

 krav på leverantören 

 krav på produkten eller tjänsten som ska upphandlas (”kravspecifikation”)  

8.1.5.2 ”Lagt kort ligger” 

I förfrågningsunderlaget bestämmer man spelplan och regler för upphandlingen. När 

förfrågningsunderlaget är annonserat är det förutsättningarna i detta och inget annat som reglerar den 

fortsatta upphandlingen. Vissa kompletteringar och justeringar kan göras under den tid leverantörerna 

har på sig att inkomma med anbud, men ska då ske i god tid och kommuniceras på ett sådant sätt att alla 

leverantörer kan ta del av informationen. Att på något sätt frångå vad som framgår av 

förfrågningsunderlaget när anbuden inkommit och ska utvärderas, eller att tillmäta information i 

anbudet betydelse utan att detta var angivet i förfrågningsunderlaget, kan vara att ändra 

förutsättningarna för upphandlingen. Det kan för de leverantörer som inkommit med anbud innebära att 

man förhindrats att lämna sitt bästa anbud, eftersom man kanske hade svarat annorlunda om ändringen 

varit känd tidigare. För de leverantörer som inte inkommit med anbud skulle en senare förändring – om 

den bara hade varit känd tidigare – kunnat innebära att man valt att inkomma med anbud. Ett ”nytt” sätt 

att bedöma ett krav, som i sig inte påverkar resultatet av utvärderingen bland de anbud som inkommit, 

kan alltså ha stor betydelse för de leverantörer som inte inkommit med anbud.  

8.1.5.3 Allmänt om krav och villkor i förfrågningsunderlag 

Här följer några grundläggande regler som bör vara vägledande vid utformning av krav i ett 

förfrågningsunderlag: 

 krav ska formuleras klart och tydligt för att lämna minsta möjliga utrymme för tolkning 

 krav ska formuleras på ett sådant sätt att anbudsprövningen kan göras på enklast möjliga sätt 

 krav ska vara möjliga att kontrollera och utvärdera 

 uppfyllande av krav ska kunna visas av leverantören 

Det är inte möjligt att alla ställda krav kan visas genom dokumentation. För vissa krav kan det i stället 

vara lämpligt att leverantören endast intygar att kravet är uppfyllt. Ett annat sätt kan vara att 

leverantören lämnar en beskrivning över hur kravet uppfylls. 
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8.2 Genomförande  

8.2.1 Annonsering 

Huvudregeln är att alla upphandlingar ska annonseras. Annonsering sker i en elektronisk databas som är 

tillgänglig för allmänheten. KI annonserar sina upphandlingar i upphandlingsverktyget Visma TendSign. 

Via detta verktyg kan KI även svara på frågor, komplettera förfrågningsunderlaget vid behov, ta emot 

elektroniska anbud och meddela vilken leverantör som tilldelats kontrakt. 

8.2.2 Hur hittar leverantören upphandlingen? 

Den enskilde leverantören kan via TendSign gå in och söka vilka upphandlingar som KI eller någon annan 

upphandlande myndighet genomför för tillfället. Leverantören kan också leta efter en speciell produkt 

eller tjänst och se vilka myndigheter och andra som upphandlar detta. Vanligast är dock att leverantören 

abonnerar på en kostnadsfri tjänst som innebär att man med s.k. CPV-koder (Common Procurement 

Vocabulary) bevakar ett område som man är intresserad av och får ett meddelande när en upphandling 

inom detta område annonseras.  

8.2.3 Svar på frågor och kompletteringar 

8.2.3.1 Frågor och svar 

Om en leverantör anser att något är oklart eller otydligt i förfrågningsunderlaget är det möjligt att ställa 

frågor till KI via TendSign. När en fråga inkommer publiceras både frågan och svaret så att alla 

leverantörer kan ta del av informationen och på så sätt ges lika förutsättningar. För den händelse att en 

beställare kontaktar upphandlaren, eller någon annan person vid KI, direkt med en fråga bör man be 

leverantören att inkomma med frågan via TendSign. Ansvarig upphandlare bevakar inkomna frågor och 

kontaktar beställaren vid behov för att kunna svara. 

Möjligheten att svara på frågor från leverantörer är inte tänkt att tillämpas som ett led i utformningen av 

förfrågningsunderlaget utan som en möjlighet att klargöra eventuella otydligheter i det redan skrivna. 

8.2.3.2 Förändring av förfrågningsunderlag 

Visar det sig att förfrågningsunderlaget har brister kan det förtydligas eller kompletteras förutsatt att 

förutsättningarna för upphandlingen inte förändras väsentligt. Vad som är en väsentlig förändring är 

beroende på omständigheterna i den enskilda upphandlingen. En måttstock på att en förändring av 

förfrågningsunderlaget är väsentlig kan vara att en leverantör, som innan ändringen valde att avstå från 

att lämna anbud, efter ändringen skulle kunna göra bedömningen att upphandlingen är av intresse och 

vill lämna anbud. 

Förtydliganden och kompletteringar av förfrågningsunderlaget bör göras så snart som möjligt under 

anbudstiden. Vid en upphandling som överstiger tröskelvärdena ska kompletterande upplysningar om 
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förfrågningsunderlag lämnas senast sex dagar före sista dag att lämna anbud. Detta för att 

anbudsgivarna ska hinna beakta uppgifterna i tid innan de lämnar sina anbud. Om det kan antas att 

kompletteringen kräver mer tid av leverantörerna kan man även förlänga anbudstiden. 

På samma sätt som med svar på frågor ska all kompletterande information publiceras på ett sådant sätt 

att samtliga leverantörer får tillgång till informationen. 

8.2.4 Lämnande av anbud 

I annonsen för upphandlingen anges om anbud ska lämnas elektroniskt via TendSign eller i pappersform 

till KI.  

8.2.4.1 Anbudsöppning och sekretess 

Inkomna anbud får inte öppnas innan sista datum för lämnande anbud har löpt ut. Anbud ska öppnas så 

snart som möjligt efter anbudstidens utgång av minst två personer från den upphandlande myndigheten. 

Vid anbudsöppningen upprättas ett öppningsprotokoll som visar vilka anbud som inkommit i 

upphandlingen. Anbud som inkommit för sent förs inte in i protokollet, och får inte beaktas i 

upphandlingen. Samtliga anbud som inkommit i tid ska prövas.  

Från det att anbuden inkommit och fram till ett beslut om tilldelning av kontrakt eller ramavtal fattats 

råder absolut sekretess. Det betyder att inga uppgifter om de anbud som kommit in får offentliggöras. 

Till exempel så råder det absolut sekretess om vilka leverantörer som lämnat anbud och vilka priser och 

övriga villkor som har lämnats. När tilldelningsbeslutet sedan har fattats, eller om upphandlingen 

avbrutits, råder som huvudregel offentlighet. Det innebär att alla handlingarna i upphandlingsärendet 

blir offentliga och om det inte föreligger särskilda skäl, exempelvis om det kan antas att en leverantör 

kan lida skada, så lämnas de ut till vem som helst som begär ut handlingarna.  

8.2.4.2 Rättelse av anbuden 

Om den upphandlande myndigheten anser att det finns en brist i ett anbud eller i en anbudsansökan 

finns möjlighet att tillåta rättelse, förtydligande eller komplettering. 

8.2.4.3 Den upphandlande myndigheten avgör vad som tillåts 

Det är alltid den upphandlande myndigheten som avgör om rättelser, förtydliganden eller 

kompletteringar ska tillåtas. En leverantör kan dock framföra önskemål om en sådan åtgärd. 

8.2.4.4 Endast vissa rättelser, förtydliganden och kompletteringar tillåts 

Om ett anbud eller en ansökan om att lämna anbud innehåller en uppgift som är uppenbart felaktig i 

form av en felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel, får den upphandlande 

myndigheten tillåta att anbudsgivaren eller anbudssökanden rättar detta fel. 
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I de fall anbud eller ansökningar om att lämna anbud inte är kompletta eller innehåller otydligheter kan 

den upphandlande myndigheten begära att anbudet eller en ansökan förtydligas eller kompletteras om 

det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 

Det är dock viktigt att tänka på att en komplettering eller ett förtydligande inte får innebära att tidigare 

lämnade uppgifter ersätts med nya, utan endast konkretisering av redan lämnade uppgifter. Det medför 

att vid ett förtydligande eller en komplettering får endast marginella sakuppgifter tillförs anbudet eller 

ansökan. 

Om komplettering eller förtydligande medges av en upphandlande myndighet måste möjligheten vara 

lika för samtliga anbudsgivare. Åtgärden att förtydliga eller kompletta ska ske innan beslut om tilldelning 

fattas. 

Möjligheten att begära in förtydliganden och kompletteringar av anbuden är inte tänkt att tillämpas som 

ett led i anbudsprocessen, utan som en möjlighet att under vissa förutsättningar rätta till eventuella 

misstag eller missförstånd inom den ram för upphandlingen som förfrågningsunderlaget utgör. 

8.2.5 Prövning och utvärdering av anbuden 

Prövning och utvärdering av anbuden sker i tre led, där man med ”prövning” avser det första: 

 leverantörskvalificering 

 kontroll av skallkrav 

 utvärdering av börkrav och pris 

I alla led görs en bedömning utifrån någon form av krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget. 

Prövning och utvärdering får enbart göras utifrån de uppgifter som anbudsgivaren har lämnat i sitt 

anbud samt vid eventuella kompletteringar, förtydliganden eller förhandlingar. Andra uppgifter om 

leverantören eller den erbjudna varan eller tjänsten får inte ligga till grund för utvärderingen. Om man 

har personlig erfarenhet eller kännedom om leverantören får detta alltså inte beaktas vid utvärderingen.  

8.2.5.1  Leverantörskvalificering 

I det första ledet tittar man på leverantören som sådan, d.v.s. företaget som ska leverera den vara eller 

tjänst som upphandlas. Leverantörskvalificeringen sker med utgångspunkt från de krav som under p. 

8.1.5.3 angetts som ”krav på leverantören” och tar sikte på leverantörens juridiska och ekonomiska 

ställning samt dennes förmåga att leverera. Leverantörskvalificeringen kan sägas syfta till att godkänna 

den man slutligen ska göra affärer med på ett grundläggande plan och säkerställer att den potentielle 

avtalspartnern t. ex. har god ekonomi och grundläggande kompetens och kapacitet för att klara av 

jobbet.  

De krav som ligger till grund för leverantörskvalificeringen uttrycks alltid som skallkrav. Kraven måste 

ovillkorligen vara uppfyllda för att leverantören ska gå vidare i processen. Kravuppfyllnad av skallkrav 
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bedöms alltid ”digitalt”, d.v.s. antingen är leverantören godkänd eller inte. Kan leverantören uppvisa en 

”högre” kravuppfyllnad än den lägsta nivå som kravet anger leder detta inte till några fördelar. Krav som 

ligger till grund för leverantörskvalificeringen får inte också användas i utvärderingsledet. 

8.2.5.2 Kontroll av skallkrav 

Leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven går vidare till anbudsutvärderingen. 

Anbudsutvärderingen sker med utgångspunkt från de krav som under p. 8.1.5.3 angetts som ”krav på 

produkten eller tjänsten som ska upphandlas”. Dessa krav kan vara uttryckta både som skallkrav och 

börkrav. I detta led är det åter uppfyllnaden av skallkrav som kontrolleras, men som denna gång är 

hänförbara till själva varan eller tjänsten som ska köpas. Det handlar alltså om en lägstanivå som 

produkten uppfyller eller inte. I detta led kontrollerar man även att de kommersiella villkoren är 

uppfyllda. Detta sker normalt genom att leverantören godkänner innehållet i ett avtalsutkast som ingår i 

förfrågningsunderlaget. 

8.2.5.3 Utvärdering av börkrav och pris 

I det avslutande ledet avgörs vilken av de kvalificerade leverantörer som också uppfyller lägstanivåerna 

beträffande det som ska upphandlas som ska tilldelas kontrakt. Som beskrivits under p. 4.6 finns två 

alternativa grunder för tilldelning av kontrakt. Om kontrakt ska tilldelas på grundval av lägsta pris består 

detta led helt enkelt av att konstatera vilken leverantör som erbjuder lägst pris. Om kontrakt ska tilldelas 

den leverantör som inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är det krav som under p. 

8.1.5.3 angetts som ”krav på produkten eller tjänsten som ska upphandlas” som ska utvärderas. Denna 

gång är det dock i vilken mån de s.k. börkraven är uppfyllda som är aktuellt. Detta kan göras enligt olika 

modeller som bestämts på förhand i förfrågningsunderlaget. Ett återkommande inslag i 

utvärderingsmodellerna är dock att de olika börkraven viktas inbördes. På detta sätt kan vissa börkrav 

tillmätas högre betydelse än andra. 

8.2.5.4 Onormalt låga anbud 

Om man vid utvärderingen av anbuden finner att ett anbudspris är onormalt lågt är det möjligt att 

kontakta anbudsgivaren skriftligt för att ge denne möjlighet att förklara det låga priset. Om inte ett 

tillfredsställande svar ges får anbudet förkastas.  Exempel på förklaring kan vara att leverantören vill in 

på markanden och därför prissätter lågt. I normalfallet får man då inte förkasta anbudet . För att undvika 

denna situation kan man lägga en lägstanivå. 

8.2.5.5 Förhandling vid upphandling 

Förhandling är möjlig vid alla förfaranden under tröskelvärdena. Förhandling får dock inte användas för 

att uppväga brister i ett förfrågningsunderlag. 
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8.2.5.6 Vad syftar en förhandling till? 

Syftet med förhandling för den upphandlande myndigheten är att uppnå mer förmånliga anbud. 

Förhandlingen kan ske med en eller flera anbudsgivare som uppfyller de ställda kraven i 

förfrågningsunderlaget. En leverantör kan inte kräva att någon förhandling ska ske, utan förhandlingen 

kan endast inledas på initiativ av den upphandlande myndigheten. 

8.2.5.7 Vad kan förhandlingen omfatta? 

Förhandlingar kan avse alla avtalsvillkor inklusive pris i anbudet, samt mindre ändringar och 

anpassningar av förfrågningsunderlaget. Dock ska alltid lagens grundprinciper iakttas. Ett sätt att 

säkerställa kravet på likabehandling är att vid prisförhandling ge samtliga anbudsgivare möjlighet att 

inkomma med nya prisuppgifter. 

8.2.5.8 Förhandla enbart med leverantörer som uppfyller ställda krav 

Förhandling får endast ske med de leverantörer som uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget. Det 

är inte tillåtet att under förhandlingen frångå grundläggande krav och villkor i förfrågningsunderlaget. 

Det är således inte möjligt att vid förhandling efterge ett väsentligt krav som angivits i 

förfrågningsunderlaget. Om en sådan förändring görs av förfrågningsunderlaget kan det inte uteslutas 

att en leverantör, som valt att avstå från att lämna anbud på grund av att man inte anser sig kunna 

uppfylla de ursprungliga kraven, mycket väl skulle kunna uppfylla kraven i det reviderade 

förfrågningsunderlaget. 

8.2.5.9 Tydliga krav i förfrågningsunderlaget vid förhandling. 

Förfrågningsunderlaget måste alltid vara klart, fullständigt och tydligt. Förfrågningsunderlaget ska vara så 

tydligt utformat att leverantören med utgångspunkt i det kan lämna ett komplett anbud. Förhandlingen 

ska inte ses som ett komplement till ett ofullständigt förfrågningsunderlag. 

8.2.5.10 Att tänka på vid förhandling 

Några bestämmelser som närmare anger hur förhandling ska ske finns inte. Utgångspunkten ska vara att 

en förhandling inte får innebära risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Under 

förhandlingen råder sekretess. Det innebär att ingen anbudsgivare ska få veta om förhandlingar förs med 

andra anbudsgivare eller eventuellt resultat av sådana förhandlingar. Det är lämpligt att upprätta en 

agenda och skicka den till anbudsgivarna inför förhandlingen. Tänk även på att dokumentera 

förhandlingarna genom ett förhandlingsprotokoll och övriga kontakter med anbudsgivarna genom 

tjänsteanteckningar. 

8.2.6 Avbrytande av upphandling 

En upphandling engagerar leverantörer, som när de påbörjar arbetet med att skriva anbud avsätter tid 

och resurser i hopp om att tilldelas ett kontrakt. Leverantören måste kunna utgå ifrån att den 
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upphandlande myndigheten verkligen har för avsikt att genomföra affären. En upphandling får aldrig 

initieras för att spara tid i väntan på den interna händelseutvecklingen, för att sedan avbrytas om det 

visar sig att behovet inte finns eller medel inte kan avsättas. En upphandling kan dock avbrytas om det 

finns s.k. sakliga skäl. Vad som utgör sakliga skäl får bedömas i det enskilda fallet. Möjligheten till 

avbrytande av upphandling ska dock tillämpas restriktivt. Ett beslut om att avbryta en upphandling kan 

överprövas av domstol på initiativ av en leverantör. 

8.2.7 Tilldelning av kontrakt 

8.2.7.1 Tilldelningsbeslut 

Efter avslutad prövning och utvärdering av inkomna anbud fattar den upphandlande myndigheten beslut 

om vilken eller vilka leverantörer som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal. Tilldelningsbeslut fattas av 

universitetsdirektör och inköpschef. Till tilldelningsbeslutet biläggs en upphandlings-PM som i korthet 

beskriver upphandlingen, vilka leverantörer som inkommit med anbud och resultatet av prövning och 

utvärdering. 

8.2.7.2 Underrättelse 

Snarast möjligt efter att man fattat beslut om tilldelning ska samtliga anbudsgivare och anbudssökande 

underrättas om skälen till beslutet . Underrättelse ska skickas samtidigt till alla anbudsgivare. Även vid 

ett beslut om att avbryta en upphandling eller att upphandlingen ska göras om, ska samtliga 

anbudsgivare underrättas.  

Underrättelsen ska även innehålla den eventuella avtalsspärrens längd.  

8.2.7.3 Upphandlingens sekretess hävs 

I och med att samtliga anbudsgivare underrättats om beslutet om tilldelning hävs den absoluta 

sekretessen. Sekretessen hävs även om ett beslut fattats om att upphandlingen ska avbrytas eller att 

upphandlingen ska göras om. 

 Även om den absoluta sekretessen hävs kan det finnas skäl att handlingar i en upphandling 

fortsättningsvis omfattas av sekretess: 

 Ett sådant fall är uppgifter om drifts- eller affärsförhållanden hos leverantör som trätt i 

affärsförbindelse med en myndighet omfattas av sekretess om det av särskild anledning kan 

antas att leverantören lider skada om uppgifter röjs. 

 Ett annat fall är om det allmänna kan antas lida skada om uppgifter röjs. 

 Priset i det vinnande anbudet kan normalt inte sekretessbeläggas men det finns några nyare 

rättsfall på IT-området som ändå medger detta.  

Om grund för sekretess föreligger eller inte, ska alltid prövas vid en begäran att få ut allmänna 

handlingar. 
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För samtliga frågor angående sekretess kontakta upphandlingsjurist via www.inkopupphandling.se. 

8.2.7.4 Avtalsspärr 

När tilldelningsbeslutet har kommunicerats till anbudsgivare inträder en s.k. avtalsspärr. Avtalsspärren är 

en period under vilken avtal inte får ingås mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. 

Under denna period har leverantörer möjlighet att ansöka om överprövning av tilldelningsbeslutet. 

Avtalsspärrens längd är normalt 10 dagar och beräknas från dagen för underrättelsen av 

tilldelningsbeslutet. Om dagen för underrättelsen infaller den 1:a oktober, kan avtal alltså tecknas först 

den 12:e. Den sk. Söndagsregeln gäller, dvs. om 10:e dagen inträffar under en lördag eller söndag måste 

man vänta tills även måndagen förflutit innan avtal får tecknas så det kan alltså bli mer än 10 dagars 

avtalsspärr. 

Ansökan om överprövning skall göras hos den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande 

myndigheten har sin hemvist. 

8.2.8 Teckna upphandlingskontrakt 

När beslutet om tilldelning har fattats och tidsfristen för avtalsspärr löpt ut kan ett upphandlingskontrakt 

tecknas.  Upphandlingskontraktet utgör själva avtalet mellan leverantören och den upphandlande 

myndigheten rörande det som upphandlats. 

8.2.8.1 Upphandlingskontraktets innehåll 

Upphandlingskontraktet ska baseras på 

 förfrågningsunderlaget 

 anbudet samt 

 resultatet av eventuell förhandling, rättelse, förtydligande eller komplettering 

I förfrågningsunderlaget ingår normal ett avtalsutkast som beskriver villkoren för affären. Detta kan 

sedan kompletteras med prisuppgifter och andra uppgifter som följer av innehållet i det vinnande 

anbudet. Det är dock inte möjligt att justera innehållet i avtalet på så sätt att det utgör väsentliga 

förändringar av förutsättningarna för upphandlingen. 

Avtalets rubriker och innehåll kan naturligtvis variera beroende på vad som upphandlas. Följande 

punkter utgör exempel på vad ett avtal kan innehålla: 

 avtalets omfattning 

 leverantörens ansvar 

 KI:s ansvar 

 eventuella optioner 

 avtalsperiod 

http://www.inkopupphandling.se/
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 leveransvillkor 

 bestämmelser som inträder vid försening 

 garantibestämmelser 

 ansvar och åtgärder vid fel 

 pris och betalning 

 sekretessbestämmelser 

 immaterialrättsliga bestämmelser 

 force majeure 

 möjligheter till hävning 

 bestämmelser om skadestånd och ansvarsbegränsning 

 möjligheter för leverantören att överlåta avtalet 

 bestämmelser om hur parterna ska hantera eventuella tvister 

8.2.8.2 Tidpunkt för tecknande 

Som tidigare nämnts får avtal inte tecknas innan avtalsspärren löpt ut. Om en leverantör begär 

överprövning i förvaltningsrätten innan att den gällande avtalsspärren har löpt ut, kommer avtalsspärren 

att förlängas automatiskt. Den förlängda avtalsspärren gäller under målets handläggning och upphör att 

gälla 10 dagar (tiodagarsfrist) efter att domstolen har avgjort målet. 

Har ett avtal slutits i strid mot avtalsspärren kan en överprövning av ett avtals giltighet föras. 

8.2.9 Avslutande och dokumentation 

Efter att en upphandling har avslutats ska vanligen följande dokument arkiveras: 

 förfrågningsunderlag 

 annons och avannonsering 

 anbudsansökningar 

 anbud med ritningar, beskrivningar etc. 

 öppningsprotokoll 

 upphandlings-PM 

 tilldelningsbeslut 

Från 2015 behöver endast det vinnande anbudet arkiveras. Övriga anbud ligger kvar i 

upphandlingsverktyget Tendsign och kan tas fram vid behov. 

8.3 Uppföljning 

8.3.1 Utvärdering av upphandlingen 

Utvärdering är ett viktigt instrument för att utveckla och förbättra upphandlingen för att uppnå den goda 

affären. Med utvärdering avses en systematisk efterhandsbedömning av utfallet av en genomförd 
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upphandling. Syftet med utvärdering är framåtsyftande – att utveckla och förbättra 

upphandlingsrutinerna inför framtida upphandlingar.  

Utvärdering av upphandlingen kan omfatta exempelvis 

 i vilken utsträckning upphandlingen har uppfyllt verksamhetens behov 

 hur tydligt och förståeligt förfrågningsunderlaget har varit för leverantörer 

 hur effektiv konkurrensen blivit vid upphandlingen 

 hur den valda utvärderingsmodellen har fungerat etc. 

 att upphandlingen har följt lagbestämmelser och interna riktlinjer på den upphandlande 

myndigheten 

 hur kommunikationen mellan beställaren och ansvarig upphandlare fungerat 

En systematisk utvärdering är i många fall en praktisk förutsättning för att höja 

upphandlingsverksamhetens kvalitet och resultat. Det kan vidare vara en grund för att formulera 

kvalitativa mål och riktlinjer för upphandlingsverksamheten för att i slutändan skapa ökad nytta för 

slutanvändaren och att konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara. 

8.3.1.1 Uppföljning av kontrakt och avropsavtal 

Avser leveransen en tjänst kan leveranskontrollen t.ex. omfatta att 

 målen som angivits i avtalet har uppnåtts 

 tidplanen har hållits 

 alla handlingar som överenskommits har överlämnats av leverantören 

 material som myndigheten tillhandahållit lämnats i retur 

Avser leveransen varor kan leveranskontrollen t. ex. innebära kontroll av att 

 den levererade varan – typ och kvantitet – överensstämmer med vad som avtalats och vad som 

anges på följesedel och beställningsunderlag 

 varan har den kvalitet, funktion och prestanda som avtalet anger 

 leveransen har utförts i tid 

Upphandlingskontrakt och ramavtal innehåller vanligtvis bestämmelser om vilka möjligheter som står till 

buds om leverantören inte levererar i tid eller om det som levereras är vidhäftat med fel eller brister, 

etc. Sådana bestämmelser kan handla om avhjälpande, rättelse, prisavdrag, vite, hävning av avtalet eller 

skadestånd. För att kunna tillämpa sådana bestämmelser i avtalsrelationen är det ofta viktigt att man 

dokumenterar missförhållanden och heller inte låter för lång tid förflyta innan man påpekar dem för 

leverantören. En god regel är dock att alltid att kontakta leverantören och försöka reda ut frågor innan 

man går vidare med andra åtgärder. Den uppstådda situationen beror ofta bara på missförstånd eller 

bristande kommunikation. 
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9 Aktiviteter och ansvarsfördelning  

Vid genomförande av en upphandling kan beställarens och upphandlarens ansvar för de olika momenten 

illustreras enligt nedan. Där fler än ett kryss förekommer bestämmer beställaren och upphandlaren i 

samråd hur arbetet ska fördelas. 

 

   Ansvarig  

Nr. Aktivitet Beställare Upphandlare Annan 

1 Behovsanalys x   

2 Involvera slutanvändaren x   

3 Beräkna kontraktsvärdet x   

4 Marknadsanalys x   

5 Val av upphandlingsförfarande  x  

6 Undersöka om ramavtal finns x x  

7 Utformning av förfrågningsunderlag x x  

8 Grund för tilldelning av kontraktet x x  

9 Beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn x x  

10 Bestämmande av kvalificeringskrav x x  

11 Bestämmande av skallkrav x x  

12 Bestämmande av börkrav x x  

13 Utformning av avtal  x  

14 Annonsering  x  

15 Svara på frågor x x  

16 Kompletteringar av 

förfrågningsunderlag 
 x  

17 Mottagande av anbud  x  
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18 Anbudsöppning  x  

19 Begära förtydliganden och 

kompletteringar av anbud 
 x  

20 Leverantörskvalificering  x  

21 Kontroll av skallkrav  x  

22 Utvärdering av börkrav  x   

23 Utvärdering av pris  x  

24 Hantering av onormalt låga anbud  x  

25 Förhandling x x  

26 Avbrytande av upphandling  x  

27 Upphandlings-PM  x  

28 Tilldelningsbeslut  x x 

29 Underrättelse av tilldelningsbeslut  x  

30 Bevakning av avtalsspärr  x  

31 Avtalstecknande  x x 

32 Avslutande och arkivering   x  

33 Utvärdering av upphandling x x  

34 Uppföljning av avtal x x  
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10 Fakturahantering 

Karolinska Institutets fakturor skannas in alternativt mottages på fil, sk SVE-faktura. Sve-faktura är även 

en förutsättning för att leverantören ska kunna vara med i vår E-handelslösning/Inköpssystem för faktura 

matchning. 

För att en faktura ska passera korrekt i vårt nuvarande system så måste en faktura innehålla en viss 

information. 

1. Att den är ställd till 

Karolinska Institutet 

Fakturor 

Box 23 109 

104 35 Stockholm 

2. Det måste finnas en referens som styr fakturan till godkännaren. 

ZZ XX XXXXXX 

3. Att det är 30 dagars betalningsvillkor 

 

4. Att leverantören innehar F-skatt 

10.1 Vid inköp från en  leverantör med upphandlat varusortiment/tjänster 

All nödvändig information angående en faktura har informerats om vid avtalsskrivningen. 

Resultatet av detta blir då att vi får korrekta fakturor, inget onödigt administrativt jobb och inga onödiga 

merkostnader belastas Karolinska Institutet. 

10.2 Vid inköp från leverantör med icke upphandlat sortiment/tjänst 

All nödvändig information angående en faktura har eventuellt INTE informerats om innan inköpet. 

Detta kan då innebära att fakturan inte har korrekt fakturaadress och kommer till Karolinska Institutet 

via ”vanlig” post och måste då skickas till inskanningen. Den saknar referens, betalningsvillkoren är inte 

korrekta , F-skatt saknas m.m. 

Detta leder till en stor administrativ kostnad då kontakt med leverantör måste tas, eventuellt också att vi 

måste få en ny faktura. 
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Saknas referens så måste tid läggas på att lokalisera vem som ska ha fakturan och fakturan måste 

hanteras manuellt i systemet. 

Görs inköp av många olika leverantörer så måste även alla dessa läggas upp i vårt leverantörsregister 

vilket då också innebär administrativt mer jobb och då också självklart en kostnad. 

10.3 Agresso fakturahanteringssystem 

Ki använder sig av Agressos fakturahanteringssystem. För att underlätta och spara tid vid exempelvis 

uppföljning av avtal har du som arbetar med upphandling och inköp möjlighet att få inloggning med 

läsrättigheter till systemet. 

Kontakta Inköps- och upphandlingsenheten om du är intresserad. 

11 Vissa definitioner 

Då vissa begrepp i detta dokument är både centrala och återkommande kan de förtjäna att definieras 

närmare: 

Leverantör 

Med ”leverantör” avses i upphandlingssammanhang en aktör på marknaden, ett företag. En leverantör 

är ett företag som kan vara en potentiell anbudsgivare i en upphandling. 

Ramavtalsleverantör och kontrakterad leverantör 

Leverantör eller leverantörer som KI har tecknat avtal med. 

Anbudsgivare och anbudssökande 

Leverantörer som lämnat anbud i en upphandling eller ansökt om att få delta i en upphandling. 

Upphandling 

Används om inget annat anges synonymt med offentlig upphandling. Upphandling är ett formbudet 

förfarande för köp som finns beskrivet i LOU. 

Avrop 

Med avrop menas ett köp från en ramavtalsleverantör. Vid avrop så tillämpar KI ett avtal som redan är 

upphandlat. Med avrop avser också den process som föregår ett köp på ett ramavtal. 
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12 Ordlista 

   

A-tjänst Tjänster som finns angivna i bilaga 2 till LOU/LUF. Dessa tjänster har 

typiskt sett ansetts mer lämpade för gränsöverskridande handel och 

omfattas därför av EU:s upphandlingsdirektiv.  

 

Källa: LOU/LUF bilaga 2. 

Anbud Bindande svar från leverantör på förfrågningsunderlag från 

upphandlande myndighet/enhet. 

Anbudsgivare Den som lämnar anbud. 

Anbudsinbjudan Inbjudan att lämna anbud. 

Anbudsprövning Prövning av anbud enligt de krav och kriterier som angetts i 

förfrågningsunderlaget, dvs. uteslutning av leverantör (10 kap), 

leverantörskvalificering (11 kap) och tilldelning av kontrakt, (12 kap). 

Anbudssekretess Se upphandlingssekretess. 

Anbudssökande Den som ansöker om att få delta i ett selektivt eller förhandlat 

förfarande eller i ett urvalsförfarande.  

 

Källa: LOU/LUF 2 kap 1 §. 

Anbudstid Tiden från det att anbudsinfordran offentliggörs till sista dag för att 

lämna anbud. 

Anbudsutvärdering Bedömning av vilket/vilka anbud som ska antas utifrån vald 

tilldelningsgrund, antingen "det ekonomiskt mest fördelaktiga" eller 

"lägsta pris".  

 

Källa: LOU/LUF 12 kap § 1. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Upphandlingssekretess
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Annons Annonseringens syfte är att skapa transparens och konkurrens. 

Upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i Tender Electronic 

Daily (TED). Upphandlingar under tröskelvärdena och av B-tjänster 

annonseras i allmänt tillgänglig elektronisk databas eller på annat sätt 

som möjliggör effektiv konkurrens . Tilldelning av kontrakt avseende 

LOV annonseras i en särskild databas, www.valfrihetswebben.se. 

Annons vid förhandsinsyn En upphandlande myndighet väljer att frivilligt iaktta möjlighet till 

förhandsinsyn dvs. annonsera sin avsikt att tilldela kontrakt. Annonsen 

ska skickas till Europeiska Kommissionen eller i en allmän tillgänglig 

databas. Därefter löper avtalspärren (se avtalspärr). Genom att 

tillämpa avtalspärr undviker den upphandlande myndigheten risken att 

avtalet ogiltigförklaras efter avtalstecknande. 

Ansökan Ansökan är benämning på den handling som leverantör lämnar till en 

upphandlande myndighet om att få delta i ett valfrihetssystem.  

 

Källa: LOV 

Ansökningsinbjudan Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid selektiv- eller 

urvalsupphandling.  

 

Källa: 2 kap 16 § LOU. 

Ansöksinbjudan Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud vid selektiv- eller 

urvalsupphandling.  

 

Källa: 2 kap 16 § LOU. 

Avrop Tilldelning av kontrakt från ett ramavtal. Se även beställning. 

Avtal Se kontrakt. 

Avtalsspärr Tidsfrist efter underrättelse om tilldelningsbeslut då avtal inte får ingås, 

10 eller 15 dagar beroende på kommunikationssätt. Avtalsspärren 

http://www.valfrihetswebben.se/
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Beställning
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Kontrakt
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syftar till att ge leverantörer möjligheter att begära överprövning.  

 

Källa: LOU/LUF 16 kap § 6. 

 

   

B-tjänst Tjänster som anges i bilaga 3 till LOU/LUF och upphandlas enligt 15 

kap. Dessa tjänster har typiskt sett ansetts mindre lämpade för 

gränsöverskridande handel. Omfattas inte av EU:s 

upphandlingsdirektiv, däremot av de grundläggande EU-rättsliga 

principerna. 

  

Källa: LOU/LUF bilaga 3. 

Behovsanalys Förberedelse inför en upphandling i syfte att fastställa och identifiera 

den upphandlande myndighetens behov. 

Beskrivande dokument Ett underlag där en upphandlande myndighet kan ange sina behov och 

krav som komplement till annons vid genomförande av 

konkurrenspräglad dialog. 

  

Källa: LOU 3 kap 12 §. 

Beställning En begäran om leverans av en vara eller tjänst. Beställning är den del i 

inköpsprocessen som följer efter att kontrakt tilldelats en leverantör. 

Blandade kontrakt Kontrakt som avser både varor och tjänster. Bedömning av vilka regler 

som ska gälla görs enligt den s.k. överviktsprincipen. 

Byggentreprenad Utförande eller utförande och projektering av ett byggnads- eller 

anläggningsarbete (se avd F i bilaga 1 till LOU). 

  

Källa: SE LOU/LUF bilaga 1. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Överviktsprincipen
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Byggnadsverk Det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet 

självständigt kan fullgöra en teknisk eller ekonomisk funktion. 

  

Källa: LOU/LUF 2 kap 3 §. 

Byggkoncession Ett kontrakt av samma slag som byggentreprenadkontrakt som innebär 

att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja 

anläggningen. 

  

Källa: LOU 2 kap 4 §. 

Bör-krav Se tilldelningskriterier. 

 

   

CPV CPV är den gemensamma terminologin vid offentlig upphandling för att 

underlätta sökning och definition av en vara eller tjänst. CPV betyder 

Common Procurement Vocabulary och kallas även för ”CPV-koder” 

eller ”CPV-nomenklatur”. 

  

Källa: LOU 2 kap 5 § Förordning 213/2008/EG. 

 

   

Direktupphandling En upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en 

viss form. 

  

Källa: LOU 2 kap 23 §. 

 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Tilldelningskriterier
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Efterannonsering Meddelande i TED om en avslutad upphandling. Efterannonsering är 

obligatorisk för alla upphandlingar över tröskelvärdena, även vid 

upphandling av B-tjänster. 

Källa: LOU 7 kap 3 §. 

Elektronisk auktion En upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att 

presentera nya lägre priser eller nya värden för vissa delar av anbuden. 

Källa: LOU/LUF 2:6a§. 

EU-domstolen Europeiska unionens domstol (tidigare benämnd EG-domstolen). 

EUT Europeiska Unionens officiella tidning som bl.a. publicerar 

medlemsländernas annonser om offentliga upphandlingar över 

tröskelvärdena genom en databas på internet. 

 

   

FEU Fördraget om Europeiska unionen. 

FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Förenklat förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt 

att delta och den upphandlande myndigheten får förhandla med en 

eller flera anbudsgivare (enbart 15 kap). 

  

Källa: LOU 2 kap 24 §. 

Förfrågningsunderlag Samlingsbegrepp för allt underlag för anbud i en upphandling som 

tillhandahålles leverantörer, bl.a. teknisk 

specifikation/uppdragsbeskrivning, krav på leverantör, administrativa 

och kommersiella villkor m.m. 
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Källa: LOU/LUF 2 kap 8 §, LOV 2 kap 1 §. 

Förhandlat förfarande Ett förfarande där den upphandlande myndigheten eller enheten 

bjuder in utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren 

med en eller flera av dem. 

  

Källa: LOU/LUF 2 kap 9 §. 

Förhandsannonsering Meddelande i TED med information om de upphandlingar som 

upphandlande myndighet/enhet planerat för de kommande tolv 

månaderna. Förhandsannonsering kan förkorta tidsfristerna för att 

lämna anbud. 

  

Källa: LOU 7 kap 2 §, LUF 7 kap 3 §. 

Förhandsinsyn En frivillig annonsering i TED respektive i en allmänt tillgänglig databas 

om att den upphandlande myndighet/enheten avser att tilldela 

kontrakt utan föregående annonserat upphandlingsförfarande. 

Avtalsspärr på 10 dagar inträder och ett kontrakt kan efter den tidens 

utgång inte förklaras ogiltigt av domstol. 

Källa: LOU 7 kap 4 §, 15 kap 5 a § 7 kap 7 §, LUF 15 kap 5 a §. 

Förlängd avtalsspärr Ett automatiskt förbud att ingå avtal efter en ansökan om överprövning 

i förvaltningsrätt. 

Förnyad 

konkurrensutsättning 

Förnyad inbjudan att lämna anbud vid ramavtal med flera leverantörer 

när samtliga villkor inte är fastställda. 

  

Källa: LOU 5 kap 7 §, LUF 5 kap. 

Försörjningssektorerna Statliga och kommunala myndigheter samt offentliga företag som 

bedriver verksamhet inom områdena vatten, energi-, transport- och 

posttjänster. Även övriga (privata) företag, som bedriver verksamhet 
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inom försörjningssektorerna med stöd av särskilda rättigheter eller 

ensamrätt. Omfattas av LUF. 

 

   

GPA Government Procurement Agreement, ett avtal avseende offentliga 

upphandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). 

Grundläggande EU-rättsliga 

principer 

Principerna om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, 

öppenhet (transparens) samt principen om ömsesidigt erkännande. 

Dessa principer gäller vid upphandlingar enligt LOU och LUF (även för 

15 kap.), enligt LOV samt vid tilldelning av tjänstekoncessioner. 

  

Källa: LOU 1 kap 9 §, LUF 1 kap 24 §. 

   

Icke 

diskrimineringsprincipen 

Se principen om icke-diskriminering 

  

Källa: EU-fördraget artikel 18. 

Ickevalsalternativ Ett alternativ för enskild som inte valt leverantör i ett valfrihetssystem. 

Myndighet ska tillhandahålla ett ickevalsalternativ. 

  

Källa: LOV 9 kap 2 §. 

Informationsskyldighet Skyldighet för den upphandlande myndigheten att informera enskilda 

om samtliga leverantörer som ingår i valfrihetssystemet. Informationen 

ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. 

  

Källa: LOV 9 kap 2 §. 
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Inköpscentral En upphandlande myndighet som 

  

1. ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är 

avsedda för andra upphandlande myndigheter, eller  

  

2. medverkar vid en offentlig upphandling i egenskap av ombud åt flera 

upphandlande myndigheter. 

  

Källa: LOU 2 kap. 9a §, 4 kap 22 §. 

Klassiska lagen Benämning på LOU. 

Klassiska sektorn Statliga och kommunala myndigheter och offentligt styrda organ som 

inte bedriver någon av de verksamheter som hör till 

försörjningssektorerna. Omfattas av LOU. 

 

  

Kommersiella villkor De villkor som reglerar kontraktsrättsliga förhållanden under 

avtalstiden. 

Konkurrenspräglad dialog Ett upphandlingsförfarande som varje leverantörer kan begära att få 

delta i och där den upphandlande myndigheten för en dialog med de 

anbudssökande som har bjudits in att delta i förfarandet. 

Konkurrenspräglad dialog får användas vid särskilt komplicerade 

kontrakt och då öppet, selektivt, förenklat eller urvalsförfarande inte 

medger tilldelning av kontrakt. 

Kontrakt Ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 

  

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller 

flera leverantörer,  

  

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller 

tillhandahållande av tjänster, och  
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3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk 

signatur. 

  

Källa: LOU/LUF 2 kap 10 §, LOV 2 kap 2 §. 

Krav Krav vid upphandlingen som måste uppfyllas av anbudsgivaren för att 

ett kontrakt ska kunna tilldelas. 

Kvalificering Se leverantörskvalificering. 

Kvalificeringskrav Krav på leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt 

tekniska och yrkesmässiga förmåga och kapacitet. 

Kvalificeringssystem Urvalssystem av på förhand kvalificerade leverantörer som får delta i 

selektivt eller förhandlat förfarande. Endast tillämpligt i LUF. 

  

Källa: LUF 7 kap 5 §, 11 kap 2 §. 

Leverantör Den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför 

byggentreprenader. Med leverantör avses också grupper av 

leverantörer. 

  

Källa: LOU/LUF 2 kap 11 §, LOV 2 kap 3 §. 

Leverantörskvalificering Den del av anbudsprövningen där den upphandlande 

myndigheten/enheten kontrollerar att de leverantörer som lämnat 

anbud uppfyller de s.k. kvalificeringskrav som ställs i upphandlingen. 

Syftet är att bedöma om leverantören har tillräcklig förmåga att 

leverera den vara, utföra den tjänst eller genomföra de 

byggnadsentreprenadsarbeten som upphandlingen avser. 

  

Källa: LOU/LUF kap 11. 

Likabehandlingsprincipen Se principen om likabehandling.  

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Leverantörskvalificering
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Principen om likabehandling
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LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Med offentlig upphandling 

avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster 

eller byggentreprenader. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och 

ersatte lag (1992:1528) om offentlig upphandling. 

LOV Lag (2008:962) om valfrihetssystem(LOV). LOV reglerar vad som ska 

gälla när upphandlande myndigheter överlåter till brukaren att välja 

utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för 

kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för bl.a. 

hälsovård-, social- och primärvårdstjänster och för Arbetsförmedlingen 

vid tillhandahållande av valfrihetssystem med etableringslotsar för 

nyanlända invandrare samt inom myndigheternas 

arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 

LUF Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster. Med upphandling avses de åtgärder som 

vidtas av en upphandlande enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att 

ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader för 

viss verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2008 och ersatte lag 

(1992:1528) om offentlig upphandling. 

Löpande annonsering En annons som gäller tills vidare och där det inte anges något sista 

datum för att komma in med ansökan. 

  

Källa: 3 kap 2 § LOV. 

Marknadsundersökning Förberedelse inför en upphandling i syfte att undersöka vad 

marknaden kan erbjuda för att tillgodose den upphandlande 

myndighetens behov. 

Meddelande om 

upphandling 

Se annons. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Annons
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Obligatoriska krav Se krav. 

Offentlig upphandling De åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster 

eller byggentreprenader. Benämns inom försörjningssektorerna enbart 

"upphandling". 

  

Källa: LOU 2 kap 13 §, LUF 2 kap 23 §. 

Offentligt styrda organ Sådana bolag och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas 

intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell 

karaktär, och 

  

1. som till största delen finansieras av en kommun, ett landsting eller 

en upphandlande myndighet,  

  

2. vars verksamhet står under kontroll av en kommun, ett landsting 

eller en upphandlande myndighet, eller  

  

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av 

antalet ledamöter är utsedda av en kommun, ett landsting eller en 

upphandlande myndighet. 

  

Källa: LOU/LUF 2 kap 12 §. 

Offentligt styrda organ 

(LOV) 

Definitionen av offentligt styrda organ enligt LOV är likalydande med 

skillnaden att det behov som tillgodoses i det allmännas intresse inte 

ska vara av kommersiell karaktär för att anses vara ett offentligt styrt 

organ. 

Ogiltig förklaring av avtal Avtal som ingåtts efter en otillåten direktupphandling eller i strid mot 

något förbud mot att ingå avtal (avtalsspärr, förlängd avtalsspärr, 

interimistiskt beslut, tiodagarsfrist och avtal innan tilldelningsbeslut har 

meddelats) kan under vissa förutsättningar förklaras civilrättsligt 

ogiltigt av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av leverantör. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Krav
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OPS Offentlig Privat Samverkan. Kallas också OPP (Offentlig Privat 

Partnerskap) eller PPP (Public Privat Partnership). 

Option En möjlighet att förlänga eller ändra omfattningen av ett kontrakt. Ska 

anges i förfrågningsunderlaget och kontraktet. 

Otillåten direktupphandling Ingående av avtal med en leverantör utan föregående annonsering, 

trots att avtalet rätteligen skulle ha föregåtts av ett annonserat 

förfarande enligt LOU eller LUF. 

PPP Se OPS. 

Principen om 

ickediskriminering 

Förbud att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer främst på 

grund av nationalitet. 

Principen om 

likabehandling 

Alla leverantörer ska behandlas lika och ges så lika förutsättningar som 

möjligt. 

Principen om 

proportionalitet 

De krav som ställs i en offentlig upphandling ska inte gå längre än vad 

som är lämpligt, effektivt, relevant och ändamålsenligt för den aktuella 

upphandlingen. 

Principen om ömsesidigt 

erkännande 

Upphandlande myndighet/enhet är skyldig att erkänna och acceptera 

handlingar, t.ex. intyg, examina etc. som utfärdats av andra behöriga 

myndigheter i andra medlemsstater inom unionen. 

Principen om öppenhet Upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet, bl a genom 

annonsering och underrättelse av beslut. 

Produkt Sammanfattande benämning för byggentreprenad, vara eller tjänst. 

Projekttävling En tävling om arkitekttjänster eller andra tjänster, som syftar till att 

upphandlande myndighet/enhet erhåller en ritning eller 

projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#OPS
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Källa: LOU 14 kap, LUF 13 kap Se F&S. 

Proportionalitetsprincipen Se principen om proportionalitet. 

Påskyndat förfarande Upphandling med förkortade tidsfrister vid selektivt eller förhandlat 

förfarande med föregående annonsering som endast får användas vid 

tidsbrist.  

 

Källa: LOU 8 kap 8 §. 

Ramavtal Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare 

tilldelning av kontrakt (avrop) under en given tidsperiod. 

  

Källa: LOU 2 kap 15 §. 

Rangordning Ordning för tilldelning av kontrakt (avrop) enligt villkor angivna i 

ramavtal. 

Rättsmedel Ett samlingsbegrepp för de möjligheter till domstolsprövning 

(överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift) som finns 

enligt upphandlingslagstiftningen. 

Selektivt förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer kan 

ansöka om att få delta, och den upphandlande myndigheten/enheten 

bjuder in vissa leverantörer som får lämna anbud. Förhandling får inte 

ske. 

  

Källa: LOU 2 kap 16 §, LUF 2 kap 17 §. 

Ska-krav (skall-krav) Se krav. 

Skadestånd Ersättning till leverantörer som lidit skada på grund av att den 

upphandlande myndighet/enhet har brutit mot upphandlingsreglerna. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Principen om proportionalitet
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Krav
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Ansökan vid allmän domstol inom ett år från det att avtal har slutits 

eller att avtalet har förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har 

vunnit laga kraft. 

Standardformulär Formulär för annonsering i TED. 

TED EU:s databas för meddelande om upphandlingar (annonser) där värdet 

av upphandling överskrider tröskelvärdena. Förkortningen står för 

Tenders Electronic Daily. 

Teknisk specifikation Beskrivning av föremålet för upphandlingen. Kan utformas med 

hänvisning till standarder eller som funktions- eller egenskapskrav. 

  

Källa: LOU/LUF 6 kap LOV. 

Tidsfrister Vid de olika upphandlingsförfarandena gäller olika tidsfrister för 

lämnande av anbud och ansökan om att få lämna anbud. 

 

Källa: LOU/LUF 8 kap. 

Tilldelningsbeslut Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt 

eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Tilldelningsbeslut ska 

underrättas om det finns flera anbudsgivare. 

  

Källa: LOU/LUF 9 kap 9 §. 

Tilldelningskriterier De kriterier som användas för att utvärdera det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet inför tilldelning av kontrakt. Kallas även 

utvärderingskriterier eller "bör-krav". 

  

Källa: LOU/LUF 12 kap 1-2 § §, 15 kap 16 §. 

Tillsynsmyndighet Konkurrensverket är sedan 2007 tillsynsmyndighet över den offentliga 

upphandlingen i Sverige samt lagen om valfrihetssystem.  
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Källa: 16 kap 7-8 §§ LOU, 16 kap 9-10 §§ LUF. 

Tilläggstjänst Tjänst som en privat leverantör har möjlighet att erbjuda utöver de 

tjänster som ingår i basuppdraget för aktuellt valfrihetssystem. 

  

Källa: LOV 

Tiodagarsfrist Förbud mot att ingå avtal under tio dagar efter domstolsavgörande 

eller upphävande av interimistiskt beslut i mål om överprövning. Se 

också avtalsspärr. 

Tjänstekoncession Ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt, men som innebär 

att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätten att 

utnyttja tjänsten, t ex ta betalt av användare. Tjänstekoncession faller 

utanför tillämpning LOU och LUF. 

  

Källa: LOU 2 kap 17 §, LUF 2 kap 18 §. 

Tjänstekontrakt Med tjänstekontrakt enligt LOU avses ett kontrakt som gäller utförande 

av tjänster enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tjänster) och som inte utgör 

ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 § eller ett varukontrakt enligt 21 

§. 

  

Ett kontrakt som avser varor och som även omfattar A- eller B-tjänster 

skall behandlas som ett tjänstekontrakt, om värdet av tjänsterna är 

högre än värdet av varorna. 

  

Ett kontrakt som avser A- eller B-tjänster och omfattar verksamhet som 

hänförs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som är 

underordnad kontraktets ändamål i övrigt, skall behandlas som ett 

tjänstekontrakt. 

  

Källa: 2 kap.18 § LOU, 2 kap 19 § LUF. 

Transparensprincipen Se principen om öppenhet. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Avtalsspärr
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Principen om öppenhet
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Tröskelvärden Beloppsvärden som avgör om en upphandling ska ske enligt de 

direktivstyrda reglerna eller de reglerna i LOU 15 kap. 

  

Källa: LOU/LUF 3 kap. 

Underrättelse om 

tilldelningsbeslut 

Skriftlig underrättelse till anbudssökande eller anbudsgivare om de 

beslut som fattats om att tilldela ett kontrakt eller sluta ett ramavtal 

samt om skälen för besluten. 

  

Källa: LOU 9 kap 9 §. 

Upphandlande enheter Organisationer (verksamheter) som omfattas av LUF. Dels 

upphandlande myndigheter (se nedan) och dels sådana företag som 

bedriver verksamhet inom något av områdena energi, vatten, 

transporter eller posttjänster med stöd av särskild rättighet eller 

ensamrätt. 

Upphandlande 

myndigheter 

Organisationer som omfattas av LOU. Statliga och kommunala 

myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och 

landsting och vissa offentligt styrda organ (t.ex. flertalet kommunala 

och en del statliga bolag). Även sammanslutningar av en eller flera 

upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ. 

  

Källa: Se även definition av offentligt styrt organ avseende LOV. 

Upphandlarprofil En sammanställning av uppgifter på Internet som innehåller 

information om den upphandlande myndigheten/enheten och dess 

upphandlingar. 

  

Källa: LOU 2 kap 20 §, LUF 2 kap 22 §. 

Upphandling  

Observera att upphandling 

ofta är en benämning på 

offentlig upphandling. 

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal 

avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Observera att 

upphandling ofta är en benämning på offentlig upphandling. 
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Källa: LUF 2 kap 23 §. 

Upphandlingsförfarande Förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog och 

direktupphandling ska tillämpas enligt förutsättningarna i 15 kap. 

LOU/LUF. 

Öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog ska tillämpas enligt förutsättningarna i 4 kap. 

LOU/LUF. 

Upphandlingskontrakt Se kontrakt. 

Upphandlingssekretess Anbud och information som lämnas till en upphandlande 

myndighet/enhet (kommun, landsting eller statlig myndighet) vid en 

upphandling omfattas av absolut sekretess. Sekretess gäller enligt 

huvudregeln till dess alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller 

beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har 

slutförts. 

  

Källa: Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 §. 

Upphandlingsskadeavgift Sanktionsavgift som kan dömas ut av förvaltningsrätt efter ansökan av 

Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter/enheter kan under 

vissa förutsättningar åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift vid 

brott mot avtalsspärr och förlängd avtalsspärr samt vid otillåten 

direktupphandling. Avgiften kan uppgå till maximalt tio miljoner och 

tillfaller staten. 

  

Källa: LOU 17 kap, LUF 17 kap. 

Urvalsförfaranden Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer har rätt 

att ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten 

inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och får förhandla med en 

eller flera anbudsgivare (endast 15 kap). 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Kontrakt
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Källa: LOU 2 kap 25 §, LUF 2 kap 28 §. 

Uteslutning av leverantör Uteslutning ska ske (obligatoriskt uteslutning) om anbudsgivare gjort 

sig skyldig till vissa brott och får ske (frivillig uteslutning) om 

anbudsgivare t ex inte fullgjort sina skyldigheter avseende skatt eller 

socialförsäkringsavgifter. 

  

Källa: LOU/LUF 10 kap 1 §, LOU 10 kap 2 §, 15 kap 13 a § LOV 7 kap 1 §. 

Utvärderingskriterier Se tilldelningskriterier. 

Varukontrakt Ett kontrakt som avser köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor under 

förutsättning det inte anses vara tjänste- eller 

byggentreprenadkonrakt. 

  

Källa: LOU 2 kap 21 §. 

Öppenhetsprincipen Se principen om öppenhet. 

Öppet förfarande Ett annonserat upphandlingsförfarande där alla leverantörer får lämna 

anbud. Förhandling får inte ske. 

  

Källa: LOU 2 kap 22 §. 

Överprövning Prövning i allmän förvaltningsdomstol enligt LOU eller LUF efter 

ansökan av leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan komma att 

lida skada i en upphandling pga. överträdelse av upphandlingsreglerna 

eller grundläggande principer. 

  

Överprövning kan resultera i upphandling ska göras om eller rättas till 

eller att ett avtal ska förklaras ogiltigt. 

  

Källa: LOU 16 kap 1 §. 

http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Tilldelningskriterier
http://www.kkv.se/t/Page____2178.aspx#Principen om öppenhet


58 
 

   

Överviktsprincipen Används för att särskilja s.k. blandade kontrakt, dvs. då såväl varor som 

tjänster eller såväl A- som B-tjänster ingår i upphandlingen. 

Bestämmelserna om tjänsteupphandling tillämpas om värdet för 

tjänsterna i upphandlingen överstiger värdet av varorna och det 

omvända om värdet för varor överstiger värdet för tjänsterna. Det 

samma gäller för A- och B-tjänster. 

  

Källa: LOU/LUF 1 kap 2 §, LOU 2 kap 18 §, LUF 2 kap 19 §. 

12.1 Engelska 
 

12.1.1  Engelsk- svensk ordlista avseende upphandlingstermer  

 

Above /below the threshold amount   Över /under tröskelvärdet  

Abnormally low tender   Onormalt lågt anbud  

A publicly accessible (electronic) database   Allmänt tillgänglig (elektronisk) databas  

Application for review    Ansökan om överprövning  

Award criteria    Tilldelningskriterier  

Award a contract based on a  

framework agreement    Tilldelning av kontrakt från ramavtal (”avrop”) 

 

B-services regardless of value   B-tjänster oavsett värde  

Base for award of contract    Tilldelningsgrund  

Body governed by public law   Offentligt styrda organ  

Buyer profile     Upphandlarprofil  

 

Central purchasing body    Inköpscentral  

Classic sector     Klassiska sektorn  
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Competition     Konkurrens  

Competitive dialogue   Konkurrenspräglad dialog  

Contract award decision    Tilldelningsbeslut  

Contract award notice    Efterannonsering  

Contract notice    Meddelande om upphandling (annons)  

Contracting authorities / entities)   Upphandlande myndigheter / enheter  

Contract documents    Förfrågningsunderlag  

Contractor     Byggentreprenör  

 

Design contest    Projekttävling  

Direct award     Direktupphandling  

Dynamic purchasing system    Dynamiskt inköpssystem  

 

Economic operator    Ekonomisk aktör  

Electronic auction    Elektronisk auktion  

Evaluation of tenders    Anbudsutvärdering  

Economic and financial standing   Ekonomisk och finansiell ställning  

 

Framework agreement    Ramavtal  

 

Illegal direct award of contract   Otillåten direktupphandling  

In-house     Egen regi  

Ineffectiveness of contract    Ogiltighet av avtal 

Interim measure    Interimistisk åtgärd  

Invitation to tender    Anbudsinbjudan  
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Lowest price     Lägsta pris  

 

Means of communication    Sätt att kommunicera  

 

Negotiated procedure    Förhandlat förfarande  

Negotiated procedure without/with prior publication  Förhandlat förf.utan/med annonsering.  

Most economically advantageous tender   Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud  

Non-mandatory publication     Icke-obligatorisk annonsering  

Notice     Annons  

 

Open procedure    Öppet förfarande  

Option and renewal of contract   Options- och förlängningsklausul  

Overriding reasons    Synnerliga skäl  

 

Prior information notice    Förhandsannonsering  

Procurement fine    Upphandlingsskadeavgift  

Publication of a contract notice   Annonsering  

Public contract    Offentligt kontrakt  

Public procurement    Offentlig upphandling  

Public service contract    Offentligt tjänstekontrakt  

Public supply contract    Offentligt varukontrakt  

Public works concession    Byggkoncession  

Public works contract    Offentligt byggentreprenads-kontrakt  

Purchase     Inköp  

 

Qualification criteria    Krav på leverantören  
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Renewal     Förlängning  

Request to participate    Anbudsansökan  

Restricted procedure    Selektivt förfarande  

Review body     Överprövningsinstans  

Review procedure    Överprövning  

 

Selective procedure    Urvalsupphandling  

Service concession    Tjänstekoncession  

Service provider    Tjänsteleverantör  

Simplified procedure    Förenklad upphandling  

Standstill period    Avtalsspärr  

Subcontractor    Underleverantör  

Suspension     Förlängd avtalsspärr  

Supplier     Varuleverantör  

 

Technical ability and capacity   Teknisk förmåga och kapacitet  

Technical specification    Teknisk specifikation  

Tender     Anbud  

Tenderer     Anbudsgivare  

Tender documents    Förfrågningsunderlag  

Validity of tender    Anbudets giltighetstid  

Tender evaluation    Anbudsutvärdering  

Terms of delivery    Leveransvillkor  

Terms of payment    Betalningsvillkor  

The fundamental principles    De grundläggande principerna  
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The principle of equal treatment   Principen om likabehandling  

The principle of mutual recognition   Principen om ömsesidigt erkännande  

The principle of non-discrimination   Principen om icke-diskriminering  

The principle of proportionality   Proportionalitetsprincipen  

The principle of transparency   Transparensprincipen  

Threshold     Tröskelvärde  

Time limits     Tidsfrister  

 

Utilities sectors    Försörjningssektorerna  

 

Value added tax (VAT)    Mervärdeskatt  

Variants     Alternativa anbud  

Voluntary ex ante transparency   Frivillig förhandsinsyn  

 

Withdrawal of the invitation to tender   Avbrytande av upphandling 2011-01-31 4 (5)  

 

12.1.2 Svensk – engelsk ordlista avseende upphandlingstermer  

 

Allmänt tillgänglig (elektronisk) databas   A publicly accessible (electronic) database  

Alternativa anbud    Variants  

Anbud     Tender  

Anbudets giltighetstid    Validity of tender  

Anbudsansökan    Request to participate  

Anbudsgivare     Tenderer  

Anbudsinbjudan    Invitation to tender  

Anbudsutvärdering    Evaluation of tenders  
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Annons     Notice  

Annonsering     Publication of a contract notice  

Ansökan om överprövning    Application for review  

Avbrytande av upphandling    Withdrawal of the invitation to tender  

Avtalsspärr     Standstill period  

 

B-tjänster oavsett värde    B-services regardless of value  

Betalningsvillkor    Terms of payment  

Byggentreprenör    Contractor  

Byggkoncession    Public work concession  

 

De grundläggande principerna   The fundamental principles  

Direktupphandling    Direct award  

Dynamiskt inköpssystem    Dynamic purchasing system  

 

Efterannonsering    Contract award notice  

Egen regi     In-house  

Ekonomisk aktör    Economic operator  

Ekonomisk och finansiell ställning   Economic and financial standing  

Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud   Most economically advantageous tender  

Elektronisk auktion    Electronic auction  

Frivillig förhandsinsyn    Voluntary ex ante transparency  

 

Förenklad upphandling    Simplified procedure  

Förfrågningsunderlag    Contract documents/Tender documents  

Förhandlat förf.utan/med annonsering                Negotiated procedure without/with prior publication         
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Förhandlat förfarande    Negotiated procedure  

Förhandsannonsering    Prior information notice  

Förlängd avtalsspärr    Suspension  

Förlängning     Renewal  

Försörjningssektorerna    Utilities sectors  

 

Icke-obligatorisk annonsering   Non-mandatory publication  

Inköp     Purchase 

Inköpscentral     Central purchasing body  

Interimistisk åtgärd    Interim measure 

 

Klassiska sektorn    Classic sector  

Konkurrens     Competition  

Konkurrenspräglad dialog    Competitive dialogue  

Krav på leverantören    Qualification criteria  

 

 

Leveransvillkor      

Terms of delivery  

Lägsta pris     Lowest price  

 

Meddelande om upphandling (annons)   Contract notice  

Mervärdeskatt    Value added tax (VAT)  

 

Offentlig upphandling    Public procurement  

Offentligt byggentreprenadskontrakt   Public works contract  
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Offentligt kontrakt    Public contract  

Offentligt tjänstekontrakt    Public service contract  

Offentligt styrda organ    Body governed by public law  

Offentligt varukontrakt    Public supply contract  

Ogiltighet av avtal    Ineffectiveness of contract  

Onormalt lågt anbud    Abnormally low tender  

Options- och förlängningsklausul   Option and renewal of contract  

Otillåten direktupphandling    Illegal direct award of contract  

 

Principen om icke-diskriminering   The principle of non-discrimination  

Principen om likabehandling    The principle of equal treatment  

Principen om ömsesidigt erkännande   The principle of mutual recognition  

Projekttävling     Design contest  

Proportionalitetsprincipen    The principle of proportionality  

 

Ramavtal     Framework agreement  

 

Selektivt förfarande    Restricted procedure  

Synnerliga skäl    Overriding reasons  

Sätt att kommunicera    Means of communication  

 

Teknisk förmåga och kapacitet   Technical ability and capacity  

Teknisk specifikation    Technical specification  

Tidsfrister     Time limits  

Tilldelning av kontrakt från ramavtal (”avrop”)  Award a contract based on a framework 

agreement  
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Tilldelningsbeslut    Contract award decision  

Tilldelningsgrund    Base for award of contract  

Tilldelningskriterier    Award criteria  

Tjänstekoncession    Service concession  

Tjänsteleverantör    Service provider  

Transparensprincipen   The principle of transparency  

Tröskelvärde     Threshold  

 

Underleverantör    Subcontractor  

Upphandlande myndigheter/enheter   Contracting authorities/entities)  

Upphandlarprofil    Buyer profile  

Upphandlingsskadeavgift    Procurement fine  

Urvalsupphandling   Selective procedure  

 

Varuleverantör    Supplier  

 

Öppet förfarande    Open procedure  

Överprövning     Review procedure  

Överprövningsinstans     

Review body  

Över/under tröskelvärdet    Above/below the threshold amount 

 

 

13 Rättsakter  
Nedan följer en förteckning över de olika rättsakter som reglerar offentlig upphandling och de områden 

som i övrigt aktualiseras vid offentlig upphandling. 
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13.1 Lagar 

 

• Lagen om offentlig upphandling (LOU) SFS 2007:1091 

• Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) SFS 

2007:1092  

• Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) SFS 2011:1029  

• Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  SFS 2011:846  

• Lagen om valfrihetssystem (LOV) SFS 2008:962  

• Lagen om valfrihet hos Arbetsförmedlingen SFS 2010:536  

• Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare SFS 2010:197  

• Lagen om offentlighet och sekretess SFS 2009:400   

 

13.2 Förordningar 

 

• Upphandlingsförordningen SFS 2011:1040  

• Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  SFS 

2011:847  

• Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt SFS 2006:260  

• Förordning om statlig inköpssamordning SFS 1998:796  

• Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor SFS 2009:1  

• Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling  SFS 2011:1575  

• Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling SFS   

 

13.3 EU-direktiv 

 

• Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet 2009/81/EG  

• Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 2004/18/EG  

• Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig 

upphandling 2007/66/EG  

• Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten 89/665/EEG  

• Offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  

2004/17/EG  

• Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-

, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna 92/13/EEG  

• Undantag för vissa posttjänster KOM2009/46  
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• Undantag när det gäller produktion och försäljning av el KOM2007/706 

 

  

13.4 EU-förordningar 

 

• Ändring av de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden 

- meddelande om motvärden till tröskelvärdena 1251/2011  

• Gemensam terminologi (CPV) 213/2008  

• Standardformulär vid annonsering 842/2011  

• Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning 106/2008  

• Kollektivtrafik på järnväg och väg 1370/2007 

 

 

 

*** 

 


