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Summary 

Public procurement is a part of the EU:s work to protect and promote 

competition. The participation of SME is considered to be important in 

order to create higher levels of competition in Europe.  

 

This thesis address the issue of public procurement with regards to SMEs, 

and whether SMEs have the opportunity to participate in public 

procurement, both in regards to the legal and factual possibilities. 

Furthermore, the thesis explores how to change public procurement in order 

to increase the opportunities for SMEs to participate. Also, whether public 

procurement should change and if so, how.  

 

The thesis states that difficulties for SMEs to participate in public 

procurement can be attributed to the circumstances of the contract award 

procedures. SMEs participation are not hindered due to the public 

procurement regulation. Much of the criticism that has been highlighted is 

linked to how contracting authorities carry out contract award procedures. 

Extensive administrative burdens and large contracts are examples of 

difficulties that has been identified. 

 

The work of the contracting authorities is changing in order to increase the 

participation of SMEs in public procurement. The EU-commission and 

Swedish authorities have published guidance documents with suggestions to 

increase the participation of SMEs. Examples of such measures suggested 

included sub-division of contracts into lots, and allowing tenderers 

sufficient time to prepare tenders.    

 

The EU-commission presented a proposal for a new public procurement 

Directive in 2011. The proposal contained provisions directed to increase 

the participation of SMEs. The provisions included simplification of the 

information obligations and the possibilities of direct payment of 

subcontractors.  

 

The proposed new Directive received both positive and negative response. 

A number of proposals, such as the simplification of information 

obligations, received positive reception. The proposal as a whole was, 

however, given some critique. The proposal was considered, by critics, to 

make the procurement procedure more difficult.  

 

Given what has been highlighted in this thesis it can be concluded that there 

are some difficulties concerning SMEs access to public procurement, and 

there is a need for change. However, changes should be directed at all 

possible tenderers, not only SMEs. Changes to public procurement should 

be done through both legislation and guidance documents. Changes to the 

legislation is needed to ensure predictability, but there must be a scope for 

contracting authorities to freely plan their contract award procedures.  
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Sammanfattning 

Offentlig upphandling är en del i EU:s arbete med att skydda och främja 

konkurrensen. Deltagandet av SME anses vara en viktig del för att skapa en 

god konkurrens in Europa.  

 

Denna uppsats tar upp frågan om offentlig upphandling med hänsyn till 

SME, gällande huruvida SME har möjlighet att delta i offentlig 

upphandling, både gällande de juridiska och faktiska möjligheterna. Vidare 

utreder uppsatsen även hur offentlig upphandling kan förändras för att öka 

möjligheterna för SME:s deltagande, samt frågan om förändringar bör ske 

och i så fall hur.  

 

Det konstateras i uppsatsen att eventuella svårigheter för SME att delta i 

offentlig upphandling är att hänföra till de faktiska omständigheterna i 

upphandlingsförfarandet. SME hindras inte från att delta i offentlig 

upphandling genom regelverket. Mycket av den kritik som har framkommit 

är kopplad till hur upphandlande myndigheter genomför upphandlingar. 

Omfattande administrativa krav och omfattande upphandlingar är exempel 

på svårigheter som har lyfts fram.   

 

Förändring av de upphandlande myndigheternas arbete sker för att öka 

deltagandet av SME i offentlig upphandling. EU-kommissionen och svenska 

myndigheter har publicerat vägledningar med förslag på insatser för att öka 

SME:s deltagande. Några av dessa insatser var uppdelning av upphandlingar 

i delkontrakt och ge leverantörer tillräckligt med tid för att sammanställa 

anbud.  

 

EU-kommissionen lade 2011 fram ett förslag på ett nytt 

upphandlingsdirektiv. I detta direktiv fanns förslag som riktade sig till 

arbetet med att öka SME:s deltagande. Dessa förslag var bl.a. förenkling av 

informationsskyldigheten och möjlighet till direktbetalning till 

underleverantörer.  

 

Direktivförslaget fick både positiva och negativa reaktioner. Ett flertal 

förslag, som förenkling av informationsskyldigheten, fick positivt 

bemötande. Förslaget som helhet fick dock en del kritik. Enligt kritiken 

innebär direktivförslaget att upphandlingsförfarandet blir än mer 

svårförståeligt.  

 

Med hänsyn till vad som har framkommit i utredningen kan det konstateras 

att det finns vissa svårigheter för SME att delta i offentlig upphandling och 

förändringar bör ske. Dock borde dessa förändringar vara riktade mot alla 

eventuella deltagande leverantörer och inte endast SME. Förändring bör ske 

både genom lagstiftning och vägledningar. En förändring av regelverket bör 

ske för att få förutsägbarhet men det måste finnas utrymme för de 

upphandlande myndigheterna att självständigt utforma sina upphandlingar.  
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det mig dock, att det var detta jag ville skriva mitt examensarbete om. Så 

nalkas slutet av min studietid och resultatet är ny kunskap, nya vänner och 
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Lund, januari 2014 

 

Jenny Adolfsson 

 

 

 



4 

 

Förkortningar 

BNP  Bruttonationalprodukt  

 

Dnr  Diarienummer 

 

EESK  Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  

 

EU  Europeiska unionen 

 

KKV  Konkurrensverket 

 

LUF  Lag (2007:1092) om upphandling inom  

  områdena vatten, energi, transporter och 

  posttjänster 

 

LOU  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

 

LOV  Lag (2008:9629) om valfrihet 

 

ReK  Regionkommittén 

 

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 

 

SME Small and medium-sized enterprises/ Små och 

medelstora företag  

 

SOU  Statens offentliga utredningar 

 



5 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Offentlig upphandling är ett instrument i EU:s konkurrenspolitik, ett 

regelverk för att skydda och främja konkurrensen.
1
  

 

För myndigheter runt om i Europa är det inte bara att köpa in tjänster och 

varor när de anser sig ha ett behov. Offentlig upphandling innebär ett system 

där upphandlande myndigheter följer vissa regler som ska utmynna i så bra 

affärer som möjligt för myndigheterna och god konkurrens för eventuella 

leverantörer. Offentliga upphandlingar uppgår till mångmiljardbelopp varje 

år och kan innebära stora möjligheter för leverantörer.
2
  

 

Samordningen av offentlig upphandling på EU-nivå var till för att främja 

den inre marknaden utan inre gränser. Den inre marknaden är baserad på de 

EU-rättsliga principerna om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 

personer. Idén om den inre marknaden har varit med sedan de inledande 

stadierna av den europeiska gemenskapen men blev en realitet först på 90-

talet. Genom arbetet med att skapa en inre marknad, inom EU ett enda 

ekonomiskt område där nationella gränser försvinner, har många olika 

rättsområden blivit berörda t.ex. gränskontroller, produktsäkerhet, vissa 

skatterättsliga frågor och offentlig upphandling.
3
  

 

Arbetet med offentlig upphandling inleddes med det första upphandlings-

direktivet på 1970-talet, direktiv 71/305/EEG, till dagens direktiv 

2004/18/EG som ligger till grund för lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling. 2011 kom ett nytt förslag på ett upphandlingsdirektiv. Det nya 

direktivförslaget är en del av Europa 2020, en strategi för EU att skapa 

arbetstillfällen och en bättre levnadskvalitet.
4
 Inom Europa 2020 finns tre 

prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Initiativ 

som innovationsunionen, en ny agenda för ny kompetens och nya 

arbetstillfällen samt ett resurseffektivt Europa är några områden där 

offentlig upphandling är ett instrument för att nå målen.
5
  

 

Även om vi idag fortfarande pratar om offentlig upphandling som en del i 

arbetet för den fria marknaden och att öka konkurrens så pratar man också 

                                                 
1
 Bengtsson, Rickard, Gröning, Linda, Zetterquist, Ola, Manners, Ian, Persson, Hans-Åke, 

Det europeiska projektet: politik och juridik – historia och framtid, Liber AB, Malmö, 

2013, s. 109.  
2
 Bergman, Mats, Indén, Tobias, Lundberg, Sofia, Madell, Tom, Offentlig upphandling. På 

rätt sätt och till rätt pris, Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 13 f. 
3
 Bengtsson m.fl. 2013, s. 114 f. 

4
 Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM 

(2011) 896 slutlig), s. 2 f.  
5
 Meddelande från kommissionen, Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för 

alla (KOM (2010) 2020 slutlig), s. 5 f.  
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om strategiskt upphandling. Offentlig upphandling är inte bara ett verktyg 

för ökad konkurrens utan kan även användas som ett verktyg för att uppnå 

vissa politiska mål.
6
  

 

Trots alla diskussioner om strategisk upphandling så handlar offentlig 

upphandling främst om främjande av konkurrens och bra affärer för den 

offentliga sektorn. När SME diskuteras i samband med offentlig 

upphandling har det att göra med främjandet av konkurrensen. SME är en 

stor del av den ekonomiska marknaden i Europa och därmed en viktig del 

för att skapa bra affärer vid offentlig upphandling. För att säkerhetsställa en 

god konkurrens vid upphandlingsförfaranden, bör det finnas möjligheter för 

SME att delta i offentlig upphandling.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utreda eventuell problematik kring SME:s 

deltagande i offentlig upphandling, samt vad som sker för att öka 

möjligheterna för SME att delta. Olika utredningar har visat på att antalet 

deltagande SME och de SME som vinner offentliga upphandlingar inte 

överensstämmer med hur stor del av företagen i Europa och Sverige som 

hamnar i kategorin SME samt hur stor deras marknadsandel är.  

 

I uppsatsen vill jag utröna SME:s juridiska och faktiska möjlighet att delta i 

offentlig upphandling. Jag vill identifiera eventuella hinder som kan 

innebära svårigheter för SME att delta i offentlig upphandling på ett sätt 

som gör dem konkurrenskraftiga gentemot större företag.  

 

Om det nu finns hinder för SME:s deltagande i offentlig upphandling vill 

jag vidare undersöka de möjligheter som finns för att förbättra SME:s 

tillträde till den offentliga marknaden. Vidare vill jag utreda hur arbetet med 

att öka SME:s deltagande i offentlig upphandling kan se ut framöver. Jag 

vill undersöka möjligheterna till förändring som finns inom det regelverk vi 

har idag och hur regelverket kan komma att förändras med hänsyn till SME.  

 

Det som sagts ovan förutsätter att det finns ett behov av förändring och att 

ökat deltagande av SME i upphandlingsförfarande är något positivt. Som en 

motpol till detta måste frågan ställas om situationen för SME i offentlig 

upphandling är sådan att den kräver åtgärder. Om en upphandlande  

myndighet ska ta hänsyn till SME under ett upphandlingsförfarande måste 

det finnas anledning att tro att förändringarna kommer leda till en 

förbättring för offentlig upphandling som helhet.  

 

Med hänsyn till det som sagts ovan vill jag besvara följande  

frågeställningar: 

 

- Hur ser de juridiska möjligheterna ut för SME som vill delta i 

offentliga upphandlingar? 

                                                 
6
 KOM (2011) 896 slutlig, s. 3 f.  
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- Hur ser de faktiska möjligheterna ut för SME som vill delta i 

offentliga upphandlingar? 

- Vad kan förändras inom dagens regelverk för att öka möjligheterna 

för SME att delta i offentlig upphandling? 

- Bör förändringar ske för att förbättra situationen för SME i 

upphandlingsförfaranden och i så fall hur? 

1.3 Metod och material 

Denna uppsats kommer främst skrivas ur ett upphandlarperspektiv. Det 

material som presenteras i uppsatsen handlar till stor del om hur 

upphandlande myndigheter arbetar eller kan arbeta med hänsyn till SME. 

Ett visst leverantörsperspektiv intas för att reda ut hur situationen för SME 

ser ut inom offentlig upphandling, bl.a. genom de utredningar som 

presenteras angående hur SME ser på deltagandet i upphandlings-

förfarandet.   

 

Uppsatsen handlar inte främst om hur gällande rätt ser ut utan hur arbetet 

inom strukturen för den gällande rätten kan få positiva och negativa 

konsekvenser för SME:s möjligheter att delta i offentlig upphandling.  

 

Det material som presenteras i uppsatsen är delvis material som ingår i den 

s.k. rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatik innebär att tolka och 

systematisera gällande rätt. Förutom användande av rättskälleläran kan det i 

rättsdogmatiken även förekomma andra perspektiv av juridiken.
7
  

 

I denna uppsats kommer material som jag betecknar som rättspolitiskt 

material presenteras. Detta material består främst av material som är 

skapade av myndigheter, utan juridisk verkan, men är förslag på hur 

upphandlande myndigheter kan arbeta med frågan om SME och offentlig 

upphandling. 

 

Uppsatsen kommer även presentera annat material som används inom 

juridisk metod t.ex. undersökningar, statistik och intervjuer. 
8
 

 

Gällande rättskälleläran bör den delas in i två delar, dels den svenska 

rättskälleläran, dels unionsrättskälleläran. Offentlig upphandling är en 

blandning av både svensk rätt och unionsrätt. Därav blir det av vikt att 

redogöra både för den svenska rättens och för unionsrättens rättskällelära.   

 

I den svenska rättskälleläran ska lagar, andra föreskrifter och fasta 

sedvanerättsliga regler anses vara auktoriteter inom juridisk argumentation 

medan prejudikat och förarbeten bör beaktas. Riktlinjer för myndigheter, 

                                                 
7
 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod, Fritzez Förlag AB, Stockholm, 1995, s. 

33.  
8
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 

argumentation, 2:a upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007, s. 40 f. 
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praxis som ej är prejudikat, rättsvetenskaplig litteratur är sådant material 

som får åberopas. 
9
 

 

Den svenska rättskälleläran kan sammanfattas att den bygger på i följande 

ordning lagar, förarbeten, praxis och doktrin.
10

  

 

Rättsfall används för att förklara hur den rättsliga situationen ser ut. För att 

visa på hur möjligheterna för SME att delta i offentlig upphandling ser ut 

kommer jag presentera ett antal rättsfall. Förutom det första rättsfallet som 

presenteras, vilket är från EU-domstolen, är övriga rättsfall från svenska 

domstolar, kammarrättsdomar och en förvaltningsrättsdom.  

 

Inom vissa delar av upphandlingsområdet är det ont om domar från Högsta 

förvaltningsdomstolen vilket leder till att främst kammarrättsdomar får 

större vikt som rättskälla.  

 

Gällande hierarkin mellan den svenska rätten och unionsrätten har EU-rätten 

företräde gentemot den svenska rätten om en svensk rättsregel strider mot en 

rättsregel från EU-rätten.
11

  

 

Den unionsrättsliga rättskälleläran skiljer sig delvis från den svenska i 

vilken vikt som de olika källorna anses ha. Den främsta rättskällan är 

primärrätten, de beslut som fattas enhälligt av medlemsländerna t.ex. 

fördragen. Sekundärrätten bygger på de rättsakter som beslutas med stöd i 

primärrätten, t.ex. förordningar och direktiv. Primärrätten, den bindande 

sekundärrätten, rättighetsstadgan, internationella avtal och de allmänna 

rättsprinciperna anses vara bindande rättskällor.
12

  

 

Till detta hör praxis från EU-domstolen och tribunalen, som även den anses 

vara bindande. EU-domstolens praxis har en starkare position än den 

svenska rättspraxisen. I många fall kan de rättsakter som EU skapar vara 

otydliga. EU-domstolens praxis blir då ett komplement till den skrivna 

rätten, men innebär även ibland en utveckling av rätten. 

 

Utöver den bindande rätten skapar EU:s institutioner icke-bindande 

rättsakter som meddelanden, tillkännagivanden, riktlinjer och 

uppförandekoder. Dessa dokument är formellt inte bindande men kan få viss 

betydelse, bl.a. har EU-institutioner ansetts bundna att följa riktlinjer som är 

utfärdade av kommissionen.
13

  

 

Gällande förarbeten skiljer sig vikten av dessa från den svenska 

rättskälleläran. Idén bakom användandet av förarbeten som rättskälla är för 

att visa ”lagstiftarens vilja”. Då lagstiftningsprocessen inom EU till stor del 

                                                 
9
 Peczenik, 1995, s. 35.  

10
 Sandgren, 2007, s. 37.  

11
 Hettne Jörgen, Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod. Teori och genomslag i 

svensk rättstillämpning, 2:a upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 173.  
12

 Hettne, 2011, s. 40 ff. 
13

 Hettne, 2011, s. 47 ff. 
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består av förhandlingar kan de inledande förslagen till lagstiftning skilja sig 

betydligt från slutresultatet. Detta minskar värdet av förarbeten, som 

vitböcker och grönböcker, som en rättskälla. Dock kan förarbeten ha ett 

visst värde i en analys av bakgrunden till rättsakter.
14

  

 

Mycket av det material som presenteras i uppsatsen är utredningar och 

vägledningar från myndigheter samt yttranden och debattartiklar. Dessa 

källor är av värde i utredningen om arbetet med att främja SME:s deltagande 

i offentlig upphandling. Den doktrin och de artiklar jag har använt mig av är 

författade av personer som kan anses som auktoriteter inom offentlig 

upphandling. De utredningar, yttranden och vägledningar som presenteras i 

uppsatsen kommer från myndigheter med ansvar för området offentlig 

upphandling samt kända intresseföreningar och organisationer.  

 

Utredningen kommer även innehålla en presentation av hur olika 

organisationer arbetar med frågan om SME:s deltagande i offentlig 

upphandling. Denna del kommer bestå av både upphandlande myndigheter 

samt SKL, en organisation med ansvar för att bistå kommunala och 

regionala myndigheter bl.a. i frågor om offentlig upphandling.   

 

Materialet från presentationerna av olika organisationers arbete kommer 

från samtal och mailkonversationer med företrädare för organisationerna. 

De skriftliga konversationerna kommer att bifogas till uppsatsen. Dock 

kommer de i uppsatsen nämnda förfrågningsunderlag inte bifogas p.g.a. 

deras omfattning.  

 

Presentationen har som syfte att visa på hur upphandlande myndigheter och 

organisationer kan arbeta med frågan om offentlig upphandling och SME. 

Avsnittet avser att ge exempel på arbetet med offentlig upphandling med 

hänsyn till SME, inte visa på hur arbetet sker generellt eller hur det bör ske. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats förutsätter en viss kunskap om offentlig upphandling hos 

läsaren. Endast en kortare sammanfattning av offentlig upphandling 

kommer presenteras för att förstå ämnet och frågorna som kommer att 

diskuteras i uppsatsen. Vissa moment inom offentlig upphandling kommer 

att presenteras ytterligare. 

 

Syftet med uppsatsen är att utreda deltagandet av SME inom offentlig 

upphandling. De moment inom offentlig upphandling som anses kan få 

positiva eller negativa effekter för SME:s deltagande inom offentlig 

upphandling kommer att behandlas. 

 

Offentlig upphandling genomsyras av de fem unionsrättsliga principerna: 

likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, öppenhet och 

ömsesidigt erkännande. Endast principerna likabehandling, proportionalitet 

                                                 
14

 Hettne, 2011, s. 114 f.  
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och öppenhet kommer att presenteras ytterligare i uppsatsen då dessa är de 

principer som främst har betydelse för mitt ämne. 

 

Den svenska regleringen kring offentlig upphandling är uppdelad i ett antal 

lagar, likt uppdelningen av EU-direktiven. Av lagarna kommer endast LOU 

behandlas i uppsatsen, regleringen som bygger på det s.k. klassiska 

direktivet 2004/18/EEG. Övriga lagar, LUF och LOV samt deras 

bakomliggande direktiv, kommer inte behandlas. Skillnaden mellan 

upphandlingar över och under tröskelvärdet kommer inte diskuteras 

närmare.  

 

Av de nya förslagen på upphandlingsdirektiv kommer endast KOM (2011) 

896 slutlig behandlas, då det är detta direktivförslag som kommer att ge 

effekt på LOU. Övriga direktivförslag, KOM (2011) 895 slutlig och KOM 

(2011) 897 slutlig, kommer inte lyftas upp i uppsatsen. Uppsatsen kommer 

inte behandla frågan om koncessioner.  

 

Direktivförslaget kan i stort komma att ge effekt på SME:s deltagande i 

offentlig upphandling. Dock kommer endast de förslag där SME:s 

deltagande direkt har beaktats, eller förslag som i uppsatsens tidigare 

utredning kan kopplas till SME:s möjligheter att delta i offentlig 

upphandling, presenteras.  

 

I uppsatsen kommer endast ett fåtal domar presenteras. De rättsfall där 

frågan om SME diskuteras i domen är mycket få. De rättsfall som kommer 

presenteras i uppsatsen är således inte ett urval för att få en balanserad 

bedömning av frågan. De är de rättsfall som i min undersökning gick att 

finna, där domen lyfter problematiken med SME:s deltagande i offentlig 

upphandling. Rättsfallen kommer inte användas för att dra slutsatser som 

om SME:s deltagande i offentlig upphandling utan endast som exempel på 

eventuella svårigheter som SME kan möta i upphandlingsförfaranden.  

 

Uppsatsen kommer inte innehålla några komparativa inslag gällande arbetet 

på de upphandlande myndigheternas nivå. Utredningen kommer presentera 

hur EU och svenska myndigheter har arbetat med den aktuella frågan. 

Exempel från andra europeiska länder kommer dock förekomma.  

 

Gällande hur de svenska upphandlande myndigheterna har arbetat med 

frågan om SME:s deltagande i offentlig upphandling kommer endast två 

svenska kommuner presenteras. Avsnittet är inte menat att vara en 

jämförelse eller visa på hur arbetet med SME i offentlig upphandling sker 

generellt i upphandlande myndigheter utan ett exempel på hur arbetet kan 

ske. De två utvalda kommunerna är av olika storlek; Lerums kommun är en 

medelstor kommun, medan Lunds kommun är en större kommun. 

Kommunerna har olika erfarenhet av arbetet med att öka SME:s deltagande 

i offentlig upphandlingar; Lunds kommun har en längre erfarenhet medan 

Lerums kommun är mitt i processen att utveckla arbetet.  
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Förutom de två kommunernas arbete kommer även arbetet hos SKL 

presenteras. SKL har som organisation en stödjande roll åt kommuner, 

landsting och regioner. Detta stödjande arbete åt upphandlande myndigheter 

är av intresse för att visa exempel på hur organisationer, som ger stöd åt 

upphandlande myndigheter, arbetar med frågan om SME och offentlig 

upphandling. 

 

De myndighetsvägledningar som presenteras i uppsatsen är endast de 

vägledningarna som närmare behandlar frågan om åtgärder för ökat 

deltagande av SME i offentlig upphandling.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen går att dela upp i tre delar. Den första delen handlar om hur 

situationen för SME i offentlig upphandling ser ut, huruvida det finns en 

problematik. Den andra delen handlar om hur arbetet för att öka SME:s 

deltagande i offentlig upphandling inom dagens regelverk ser ut. Den sista 

delen handlar om hur arbetet med att öka SME:s deltagande kan komma att 

se ut i framtiden.  

 

I kapitel 2 kommer jag att behandla frågan om hur möjligheterna för SME 

som vill delta i offentlig upphandling ser ut. Kapitlet kommer inledas med 

en förklaring av vad SME innebär för att sedan beskriva hur situationen ser 

ut för SME inom området offentlig upphandling.  

 

I kapitel 3 och 4 kommer jag att visa på hur arbetet med att öka SME:s 

deltagande i offentlig upphandling ser ut. Kapitel 3 kommer att ägnas åt de 

vägledningar som har producerats på området inom EU och av svenska 

myndigheter. I kapitel 4 kommer jag presentera exempel på hur 

upphandlande myndigheter arbetar med frågan i praktiken. Exemplen 

kommer från upphandlande myndigheter samt organisationer med koppling 

till upphandlande myndigheter.    

 

Den avslutande delen, hur arbetet med SME:s deltagande i offentlig 

upphandling kan komma att förändras, behandlas i kapitel 5. Kapitel 5 

presenterar de stora förändringarna som sker inom offentlig upphandling för 

tillfället med ett nytt direktivförslag angående offentlig upphandling, som är 

framlagt och genomgår processen för att bli godkänt. Vidare kommer jag att 

presentera vad Upphandlingsutredningen kom fram till i sitt slutbetänkande. 

Utöver detta kommer material som diskuterar dessa förslag att presenteras.  

 

I det avslutande kapitel 6 kommer jag att sammanfatta och diskutera vad jag 

har kommit fram till i uppsatsen utifrån de frågor uppsatsen bygger på.  

1.6 Definitioner 

För att definiera vad jag menar med offentlig upphandling kommer jag 

nedan att göra en kort presentation av vad offentlig upphandling är. 
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För den upphandlande myndigheten inleds en offentlig upphandling med 

behovsidentifiering. Myndigheten måste identifiera vad som ska upphandlas 

och vad som är syftet med upphandlingen. Utifrån det identifierade behovet 

utformas det fortsatta upphandlingsförfarandet.
15

 

 

Under det inledande steget identifieras huruvida det sammanlagda värdet av 

upphandlingen kommer att överstiga det s.k. tröskelvärdet. Tröskelvärdet 

fastställs genom att beräkna kontraktets värde på hela kontraktsperioden, 

inräknat eventuella förlängningar.
16

 För varor och tjänster är tröskelvärdet 

1 169 378 kr för statliga myndigheter och 1 806 427 kr för kommuner och 

landsting och deras bolag. Tröskelvärdet för byggentreprenader är 45 256 

666 kr.
17

  

 

När värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet måste upphandlingen 

ske enligt vissa regler. Det finns ett antal olika förfaranden som kan 

användas: Öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande, 

konkurrenspräglad dialog och projekttävling.  

 

Öppet förfarande innebär att alla leverantörer får lämna anbud medan 

selektivt förfarande innebär att alla leverantörer får ansöka om att lämna 

anbud. Vid selektivt förfarande är det sedan den upphandlande myndigheten 

som bestämmer vilka leverantörer som får lämna anbud.
18

  

 

Förhandlat förfarande innebär att den upphandlande myndigheten bjuder in 

vissa leverantörer att delta i upphandlingen och förhandlar sedan 

kontraktsvillkor med en eller flera av leverantörerna.
19

  

 

Med konkurrenspräglad dialog menas ett förfarande där leverantörer kan 

begära att få delta. Med de leverantörer som den upphandlande myndigheten 

sedan bjuder in, för att delta, sker sedan en dialog.
20

  

 

Projekttävling är en tävling som är öppen för alla med syfte att anskaffa en 

ritning eller projektbeskrivning. En jury utser vinnaren.
21

  

 

Upphandling av varor och tjänster under tröskelvärdena sker enligt LOU 15 

kap. som i mycket liknar upphandlingsförfarandena över tröskelvärdet.
22

 

 

Direktupphandling, upphandling utan krav på anbud, kan endast ske så 

länge värdet på upphandlingen inte överstiger 270 964 kr.
23

 

                                                 
15

 Bergman m. fl., s.16.  
16

 LOU 3 kap. 3 §. 
17

 Konkurrensverket, Tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
18

 LOU 2 kap. 16 och 22 §§. 
19

 LOU 2 kap. 9 §. 
20

 LOU 2 kap. 9b §. 
21

 LOU, 2 kap. 14 §. 
22

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, 2:a upplagan, 

Studentlitteratur, Lund, 2013, s.56 f. 
23

 Konkurrensverket, Tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
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Efter att den upphandlande myndigheten har identifierat vad som ska 

upphandlas och vilket förfarande som ska användas, om upphandlingen 

avser ett vanligt kontrakt eller ett ramavtal, måste den upphandlande 

myndigheten annonsera om förestående offentlig upphandling. 

 

Alla upphandlingar som inte är en direktupphandling ska annonseras så att 

leverantörer får vetskap om upphandlingen. Upphandlande myndighet ska 

annonsera vid två tillfällen: vid upphandlingen för att informera om att 

upphandling ska ske och efter upphandlingen för att informera om resultatet 

av upphandlingen.
24

  

 

Underlaget för själva upphandlingen är förfrågningsunderlaget. I 

förfrågningsunderlaget definierar den upphandlande myndigheten vad målet 

är med upphandlingen och vad som krävs av leverantörerna för att vinna 

upphandlingen. Ett förfrågningsunderlag ska innehålla alla krav som ställs 

på leverantören och den vara eller tjänst som upphandlas. Vidare ska 

förfrågningsunderlaget även innehålla de avtalsvillkor som kommer att gälla 

under avtalet. Till sist ska förfrågningsunderlaget även innehålla 

administrativa villkor, så som uppgifter om upphandlingsförfarandet.
25

 

 

Innan den upphandlande myndigheten börjar gå igenom anbuden ska 

myndigheten gå igenom anbudsgivarna. Detta för att undersöka ifall det 

finns någon anledning att utesluta någon av leverantörerna från fortsatt 

deltagande i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande myndigheten 

måste utesluta leverantörer som täcks av någon av de omständigheter som 

anges i LOU 10 kap. 1§.  

 

En leverantör ska uteslutas från fortsatt deltagande i den offentliga 

upphandlingen om myndigheten får kännedom om att leverantören, eller 

företrädare om leverantören är en juridisk person, att denne är dömd för 

brott enligt lagakraftvunnen dom. De brott som innebär uteslutning är s.k. 

organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt.  

 

Den upphandlande myndigheten får även utesluta leverantörer enligt 

bestämmelser i LOU 10 kap. 2§. Detta om leverantören t.ex. är föremål för 

ansökan om konkurs eller har gjort sig skyldig till allvarliga fel i 

yrkesutövningen. För att myndigheten ska få utesluta enligt bestämmelserna 

i 2§ måste dessa ha blivit specifikt nämnda som uteslutningsgrunder i 

förfrågningsunderlaget. 

 

Efter att myndigheten eventuellt har uteslutit leverantörer ska den 

upphandlande myndigheten kontrollera leverantörernas lämplighet. 

Anbudsgivarna måste kvalificera sig för fortsatt deltagande. För fortsatt 

deltagande i upphandlingsförfarandet måste leverantören samt varan eller 

tjänsten uppfylla de krav som den upphandlande myndigheten har satt upp i 

                                                 
24

 Sundstrand, 2013, s.166. 
25

 Bergman m.fl., 2011, s. 75.  
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förfrågningsunderlaget. Det kan t.ex. handla om leverantörens ekonomiska 

ställning eller krav på viss teknisk och yrkesmässig kapacitet.
26

  

 

Slutligen måste den upphandlande myndigheten utvärdera anbuden. 

Tilldelning av kontrakt kan antingen ske genom metoden lägsta pris eller 

ekonomiskt mest fördelaktiga. Lägsta pris innebär att det anbud som har det 

lägsta priset vinner. När en upphandlande myndighet använder sig av 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbud måste myndigheten uppställa ett antal 

kriterier som den kommer ta hänsyn till vid utvärderingen av anbuden. 

Exempel på kriterier som kan komma att användas vid utvärderingen är pris, 

miljöegenskaper, driftskostnader och tekniska egenskaper. Den 

upphandlande myndigheten måste i annonsen eller i förfrågningsunderlaget 

ange vilka kriterier som kommer att användas samt viktning av kriterierna 

eller prioritetsordning. Det är viktigt att kriterierna som används vid 

utvärderingen inte är desamma som vid kvalificeringen.
27

  

 

I vissa fall när anbuden utvärderas, kan priset på vissa anbud verka onormalt 

låga. Upphandlande myndigheter får förkasta anbud som är onormalt låga, 

men myndigheten måste då först begära en förklaring för det låga anbudet. 

Om anbudsgivaren inte har kunnat ge den upphandlande myndigheten ett 

tillfredställande svar får anbudet förkastas.
28

  

 

Gällande de krav som ställs upp för kvalificeringen och de kriterier som 

ställs upp vid utvärderingen så måste dessa ha ett samband med föremålet 

för upphandlingen.
29

  

 

När den upphandlande myndigheten har gått igenom alla steg tilldelar 

myndigheten kontraktet till någon av anbudsgivarna. Övriga anbudsgivare 

ska kunna ta del av anledningen till varför deras anbud inte tilldelades 

kontraktet.
30

  

 

När den upphandlande myndigheten har underrättat anbudsgivarna om 

tilldelningsbeslutet inträder avtalsspärren. Om underrättelsen har skickats 

med elektroniska medel är avtalsspärren 10 dagar, i annat fall 15 dagar. 

Avtalsspärren innebär att den upphandlande myndigheten inte kan ingå avtal 

med den vinnande anbudsgivaren förrän avtalsspärrens utgång. Under tiden 

som avtalsspärren är gällande kan de leverantörer med anbud som förkastats 

av upphandlande myndighet begära överprövning hos allmän 

förvaltningsdomstol.
31

  

 

Om domstolen finner att den upphandlande myndigheten har brutit mot 

någon bestämmelse i LOU och den sökande har lidit skada eller kunnat 

komma att lida skada, kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras 

                                                 
26

 LOU 11 kap. 1-2 §§. 
27

 LOU 12 kap. 1-2 §§.  
28

 LOU 12 kap. 3 §.  
29

 Bergman m.fl., s. 154. 
30

 Bergman m.fl., s. 203. 
31

 LOU 16 kap. 1 §.  
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om eller att upphandlingen inte kan avslutas förrän rättelse har skett. Under 

handläggningen hos domstolen fortsätter avtalsspärren att gälla.
32

 

 

Efter eventuell domstolsprocess och avslutad avtalsspärr kan upphandlande 

myndighet att ingå avtal och skriva kontrakt med den valda leverantören.
33

 

 

Det finns även andra definitioner som bör kommenteras. För att skapa en 

viss kontinuitet, kommer jag att använda mig genomgående av vissa 

benämningar. 

 

I lagtext och i många av de dokument som presenteras i uppsatsen används 

både uttrycken anbudsgivare och anbudssökande. För att skapa kontinuitet 

kommer jag genomgående använda mig av uttrycket ”anbudsgivare”, även i 

de fall där anbudssökande är den term som bör användas.  

 

Gällande hänvisningar till EU, dess organ och dokument kommer enbart 

termer som EU, EU-domstolen, EU-kommissionen användas trots vissa 

äldre dokument använder sig av termerna EG, EG-domstolen osv. Gällande 

svenska domstolar kommer jag benämna länsrätter som förvaltningsrätter.  

 

 

                                                 
32

 LOU 16 kap. 4, 6 och 8 §§.  
33

 Bergman m.fl., s. 17 f. 
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2 Små och medelstora företag 

2.1 Definition av SME 

Definitionen av små och medelstora företag(SME) grundar sig på en 

rekommendation från EU-kommissionen från 2003. SME delas in i tre 

undergrupper där personalstyrka och finansiella trösklar spelar roll: 

mikroföretag, små företag och medelstora företag. 

 

Mikroföretag definieras som ett företag med färre än 10 anställda samt att 

årsomsättningen eller balansomslutningen inte överstiger 2 miljoner euro 

per år.  

 

Små företag definieras som ett företag som har färre än 50 anställda samt att 

årsomsättningen eller balansomslutningen inte överstiger 10 miljoner euro 

per år. 

 

Den sista gruppen, medelstora företag, definieras som ett företag med färre 

än 250 anställda samt att årsomsättningen inte överstiger 50 miljoner euro 

eller balansomsättningen inte överstiger 43 miljoner euro per år.
34

  

 

2.2 SME och offentliga upphandlingar 

Det finns inga lagregler som uttryckligen handlar om SME i det klassiska 

direktivet eller i LOU, inga konkreta regler som hindrar SME från att delta i 

offentliga upphandlingar.  

 

LOU 1 kap 10-11§§ behandlar rätten att delta i offentlig upphandling. I 10§ 

står det att leverantörer som har rätt att leverera den tjänst som kontraktet 

gäller får inte uteslutas från upphandling endast p.g.a. krav på leverantören 

att den ska vara antingen en juridisk person eller en fysisk person. 

Bestämmelsen i 11§ anger att upphandlande myndighet inte får ställa upp 

villkor på en viss juridisk form för att få lämna anbud. Om det däremot 

krävs en viss juridisk form för att kontraktet ska genomföras på ett 

acceptabelt sätt, kan myndigheten kräva detta när leverantören har blivit 

tilldelad kontraktet.  

 

I LOU 1 kap. 9§ lyfts de fem principerna som ska genomsyra den offentliga 

upphandlingen. Bl.a. står det att upphandlande myndigheter ska behandla 

leverantörer på ett likvärdigt sätt, dvs. likabehandlingsprincipen. 

Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika och olika 

fall olika, om det inte finns skäl för särbehandling. Myndigheter får enligt 

dessa bestämmelser inte stänga ute leverantörer endast p.g.a. deras storlek. 

                                                 
34

 Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag 

samt små och medelstora företag (2003/361/EG), artikel 2.  
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Enligt principen ska alla leverantörer behandlas lika. Principen gör ingen 

skillnad på de olika leverantörerna, den tar ingen hänsyn till vare sig storlek 

eller organisationsform.
35

  

 

Problematiken för SME:s deltagande i offentlig upphandling återfinns inte i 

lagregler som stänger ute dem från upphandlingsförfaranden. SME kan 

formellt delta i offentliga upphandlingar utan hinder. Problemen kan 

återfinnas i hur upphandlingsförfaranden sker, vilket i praktiken kan stänga 

ute SME från deltagande i offentlig upphandling. 

2.2.1 Deltagandet av SME i upphandlingar 

Offentlig upphandling innebär stora summor pengar. Under 2012 

annonserades 19 955 upphandlingar i svenska databaser, en ökning med 3 

procent från föregående år. De upphandlingar som översteg tröskelvärdet 

uppgick till ett värde av 266 miljarder
36

, vilket är 31 % av upphandlingarna. 

Det sammanlagda värdet för alla upphandlingar beräknas ligga mellan 550-

660 miljarder, dvs. 15.5 – 18.5 % av BNP.
37

 I genomsnitt deltar 4.4 

leverantörer vid en upphandling. Vid en ramavtalsupphandling deltar i 

genomsnitt 5.9 leverantörer.
38

  

 

Endast 0.1 % av alla svenska företag räknas som stora företag, resterande 

räknas som SME. 96.6 % av svenska företag räknas som mikroföretag, 2.9 

% räknas som småföretag och 0.5 % räknas som medelstora företag. Av 

näringslivets totala omsättning står mikroföretag för 21.5 %, småföretag för 

18.5 %, medelstora företag för 20 % och stora företag för 40 %.
39

 Inom EU 

står SME för 52 % av det samlade ekonomiska värdet.
40

  

 

Inom EU vinner SME ca 60 % av alla offentliga upphandlingar. Värdet av 

upphandlingar vunna av SME är 34 % av det samlade värdet.
41

 Dessa siffror 

gäller upphandlingar över tröskelvärdena.
42

 

 

Gällande deltagandet svarade 12 % av mikroföretagen och småföretagen, i 

en undersökning från 2011, att de under de senaste 12 månaderna hade 

deltagit i en upphandling. Siffran för medelstora företag låg på 43 %.
43

 I en 

undersökning från 2012 gjordes beräkningen att 70-75 % av alla SME 

verkar i ett område där offentlig upphandling förekommer. I samma 

                                                 
35

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga 

kontrakt, Jure, Stockholm, 2012, s.43 ff.  
36

 Konkurrensverket, Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om 

upphandlingar som genomförts under 2012, Rapport 2013:9, s. 87. 
37

 KKV, 2013, s. 33-39. 
38

 KKV, 2013, s. 62 f. 
39

 SCB, Företagens ekonomi.  
40

 DG Enterprise and Industry, Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets 

in the EU, Final report, September 2010, s. 26.  
41

 DG Enterprises and Industry, 2010, s. 21. 
42

 DG Enterprises and Industry, 2010, s. 6. 
43

 Tillväxtverket, Offentlig upphandling – företagens deltagande. Företagens villkor och 

verklighet, 2011, s. 7.  
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undersökning svarade 71 % av SME, som deltar i offentlig upphandling, att 

de deltar endast i upphandlingar i sin egen kommun eller i 

grannkommuner.
44

   

 

I en analys av ramavtal som har upphandlats av Statens inköpscentral 

framkom det att 85 % av deltagarna i statliga ramavtal var SME. Vidare var 

94 % av de avtalade leverantörernas återförsäljare SME och 85 % av 

underleverantörerna.
45

 Omsättningen från ramavtalen var dock större för 

stora företag. Hotell- och restaurangbranschen och verksamhet inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och teknik var branscher där SME dominerade.
46

  

 

I statistik från SCB har det framkommit att SME skapar flest nya jobb 

medan omsättningen ökar mest hos stora företag.
47

 

 

2.2.2 Kritik av upphandling med hänsyn till SME 

Offentlig upphandling är en stor marknad med stora möjligheter för 

leverantörer som lyckas vinna kontrakt. Det kan dock vara svårt för SME att 

hävda sig i upphandlingsförfaranden. Alla företag är inte lika och har lika 

villkor men ska försöka vinna kontrakt på lika villkor. SME:s deltagande i 

offentlig upphandling kan försvåras ytterligare av hur upphandlande 

myndigheter hanterar sina upphandlingar.  

 

Många av de utredningar som har gjorts lyfter fram de områden som skapar 

de främsta problemen för SME:s deltagande i offentlig upphandling bl.a. 

komplicerade förfrågningsunderlag, för stora upphandlingar och ett 

tidskrävande förfarande.  

 

Leverantörer som vill delta i offentlig upphandling upplever att det ibland är 

krångligt att delta i upphandling. Det kan vara svårt att tolka förfrågnings-

underlags krav och hur utvärderingen av anbuden kommer att ske.
48

  

 

Det är tidskrävande för leverantörer att ta del av upphandlingar och sedan 

lämna ett anbud. Svårigheter att tolka förfrågningsunderlag bidrar till detta. 

Det kräver tid och resurser från leverantörer att skapa ett anbud. 

Upprättandet av anbudshandlingar kan innebära stora administrativa 

kostnader för leverantörer vilket kan vara ett hinder för SME. Den inledande 

processen med att skapa anbud är ofta kort, vilket blir ett problem när det tar 

                                                 
44

 Företagarna, Små företag och offentlig upphandling – hur går det?, juli 2012, s.5.  
45

 Kammarkollegiet, Analys av små medelstora företags deltagande på statliga ramavtal so 

upphandlas och förvaltas av Statens Inköpscentral, dnr 97-74-2013, s. 1.  
46

 Kammarkollegiet rapport, s. 9-13. 
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 Statistiska centralbyrån, De små och medelstora företagens ekonomi 2008, september 

2010, NV 19 SM 1004, s. 1.  
48

 Företagarna, 2012, s. 8.  
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lång tid för leverantörerna att beskriva sina varor och tjänster samt få fram 

de nödvändiga handlingarna som upphandlande myndighet kräver.
49

  

 

Tiden det tar från att en upphandling offentliggörs till dess att kontrakt är 

tilldelat och avtal är tecknat kan vara lång. Utdragna och onödiga 

överprövningsprocesser kan förlänga denna tid ytterligare.  Utdragna 

upphandlingsförfaranden minskar viljan hos SME att delta i upphandlingar 

då den eventuella vinsten de får från att vinna upphandlingen inte väger upp 

den tid de lägger ut.
50

  

 

För SME kan det vara ett problem med förfrågningsunderlag med 

svårtolkade krav och utvärderingsmodeller samt förfrågningsunderlag som 

innehåller irrelevanta krav.
51

  

 

För många krav samt irrelevanta krav kan vara anledningar till varför SME 

avstår från att delta i offentlig upphandling. För att öka möjligheterna för 

SME att delta måste förfrågningsunderlagen vara så enkla som möjligt. 

Många leverantörer upplever att vissa krav som ställs i upphandlingar är 

irrelevanta för den aktuella upphandlingen. Detta kan bl.a. bero på att 

upphandlande myndigheter kopierar tidigare förfrågningsunderlag, vilket 

leder till att krav följer med som inte längre är relevanta för den aktuella 

upphandlingen. En del leverantörer upplever att de krav som ställs inte är 

relevanta för den aktuella upphandlingen, då kopplingen till föremålet för 

kontraktet saknas. Icke-relevanta krav kan vara politiska krav som inte har 

koppling till den vara eller tjänst som ska inhandlas, ex. kollektivavtal.
52

  

 

Ytterligare ett problem är antalet krav som ställs. För varje krav som ställs 

måste detta beröras i leverantörernas anbud vilket leder till fler moment i 

arbetet med att utarbeta anbud. Vissa leverantörer upplever att 

upphandlande myndighet sätter upp alltför tuffa krav, vilket de finner 

hindrande.  

 

Vissa leverantörer uppfattar upphandlande myndigheters utvärderings-

modeller som missvisande. Trots information från upphandlande 

myndigheter att utvärderingen av bästa anbud ska ta hänsyn till flera olika 

kriterier, som erfarenhet och miljöhänsyn, är det ofta priset som blir det 

enda kriteriet som har betydelse vid utvärderingen. Upphandlande 

myndighet utvärderar inte alltid anbud på det sätt de har angett att i 

förfrågningsunderlaget.
 53

  

 

Själva omfattningen av upphandlingen kan förhindra deltagandet av SME i 

offentlig upphandling. Upphandlingar är många gånger mycket omfattande 
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trots möjligheter att dela upp upphandlingarna i mindre delar.
54

 I många fall 

kräver upphandlande myndighet att leverantörer ska lägga anbud på hela 

kontraktet. SME har inte alltid möjligheten att hantera den volym som 

efterfrågas och blir därmed automatiskt utestängd från upphandlingen.
55

  

 

Svårigheten för SME att få information om aktuella och kommande 

upphandlingar är även ett hinder för deltagande i offentlig upphandling. 

Vissa leverantörer anser det svårt att finna information eller vet inte var de 

ska söka den. Trots kunskap om de annonsdatabaser som finns kan det vara 

svårt att finna upphandlingar som är aktuella för den vara eller tjänst som 

leverantören erbjuder. Att använda sig av prenumerationstjänster kan vara 

kostsamt för SME.
56

  

 

Det upplevs från leverantörers håll att vissa upphandlande myndigheter inte 

har den kompetens som krävs för upphandlingar. Även om en generell 

kunskap finns om upphandling, kan upphandlare ha bristande kunskap om 

den aktuella branschen vilket leder till lösningar som inte riktigt fungerar. 

Bristande kompetens kan visas i svårigheter att i förfrågningsunderlag 

definiera kvaliteten på den vara eller tjänst som upphandlas, vilket försvårar 

användandet av kvalitet som kriterium vid utvärdering av anbud. Med 

bristande kompetens hos upphandlaren blir lägsta pris viktigare som 

utvärderingsgrund.
57

  

2.3 Rättsfall 

Få rättsfall diskuterar just frågan om SME och offentlig upphandling. Ofta 

diskuterar rättsfall, där SME är inblandade, större övergripande problem 

utan att lyfta fram just hur dessa problem påverkar SME. Nedan kommer jag 

att presentera rättsfall där frågorna kring SME har fått en plats i argumenten.  

2.3.1 C-360/89, Kommissionen v Italien 

I rättsfallet C-360/89 ansågs Italien ha brutit mot de unionsrättsliga reglerna. 

Anledningen till detta brott mot de unionsrättsliga reglerna var en italiensk 

lag som krävde att den vinnande leverantören i offentliga upphandlingar 

hade ett registrerat kontor i den regionen där arbetet skulle utföras. 

Kommissionen menade att denna regel bröt mot unionsrätten, då detta var 

diskriminerande mot leverantörer som var etablerade i andra medlemsstater. 

Italien invände att den aktuella regeln var även diskriminerande mot 

leverantörer från andra delar av Italien, och därmed var inte någon 

unionsrättslig regel bruten. Italien menade att anledningen till regeln var att 

eliminera problem som försvårade för SME vid offentliga upphandlingar. 

EU-domstolen ansåg inte att dessa argument var av sådant slag att det 

                                                 
54

 Svenskt Näringsliv, 2012, s. 27. 
55

 Tillväxtverket, rapport 0115, s. 36. 
56

 Tillväxtverket, rapport 0115, s. 38. 
57

 Svenskt Näringsliv, 2012, s. 27 f.  



21 

 

rättfärdigade det ingrepp i fördraget som den italienska lagen innebar. Att 

gynna SME bryter mot likabehandlingsprincipen och är inte tillåtet.  

 

2.3.2 Kammarrätten i Göteborg mål nr 1227-08 

Dom 1227-08 handlade om en upphandling av rekryteringstjänster. 

Upphandlingen hade krav på viss ekonomisk stabilitet och att anbudsgivaren 

ska ha bedrivit verksamhet inom området i minst två avslutade 

räkenskapsår. Teamwork Bemanning AB uteslöts ur upphandlingen på 

grund av dessa krav, men begärde överprövning då de ansåg att dessa krav 

var konkurrensbegränsande och därmed stred mot likabehandlingsprincipen.  

 

Teamwork ansåg att kraven begränsade konkurrensen då även nybildade 

företag kan ha knutit till sig den efterfrågade erfarenheten genom personal 

med erfarenhet från tidigare anställningar.  

 

Domstolen ansåg att kravet att anbudsgivaren skulle ha bedrivit verksamhet 

i två år var konkurrensbegränsande och förordnade att upphandlingen skulle 

göras om.  

2.3.3 Kammarrätten i Jönköping mål nr 1071-
1073-10 

Domarna handlade om en upphandling angående ramavtal för läkare. 

 

Landstingen i Jönköpings län, Kalmar län, Östergötland och Kronoberg 

hade genomfört en upphandling angående ett ramavtal avseende hyrläkare. 

Innan upphandlingen kunde avslutas förordnade förvaltningsrätten i Kalmar 

län, i ett interimistiskt beslut, att upphandlingen inte fick avslutas förrän 

målet hade blivit prövat i domstol.  

 

Bolagen Medixx European APS, ASTAB Hälsa AB och Svensk läkartjänst 

LILAB hade ansökt om överprövning. Bolagen ifrågasatte det uppställda 

kravet på en viss omsättning och menade att upphandlingen var 

diskriminerande, konkurrenshämmande och inte uppfyllde kravet på 

proportionalitet.  

 

Bolagen gjorde gällande att en upphandlande myndighet måste överväga hur 

ett ramavtal formuleras för största möjliga konkurrens samt hur det kan 

underlätta för SME. Såsom upphandlingen var formulerad i det aktuella 

fallet stred det mot konkurrensreglerna, genom att skapa ett ramavtal som 

exkluderade SME.  

 

Kammarrätten konstaterade att det står upphandlande myndigheter fritt att 

utforma förfrågningsunderlaget utifrån syftet med upphandlingen. Det finns 

inga principiella hinder för myndigheter att gå samman i upphandlingar, så 

länge de följer grundläggande unionsrättsliga principer. Kammarrätten fann 

inte att landstingen hade använt sig av ramavtalet på ett otillbörligt sätt. 
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Gällande omsättningskravet ansågs det stå i proportion till syftet med 

upphandlingen. Kammarrätten ansåg inte att omsättningskravet hade brutit 

mot LOU eller de unionsrättsliga principerna. Vidare påpekade domstolen 

även att det fanns möjlighet för leverantörer att gå samman eller åberopa 

annat företags kapacitet för att uppfylla de uppställda kraven.  

 

2.3.4 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6010-07 

Rättsfallet handlade om en offentlig upphandling av Västra Götalands 

landsting gällande specialistläkare inom psykiatri, medicin, radiologi och 

anestesi. Bolaget EuroDoctor AB uteslöts då det inte ansågs uppfylla det 

omsättningskrav som landstinget hade satt upp.  

 

EuroDoctor AB menade att omsättningskravet var diskriminerande och 

oproportionerligt. Genom det höga omsättningskravet hade landstinget 

försöket utestänga mindre företag från att delta i upphandlingen. Domstolen 

lyfte fram att upphandlande myndighet har frihet att sätta upp vissa krav på 

det som upphandlas. Kraven ska vara proportionerliga och relevanta för 

upphandlingen. På grund av den omfattande upphandlingen och arten av 

verksamheten var det viktigt att leverantören kunde leverera de avtalade 

tjänsterna. Kammarrätten ansåg p.g.a. detta att landstingets krav på 

omsättning som skulle gälla för föregående kalenderår inte stred mot de 

unionsrättsliga principerna.  

 

2.3.5 Länsrätten i Göteborg mål nr 7443-09, 
7450-09, 7453--7458-09, 7474-7475-09 

Vid en upphandling av arbetstekniska hjälpmedel ingick Göteborgs Stads 

Upphandlingsbolag AB ett ramavtal med JT Vårdteknik AB och Invacare 

AB. LS Support begärde överprövning av upphandlingen. 

 

Bolaget framförde att upphandlingsbolaget hade begått ett fel när de 

tecknade ramavtal med de två anbudsgivarna. Vidare uppfyllde inte JT 

Vårdteknik ABs anbud de kvalificeringskrav som uppställts, både gällande 

finansiell styrka samt teknisk förmåga och kapacitet. Upphandlingsbolaget 

svarade att JT Vårdteknik AB hade klarat de finansiella krav som hade 

ställts upp i upphandlingen. Vidare, då JT Vårdteknik AB bedömdes ha en 

för lite produktionskapacitet, antogs även Invacare AB som ramleverantör. 

Det fanns inte behov av mer än två leverantörer i ramavtalet. Hade ett större 

företag lämnat det vinnande anbudet hade ramavtalet haft endast en 

leverantör. Upphandlingsbolaget ansåg att det var positivt att små företag 

kunde vinna upphandlingar och bli leverantörer i ramavtal. 

 

Förvaltningsrätten gjorde följande bedömning. Då JT Vårdteknik AB inte 

hade den kapacitet som krävdes i förfrågningsunderlaget har 

upphandlingsbolaget gynnat bolaget framför andra. Vidare har 

upphandlingsbolaget även brutit mot reglerna gällande ramavtal. Då det 
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fanns fler än två leverantörer som uppfyllt urvalskriterierna kunde 

upphandlingsbolaget inte välja att ingå ramavtal med två leverantörer. 

Bristerna var sådana att förvaltningsrätten gjorde bedömningen att 

upphandlingen skulle göras om.  

 

2.4 Sammanfattning 

Definitionen av SME har sin grund i en rekommendation från EU-

kommissionen. Mikroföretag är ett företag med färre än 10 anställda, 

småföretag är ett företag med färre än 50 anställda och medelstora företag är 

ett företag med färre än 250 anställda. Till detta hör ett krav på 

årsomsättning eller balansomslutning.  

 

SME är ett vitt begrepp. Inom begreppet SME rymmer både små lokala 

företag och företag som har verksamhet på flera orter, även i olika länder. 

Förutsättningarna skiljer sig åt för ett enmansföretag och ett företag med 

249 anställda.  

 

Mer än 99 % av alla företag i Sverige är SME, av dessa är 96,6 % 

mikroföretag, 2,9 % småföretag och 0,5 % medelstora företag. SME står för  

60 % av den samlade omsättning av näringslivet. Inom offentlig 

upphandling i EU vinner SME ca 60 % av alla upphandlingar, dessa 

upphandlingar var 34 % av det samlade värdet.  

 

Den kritik som riktats mot offentlig upphandling med hänsyn till SME har 

handlat om svårigheten för SME att hävda sig i upphandlingsförfaranden då 

SME inte kan tävla på lika villkor. Kritik har riktats mot hur upphandlande 

myndigheter lägger upp sina upphandlingar så att de hindrar SME från att 

delta.  

 

De hinder som förekommer är bl.a. tidskrävande förfaranden där stora 

administrativa bördor skapar kostnader som SME inte alltid har råd med. 

Andra hinder återfinns i förfrågningsunderlagen med irrelevanta eller 

svårtolkade krav samt missvisande utvärderingsmodeller.  

 

Ytterligare ett hinder är de alltför omfattande upphandlingar som hindrar 

SME då de inte alltid har möjlighet att hantera större volymer.  

 

De rättsfall som presenterats ovan ger en bild där SME inte kan användas 

som argument för att komma runt regler. Dock kan alltför långtgående krav 

i upphandlingar innebära att likabehandlings- och proportionalitetsprincipen 

inte efterföljs om oproportionerliga krav hindrar företag från att delta i 

offentliga upphandlingar.  

 

Trots detta konstaterar domstolen att det finns ett utrymme för den 

upphandlande myndigheten att fritt utforma upphandlingar såsom den 

önskar om de krav som uppställs är relevanta och proportionerliga för den 

aktuella upphandlingen.  
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Med hänsyn till den kritik som uppkommit och vad som framkommer i 

domarna kan slutsatsen dras att det finns en viss svårighet för SME att delta 

i offentlig upphandling.  

 

Det finns inga regler i LOU som riktar sig direkt till SME. Krav på att SME 

ska behandlas lika som större företag går att finna i likabehandlings-

principen. Av kritiken framgår att många av de svårigheter som finns utgår 

inte från att regelverket för offentlig upphandling stoppar SME från att delta 

utan att det handlar om hur upphandlingars förfrågningsunderlag är 

utformade.  

 

Med hänsyn till hur många företag som räknas som SME kunde det vara 

lämpligt att öka SME:s möjligheter att delta i offentlig upphandling. Det 

handlar dock om möjligheter att ta hänsyn till SME, inte att gynna. Att 

gynna en viss sorts företag vore att bryta mot likabehandlingsprincipen. 
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3 Underlättande för SME:s 
deltagande i offentliga 
upphandlingar 

3.1 En europeisk kodex 

I juni 2008 kom EU-kommissionen med Europeisk kodex för bästa praxis 

för att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentlig 

upphandling. Detta arbetsdokument hade två syften: att ge de upphandlande 

myndigheterna i medlemsstaterna vägledning hur de kan använda den 

nuvarande regleringen för att underlätta för SME att delta i offentliga 

upphandlingar, samt lyfta fram nationella regler och praxis från de olika 

medlemsstaterna som förbättrade SME:s möjligheter i 

upphandlingsförfaranden.  

 

Dokumentet gick igenom ett antal punkter med olika förslag på hur 

upphandlande myndigheter kan förändra sitt arbetssätt. Detta skedde under 

de övergripande rubrikerna: 

- Övervinna svårigheter med anknytning till kontraktets storlek 

- Säkra tillgång till relevant information 

- Förbättra kvaliteten på och förståelsen för den information som 

lämnas 

- Fastställa rimliga kvalifikationsnivåer och ekonomiska krav 

- Lindra den administrativa bördan 

- Betona förhållandet mellan kvaliteten och pris snarare än priset 

- Ge tillräcklig tid för sammanställning av anbud 

- Se till att betalningarna sker i tid.
58

  

 

Här nedan kommer jag att gå igenom de förslag som kommissionen 

framlade.  

 

3.1.1 Övervinna svårigheter med anknytning till 
upphandlingskontraktet 

Ett av de främsta problemen för SME när det gäller offentlig upphandling är 

svårigheten att delta i stora upphandlingar, då de har för liten kapacitet. 

Under rubriken ”övervinna svårigheter med anknytning till kontraktets 

storlek” fanns fyra förslag som hanterade denna situation.
59

  

 

                                                 
58
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Det första av förslagen var att de upphandlande myndigheterna skulle se till 

möjligheten att dela upp större upphandlingar i delkontrakt. Kontrakt med 

stora kvantiteter och över stora geografiska områden kan delas upp i mindre 

enheter. Uppdelningen kan göra att delkontraktens omfattning passar SME:s 

produktionskapacitet eller specifika inriktning bättre.
60

 

 

Ett exempel på hur andra medlemsstater hanterar frågan om delkontrakt är 

Ungern och Rumänien där delkontrakt uppmuntras. I den nationella 

lagstiftningen finns även regler om att urvalskriterierna i 

förfrågningsunderlaget ska knytas till delkontrakten och inte totala värdet av 

kontrakten som helhet.
61

 

 

Det andra förslaget var att de upphandlande myndigheterna skulle framhålla 

möjligheten att anbudsgivaren kan åberopa andra företags ekonomiska 

förmåga och tekniska kapacitet. Att informera i god tid om kommande 

upphandlingar ger eventuella anbudsgivare möjlighet att söka dessa 

möjligheter.
62

 

 

Det tredje förslaget var att de upphandlande myndigheterna skulle använda 

sig av möjligheterna att ingå ramavtal med fler än bara en leverantör. Ett 

ramavtal med förnyad konkurrensutsättning kan innebära större möjligheter 

för SME då de kontrakt de konkurrerar om kan vara av en mer lämplig 

storlek för SME.
63

 

 

Det sista av förslagen under rubriken hanterar frågan om underentreprenad. 

Upphandlande myndighet bör tydliggöra för SME om möjligheterna till 

underentreprenad och göra villkoren för underentreprenörer säkra.
64

 

 

I Tyskland måste det enligt lag anges i dokumentationen av upphandlingen 

att vinnande anbudsgivare inte får tillämpa mindre gynnsamma villkor för 

sina underleverantörer än de villkor som gäller mellan anbudsgivaren och 

upphandlande myndighet.
65

  

 

Säkra villkor handlar även om att de upphandlande myndigheterna måste 

betala de genomförda kontrakten i tid. Problem kring betalning av 

genomförda kontrakt har rapporterats. De upphandlande myndigheterna 

uppmanades förbättra sin disciplin med betalningar för att hindra försenade 

betalningar till leverantörerna. De upphandlande myndigheterna föreslogs 

även införa klausuler i kontrakten för att tillförsäkra att leverantörerna 

betalar sina underleverantörer i tid.
66
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För att genomföra dessa förslag måste upphandlande myndigheter beakta 

nuvarande lagstiftning om bl.a. delkontrakt och ramavtal. 

 

Den upphandlande myndigheten har möjlighet att dela upp upphandlings-

kontrakt i olika delkontrakt och göra upphandlingar som inte slutar i ett 

vanligt kontrakt utan ett ramavtal med en eller flera leverantörer. 

 

När det gäller delkontrakt kan ett större upphandlingskontrakt dels upp i 

mindre delkontrakt bl.a. för att få fler aktörer att delta i upphandlingen. 

Vissa aktörer kanske inte är intresserade att delta i en större upphandling 

utan vill bara delta i vissa bitar där de kan leverera varan eller tjänsten. Det 

enda hindret mot delkontrakt, enligt LOU, är att den upphandlande 

myndigheten använder sig av delkontrakt för att hamna under 

tröskelvärdena för att undvika kravet att använda sig av det mer omfattande 

regelverket kring offentlig upphandling.
67

  

 

Ett ramavtal innebär att den upphandlande myndigheten ingår ett avtal med 

en eller flera leverantörer där syftet är att fastställa villkoren för tilldelning 

av kontrakt vid en senare tidpunkt.
68

 Om ett ramavtal ingås med endast en 

leverantör ska dock villkoren vid ett senare kontrakt överensstämma med 

villkoren i ramavtalet. Denna form av ramavtal är även möjlig vid ramavtal 

med flera leverantörer. Vid ramavtal där avtalet ingås med flera leverantörer 

måste antalet leverantörer vara minst tre.
69

  

 

När den upphandlande myndigheten vid ett senare tillfälle är i behov av den 

tjänst eller vara ramavtalet är till för sker ett avrop. Vid ett ramavtal där alla 

villkor är fastställda ska de antagna leverantörerna rangordnas. Vid avrop 

tilldelas kontrakt den leverantör som lämnat det bästa anbudet enligt 

rangordningen, så länge de uppfyller avtalets villkor.
70

  

 

Vid ett ramavtal utan fastställda villkor sker en förnyad 

konkurrensutsättning vid ett avrop. De leverantörer som är parter i 

ramavtalet inbjuds att lämna nya anbud enligt villkoren i ramavtalet.
71

  

 

Om det inte finns särskilda skäl får ett ramavtal inte löpa längre än fyra år.
72

  

 

3.1.2 Tillgång och förståelse av information 

Två av rubrikerna i dokumentet hanterade frågor kring tillgång till 

information samt förståelsen av den information som lämnas. Förslagen 

hanterade vikten av att SME får tillgång till den information som de behöver 

samt att de förstår informationen.  
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För att förbättra tillgången till informationen föreslog kommissionen att öka 

tillgängligheten genom e-upphandling, t.ex. centraliserade webbplatser där 

meddelanden om upphandlingar offentliggörs samt få tillgång till eventuella 

dokument. Ett exempel på en medlemsstat med en sådan centraliserad 

webbplats var Lettland där alla meddelanden om upphandlingar 

tillgängliggörs utan kostnad. Denna gemensamma webbportal erbjöd även 

en daglig nyhetstjänst.
73

 

 

Ett annat förslag var inrättande av informationscenter där SME kan få 

personligt bistånd, något som var inrättad i ett flertal medlemsstater.
74

 

 

Feedback till anbudsgivare för att visa på vad som var viktigt i anbuden 

lyftes upp. Det påpekades dock att feedback till anbudsgivare utgör en del 

av öppenhetsprincipen och är därför redan idag en viktig del av regelverket 

kring offentlig upphandling.
75

 

 

För att öka förståelsen av informationen lyfte kommissionen fram vikten av 

utbildning. Detta både för de upphandlande myndigheterna, så de kan 

formulera bättre förfrågningsunderlag, samt för anbudsgivarna.
76

 

 

Ett exempel på utbildning för både upphandlande myndigheter och 

anbudsgivare är ett utbildningsprogram för SME som utarbetats i 

Storbritannien. Syftet med utbildningsprogrammet var att öka SME:s 

kunskap om vad som krävs för att lämna ett anbud, samt att öka 

upphandlande myndigheters kunskap om hinder för SME:s deltagande i 

offentlig upphandling.
77

  

 

Dessa förslag knyter an till öppenhetsprincipen. 

 

Den unionsrättsliga principen om öppenhet innebär att den upphandlande 

myndigheten måste lämna tillräcklig information om upphandlingen och hur 

upphandlingen kommer att gå till. Detta för att leverantörer ska kunna 

utforma ett anbud som uppfyller den upphandlande myndighetens krav. De 

krav och kriterier som uppställs får inte vara omöjliga att förstå. De krav och 

kriterier som uppställs i förfrågningsunderlaget får heller inte ändras på 

något väsentligt sätt.
78

  

3.1.3 Rimliga kvalifikationsnivåer och 
ekonomiska krav 

Som nämnt ovan ska de krav som sätts upp vid en offentliga upphandling 

vara proportionerliga till vad som ska upphandlas. Under rubriken om 
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rimliga kvalifikationsnivåer och ekonomiska krav tog kommissionen upp tre 

punkter. De lyfte återigen upp möjligheten för SME att åberopa andra 

företags ekonomiska kapacitet och tekniska förmåga, men även att de 

upphandlande myndigheterna ska i sina upphandlingar hålla 

kvalifikationskraven proportionerliga samt att den upphandlande 

myndigheten endast ska kräva rimliga finansiella garantier.
79

 

 

Gällande kvalifikationskraven så tryckte kommissionen på att kraven ska 

vara proportionerliga för den aktuella upphandlingen och dess värde. Krav 

som är irrelevanta för upphandlingen är att se som konkurrensbegränsande. 

Exempel på hur andra medlemsstater har hanterat frågan om 

kvalifikationskrav var bl.a. Lettland som hade som rekommendation att vid 

upphandlingar se till erfarenheten hos anbudsgivarens personal än själva 

anbudsgivarens erfarenhet.
80

 

 

Även punkten om rimliga finansiella garantier hade att göra med 

proportionalitet. Anspråk på leverantörers resurser under en längre tid bör 

undvikas, kommissionen uppmuntrade att upphandlande myndigheter 

minskade kraven på finansiella garantier allt eftersom kontraktet närmade 

sitt fullgörande.
81

  

 

Gällande kvalificering måste en upphandlande myndighet tänka på det 

regelverk som redan finns idag. 

 

En upphandlande myndighet får sätta upp krav på att anbudsgivarna har en 

viss ekonomisk ställning samt en viss teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

Enligt LOU 11 kap 1§ ska upphandlande myndighet kontrollera en 

anbudsgivares lämplighet. Detta kan ske genom att ställa upp krav på att 

anbudsgivaren har en viss ekonomisk kapacitet, eller att anbudsgivaren har 

en viss teknisk och yrkesmässig kapacitet. De lägsta nivåer som den 

upphandlande myndigheten ställer upp ska ha samband med kontrakts-

föremålet. Kraven som uppställs måste framgå vid annonseringen av 

upphandlingen och i förfrågningsunderlaget. Detta är viktigt då de krav som 

uppställs är en förutsättning för fortsatt deltagande i upphandlingen.
82

 

 

Bevis avseende anbudsgivares ekonomiska kapacitet kan vara uppgifter om 

leverantörens samlade omsättning, balansräkningar eller intyg från t.ex. 

banker.
83

  

 

Den tekniska kapaciteten kan bl.a. styrkas genom förteckning av 

genomförda uppdrag, uppgifter om den tekniska personalen, beskrivning av 

den tekniska utrustningen eller, i vissa speciella fall, genom en kontroll 

utförd av den upphandlande myndigheten.
84
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En anbudsgivare har möjligheten att åberopa ett annat företags ekonomiska, 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Anbudsgivaren behöver därför inte i 

sig inneha den krävda kapaciteten, utan behöver endast visa att denne 

förfogar över den krävda kapaciteten under kontraktstiden.
85

 

 

Gällande proportionalitetsprincipen måste en upphandlande myndighet hålla 

krav och kriterier i upphandlingsförfaranden proportionerliga. Krav och 

kriterier som uppställs måste vara nödvändiga och lämpliga. Krav på 

leverantörer i upphandlingen får inte gå utöver vad som krävs för att nå 

målet med upphandlingen, och ska vara kopplade till syftet med 

upphandlingen.
86

  

3.1.4 Lindra den administrativa bördan 

För SME kan deltagandet i offentliga upphandlingar innebära tidskrävande 

administrativt arbete, som de sällan har personalstyrka för. På grund av detta 

lyfte kommissionen att den administrativa bördan bör hållas till ett 

minimum. Möjligheter för anbudsgivare att istället för att inkomma med de 

handlingar den upphandlande myndigheten kräver, försäkra på heder och 

samvete att den information de inger är korrekt. Genom detta behöver 

endast den anbudsgivare som har lagt det bästa budet inkomma med de 

nödvändiga dokumenten.
87

 

 

Ett annat förslag var även att var att anbudsgivare som vid en tidigare 

upphandling lämnat in de relevanta dokumenten inte ska behöva lämna in 

ytterligare en gång. Detta under förutsättningen att dokumenten fortfarande 

är korrekta.
88

 

 

Kommission lyfte upp att i ett antal medlemsstater, ex. Nederländerna, får 

de upphandlande myndigheterna inte begära in information som den 

upphandlande myndigheten enkelt, utan kostnad, kunnat hämta in själv.
89

 

 

Vidare föreslog kommissionen att de upphandlande myndigheterna skulle 

kunna använda sig av standardformulär och standardintyg.
90

  

 

EU-kommissionen lyfte även upp att upphandlande myndigheter bör ge 

anbudsgivarna tillräckligt med tid för sammanställning av anbud. SME har 

inte alltid personalstyrkan att sammanställa anbud med kort varsel. Detta är 

något upphandlande myndigheter behöver tänka på när det gäller tidsfrister 

och ge tillräckligt med tid för anbudsgivare att inkomma med anbud. Vid 
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korta tidsfrister bör den tidiga informationen vara så pass detaljerad att 

leverantörer har tid att skapa och inkomma anbud.
91

 

 

I LOU finns det vissa regler angående tidsfrister för leverantörer att 

inkomma med anbud. De tidsfrister som anges i lagen är minimitider, men 

upphandlande myndighet måste ta hänsyn till den specifika upphandlingen 

när de bestämmer tiden för att inkomma med anbud. Särskild hänsyn ska tas 

när det gäller komplicerade upphandlingar och hur lång tid det tar för en 

leverantör att utforma anbud.
92

  

 

Hur långa tidsfristerna är beror på vilket förfarande som används, om 

förhandsannonsering sker och om annons utarbetas och skickas med 

elektroniska medel. I vissa fall ska tidsfristen förlängas men tidsfristen kan 

även vara kortare än vad som föreskrivs p.g.a. tidsbrist.
93

  

 

Som exempel är den lagstadgade tidsfristen vid ett öppet förfarande 52 

dagar. Om upphandlingen har förhandsannonserats måste tidsfristen vara 

minst 36 dagar. Om annonsen har skickats med elektroniska medel får 

tidsfristen förkortas med 7 dagar. Tidsfristen får förkortas med ytterligare 5 

dagar om den upphandlande myndigheten ger fri tillgång till hela 

förfrågningsunderlaget genom elektroniska medel den dagen annonsen 

skickades för publicering.
94

  

 

Om leverantörer, som har begärt förfrågningsunderlaget, inte får det 

tillhandahållet, trots att leverantören har begärt det i god tid, får tidsfristen 

förlängas. Tidsfristen ska förlängas så att alla leverantörer får tid att få 

kännedom om alla uppgifter som krävs för att utarbeta ett anbud.
95

  

 

I vissa fall hamnar den upphandlande myndigheten i tidsbrist, som gör att 

den inte kan följa reglerna om tidsfrister. Om en upphandlande myndighet 

hamnar i tidsbrist vid ett selektivt förfarande eller ett förhandlat förfarande 

med föregående annonsering får den upphandlande myndigheten sätta upp 

tidsfristen 15 dagar från det att de skickade in annonsen för publicering, 

eller 10 dagar om det skedde med elektroniska medel.
96

  

 

Dessa tider är minimitider och tillämpas inte när upphandlingar är stora och 

komplicerade, då leverantörerna behöver mer tid för att sammanställa 

anbud. Förlängning av tidsfrister efter att upphandlingen har påbörjats är 

som regel inte tillåtna då det skulle strida mot likabehandlingsprincipen.
97
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3.1.5 Betona förhållandet mellan kvalitet och 
pris snarare än priset 

Som ett steg för att skapa bättre och hållbara produkter föreslog 

kommissionen att de upphandlande myndigheterna ska i sina upphandlingar 

använda sig mer av det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” och inte 

endast fokusera på bästa pris. SME kan inte alltid tävla om lägsta pris, men 

genom att skapa större utrymme för kvalitativa lösningar kan upphandlande 

myndigheter öka möjligheterna för SME.
98

 

 

Ett annat alternativ är att genom en resultatinriktad förhållning till 

upphandlingarna öka anbudsgivares möjligheter till att komma med 

innovativa lösningar. Detta är passande för SME som kan erbjuda nya 

lösningar och metoder.
99

 

 

För att öka upphandlande myndigheters kunskap om nya, innovativa 

lösningar har man i Frankrike arbetat med ett program där ett tjugotal SME 

möter upphandlande myndigheter under en halvdag för att presentera 

innovativa lösningar eller produkter.
100

 

 

När man pratar om innovativa lösningar pratar man om innovations-

upphandling. Innovationsupphandling handlar om att den upphandlande 

myndigheten upphandlar på ett sätt som innebär att de istället för att 

upphandla en känd lösning på ett problem väljer att söka nya, okända 

lösningar. Den upphandlande myndigheten tillgodoser deras behov eller 

finner en lösning på ett problem genom ny teknik eller genom en ny tjänst. 

Innovationsupphandling är att se som en benämning på en på process, inte 

ett juridiskt begrepp.
101

  

 

3.2 Vägledning från svenska myndigheter 

Vid offentlig upphandling måste upphandlande myndigheter följa de regler 

och principer som LOU stadgar. Det är dock upp till den upphandlande 

myndigheten att bestämma vilka krav och kriterier som uppställs i 

förfrågningsunderlaget, så länge dessa följer de principer som offentlig 

upphandling bygger på.
102

 De vägledningar som har publicerats från både 

svenska myndigheter och EU är inte bindande utan förslag på hur 

upphandlande myndigheter kan agera för att öka deltagandet av SME inom 

offentlig upphandling.
103
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Från svenskt håll har både KKV och Kammarkollegiets Upphandlingsstöd 

publicerat vägledningar för att främja arbetet med SME i 

upphandlingsförfaranden. Dokumenten lyfter fram många av de punkter 

som finns i EU-kommissionens kodex. Här nedan kommer några delar av 

dokumenten lyftas fram men då vissa punkter är väl överensstämmande med 

EU-kommissionens kodex kommer dessa inte tas upp, då det endast skulle 

innebära repetition. Trots detta kan vissa punkter komma att till viss del 

upprepas.  

 

Både i Upphandlingsstödets vägledning Att underlätta för små företag att 

delta i upphandling och KKV:s PM, Angående ökat deltagande av SME i 

upphandlingar, handlar många förslag om dialog mellan upphandlande 

myndigheter och leverantörer. Tillgänglighet och förståelse för både 

myndigheter och leverantörer.  

 

Dialog mellan upphandlande myndigheter och leverantörer kan delas upp i 

tre delar: dialog före upphandlingsförfarandet, dialog under upphandlingen 

samt dialog efter upphandlingen.
104

 

 

KKV lyfte fram vikten av en kontinuerlig dialog med leverantörer, samt att 

ge dem tydlig och lättillgänglig information.
105

  

 

I det inledande skeendet av en upphandling är det bra att föra en dialog med 

marknaden. Genom att utföra en analys av marknaden kan den 

upphandlande myndigheten informera sig om hur marknaden ser ut och få 

kunskap om vilka krav den de kan ställa, samt vilka varor och tjänster som 

finns på marknaden. En analys av marknaden kan öka SME möjligheter att 

delta genom att upphandlande myndighet. Med sin kunskap av marknaden 

kan upphandlande myndigheter undvika att ställa onödiga och irrelevanta 

krav i förfrågningsunderlaget.
106

  

 

Innan upphandling inleds kan upphandlande myndighet informera 

leverantörer om aktuella och komma upphandlingar. Detta kan ske bl.a. 

genom informationsmöten och nyhetsbrev. För SME, som inte alltid har 

några större resurser, är det lämpligt att information om aktuella eller 

kommande upphandlingar finns lättillgängliga och kostnadsfritt.
107

  

 

Viss dialog kan ske även under ett upphandlingsförfarande. För att öka 

förståelsen för förfrågningsunderlagets krav kan viss kontakt ske mellan 

upphandlande myndighet och leverantörer. Detta för att ge upphandlande 

myndighet möjligheten att förtydliga uppställda krav för att leverantörer inte 

ska missförstå krav, och uteslutas från fortsatt deltagande i 

upphandlingsförfarandet.
108
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Dialog mellan leverantörer och upphandlande myndighet kan även ske efter 

genomförd upphandling. Upphandlande myndighet kan bl.a. hålla en 

genomgång efter slutförd upphandling för att förklara resultatet av 

upphandlingen. Detta kan ske med syftet att utbilda leverantörer samt 

förhindra överprövningar. Att stämma av med leverantörer efter en 

upphandling kan vara gynnande för framtida upphandlingar.
109

  

 

I Kammarkollegiets vägledning lyftes det även upp att det är gynnande för 

SME att upphandlande myndighet följer upp sina kontrakt för att se till att 

vinnande leverantör uppfyller ställda krav. Genom detta kan oseriösa 

leverantörer förhindras och konkurrensen stärkas.
110

  

 

Gällande kontakter med marknaden bör den upphandlande myndigheten 

vara uppmärksam på vissa saker. Det är tillåtet för en upphandlande 

myndighet att föra en dialog med leverantörer, men de måste se till att denna 

dialog inte innebär en otillbörlig konkurrensfördel.
111

  

 

En dialog med marknaden och specifika leverantörer kan ske både före, 

under och efter upphandlingsförfarandet. Det är särskilt viktigt att 

upphandlande myndighet tänker på att inte skapa några otillbörliga fördelar 

för vissa leverantörer vid dialogen före ett upphandlingsförfarande.
112

  

 

Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att föra en dialog med 

leverantörer före en offentlig upphandling för att skapa sig en bild av 

marknaden, för att hjälpa dem skapa ett bättre förfrågningsunderlag. Detta 

lyfts fram i direktivets beaktandesats 8. Upphandlande myndighet får söka 

och godta råd så länge det inte hindrar konkurrensen.
113

  

 

Otillbörliga konkurrensfördelar kan vara att de krav som upphandlande 

myndighet sätter upp i förfrågningsunderlaget, efter en dialog, har anpassats 

till en viss leverantörs varor eller tjänster. Att vissa leverantörer får tillgång 

till mer information är också att se som en otillbörlig fördel.
114

  

 

En upphandlande myndighet bör ta hänsyn till principerna om 

likabehandling och öppenhet under en dialog.
115

  

 

Likt andra utredningar och vägledningar lyfter KKV och Kammarkollegiet 

vikten av att undvika onödigt stora kontrakt, när det gäller möjligheter för 

SME att delta i offentlig upphandling. Utöver möjligheten att dela upp 

större kontrakt i delkontrakt lyfte vägledningarna även andra förslag med 

koppling till upphandlingskontraktet.  
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När en upphandlande myndighet utformar kontraktsvillkor, kan det vara 

lämpligt att ta hänsyn till SME. Det är ofta omöjligt för leverantörer att 

reservera sig mot de av upphandlande myndighet uppsatta kontraktsvillkor. 

Det är viktigt att de villkor som ställs upp är relevanta och proportionerliga, 

samt inte endast gynnar den upphandlande myndigheten. Kontraktsvillkor 

som vitesklausuler och ansvarsförsäkringar som är oproportionerliga till 

kontraktsföremålet kan hindra SME från att lämna anbud. Kontraktsvillkor 

som innebär att en leverantörs finansiella ansvar inte är obegränsat, samt har 

en garanterad volym som ska levereras kan öka SME:s vilja att delta i 

offentlig upphandling.
116

  

 

För SME kan det vara lämpligt att den upphandlande myndigheten godtar 

delbetalning istället för att endast betala leverantörer när kontraktet är 

fullföljt.
117

 För de fall då delbetalning inte kan ske bör den upphandlande 

myndighetens betalningsvillkor vara så kort som möjligt.
118

 

 

Vidare är det även viktigt att upphandlande myndigheter ser över de krav de 

ställer upp i förfrågningsunderlaget. De krav som finns i förfrågnings-

underlaget ska ha ett samband med föremålet för upphandlingen. Onödiga 

eller alltför långtgående krav kan leda till att SME väljer att inte delta i 

upphandlingsförfarandet.
119

 Upphandlande myndighet bör även undvika 

upprepningar av krav i förfrågningsunderlaget. Upprepningar kan leda till 

otydligare förfrågningsunderlag.
120

 Det bör även vara tydligt vad i 

förfrågningsunderlaget som är ett krav, samt vad kravet innebär.
121

 

 

Vid utformandet av krav i förfrågningsunderlag bör upphandlande 

myndighet inta ett leverantörsperspektiv för att bättre bedöma 

konsekvenserna av de krav som de uppställer.
122

 Upphandlare bör bl.a. 

tänka på att färre krav innebär mindre administration, vilket är positivt för 

SME.
123

 Vidare underlättar en tydlig utvärderingsmall för leverantören vid 

utformningen av anbud.
124

 

 

Andra förslag för att minska administrationsbördan för SME var att 

upphandlande myndighet bör ta större ansvar för inhämtandet av 

information gällande leverantörers ekonomiska ställning samt tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet. Dessutom föreslogs det att dokument som 

leverantörer lämnat in vid tidigare upphandlingar, och som fortfarande är 

giltiga, bör kunna återanvändas.
125
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Att senarelägga inlämnandet av bevishandlingar från leverantörer till dess 

att bedömning om leverantörens anbud har möjlighet att vinna 

upphandlingen, föreslogs. Detta förslag bedömdes minska det administrativa 

arbetet för både leverantörerna och upphandlande myndigheter.
126

  

 

Vägledningarna lyfte, likt kodexen, vikten att ge leverantörerna tillräckligt 

med tid för att sammanställa anbud, samt möjligheten för upphandlande 

myndighet att upphandla på prestanda eller funktion, 

innovationsupphandling.
127

  

 

Kammarkollegiet har även behandlat ett flertal av de frågor som har lyfts 

fram i detta avsnitt i vägledningar som går mer ingående in på hur 

upphandlande myndigheten kan genomföra upphandlingar, t.ex. 

innovationsupphandling, skapandet av förfrågningsunderlag samt dialog.
128

  

3.3 Sammanfattning 

Både europeiska och svenska myndigheter har publicerat vägledningar om 

SME och offentlig upphandling. Vägledningarna ger förslag på hur 

upphandlande myndigheter, inom det nuvarande regelverket, kan förändra 

sitt arbetssätt för att förbättra möjligheterna för SME att delta i offentlig 

upphandling.  

 

Med hänsyn till de principer som offentlig upphandling bygger på, 

regelverket i LOU och det klassiska direktivet ställde kommissionen och de 

svenska myndigheterna, KKV och Kammarkollegiet, upp ett antal områden 

där det finns utrymme för upphandlande myndigheter att förändra sitt 

arbetssätt inom offentlig upphandling.  

 

De förslag som vägledningarna gav var bl.a. en ökad kunskap om offentlig 

upphandling hos upphandlande myndigheter och leverantörer, samt ett ökat 

informationsbyte genom dialog. Dock inom offentlig upphandlings ramar. 

 

Vidare lyfte de kritik att upphandlande myndigheter upphandlar alltför 

omfattande kontrakt. Förslag gavs på att upphandlande myndigheter bör se 

över sina upphandlingar, om det finns möjlighet att dela upp upphandlingar 

i delkontrakt. Gällande kontrakt lyfte vägledningarna fram att upphandlande 

myndigheter bör vara försiktig med långtgående kontraktsvillkor.  

 

I många fall handlar förslagen om att upphandlande myndigheter ska bli 

bättre på att följa de lagar som redan finns. Vägledningarna tar upp att krav 

som ställs upp i förfrågningsunderlag ska vara proportionerliga och ha ett 
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samband med föremålet för upphandlingen. Krav på leverantören ska inte 

vara alltför långtgående.  

 

Minskande av leverantörernas administrativa börda var ytterligare en punkt 

som kunde förbättra SME:s möjligheter till deltagande i offentlig 

upphandling. Förslag på detta var, tillräcklig tid för att sammanställa anbud, 

senare inlämning av bevishandlingar samt att upphandlande myndigheter 

bör ta större ansvar vid inhämtning av information om leverantörer.  

 

Vägledningarna från EU och från de svenska myndigheterna visar på att det 

finns möjligheter att inom dagens regelverk förändra arbetet med offentlig 

upphandling, för att skapa ökade möjligheter för SME att delta. Det krävs av 

upphandlande myndigheter att de tar hänsyn till vilka effekter utformningen 

av upphandlingsförfarandet får. Detta måste dock ske inom regelverket. Det 

finns, inom regelverket, begränsningar på hur långtgående insatser för att 

öka deltagandet av SME i offentlig upphandling får vara.  
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4 Arbetet kring SME:s 
deltagande i offentliga 
upphandlingar 

4.1 Lunds kommun 

Lunds kommun är en större kommun med ett invånarantal på ca 113 000.
129

 

Kommunen genomför upphandlingar för Lunds kommun, men vissa 

upphandlingar genomförs i samarbete med mindre kommuner kring 

Lund.
130

  

 

Lunds inköps- och upphandlingspolicy stadgar att inköpsverksamheten ska 

organiseras på ett effektivt sätt och utnyttja möjligheterna med upphandling 

så att den långsiktiga konkurrensen främjas.
131

  

 

Förutom upphandlingar till enbart Lunds kommun genomför 

upphandlingsenheten i Lunds kommun även upphandlingar där mindre 

kommuner runt Lund deltar. Ett exempel på detta är en upphandling av ett 

ramavtal av färskt kött som genomfördes tillsammans med Eslöv, Kävlinge, 

Svalöv, Hörby och Höör kommun. Värdet av den sammanlagda 

upphandlingen var ca 4 000 000 kr per år. Denna upphandling innebar även 

ökade möjligheter för SME att delta i offentlig upphandling.
132

  

 

Upphandlingen gällde färskt kött, nötkött, nötfärs, fläskkött och blandfärs.  

Köttet skulle gå till stora produktionsenheter, tillagningskök för skolor och 

äldreboenden.
133

  

 

Inledningsvis genomfördes upphandlingen genom ett öppet förfarande, där 

ett anbud skulle leverera till Lunds kommun och ett till övriga kommuner. 

Tillräckliga anbud för upphandlingen inkom dock inte och upphandlarna 

fick välja att avbryta och börja om, eller övergå till förhandlat förfarande 

utan föregående annonsering.
134

  

 

Förhandlat förfarande innebär att endast inbjudna leverantörer får lämna 

anbud. Upphandlande myndighet väljer ut leverantörer som uppfyller 

urvalskriterierna och lämnar ut förfrågningsunderlaget till dessa. Antalet 

leverantörer är upp till den upphandlande myndigheten, men de måste vara 

minst tre till antalet. De inbjudna leverantörerna kan sedan inkomma med 

anbud, varav den upphandlande myndigheten antar det bästa. Förhandling 
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mellan leverantörer och upphandlande myndighet är tillåtet till skillnad från 

öppet eller selektivt förfarande. Öppet och selektivt förfarande är de 

förfaranden som är huvudregeln inom den klassiska sektorn. Förhandlat 

förfarande får endast användas i undantagsfall.
135

  

 

Exempel på när förhandlat förfarande får ske är om de anbud som har 

lämnats vid öppet eller selektivt förfarande inte kan godtas, eller är 

ogiltiga.
136

  

 

Förhandlat förfarande kan ske med eller utan föregående annonsering. 

Upphandling utan föregående annonsering är ett undantag från huvudregeln 

att all offentlig upphandling ska annonseras, och ska därför tillämpas 

restriktivt.
137

  

 

Upphandlingsenheten bjöd in leverantörer till ett informationsmöte om 

upphandlingen. På detta möte fick leverantörerna utförlig information om 

vad som skulle upphandlas och gavs möjligheter att komma med 

kommentarer om upphandlingen.
138

  

 

Köttet skulle vara färskt ekologiskt, naturbeteskött som skulle vara 

detaljstyckad och levereras löspackad med en max vikt på 15 kg. 

Leverantören skulle även leverera köttet till tillagningsköken.
139

  

 

Flertalet leverantörer blev intresserade, men de kunde inte hantera storleken 

på kontraktet p.g.a. distributionen. Flertalet leverantörer kunde hantera 

kvantiteten på själva produkten, men inte leverera till alla enheter. Detta 

framkom vid en dialog mellan leverantörerna och upphandlingsenheten. 

Genom en uppdelning av upphandlingen, i större och mindre enheter löstes 

detta.
140

 

 

Leverantörer kunde lämna offert per kommun eller flera kommuner samt per 

varugrupp, d.v.s. fläskkött, nötkött eller blandfärs. I anbudet skulle 

leverantörerna ange hur stor volym, per kommun, de skulle leverera och 

pris. Beslut om leveransdagar och leveranstider skedde genom öppen 

dialog.
141

  

 

Fyra leverantörers anbud godtogs till ramavtalet med olika 

leveransområden. KC Ranch levererar till Lunds kommun, Bondens skafferi 

levererar till Lund, Eslöv och Svalöv kommun, Strömbäck levererar till 

Höör och Hörby kommun och Nordströms levererar till Kävlinge 

kommun.
142
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4.2 Lerums kommun 

Lerums kommun är en medelstor kommun i närheten av Göteborg med strax 

över 39 000 invånare.
143

 Kommunen har ett stort antal egna 

upphandlingskontrakt samt ramavtal, men samarbetar även med Göteborgs 

Stads Upphandlingsbolag.  

 

Lerums kommun har nyligen påbörjat ett arbete att ytterligare anpassa 

offentlig upphandling för att öka möjligheterna för SME att delta. 

 

Kommunens upphandlingsfunktion har på flera områden förändrat sitt sätt 

att arbeta för att öka SME:s möjligheter att delta. I de upphandlingar som 

bedöms vara av intresse för SME gör upphandlingsfunktionen vissa insatser 

för att öka möjligheterna för SME:s deltagande. Uppdelning av ramavtal i 

mindre geografiska områden eller produktionsområden, uppföljning av 

upphandlingar, marknadsundersökningar och annonsering i lokaltidningen 

är några av insatserna för att öka andelen SME som deltar i kommunens 

upphandlingar. 

 

Bedömningen om den aktuella upphandlingen är av intresse för SME har 

inte enbart med storleken på upphandlingen att göra, kontraktsvärdet kan 

vara stort men vara av intresse för SME. Även marknaden och 

upphandlingens egenskaper är viktiga för att avgöra om upphandlingen är av 

intresse för SME. Ett exempel på upphandlingar där SME sällan deltar är 

stora och komplicerade IT-system medan det vid upphandlingar gällande 

fönsterputsning finns intresse hos SME och lokala företag. 

 

Dialog med leverantörer genom marknadsundersökningar och uppföljning 

på upphandlingar är även insatser som kommunen använder sig av för att 

förbättra möjligheterna för SME. Uppföljning av upphandlingar sker då 

upphandlingsfunktion finner det lämpligt. Uppföljningen handlar om att få 

kommentarer på hur upphandlingen fungerade samt förslag på vad som kan 

förbättras. 

 

Något som upphandlingsfunktionen funderar på att använda sig av är 

förfrågningsunderlag på remiss. Detta innebär att upphandlande myndighet 

förannonserar med ett utkast till förfrågningsunderlaget för att samla in 

synpunkter från leverantörer för att sedan utarbeta det slutliga 

förfrågningsunderlaget. 

 

Uppdelning av större upphandlingar i mindre geografiska områden eller 

produktionsområden används främst vid ramavtal, men kan ske vid 

objektsspecifika upphandlingar beroende på vad det är för tjänst eller vara 

som upphandlas. Exempel där det finns möjlighet att dela upp 

upphandlingarna i delkontrakt är drift av fritidsgårdar och skötsel av 

kommunens grönytor, upphandlingar av t.ex. IT-lösningar kräver dock 

oftast att upphandlingen sker med endast en leverantör. 
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Angående ramavtal finns det förslag på att kommunen ska genomföra fler 

egna upphandlingar av ramavtal, eller i samarbete med andra kommuner i 

området. Idag genomförs många ramavtalsupphandlingar genom 

Upphandlingsbolaget. Dessa ramavtal är ofta stora och innebär svårigheter 

för SME att delta. 

 

För att minska den administrativa bördan för anbudsgivare använder sig 

kommunen av möjligheten att låta anbudsgivare komplettera anbud med 

intyg i efterhand. Endast de anbudsgivare som kan komma att bli aktuella 

för att vinna upphandlingen behöver inkomma med alla intyg. Lerums 

kommun har även infört ett standardiserat förfrågningsunderlag och 

anbudsformulär. 

 

Kommunens upphandlingsfunktion har skapat ett standardiserat 

förfrågningsunderlag då de tror att detta kommer öka möjligheterna för 

SME att delta i kommunens upphandlingar. Genom ett standardiserat 

förfrågningsunderlag kommer leverantörerna känna igen underlaget till 

upphandlingen, vilken kan komma att minska det administrativa arbetet för 

leverantören. Leverantörerna kan istället för att lägga tid på att förstå 

förfrågningsunderlaget, lägga den tiden på att utforma anbud. 

 

Det standardiserade förfrågningsunderlaget innehåller, i den mån det är 

möjligt, identiska rubriker i samma ordning. Gällande de rubriker som alltid 

är med, då det inte finns behov av att förändra p.g.a. vad som upphandlas, 

innehåller de även samma text. Förfrågningsunderlaget är organiserat med 

fem huvudrubriker som alltid är med: administrativa föreskrifter, krav på 

anbudsgivaren, krav på tjänsten eller varan, utvärdering samt avtalsvillkor.  

 

Upphandlingsfunktion arbetar även en hel del med informationsspridning, 

inte enbart dialog vid specifika upphandlingar. Informationskvällar om 

offentlig upphandling, och eventuellt ge råd med möjlighet att gå igenom 

underlag och formulär. Upphandlingsfunktionen har även föreslagit att de 

ska närvara vid företagarföreningsmöten och hålla frågestund. 

 

När det gäller informationskvällarna behandlar de offentlig upphandling i 

kommunen generellt. Detta p.g.a. svårigheten i att hålla i informationsmöten 

gällande specifika upphandlingar, då det finns risk för att likabehandlings- 

och öppenhetsprinciperna bryts. När en upphandlande myndighet ger ut 

information till en leverantör om en upphandling är det viktigt att alla 

leverantörer får del av den information, detta kan vara svårt när information 

lämnas muntligt. 

 

För att få ut information om kommande upphandlingar som är intressanta 

för SME, specifikt för lokala företag, annonseras vissa upphandlingar i 

lokaltidningen. De upphandlingar som kan vara intressanta för SME 

informeras om i kommunens näringslivsenhets nyhetsbrev och i 

företagarföreningars nyhetsbrev. I Näringslivsenhetens nyhetsbrev ska 

information om utbildningstillfällen presenteras.  
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Förbättrad information och tydligare struktur på Lerums kommuns hemsida 

är ytterligare något som ska genomföras. Förslag ligger på att hemsidan ska 

visa kommunens avtalsbas samt att det ska finnas möjligheter för 

leverantörer att ställa frågor och få återkoppling via formulär på 

hemsidan.
144

  

4.3 Sveriges kommuner och landsting 

SKL är en arbetsgivarorganisation åt Sveriges kommuner, landsting samt 

regioner. Deras uppgift är att stödja medlemmarna i deras verksamhet samt 

bidra till verksamhetens utveckling genom service och professionell 

rådgivning. SKL fungerar även som ett nätverk för kunskapsutbyte och 

samordning.
145

  

 

SKL arbetar inte aktivt med frågan om SME och upphandling utan har ett 

mer övergripande perspektiv för att öka konkurrensen inom offentlig 

upphandling, att inte stänga ute presumtiva anbudsgivare, vilket är positivt 

för SME. SKL medverkar bl.a. i utbildningar och konferenser i ämnet, bl.a. 

konferenser om livsmedelsupphandlingar för att visa på hur upphandlande 

myndigheter kan lägga upp upphandlingar för att fler än de stora 

grossisterna kan delta.
146

 Utöver konferenser och utbildningar arbetar SKL 

även aktivt för ett förenklat upphandlingsregelverk, vilket gynnar SME.
147

 

 

Huruvida SME deltar i offentlig upphandling, eller inte, har mycket att göra 

med inom vilken bransch upphandlingen sker i. Branscher där 

investeringarna är stora består de flesta leverantörer av större företag, men i 

övrigt är många leverantörer som deltar i offentlig upphandling SME. 

Vidare har SME även möjligheter att delta som underleverantörer.
148

  

 

Många av de anbud som inkommer vid offentliga upphandlingar är just från 

SME t.ex. vid hantverkstjänster, men även andra branscher. Även om det 

inte är SME som vinner större upphandlingar är de ofta ändå med som 

underleverantörer, vid exempelvis byggentreprenader.
149

  

 

Från SKL anser man att för att öka konkurrensen vid offentlig upphandling 

bör förfrågningsunderlagen vara genomtänkta och tydliga, så de inte blir 

mer svårförstådda än vad som är nödvändigt.
150

  

 

Ytterligare något som upphandlande myndigheter bör tänka på är att ta 

hänsyn till konkurrens vid direktupphandlingar.
151
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Direktupphandlingar får ske när värdet på upphandlingen understiger 

gränsen för direktupphandling. Direktupphandling innebär att det inte finns 

några krav på ett skriftligt förfrågningsunderlag, eller anbud i en viss form. 

Upphandlarna kan kontakta en eller flera eventuella leverantörer direkt för 

att begära anbud. De fem unionsrättsliga principerna som gäller för offentlig 

upphandling, gäller även vid direktupphandling.
152

  

 

SKL anser att upphandlande myndigheter bör annonsera på sin hemsida 

eller på annat sätt, även vid direktupphandlingar. Policyer för 

direktupphandlingar är positivt där upphandlande myndigheter har riktlinjer 

för hur de ska tillvarata konkurrensen vid direktupphandlingar, ex. 

annonsering eller alltid kontakta minst tre leverantörer.
153

 

4.4 Sammanfattning 

Lunds kommuns upphandling av ett ramavtal av färskt kött innebar ökade 

möjligheter för SME att delta i offentlig upphandling. Istället för att avbryta 

och börja om då det inte hade inkommit tillräckliga anbud vid det öppna 

förfarandet övergick de till förhandlat förfarande, ett förfarande där dialog 

mellan upphandlare och leverantörer är mer centralt. Genom det förhandlade 

förfarandet kunde kommunen förändra upphandlingen så att leverantörer 

som tidigare inte kunde delta fick möjligheten.  

 

Lerums kommun har nyligen påbörjat ett arbete med att skapa bättre 

möjligheter för SME att delta i de kommunala upphandlingarna. 

Kommunens insatser har i mycket bestått av information om offentlig 

upphandling genom informationsmöten samt information om specifika 

upphandlingar genom annonsering.  

 

Ytterligare åtgärder har varit att dela upp större kontrakt och genomföra fler 

egna ramavtalsupphandlingar.  

 

Kommunen har även arbetat med att minska den administrativa bördan för 

leverantörer bl.a. genom att skapa ett standardiserat förfrågningsunderlag.  

 

SKL:s syn på frågan om möjligheterna för SME att delta i offentlig 

upphandling är ett mer övergripande perspektiv. Det handlar om att öka 

konkurrensen och deltagarna i upphandlingsförfaranden generellt, inte 

enbart öka deltagandet för SME.  

 

Bättre förfrågningsunderlag och konkurrens vid direktupphandlingar är 

förslag som SKL anser kan förbättra konkurrens vid offentlig upphandling.  

 

Trots de åtgärder som de olika upphandlande myndigheterna genomför, för 

att öka deltagandet av SME inom offentlig upphandling, är det viktigt med 

                                                 
152

 Kammarkollegiet, Direktupphandling, 2011:6, s. 3.  
153

 Sveman, SKL, bilaga B. 



44 

 

hänsyn till likabehandlingsprincipen att ingen specifik grupp gynnas. 

Åtgärder ska vara lämpliga för att gynna konkurrensen i stort. Åtgärder får 

inte innebära att en specifik grupp av företag får en fördel. Information 

måste vara tillgänglig för alla eventuella leverantörer och åtgärderna får inte 

vara så långtgående att SME gynnas gentemot leverantörer som är stora 

företag. 
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5 Den fortsatta utvecklingen 

5.1 Det nya direktivförslaget 

December 2011 kom ett förslag på ett nytt direktiv för offentlig 

upphandling. Förslaget innehöll ett flertal förändringar som hade som mål 

att förbättra möjligheterna för SME att delta i offentliga upphandlingar. 

Direktivförslaget har ännu inte antagits och kan komma att förändras innan 

beslut tas.  

5.1.1 Grönboken 

I början av 2011 presenterades Grönbok om en modernisering av EU:s 

politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk 

upphandlingsmarknad. Grönboken lyfte fram behovet av en modernisering 

av de befintliga metoderna för ”att hantera den föränderliga politiska, 

sociala och ekonomiska miljön”
154

. Nya, förändrade regler bör skapas för att 

ge upphandlande myndigheter verktyg för att skapa bättre upphandling. En 

viktig del för att skapa bättre upphandling är att öka konkurrensen om 

upphandlingskontrakten.
155

  

 

När det gäller SME så ansågs det i grönboken att deras deltagande i 

offentliga upphandlingar skulle ge en positiv effekt genom en ökad 

konkurrens och även utgöra en motvikt till dominerande 

marknadsaktörer.
156

  

 

De förslag som togs upp handlade främst om administration i urvalsfasen. 

Kritik hade uppkommit angående det stora antalet intyg som upphandlande 

myndigheter krävde in och även de höga urvalskriterierna som hindrade 

SME från att delta. Förslaget i grönboken var att istället för att 

anbudsgivarna ger in alla nödvändiga intyg i ett inledande skeende, kunde 

de inge en egen försäkran om att de uppfyller uppställda krav. Endast den 

leverantör som vinner upphandlingen måste lämna in de intyg som krävs.
157

  

 

Gällande de stränga urvalskriterierna föreslogs ett tak för vissa krav, ex. den 

finansiella ställningen. Det uppmärksammades dock att detta kunde 

inskränka på den frihet upphandlande myndigheter har att bestämma själva 

över vilka krav som de anser nödvändiga för genomförande av kontrakt.
158

 

 

Som svar på grönboken uppgav många att det bör ske en förbättring för 

SME:s deltagande i offentlig upphandling, även genom förändringar inom 
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regelverket. Förslag som det att lämna in en försäkran istället för intyg hade 

ett stort positivt gensvar.
159

  

 

5.1.2 Direktivförslaget 

Direktivförslaget innebär en mängd olika förändringar från nuvarande 

direktiv. Direktivet innehåller förändringar som skulle innebära en 

förenkling av upphandlingsförfarandena, såsom klargörande av 

tillämpningsområde och skapande av ett mer flexibelt 

upphandlingsförfarande. Vidare sker en förändring i hur upphandlande 

myndigheter kan använda sig av strategisk upphandling ex. användandet av 

livscykelkostnad och hänsyn till det sociala eller miljön. Direktivförslaget 

innehåller även förändringar som skulle innebära skydd mot illojala 

affärsmetoder och nya krav på nationella tillsynsmyndigheter och 

stödstrukturer.
160

  

 

Många av de förslag som EU-kommissionen tidigare hade lagt fram som 

främjande för deltagandet av SME i upphandlingar fick en plats i det nya 

direktivförslaget. Under punkten ”Bättre marknadstillträde för små och 

medelstora och nystartade företag” samlas fyra förslag: förenkling av 

informationsskyldigheterna, uppdelning av kontrakt, begränsning av krav 

för deltagande och direktbetalning till underleverantörer.
161

  

 

Direktivförslaget föreslår att upphandlande myndigheter ska bli skyldiga att 

godkänna försäkran när det gäller information som anbudsgivaren ska ge in 

till upphandlande myndighet. En vidare förenkling, för anbudsgivare, är ett 

standardiserat dokument, ett europeiskt upphandlingspass, som är giltigt vid 

bevisning om att uteslutningsgrund ej föreligger.
 162

   

 

I föreslagna artikel 57 står det om självcertifiering och andra bevismedel. 

Upphandlande myndigheter ska, enligt artikeln, godta självcertifiering som 

ett preliminärt bevis på att leverantören uppfyller de krav som är uppställda. 

När upphandlande myndighet har beslutat vilken anbudsgivare som ska 

tilldelas kontraktet ska upphandlande myndighet begära in de handlingar 

som krävs. Upphandlande myndighet kan dock kräva in handlingar när som 

helst under upphandlingsförfarandet om det är nödvändigt för att se till att 

förfarandet sker på ett korrekt sätt. 

 

I föreslagna artikel 59 återfinns reglerna om europeiskt upphandlingspass. 

På begäran från en leverantör ska medlemsstaternas myndigheter utfärda ett 

europeiskt upphandlingspass. Detta om leverantören uppfyller de krav som 

ställs för upphandlingspasset. Upphandlingspasset ska erkännas av alla 

medlemsstater och får inte ifrågasättas utan motivering.  
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De intyg som anges i föreslagna artikel 60 ska anses som tillräckliga bevis 

för att inte utesluta anbudsgivaren. Exempel på de intyg som anges i artikeln 

är utdrag ur brottsregister eller likvärdigt dokument, referenser från banker 

samt förteckning över viktiga leveranser eller tjänster.  

 

I föreslagna artikel 62 anges vad upphandlande myndigheter får kräva av 

anbudsgivare som åberopar annat företags ekonomiska och tekniska 

kapacitet. Anbudsgivaren måste bevisa för upphandlande myndighet att 

denne förfogar över nödvändiga resurser. Detta kan ske bl.a. genom att 

lägga fram ett åtagande från företaget som åberopas.  

 

Vidare ska upphandlande myndighet även uppmuntras att dela upp kontrakt 

i delkontrakt. Om upphandlande myndighet väljer att inte göra detta måste 

de motivera varför.
163

 I föreslagna artikel 44 stadgas det att offentliga 

kontrakt kan delas upp i enhetliga eller olikartade delar, upphandlande 

myndighet kan dela upp större kontrakt i mindre delkontrakt. Om en 

upphandlande myndighet inte finner det lämpligt att dela upp ett kontrakt 

ska detta motiveras särskilt. 

 

I föreslagna artikel 44 stadgas det även att den upphandlande myndigheten 

kan begränsa antalet delar som leverantörer kan lämna anbud på. 

Myndigheten kan även begränsa antalet delar som kan tilldelas en 

anbudsgivare.  

 

Direktivförslaget innehåller en uttömmande lista på vilka krav som får 

ställas för deltagande i offentliga upphandlingar. Kravet på viss omsättning 

begränsas. Upphandlande myndigheter får inte kräva en större omsättning 

än tre gånger kontraktsvärdet. Undantagsfall får ske för vissa fall som är väl 

motiverade. Alla villkor som ställs i en offentlig upphandling måste vara 

proportionerliga och måste kunna motiveras objektivt.
164

  

 

Föreslagna artikel 56 inleder med att fastslå att de urvalskriterier som 

upphandlande myndighet får ställa upp har att göra med behörighet att utöva 

yrkesverksamheten i fråga; ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk 

och yrkesmässig kunskap.  

 

I föreslagna artikel 56 punkt 2-4 fastställs vilka krav som upphandlande 

myndighet får ställa. Punkt 2 handlar om behörigheten att utöva 

yrkesverksamhet. Upphandlande myndighet kan kräva bevis på tillstånd att 

utföra yrkesverksamheten och en anslutning till ett, i direktiven godkända, 

bransch- eller yrkesregister.  

 

Punkt 3 i föreslagna artikel 56 begränsar vilken omsättning upphandlande 

myndigheter får ställa upp och punkt 4 handlar om leverantörens tekniska 

och yrkesmässiga kunskap.  Upphandlande myndighet får ställa upp krav 

om nödvändiga personalresurser, tekniska resurser och behövlig erfarenhet.  
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Möjligheter finns även i direktivförslaget att medlemsstaterna kan föreskriva 

att underleverantörer kan begära betalning från upphandlande myndighet 

direkt. Detta som ett effektivt skydd för underleverantörer, som ofta är 

SME.
165

  

 

Direktbetalning till underleverantörer ska regleras i föreslagna artikel 71. I 

artikeln uttrycks det att upphandlande myndighet får begära att 

anbudsgivare anger i sitt anbud hur stor del av kontraktet som kan komma 

att läggas ut på underleverantörer, och vilka underleverantörer som föreslås. 

Artikeln öppnar även upp för att medlemsstaterna ska kunna kräva att 

upphandlande myndighet ska använda sig av denna möjlighet.  

 

Vidare reglerar föreslagna artikel 71.1 andra punkt möjligheten att betala 

underleverantörer direkt. På begäran av underleverantör och när kontraktens 

art tillåter, ska upphandlande myndighet betala underleverantören direkt. 

Om denna möjlighet används ska medlemsstaten införa mekanismer för att 

huvudleverantören ska kunna bestrida felaktiga utbetalningar.  

 

Det är inte bara de redan nämnda delarna som kan vara av intresse gällande 

möjligheterna för SME att delta i offentliga upphandlingar. Även om 

direktivförslaget i stort är av intresse för SME är det några områden som 

kan vara av större intresse än övriga.  

 

Ett av förslagen i direktivet handlar om innovation. Det föreslås att ett nytt 

förfarande ska skapas, innovationspartnerskap.
166

 Innovationspartnerskap 

utvecklas i föreslagna artikel 29. Förfarandet innebär ett strukturerat 

partnerskap med målet att utveckla en innovativ tjänst, produkt eller 

byggentreprenad. Förutsättningen för detta samarbete är att slutprodukten 

motsvarar överenskomna prestandanivåer och kostnader. Partnerskapets 

arbete sker i etapper med mellanliggande mål.  

 

Vidare avser direktivförslaget att främja e-upphandling. Bland de förslag 

som läggs fram finns förslag på att upphandlande myndigheter ska, i vissa 

delar, bli tvungna att tillgängliggöra material i upphandlingsförfarandet på 

elektronisk väg.
167

  

 

När det gäller regler för kommunikation uttrycker föreslagna artikel 19 att 

medlemsstaterna får göra användandet av elektroniska medel i 

upphandlingsförfarandet obligatoriskt. Detta utöver de situationer som 

direktivförslaget anger som obligatoriska. De situationer där 

kommunikation med elektroniska medel är obligatorisk återfinns i de 

förslagna artiklarna 32-35, 49 och 51. Ett exempel där kommunikation med 

elektroniska medel är obligatorisk är upphandlingsförfaranden som en 

inköpscentral ansvarar för.  
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Det föreslagna direktivets mål är även att modernisera upphandlings-

förfarandet och göra dem mer flexibla och användarvänliga. Detta ska ske 

bl.a. genom möjligheter till kortare tidsfrister, tydligare grunder för 

uteslutning samt möjligheter för leverantörer att självsanera.
168

  

 

Reglerna kring tidsfrister återfinns i artiklarna om de olika förfarandena, 

föreslagna artikel 25-28. Direktivförslaget innebär förändring bl.a. för öppet 

förfarande där den vanliga tidsfristen blir minst 40 dagar. Om förhands-

meddelande har offentliggjorts kan tidsfristen minskas till 15 dagar. 

Tidsfristen kan förkortas med ytterligare 5 dagar om anbud får skickas in 

genom elektroniska medel.  

 

Grunder för uteslutning återfinns i föreslagna artikel 55. I denna artikel finns 

även bestämmelser om självsanering. Självsanering innebär att 

anbudsgivare som befinner sig i situationen att de kommer uteslutas, får 

lägga fram bevis för att visa att de är tillförlitliga.  

 

Som nämnt ovan kan en dialog med marknaden innebära en bättre förståelse 

för hur marknaden ser ut och hur marknaden på olika sätt kan möta behovet 

som den upphandlande myndigheten har. Detta får dock inte ske så att 

någon leverantör får otillbörliga fördelar genom en kontakt i inledande 

skede. Direktivförslaget innehåller bl.a. ett förslag som ska ge bättre skydd 

mot att vissa leverantörer får otillbörliga fördelar.
169

 I föreslagna artikel 22 

föreslås det att en anbudsgivare ska, när ett upphandlingsförfarande inleds, 

lämna in en försäkran att den inte har påverkat den upphandlande 

myndigheten på ett otillbörligt sätt eller fått tillgång till konfidentiella 

upplysningar som kan ge dem en otillbörlig fördel.  

5.2 Upphandlingsutredningen 

I mars 2013 presenterade Upphandlingsutredningen sitt slutbetänkande 

Goda affärer – en strategi för hållbar upphandling. Utredningen hade 

tidigare redovisat ett delbetänkande, På jakt efter den goda affären – analys 

och erfarenheter av den offentliga upphandlingen.
170

 Upphandlingens 

främsta uppdrag var att utvärdera offentlig upphandlings regelverk ur ett 

ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Utredningen skulle utvärdera 

möjligheterna för upphandlande myndigheter att göra goda affärer genom 

konkurrensen på marknaden, men även att använda offentliga upphandlingar 

med hänsyn till miljö, etik och sociala krav. Frågor som Upphandlings-

utredningen tog upp var bl.a. höjda beloppsgränser för direktupphandling, 

effektivare prövning av upphandlingsmål och en miljömässig och socialt 

ansvarsfull upphandling.
171
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En av Upphandlingsutredningens uppgifter var att kartlägga och analysera 

vad som framkommit vid arbetet med att öka SME:s deltagande i 

upphandlingar. Utredningen hade även uppgift att utreda om det krävdes 

ytterligare insatser. Att skapa en god konkurrens var ett av utredningens 

mål. SME var en del i möjligheterna att skapa en god konkurrens, då deras 

närvaro på marknaden ökar mångfalden av leverantörer vilket anses bidra 

till ökad konkurrens.
172

  

 

För utredningen är ett strategiskt synsätt på offentlig upphandling 

nödvändigt för att tillvarata konkurrensen. Utredningen ansåg att det hos 

upphandlande myndigheter måste finnas ett mål med upphandlings-

verksamheten.
173

 

 

De förslag som Upphandlingsutredningen framställde för att öka 

deltagandet av SME i upphandlingar var bl.a. ett ökat upphandlingsstöd för 

upphandlande myndigheter där ett produktkategoristöd ingick. Med 

produktkategoristöd menade de vägledning på vissa specifika marknader 

som är viktiga för offentlig sektor för att vårda konkurrensen. Genom 

kännedom av de olika marknaderna kan upphandlande myndigheter bättre ta 

tillvara på konkurrensen och öppna upp för SME. Ett upphandlingsstöd för 

upphandlare på mindre upphandlande myndigheter kan ge ökad kompetens 

och förbättrade upphandlingar. För att skapa ökad kännedom om de olika 

marknaderna krävs en bättre nationell statistik kring offentlig 

upphandling.
174

  

 

Vidare föreslog utredningen en ökad användning av dialog mellan 

upphandlande myndigheter och leverantörer före, under och efter 

upphandlingar. Ökad användning av dialog kan förbättra förfrågnings-

underlag i upphandlingar. Upphandlingsutredning såg även att en ökad 

dialog kunde ge positiva effekter genom att onödiga misstag undviks, 

misstag som annars kan resultera i överprövningar eller att upphandlingar 

måste göras om. Genom uppföljning och utvärdering av genomförda 

upphandlingar kan upphandlande myndigheter lära sig av sina misstag och 

ta tillvara på det de gjorde rätt.
175

  

 

Upphandlingsutredningen ansåg även att ökad användning av elektroniska 

lösningar vid upphandlingar och ökad tillgång till upphandlingsannonser 

underlättade för SME. Upphandlingsutredningen ansåg även att 

upphandlingsannonser bör annonseras i allmänt tillgängliga elektroniska 

databaser som är godkända av ansvarig nationell myndighet.
176
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5.3 Respons på föreslagna förändringar 

5.3.1 Respons på direktivförslaget 

Direktivförslaget har fått respons som är både positiv och negativ. 

Direktivförslaget har kommenterats i debattartiklar samt av bl.a. EESK och 

ReK.  

 

Ett av de viktigaste målen med det nya direktivförslaget var att reglerna om 

offentlig upphandling skulle bli mer flexibla och hanterbara.
177

 Flertalet av 

dem som har yttrat sig om direktivförslaget har dock kritiserat det för att de 

nya reglerna har snarare blivit krångligare än mer hanterbara.  

 

Helena Rosén Andersson har i artiklar uttryckt att direktivförslaget är i 

mycket samma regelverk som innan, med kompletteringar. Det nya 

direktivförslaget förhindrar effektiva upphandlingsförfaranden då reglerna 

är mer detaljerade än innan och tillämpningen av reglerna kommer att bli 

mer komplicerade.
178

 Rosén Andersson skrev ”Direktivförslaget är ett 

lappverk utan tydligt syfte och mål”.
179

 

 

ReK yttrande om Paket om offentlig upphandling, där KOM (2011) 896 

slutlig ingår, ansåg att vissa av förslagen var ”svårförståeliga och 

utomordentligt detaljerade”
180

. ReK tryckte på att ett enkelt regelverk 

förbättrar möjligheterna för SME att delta i offentlig upphandling. Målet 

med direktivförslaget var ett mer hanterbart regelverk. ReK ansåg att 

skapandet av ett mer hanterbart regelverk kunde uppnås med enklare och 

färre regler. Reglerna ska kompletteras med vägledningar med EU-

domstolens praxis. Genom detta system kan en kontinuerlig uppdatering ske 

utan det omfattande arbetet med att förändra upphandlingsdirektiven. ReK 

ansåg även att förslaget bröt mot proportionalitetsprincipen, att förslaget 

gick längre än vad som var nödvändigt för genomförande av målen. 

Detaljnivån i förslaget var hög och hade motsatt effekt mot målet att 

förenkla upphandlingsreglerna. Den höga detaljnivån skulle även innebära 

en oacceptabel administrativ börda för upphandlande myndigheter.
181

  

 

EESK kritiserande inte direktivförslaget gällande komplicerade regelverk, 

men tryckte på behovet av att öka offentlig upphandlings kvalitet och 

minska onödig byråkrati, samt att göra upphandlingsförfarandet mer 

effektivt.
182

  

                                                 
177

 KOM (2011) 896 slutlig, s. 2. 
178

 Rosén Andersson, Helena, Kritik mot slutbetänkande inom upphandling, Offentliga 

affärer - Affärstidningen för offentlig sektor, 2013-08-14. 
179

 Rosén Andersson, Helena, Det blev en rökare i krysset, Anders!, Offentliga affärer - 

Affärstidningen för offentlig sektor, 2013-09-05. 
180

 Yttrande från Regionkommittén om ”Paket om offentlig upphandling” (Opinion 

COR/2012/99/)p. 6.  
181

 Yttrande ReK, p. 6-8. 
182

 Yttrande från Europeiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, 



52 

 

 

Ett av de förslag som kommissionen föreslog som fick kritik var förslaget 

om att upphandlande myndighet ska motivera varför de inte delade upp 

upphandlingen i enhetliga eller olikartade delar, föreslagna artikel 44.  

 

EESK var positiva till att upphandlande myndigheter blev uppmanade att 

dela upp upphandlingar, då detta är positivt för SME, men fann att förslaget 

att upphandlande myndighet som inte delar upp upphandlingar i delkontrakt 

ska motivera beslutet var opraktiskt. Förslaget följde inte målet att förenkla 

upphandlingsförfarandet. Möjligheten att begränsa antal delkontrakt som 

leverantör kan lägga anbud på eller få tilldelat ansågs vara komplicerat och 

det var att föredra att det utelämnades i förslaget.
183

  

 

ReK uttryckte att det är upp till upphandlande myndigheter att välja om de 

vill dela upp upphandlingar. Upphandlande myndigheter ska heller inte 

behöva motivera varför de inte delar upp upphandlingen. Även om det är 

positivt för SME att dela upp kontrakt ska det inte vara obligatoriskt för 

upphandlande myndigheter.
184

  

 

I SKLs yttrande om upphandlingsutredningen uttryckte SKL kritik mot 

förslaget att motivera upphandlingar som inte delas upp. En eventuell 

uppdelning av upphandlingar är helt upp till upphandlande myndigheter att 

bestämma utan ett tvång att motivera varför.
185

  

 

Upphandlingsutredningen välkomnade förtydligandet i det föreslagna 

upphandlingsdirektivet om möjligheterna att dela upp kontrakt, men 

påpekade att möjligheten finns redan idag.
186

  

 

Rek uttalade sig positivt angående förslagen att leverantörer ska lämna in 

intyg först när den upphandlande myndigheten har beslutat, vilket är det 

vinnande anbudet samt införandet av ett europeiskt upphandlingspass.
187

 

 

EESK la fram förslaget att självcertifieringen även borde innehålla krav på 

sociala och miljömässiga åtaganden. Detta skulle minska den administrativa 

bördan hos SME som då undviker krav på att lämna in intyg som visar 

uppfyllandet av sociala krav och miljökrav samtidigt med anbudet.
188
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Upphandlingsutredningen påpekade de att de föreslagna reglerna som 

begränsar leverantörernas skyldighet att inkomma med intyg i samband med 

anbudet redan finns i svensk lagstiftning.
189

 

 

Gällande vilka krav som upphandlande myndighet får uppställa lyfte ReK 

upp att det är viktigt att låta upphandlande myndighet avgöra vilka krav som 

bör ställas. Det kan vara stora skillnader mellan upphandlingar beroende på 

vilken tjänst eller vara som ska upphandlas. Det kan även finnas ett behov 

att ställa krav som har sin utgångspunkt i politiska mål. ReK påpekar dock 

att alla krav måste ha en koppling till målet med upphandlingen.
190

  

 

EESK kritiserade fokuset på lägsta pris gällande urvalskriterierna, de ansåg 

att lägsta pris bör vara ett undantag från regeln. Kriteriet ekonomiskt mest 

fördelaktiga bör användas mer frekvent.
191

 ReK ansåg dock att valet mellan 

de två urvalskriterierna bör vara upp till den upphandlande myndigheten. 

Kriteriet lägsta pris kan likväl vara gynnande för SME då detta 

urvalskriterium ofta innebär låga administrativa kostnader. Vid användandet 

av ekonomiskt mest fördelaktiga kan sociala och miljömässiga kriterier 

förhindra SME:s deltagande. För SME kan båda urvalskriterierna ge positiv 

och negativ effekt.
192

  

 

Gällande begränsningen av vilka krav som får ställas i 

upphandlingsförfaranden påpekade upphandlingsutredningen att 

proportionalitetsprincipen kräver redan idag att krav på leverantörer ska 

vara proportionerliga med hänsyn till det som upphandlas. Utredningen 

välkomnade dock miniminivåerna för finansiell styrka.
193

 

 

De föreslagna reglerna kring underleverantörer kritiserades av ReK. 

Föreslagna artikel 71 föreslogs strykas då denna reglering inte ansågs höra 

hemma i regelverket kring offentlig upphandling, utan i den nationella 

kontraktsrätten och i konkurrensrätten. ReK ansåg att den föreslagna 

artikeln skulle skapa förvirring kring underleverantörernas roll samt hindra 

upphandlande myndigheter att vänta med betalning tills kontrakt är utfört 

tillfredställande.
194

  

 

EESK ansåg dock att reglerna kring underleverantörer borde förstärkas, 

speciellt gällande möjligheterna för upphandlande myndigheter att påverka 

underleverantörernas kontrakt. Myndigheterna bör få möjligheter att 

påverka vilka underleverantörer som får kontrakt. EESK uppmanade dock 

till försiktighet gällande bestämmelser kring direktbetalning till 

underleverantörer. Detta då möjligheterna för upphandlande myndigheter att 
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betala underleverantörer direkt kan skapa problem mellan leverantörer och 

upphandlande myndigheter.
195

  

 

Gällande det föreslagna innovationspartnerskapet ansåg EESK att förslagen 

var en lämplig reglering. En mer strikt reglering av innovationspartnerskapet 

skulle kunna förhindra användandet av förfarandet.
196

  

 

ReK var positiva till förslaget om obligatorisk elektronisk upphandling, men 

menade att tiden för införandet var för kort. Detta kan komma att bli ett 

problem, särskilt för SME, då det är skillnad på olika marknader, gällande 

huruvida de är redo att övergå till enbart elektronisk upphandling.  

Flera av dem som har yttrat sig om direktivförslaget har kritiserat 

kommissionen för att de inte föreslog en förändring av reglerna kring 

förhandlat förfarande. I direktivförslaget ska förhandlat förfarande fortsätta 

användas i undantagsfall, vilket har kritiserats då tidigare yttranden om 

upphandlingsreglerna har föreslagit att möjligheterna att använda förhandlat 

förfarande bör öka.
197

  

 

Rosén Andersson menade att möjligheterna att föra en dialog mellan 

upphandlande myndigheter och leverantörer skapar bättre avtal och ökar 

förståelsen hos leverantörer om kraven i förfrågningsunderlagen. Rosén 

Andersson ansåg att förhandlat förfarande bör vara en huvudregel och inte 

ett undantag.
198

  

 

ReK ansåg att SME skulle gynnas av ökade möjligheter för upphandlande 

myndigheter att använda sig av förhandlat förfarande. För SME kan 

svårigheter att komplettera och justera anbud vara ett hinder. Ett förfarande 

som förhandlat förfarande kan innebära en större flexibilitet att göra 

förändringar i anbud.
199

  

 

Åsikterna om hur regleringen av offentlig upphandling bör se ut skiljer sig 

åt. I en debattartikel uttryckte Rosén Andersson att det för att förhindra att 

reglerna kring offentlig upphandling tillämpas olika av olika upphandlande 

myndigheter, krävs det en tydlig lagstiftning som reglerar hur myndigheter 

genomför upphandlingsförfaranden. Rosén Andersson ansåg att t.ex. krav på 

social hänsyn i lagtext förtydligar vilka krav som får ställas av 

upphandlande myndigheter.
200

 

 

I ett svar till Rosén Anderssons debattartikel skrev Anders Wijkman att 

generella styrmedel är att föredra då det är svårt att enas på unionsnivå om 

regler angående social krav och miljökrav. Wijkman menade även att 
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definierade krav kan innebära en ”inlåsningseffekt” där direktiven inte följer 

med teknikutvecklingen, inom miljöområdet.
201

  

 

ReK uttryckte att enklare och färre regler är att föredra för att skapa ett mer 

hanterbart regelverk. Som ett komplement till det enklare regelverket 

föreslogs vägledningar av EU-domstolens praxis. Vägledningarna kan 

uppdateras kontinuerligt utan det omfattande arbetet med att förändra 

direktiven om offentlig upphandling.
202

  

 

EESK påtalade att det är positivt med åtgärder som skapar lika villkor inom 

offentlig upphandling för att förbättra SME:s position att delta i offentlig 

upphandling, men att åtgärder som innebär en positiv särbehandling bör 

undvikas. En positiv särbehandling av SME skulle kunna leda till artificiella 

konstruktioner inom marknaden och även korruption.
203

  

 

5.3.2 Respons på upphandlingsutredningen 

Efter Upphandlingsutredningens slutbetänkande presenterades, yttrade ett 

flertal myndigheter och organisationer sig om utredningen. 

Remissinstanserna bestod bl.a. av KKV, Kammarkollegiet, SKL, Svenskt 

Näringsliv och Företagarna.   

 

Remissinstanserna kommenterade på de förslag som Upphandlings-

utredningen la fram. Utöver de förslag som utredningen lade fram under 

rubriken Små och medelstora företags deltagande i offentliga 

upphandlingar kommenterades även andra av utredningens förslag utifrån 

vilken effekt de skulle få för SME:s möjligheter att delta.  

 

Remissinstanserna ställde sig positiva till ett ökat upphandlingsstöd för att 

öka kompetensen hos upphandlande myndigheter. Åsikterna skiljde sig dock 

remissinstanserna emellan angående hur långtgående stödet borde vara.
204

  

 

Kammarkollegiet ansåg att upphandlingsstödet även fortsättningsvis bör ha 

en generell karaktär och inte ge rådgivning i enskilda ärenden. Utredningens 

förslag att upphandlingsstödet ska kunna ge förslag till enskilda 
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upphandlande myndigheter om deras organisation och system för 

upphandling avstyrktes av Kammarkollegiet.
205

  

 

Några remissinstanser kritiserade förslaget om produktkategoristöd. Svenskt 

Näringsliv ansåg att det finns en risk att det omfattande förslaget till 

produktkategoristöd kan komma att skapa ett visst beteende hos 

upphandlande myndigheter, istället för att ändra sitt beteende utifrån 

utvecklingen av produkter på marknaden.
206

 Företagarna var övervägande 

positiva till förslaget om produktkategoristöd, men förslaget att inom detta 

stöd skapa bl.a. standardavtal ansågs inte ändamålsenligt.
207

  

 

I synen på dialog höll remissinstanserna med utredningen att dialog ökar 

möjligheterna för SME:s deltagande, samt skapar möjligheter för goda 

affärer.
208

 Kammarkollegiet uttryckte dock att de hade önskat att förhandlat 

förfarande med föregående annonsering hade blivit en huvudregel.
209

 

 

KKV var positivt inställda till en ökad användning av dialog, men påtalade 

en risk för anbudskarteller i samband med dialogmöten. Om flera 

leverantörer bjuds in att delta i samma dialogmöte kan de identifiera 

konkurrenter och eventuellt bilda anbudskarteller. Upphandlande 

myndigheter måste vara uppmärksamma på riskerna i samband med 

dialog.
210

  

 

En ökad användning av elektroniska lösningar fick ett positivt mottagande 

av remissinstanserna. Kammarkollegiet menade att svårigheten att samla in 

information till statistik kan komma att lösas genom användningen av 

elektroniska upphandlingsförfaranden.
211

 KKV lyfte fram att även om 

elektronisk upphandling ökar, löser inte detta alla problem kring offentlig 

upphandling. Kraven på kompetens och resurser kvarstår.
212

  

 

Att statistik gällande offentlig upphandling är bristande och kräver 

förbättring är något remissinstanserna höll med utredningen om. 

Företagarna ansåg även att utöver insamling av statistik från annonser av 

upphandlingar, bör även statistik från ramavtal gällande avropsvolym och 

storleksordningen på leverantörerna som levererar på avropen samlas in.
213

 

 

SKL lyfte fram att kompletterande statistikinsamling av det totala värdet av 

inköp bör ske i samråd med SKL för att förhindra att insamlingen innebär en 

onödig börda för kommuner och landsting.
214
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Statistikinsamlingen ska ske genom annonser av upphandlingar. Till 

skillnad från utredningen föreslog Kammarkollegiet att endast en nationell 

upphandlingsdatabas bör inrättas. Detta skulle även förbättra SME:s 

möjligheter att delta i offentlig upphandling.
215

 

 

Upphandlingsutredningen diskuterade även miljömässig och socialt 

ansvarsfull upphandling. Vissa remissinstanser lyfte upp att en ökad 

användning av samhällspolitiska krav i offentlig upphandling kan försvåra 

deltagandet av SME. De krav som ställs vid ett upphandlingsförfarande 

måste vara rimliga och proportionerliga.
216

  

 

5.4 Sammanfattning 

Direktivförslaget innehöll förslag som skulle innebära mer eller mindre 

förändringar för upphandlingsförfarandet. Förslag som förenkling av 

informationsskyldigheten, direktbetalning till underleverantörer, 

förtydliganden kring uppdelning av kontrakt, samt begränsning av krav för 

deltagande var några som skulle främja möjligheterna för SME att delta i 

offentlig upphandling.  

 

Utöver förslag de förslag som uttryckligen gällde marknadstillträde för SME 

fanns även andra förslag som kunde vara av intresse. 

 

I direktivförslaget fanns förslag på ett nytt upphandlingsförfarande, 

innovationspartnerskap, och förslag på att göra upphandling genom 

elektroniska medel obligatoriskt. Vidare fanns även förslag som syftade till 

att förhindra att vissa leverantörer får otillbörliga fördelar i upphandlings-

förfaranden och förslag om att ge leverantörer möjligheter att visa deras 

tillförlitlighet för att förhindra uteslutning.  

 

Möjligheten för leverantörer att självsanera var en del i arbetet med att göra 

upphandlingsförfarandena mer flexibla, genom bl.a. tydligare grunder för 

uteslutning och förkortade tidsfrister.  

 

Efter kartläggning och analys av arbetet med att öka SME:s deltagande i 

offentlig upphandling lade Upphandlingsutredningen fram förslag som 

skulle förbättra möjligheterna för SME att delta i offentliga upphandlingar. 

Utredningens förslag var ett ökat upphandlingsstöd med ett produkt-

kategoristöd, förbättrad nationell statistik, ökad användning av dialog, samt 

ökad användning av elektroniska lösningar.  

 

Upphandlingsutredningens förslag innebar inga förslag till förändringar i 

lagstiftningen. Förslagen var en förlängning av de förslag som lades fram i 

vägledningarna från EU och de svenska myndigheterna. För att öka 
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möjligheterna för SME att delta i offentlig upphandling var förslagen 

passande, men som vissa remissinstanser lyfte fram så bör vissa förslag 

antas med viss försiktighet. KKV varnade för att dialog kunde leda till 

konkurrenshämmande samarbeten om den används utan försiktighet. 

Svenskt Näringsliv menade att produktkategoristöd kunde hämma 

utvecklingen av upphandling i takt med marknaden. 

Upphandlingsutredningens förslag är goda, men bör användas med ett visst 

mått försiktighet. 

 

Responsen på direktivförslaget var blandat. Yttranden välkomnade arbetet 

med att förbättra upphandlingsregelverket, men kritik riktades mot att det 

nya direktivförslaget gjorde upphandlingsreglerna mer komplicerade.  

 

I många delar hade de som yttrade sig om direktivförslaget helt motsatta 

synpunkter. Detta även i huruvida de önskade en mer omfattande reglering 

med tydliga regler för vad upphandlande myndighet får kräva eller en 

reglering med färre regler och möjligheter att komplettera med 

vägledningar. 

 

Av direktivförslagets föreslagna artiklar var det främst kritiserade förslaget 

att upphandlande myndigheter ska motiverade varför de inte väljer dela upp 

kontrakt i delkontrakt. Möjligheterna till upphandlingspass och 

självcertifiering bemöttes positivt.   

 

Kritiken att upphandlingsförfarandet, genom det nya direktivförslaget, blir 

mer svårförståeligt är allvarligt. Kritiken mot regelverket har i mycket 

handlat om ett krångligt regelverk som måste förenklas. Att förbättra ett 

system, där kritik riktas mot de många och krångliga reglerna, med fler 

regler kan inte anses vara lämpligt. Reglerna inom offentlig upphandling 

måste även ge utrymme till en utveckling av produkter och tjänster som är 

snabbare än utvecklingen av regelverket. Det måste finnas en balansgång 

mellan tydliga regler, så att upphandlande myndigheter och leverantörer vet 

vad som gäller, och en öppenhet för utveckling och möjlighet att utforma 

upphandlingar enligt upphandlande myndigheters syfte och mål.  
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6 Analys och sammanfattning 

 

6.1 SME och deltagandet i offentlig 
upphandling 

Det kan konstateras att SME är en stor grupp av alla företag i Sverige och i 

Europa. Mer än 99 % av alla företag i Sverige och i Europa faller in under 

definitionen SME. Det kan också konstateras att definitionen av SME är 

bred då det innefattar både små enmansföretag och företag med hundratals 

anställda med mångmiljonomsättningar varje år. Förutsättningen för det lilla 

företaget med en eller två anställda och företaget med ett hundratal anställda 

skiljer sig, företagen har inte samma konkurrensmöjligheter. Likväl är de, i 

detta fall, likställda i att de båda anses vara SME och är därmed delar av en 

grupp företag som kan ha vissa svårigheter att delta i offentlig upphandling. 

 

Finns det då några juridiska hinder för SME att delta i offentlig 

upphandling?  

 

Som nämnt gäller den unionsrättsliga principen om likabehandling för 

offentlig upphandling. Detta innebär att upphandlande myndigheter inte får 

utesluta leverantörer enbart p.g.a. deras storlek. Denna direkta 

diskriminering p.g.a. storlek är inte tillåten.  

 

I den svenska upphandlingslagstiftningen finns bestämmelser som hindrar 

upphandlande myndigheter att utesluta leverantörer p.g.a. juridisk form. 

Krav på viss juridisk form får endast ställas om det finns skäl till detta.  

 

Det kan slås fast att det i regelverket inte finns några bestämmelser som 

förhindrar deltagandet i offentlig upphandling p.g.a. ett företags storlek. 

Regelverket för offentlig upphandling gör ingen skillnad huruvida en 

leverantör är att anse som SME eller ett stort företag. De ska behandlas lika. 

Dock kan det finnas vissa svårigheter för SME att delta i offentlig 

upphandling p.g.a. regelverket. En del av kritiken av offentlig upphandling 

med hänsyn till SME har varit kopplade till de administrativa kraven och 

den tidsmässigt långa processen. Det går inte att komma ifrån alla 

administrativa krav för leverantörer då de måste skapa anbud, enligt vissa 

regler, som den upphandlande myndigheten ska utvärdera. Vidare går det 

inte att komma ifrån att upphandlingsförfaranden kan dra ut på tiden då de 

upphandlande myndigheterna måste följa regelverket och dess obligatoriska 

moment. Ett moment som kan innebära att upphandlingsförfarandet tar lång 

tid är överprövningsprocessen. Överprövningsprocesser kan dock både ses 

som ett moment som upphandlande myndigheter inte har någon kontroll 

över, samt ett moment som upphandlande myndigheter kan påverka genom 
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att skriva bättre förfrågningsunderlag och genomföra en korrekt 

upphandling.   

 

Den kritik som har riktats mot offentlig upphandling med hänsyn till SME 

kan anses, likt överprövningsprocesserna, vara kopplade till både 

upphandlingsregelverket och hur upphandlande myndigheter arbetar med 

upphandlingar. Som exempel på detta kan de krav som upphandlande 

myndigheter uppställer i förfrågningsunderlag nämnas. Upphandlande 

myndigheter ska i förfrågningsunderlaget uppställa krav på den vara eller 

tjänst, samt eventuella krav på leverantörerna. De krav som uppställs ska 

vara proportionerliga och ha samband med vad som upphandlas, men det 

finns ett visst utrymme för upphandlande myndigheter att avgöra vilka krav 

som de ska ställa upp. Långtgående krav som upphandlande myndighet 

ställer upp kan innebära hinder när SME önskar delta i upphandlings-

förfarandet. Genom att undvika att ställa upp krav som är inte nödvändiga 

för upphandlingen kan det öka SME:s möjligheter att delta i offentlig 

upphandling.  

 

Trots att vi kunde konstatera att det i regelverket inte finns några hinder för 

SME att delta i offentlig upphandling kan regelverket innebära vissa 

svårigheter. Regelverket gör ingen skillnad på små och stora företag, men 

kan vissa delar av regelverket kan i praktiken leda till svårigheter för SME 

att delta som inte påverkar stora företag på samma sätt.   

 

Enligt statistiken är mer än 99 % av alla företag i Sverige SME, men de 

vinnande leverantörerna av 99 % av alla offentliga upphandlingar är inte 

SME. Inom EU är siffran för hur många SME som vinner offentliga 

upphandlingar 60 %. Ser vi till dessa siffror verkar det som att det finns 

stora svårigheter för SME att hävda sig i offentlig upphandling.  

 

Vad som bör lyftas fram är de stora skillnader mellan olika företag trots att 

de hamnar under benämningen SME. Ett SME kan vara allt från ett 

enmansföretag till ett företag med 249 anställda och en omsättning på 50 

miljoner euro per år. Skillnaden på förutsättningar och möjligheter kan 

skilja sig drastiskt mellan olika SME. Därmed kan behovet av insatser och 

typ av insats för att öka antalet SME inom offentlig upphandling vara skilda 

beroende på om företaget är att anse som ett mikroföretag eller som ett 

medelstort företag.  

 

Om vi ser till statistiken så ser vi att av alla svenska företag är andelen 

mikroföretag 96.6 % och de innehar en marknadsandel av 21.5 %. 2.9 % av 

de svenska företagen är småföretag och de innehar en marknadsandel på 

18.5 %. Medelstora företag är endast 0.5 % av alla svenska företag men har 

en marknadsandel på 20 %. Det är en stor skillnad på hur många företag 

som är mikroföretag och hur många som är medelstora företag.  

 

Om vi ser till vilken marknadsandel SME har så visar statistiken en mer 

positiv bild. Vinnarna av 60 % av alla upphandlingar inom EU är SME. I 

Sverige står SME för ca 60 % av näringslivets totala omsättning. Dock är de 
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60 % av upphandlingarna endast 34 % av det samlade värdet. Dessa siffror 

visar dock att det finns möjligheter för SME att delta i offentlig 

upphandling, och även möjlighet att vinna. Något som bör beaktas med 

statistiken från EU är att en gäller upphandlingar över tröskelvärdena, dvs. 

större upphandlingar.  

 

Siffrorna från Kammarkollegiets analys av ramavtal, upphandlade av 

Statens inköpscentral, visar även på en positiv bild av deltagandet av SME. 

Dock var det större företag som fick den större delen av omsättningen från 

ramavtalen. 

 

Vad statistiken visade på var att det inte finns en entydig bild på hur lätt 

eller svårt det är för SME att delta, och hävda sig, i offentlig upphandling. 

Utredningar som har gjorts visar också på att alla SME inte verkar inom 

områden där offentlig upphandling förekommer. Många SME medverkar 

även endast i offentlig upphandling i deras närmaste geografiska område, 

detta begränsar SME:s vilja att delta i offentlig upphandling.  

 

Av den statistik som har redogjorts kan vi dra slutsatsen att det finns 

möjligheter för SME att delta i offentlig upphandling, och även möjligheter 

att vinna. Dock är siffrorna för antalet SME och de av SME vunna 

upphandlingar inte helt överensstämmande. Detta kan förklaras både genom 

att SME inte önskar att delta i offentlig upphandling i samma utsträckning 

som större företag, men även med att SME undviker att delta i offentlig 

upphandling p.g.a. vad de uppfattar som hinder.  

 

I min utredning har det framkommit kritik från leverantörer att 

upphandlingar sker på så sätt att det hindrar SME från att delta i offentlig 

upphandling. Svårigheter som finns för SME att delta är ofta ett resultat av 

den upphandlande myndighetens utformning på upphandlingsförfarandet. 

Hindren finns i de faktiska möjligheterna att delta.  

 

Trots att de upphandlande myndigheterna följer alla regler för offentlig 

upphandling och behandlar alla leverantörer lika har vissa hinder för SME:s 

deltagande uppkommit. Kritiken har lyft fram att offentlig upphandling för 

SME kan vara krångligt då det kräver tid, administration och kunskap om 

upphandling för att kunna delta. För många SME kan deras resurser 

begränsa vilka upphandlingar de kan delta i. Upphandlingar över stora 

geografiska områden eller med stora volymer sätter stopp för SME med 

mindre kapacitet. Företag med små omsättningar har heller inte alltid 

resurser att avsätta för att lämna anbud om detta kräver omfattande tid från 

personal.  

 

Enligt kritiken kunde vissa svårigheter undvikas om upphandlarna hade 

bättre kunskap om upphandling och vad de upphandlar. Återvunna 

upphandlingar och icke-relevanta krav skapar onödiga krav. Då dessa 

onödiga krav är en del av förfrågningsunderlagen måste leverantörer svara 

på dessa i deras anbud. Detta är hinder som kan undvikas.  
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Det är viktigt att veta för leverantörer vilka upphandlingar som sker. Även 

om upphandlingar sker som passar SME att delta i, kan SME delta endast 

om kunskap om dessa upphandlingar når leverantörerna. Öppenhet 

gentemot leverantörer är viktigt för att få en bra konkurrens.  

 

De hinder som kan försvåra för SME att delta i offentlig upphandling är inte 

begränsade till ett enda moment i upphandlingen. Hur den upphandlande 

myndigheten agerar, från början till slut, kan innebära stora skillnader för 

möjligheterna för SME:s deltagande i offentlig upphandling. Upphandlande 

myndigheter har stora möjligheter att utforma förfrågningsunderlag och hur 

de arbetar med offentlig upphandling. Det är därför viktigt att de tar hänsyn 

till vad deras förfrågningsunderlag och arbetssätt får för effekter.  

6.2 Förändringar för ökade möjligheter 

Genom de undersökningar och analyser av offentlig upphandling och SME 

som har genomförts kan vi göra antagandet att det finns vissa hinder för 

SME att delta i offentlig upphandling. Detta innebär att det kan finnas 

anledning att förändra offentlig upphandling för att förbättra SME:s  

möjligheter till deltagande. En förändring av offentlig upphandling för att 

öka SME:s möjligheter kan ske genom tre olika vägar: förändring genom 

lagstiftning, förändring av arbetet med dagens regelverk samt en förening av 

förändring genom lagstiftning och förändring av arbetssätt hos 

upphandlande myndigheter.  

 

Idag pågår ett arbete både i att förändra lagstiftningen samt ett arbete för att 

förändra arbetssättet hos de upphandlande myndigheterna.  

 

2011 kom ett nytt direktivförslag där ökade möjligheter för SME att delta i 

offentlig upphandling var en av punkterna. Förslaget innebar att det skulle 

bli lättare för anbudsgivare att lämna in information vid ett senare tillfälle, 

begränsa de krav som upphandlande myndigheter får ställa, förbättra 

situationen för underleverantörer och tydliggöra att kontrakt kan delas upp. 

Förutom de punkter som uttryckligen var hänförliga till SME:s deltagande i 

offentlig upphandling, fanns det även andra förslag som kunde kopplas till 

ett ökat deltagande av SME. Däribland återfanns förslag om ett nytt 

upphandlingsförfarande, innovationspartnerskap. Förslaget innehöll även 

förändrade regler om kommunikation med elektroniska medel, tidsfrister 

samt möjligheter för leverantörer att självsanera.  

 

Förslaget kritiserades för att krångla till reglerna om offentlig upphandling 

ytterligare. Detta var tvärtemot vad det nya direktivförslaget var menat att 

vara. För att öppna upp offentlig upphandling och få fler leverantörer att 

delta, inte endast SME, är det viktigt att upphandlingsförfarandet blir mer 

hanterbart och flexibelt. Kritik mot förslaget menade att förslaget inte 

förenklade offentlig upphandling utan endast skapade fler bestämmelser.  

 

För att förändringar av lagstiftningen ska kunna ske måste det vara för att 

förbättra det tidigare regelverket. Förslagen om förenkling av informations-
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skyldigheten är förslag som innebär en bättring gentemot tidigare reglering. 

Dock fanns dessa möjligheter redan. Trots detta kan förtydliganden i lagtext 

ibland vara av vikt för att se till att upphandlande myndigheter använder sig 

av möjligheten.  

 

Förslaget om delkontrakt var i mycket ett förtydligande som kan vara 

lämpligt. Däremot kan förslaget att upphandlande myndighet måste förklara 

sitt beslut att inte dela upp kontrakt, ses som ett onödigt tillägg. 

 

Vi bör dock fråga oss huruvida regleringen kring offentlig upphandling bör 

ha med dessa förtydliganden eller inte. Genom att ha med förtydliganden i 

lagtexten blir regelverket mer omfattande och lider risken att bli mer 

svårgenomträngligt. Emellertid kan förtydliganden vara lämpliga då de med 

säkerhet kan informera upphandlande myndigheter hur de ska eller kan 

agera. Förtydliganden bör tillåtas i regelverket om de fyller en funktion utan 

att krångla till regelverket.  

 

Regelverket måste vara hanterbart, både för leverantörer och för 

upphandlande myndigheter. Förslag där leverantörer får en minskad börda 

är viktiga och det nya direktivförslaget innehöll ett antal nya regler som 

skulle innebära en förbättring, ex. förslaget om informationsskyldigheten. 

Det räcker dock inte enbart att regleringen förbättras för leverantörerna. Om 

upphandlande myndigheter får ökade krav kan det innebära att deras 

arbetsbörda ökar och det finns risk att fokus på andra frågor försvinner, risk 

för försämrade upphandlingar. För att skapa en god offentlig upphandling 

bör regelverket vara hanterbart och överskådligt, både för leverantörer och 

upphandlande myndigheter. 

  

Utöver de förslag på ändring av regelverket har ansvariga myndigheter i EU 

och i Sverige lagt fram vägledningar för hur upphandlande myndigheter kan 

förändra sitt arbetssätt för att öka SME:s deltagande i offentlig upphandling.  

 

För att öka SME:s deltagande i offentlig upphandling krävs det inte att 

regelverket förändras. Många insatser för att öppna upp möjligheterna för 

SME:s deltagande kan göras inom dagens regelverk. Vägledningarna från 

EU-kommissionen och svenska myndigheter tar upp en mängd möjligheter 

för att öka deltagandet. De föreslagna insatserna består bl.a. av ett ökat 

användande av dialog, delkontrakt och en försiktighet vid skapandet av 

förfrågningsunderlag så att kraven inte blir alltför långtgående. Att minska 

leverantörernas administrativa börda var en viktig punkt som lyftes ett 

flertal gånger.  

 

Det kan konstateras att möjligheter finns inom dagens regelverk att öka 

möjligheterna för SME att delta i offentlig upphandling. Vi ser detta i det 

arbetet hos upphandlande myndigheter, såsom Lunds och Lerums kommun. 

Dock kan det ta tid och resurser hos upphandlande myndigheter för att 

förändra sitt arbetssätt, men det förändrade arbetssättet kan leda till ett ökat 

deltagande och därigenom möjligheter till bättre affärer för de upphandlande 

myndigheterna.  
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Det bör dock påpekas att upphandlande myndigheter skiljer sig i storlek och 

i resurser. Förslag på hur upphandlande myndigheter kan förändra sitt 

arbetssätt bör passa stora som små upphandlande myndigheter.  

 

För SME är det viktigt att de vet vad som gäller i upphandlingsförfaranden. 

Detta är viktigt för alla anbudsgivande leverantörer. Dock kan det vara 

viktigare för SME än för stora företag, då SME inte alltid har resurser att 

tillgå för att lära sig ett nytt system för upphandling varje gång de ska delta. 

Det gäller att skapa en viss förutsägbarhet i hur en upphandlande myndighet 

kommer att agera. Detta är inte alltid något som kan skapas genom 

vägledningar och förslag. När det gäller att skapa en förutsägbarhet gällande 

de upphandlande myndigheterna bör detta ske genom en viss lagstiftning. 

Detta måste dock balanseras med de upphandlande myndigheternas 

självständighet i att bestämma hur de önskar upphandla och vad de finner 

lämpligt att kräva med hänsyn till syftet med upphandlingen. Hänsyn måste 

även tas till att utveckling av produkter och tjänster som myndigheter 

upphandlar kan ske snabbare än lagstiftning kan hinna med.  

 

Av detta kan slutsatsen dras att förändring inte bör ske enbart genom 

lagstiftning eller vägledningar utan genom en förening av dessa. Ett 

lagstiftat ramverk för att visa begränsningar men med möjligheter att ta 

hänsyn till enskilda upphandlingar och utveckling.  

6.3 En ökad konkurrens genom SME 

Offentlig upphandling innebär att myndigheter använder sig av konkurrens 

för att skapa bättre affärer, både gällande kvalitet och kostnadsmässigt.  En 

god konkurrens kan innebära bättre affärer för upphandlande myndigheter. 

Av detta följer att störningar i den fria konkurrensen bör undvikas så långt 

som möjligt. Upphandling inom offentlig förvaltning kan dock innebära viss 

strategisk upphandling, då leverantörer får konkurrera med viss begränsning 

p.g.a. politiska mål.  

 

Det kan hävdas att upphandling som sker där hänsyn tas till leverantörernas 

storlek kan innebära en förvriden konkurrens. Därav bör åtgärder som 

åsyftar att förbättra SME:s position inom offentlig upphandling ske med 

viss försiktighet. Det är fastslaget att det inte är tillåtet att gynna SME vid 

offentlig upphandling, då det vore att bryta mot likabehandlingsprincipen. 

Även om SME inte klarar av att tävla mot större företag i upphandlingar 

innebär det inte att upphandlande myndigheter får skapa insatser för att se 

till att SME vinner upphandlingar.  

 

Offentlig upphandling bör vara tillgänglig för alla leverantörer som önskar 

delta. Som tidigare nämnt finns det leverantörer som undviker att delta i 

offentlig upphandling då de uppfattar upphandling som krånglig och 

svårtillgänglig. Enligt statistik deltar i genomsnitt 4.4 leverantörer i 

offentliga upphandlingar i Sverige. Siffran är högre gällande ramavtal. Av 

dessa 4.4 leverantörer är det inte säkert att alla leverantörers anbud blir 

utvärderade p.g.a. uteslutning av leverantören. Siffran 4.4 är en 
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genomsnittssiffra, vilket innebär att det ibland är fler leverantörer och ibland 

färre.  

 

Ett deltagande av 4.4 leverantörer vid en offentlig upphandling är inte en 

hög siffra. Det finns utrymme för förbättring. Genom att göra det lättare för 

leverantörer att delta i offentlig upphandling bör antalet deltagare öka. 

Åtgärder som minskad administration, tydligare krav och en ökad dialog 

ökar möjligheterna för leverantörer att delta, oavsett storlek.  

 

För att öka antalet deltagande leverantörer i offentlig upphandling bör 

åtgärder som passar för leverantörer av alla storlekar skapas. Med beaktande 

av att mer än 99 % av Sveriges företag definieras som SME, bör viss hänsyn 

tas till de svårigheter som SME stöter på vid upphandlingsförfaranden. 

Detta då det finns ett stort antal SME som inte deltar i offentlig 

upphandling.  

6.4 Avslutande kommentarer 

Inledningsvis ställdes ett antal frågor om SME och offentlig upphandling. 

Avslutningsvis kan vi besvara dessa med att det finns en viss svårighet för 

SME att delta i offentlig upphandling, men dessa härrör främst från hur 

regelverket används i praktiken och inte från själva regelverket. Regelverket 

för offentlig upphandling är idag utformat på sådant sätt att det kan både 

hindra och främja SME:s deltagande i offentlig upphandling beroende på 

hur upphandlande myndigheter arbetar. 

 

Ett antal områden inom upphandlingsförfarandet blev identifierade att 

innebära svårigheter för SME att delta i offentlig upphandling bl.a. 

omfattande administration för leverantörer, irrelevanta krav samt omfattande 

upphandlingar. De områden som har identifierats som problemområden har 

blivit föremål för vägledningar för hur upphandlande myndigheter kan 

förändra sitt arbetssätt för att öka deltagandet av SME inom offentlig 

upphandling. I många fall kunde upphandlande myndigheter göra enkla 

förändringar i sitt arbetssätt, som att vara tydligare med information eller ge 

tillräcklig tid för leverantörer att skapa anbud. Andra förslag var mer 

omfattande, som att dela upp upphandlingar i delkontrakt eller gå ifrån det 

mer traditionella sättet att upphandla till att göra innovationsupphandlingar.  

 

Slutligen konstaterar vi att förändringar kommer att ske inom offentlig 

upphandling. För konkurrensen i helhet bör förändringar ske, inte enbart för 

SME. Regelverket, som det är idag, kan uppfattas som krångligt. Den kritik 

som riktats mot upphandlingsförfarandena är inte nödvändigtvis isolerad till 

SME. Många av de förslag som lagts fram kan även komma att gynna större 

företag.  

 

För att nå en viss enhetlighet i hur offentlig upphandling går till bör ramarna 

för offentlig upphandling lagstiftas om. Dock kan inte allt lagstiftas om. De 

upphandlande myndigheterna måste ha ett visst utrymme att vara 

självständiga i sina beslut hur deras upphandlingar ska se ut. För att 
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säkerställa en god konkurrens där SME har möjligheter att delta i 

upphandlingsförfaranden kan lagstiftning kompletteras med vägledningar 

och god kunskap om hur upphandlingar kan gå till för att öka antalet 

deltagande leverantörer.  
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C-360/89 Kommissionen v Italien (REG 1992, s. I-3401) 

 

Kammarrätterna 
 

Kammarrätten i Göteborg mål nr 1227-08 

 

Kammarrätten i Göteborg mål nr 6010-07 

 

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1071-10 

 

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1072-10 

 

Kammarrätten i Jönköping mål nr 1073-10 

 

 

Förvaltningsrätterna 
 

Länsrätten i Göteborg mål nr 7443-09, 7450-09, 7453--7458-09, 7474-7475-

09 
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Bilaga A  

Utdrag ur mailkonversation med Maria Egerlund Fletcher, Lerums 

Kommun. 

 

Fråga: 

26 september 2013 

Förstår att Lerums kommun inte kan visa något större resultat på 

ansträngningarna ännu men är ändå intresserad av att veta hur ni i 

kommunen har arbetat med frågan och vad ni konkret har förändrat för att 

öka andelen SME. Som mina frågeställningar ser ut idag är jag mer 

intresserad av hur man arbetar med frågan än resultatet av arbetet. Är även 

intresserad hur ni som arbetar med upphandling ser på frågan om ökad andel 

SME i upphandlingar, vad som är positivt och vad ni ser kan vara 

problematiskt. 

Svar: 

30 september, 2013 

Än så länge har vi arbetat med informationsspridning, bland annat genom en 

informationskväll för intresserade företagare i kommunen (de flesta är 

SME:s), annonsering i lokaltidningen (Lerums tidning) av de upphandlingar 

som vi bedömer att det lokala näringslivets små och medelstora företag kan 

vara intresserade av och vi informerar om våra upphandlingar i det 

nyhetsbrev som vår näringslivsenhet skickar till företagarna i kommunen.  

  

Vidare har vi infört ett standardiserat förfrågningsunderlag och 

anbudsformulär. Detta så att små och medelstora företag, som inte har så 

mycket vana vid att författa anbud, ska känna igen sig från en upphandling 

till en annan. Vi tror att det förenklar anbudsförfattandet för dem. Vi ger 

också anbudsgivarna möjlighet att komplettera med intyg i efterhand för att 

minska den administrativa bördan för dem (d.v.s. bara de som kommer att 

komma ifråga för att teckna avtal med behöver styrka att kraven vi ställt 

uppfylls).  

  

I de fall som vi bedömer att det är lämpligt tar vi kontakt med anbudsgivare 

för att få kommentarer på hur tidigare upphandlingar har fungerat och vad 

som kan förbättras inför en ny upphandling. I ramavtalsupphandlingar 

försöker vi också dela upp upphandlingen i mindre geografiska områden 

eller produktområden.  

  

Vi har ju, som jag tidigare nämnt, ett pågående arbete kring att öka andelen 

SME:s och fler insatser är på gång, men eftersom vi i slutet av denna månad 

ska informera vår politiska ledning om planerna vill jag inte berätta mer just 
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nu, vår ledning behöver få informationen innan utomstående delges den, det 

tror jag säkert att du förstår (däremot kan jag gärna berätta mer därefter). 

  

Det är självklart positivt att fler företag kan medverka vid våra 

upphandlingar. Egentligen är företagets storlek fullkomligt irrelevant för 

oss. Så länge våra krav uppfylls och vi garanteras en leveranssäkerhet har vi 

absolut inga åsikter om företagets storlek. Kommunen är naturligtvis 

intresserad av att göra goda affärer med avseende på kvalitet, utbud och pris 

- och ökad konkurrens brukar ju leda till sådana effekter. Som utgångspunkt 

ser vi således väldigt positivt på SME:s medverkan i våra upphandlingar. 

  

Vad som kan vara problematiskt när det gäller mindre företag är väl främst 

att de inte alltid har den ekonomiska stabilitet som krävs för att upprätthålla 

ett avtal med oss. Det är mycket olyckligt om företag som vi har avtal med 

går i konkurs eftersom det leder till att vi står avtalslösa. Med mindre 

företag är det inte heller ovanligt att leveransen brister på grund av att deras 

organisation inte är tillräckligt utvecklad, exv. lyckas de inte anställa i den 

omfattning som krävs och det är vanligt att de saknar rutiner för att 

säkerställa att våra beställningar kommuniceras ut i organisationen, ibland 

märker vi också att deras rutiner brister så till vida att personalen inte är 

tillräckligt insatta i avtalet vilket leder till att vi inte får den avtalade 

kvaliteten. Det är inte heller alltid som SME:s klarar av att uppfylla de 

miljökrav vi ställer upp, och vi vill ogärna sänka vår ambition avseende det. 

  

 

Fråga: 21 november 2013  

Svar: 4 december, 2013. 

  

- Jag funderade lite på hur ni avgör vilka upphandlingar som kan vara 

av intresse för SME. Handlar det enbart om storlek på 

upphandlingen eller spelar marknaden och andra av upphandlingens 

egenskaper roll?  

Eftersom det i vårt uppdrag från våra förtroendevalda finns med ett mål om 

att öka andelen mindre och lokala företag (dvs. inte att gynna dem, men att 

utforma våra upphandlingar så att det är möjligt även för mindre och lokala 

näringsidkare att delta) så har det inte bara att göra med storleken. 

Marknaden och upphandlingens egenskaper spelar definitivt roll, när det 

gäller stora och komplicerade IT-system så vet vi t.ex. normalt (eftersom vi 

inför en upphandling genomför marknadsundersökningar) vilka som 

kommer kunna lämna anbud och det är sällan (eller aldrig) små och lokala 

företag, om det däremot gäller fönsterputsning eller städning så kan det 

finnas lokala intressenter, men kontraktsvärdet kan likväl vara stort. 

- Den informationskvällen du nämnde, handlade den om en speciell 

upphandling eller handlade det mer om information om 

upphandlingar i generellt? 

Upphandlingar generellt. Det är svårt, om inte på något sätt omöjligt, att 

göra det för specifika upphandlingar eftersom likabehandlings- och 
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transparensprinciperna kan trädas förnär. Om man vill genomföra 

informationsmöten för specifika upphandlingar måste man väldigt noggrant 

anteckna alla frågor och svar som ställs och publicera dem på annonsplatsen 

så att alla har möjlighet att ta del av de svar som ges och man måste vara 

tydlig gentemot de som deltar vid mötet att det är de skriftliga svaren som 

publiceras på annonsplatsen som gäller. Tyvärr finns det fortfarande risker 

kring detta, du kanske har hört om Gotlands upphandling av sjukgymnaster 

under vilken man eventuellt gav en muntlig information om 

kompletteringsmöjligheten? Det muntliga rådet ledde senare till en 

skadeståndsprocess med grund i skadeståndslagens regler kring fel och 

försummelse vid myndighetsutövning, det är helt enkelt svårt att helt 

gardera sig och som upphandlande myndighet måste man vara väldigt 

försiktig med den information man ger i upphandlingsprocesser.  

- Du skrev att ni arbetade en del med information och även 

återkopplade med anbudsgivare i vissa fall, ett visst dialogarbete 

mellan upphandlare och leverantörer. Undrade lite om ni även 

använde er av kontakt med leverantörer i inledande skeden innan ni 

utformar förfrågningsunderlag? 

Vi gör ofta marknadsundersökningar och kontaktar då olika företag för 

diskussion kring övergripande frågor (däremot måste man ju akta sig för att 

i detalj redogöra för vad man har tänkt sig), men däremot har vi ännu inte 

använt oss av FFU på remiss, dvs. en sorts förannonsering eller rfi (request 

for information, kallas det även ibland) av ett utkast till FFU. Dt är något 

som vi dock tror att vi kommer att använda oss mer av framöver. 

- Du skrev att ni i ramavtalsupphandlingar försöker dela upp 

upphandlingen. Använder ni er något av delkontrakt när det gäller 

”vanliga” kontrakt?  

Det beror på vad det är för är objektsspecifika upphandlingar, exv. vid drift 

av fritidsgårdar kan vi ha flera olika leverantörer och det går också bra vid 

olika skötselavtal, exv. skötsel av kommunens grönytor om det sker på 

fastpris och alltså inte genom ett ramavtal och efter avrop på löpande 

räkning. Vid köp av IT-lösningar är det däremot som regel omöjligt 

eftersom det vi ska köpa då oftast kräver en leverantör.  

- Jag undrar även lite om era fortsatta planer för att öka andelen SME. 

Om ni har presenterat dem för er ledning skulle jag vara intresserad 

av att få veta vad era fortsatta planer är. 

Här är några av de förslag vi har presenterat och för närvarande arbetar med. 

 Information, information, information… 

o Information om utbildningstillfällen i Näringslivs nyhetsbrev 

o Information om upphandlingar i företagarföreningens 

nyhetsbrev 

o Anordna fler informationskvällar, 2 gånger per år 

• Ev. råd- och stödtillfällen för genomgång av underlag 

och formulär 
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 Närvara vid företagarföreningens möten 

o Frågestund vid möte 

 Visa vår avtalsdatabas på hemsidan 

 Tydligare struktur och förbättrad information på hemsidan  

o Frågor och svar (FAQ) 

o Möjlighet att ställa egna frågor och få återkoppling via 

formulär på hemsidan 

 Fler egna upphandlingar eller samarbeten med kranskommuner 

istället för Upphandlingsbolaget (ramavtalsupphandlingar som 

Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad gör är väldigt svåra för små 

leverantörer att vara med i eftersom ramavtalen är så stora) 

 Dela upp än mer i olika 

produktområden/tjänstekategorier/geografiska områden 
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Bilaga B  

Utdrag ur mailkonversation med Eva Sveman, SKL. 

 

Fråga: 

 

20 november 2013 

 

Först och främst undrar jag om SKL har arbetat med frågan om att öka 

möjligheterna för småföretagare att delta i offentliga upphandlingar. 

Om inte, varför? 

Om ja, på vilket sätt och vad anser ni/du är viktigt för att öppna upp för 

småföretagares deltagande? 

 

Det finns en hel del som är publicerat för att uppmärksamma upphandlande 

myndigheter på vad de kan göra för att förbättra för småföretagare i 

upphandlingsförfaranden men som du nämnde vinner trots allt många 

småföretagare upphandlingar, siffrorna fanns i delbetänkandet. Jag undrar 

om du har någon åsikt om behovet att öka deltagandet av småföretagare i 

offentlig upphandling. 

  

Svar: 

 

20 november, 2013  

 

Vi arbetar inte aktivt för att underlätta för just små företagare att lämna 

anbud utan vi vill rent generellt öka konkurrensen vid upphandlingar och ett 

sätt är förstås att inte krångla till underlagen så att de i onödan stänge ute 

presumtiva anbudsgivare. Vi har utbildningar och konferenser på detta 

område. Vi har t.ex. haft uppe på våra konferenser hur man kan lägga upp 

livsmedelsupphandlingar så att fler än de stora grossisterna kan delta. 

 

Dock är det så att en stor del av de anbud som kommuner och landsting får 

in är från små företag, t.ex. när det gäller hantverkstjänster men även inom 

sådana områden som medicinsk teknik där det finns väldigt många små 

företag.  

 

Det är ofta avgörande vilken bransch om företagen är stora eller små.  

Branscher som kräver stora investeringar består normalt av stora företag, 

t.ex. läkemedel. 

 

Det är också vanligt att småföretag är med som underentreprenörer när ett 

stort har vunnit en upphandling, t.ex. en byggentreprenad. Så även om de 

inte vann upphandlingen är de ändå med och delar på kakan. 

 

Det är också vanligt med ramavtal med flera leverantörer, t.ex. på färdtjänst, 

och då är förstås också små företag med på dessa avtal. 
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Fråga: 

 

27 november, 2013  

 

Utöver den generella ståndpunkten att inte krångla till förfrågningsunderlag 

i onödan, vad bör en upphandlande myndighet tänka på för att öka 

konkurrensen inom offentlig upphandling? 

 

Svar: 

 

3 december 2013  

 

Man bör se till att även utnyttja konkurrensen när det gäller 

direktupphandlingar, t.ex. genom att annonsera dem på hemsidan eller på 

annat sätt. De allra flesta har kommuner och landsting har riktlinjer för 

direktupphandlingar som går ut på att man ska tillvarata konkurrensen 

genom att annonsera, alltid fråga minst tre osv. 

 


