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Antal ANNONSERADE
upphandlingar

miljarder kronor*

Värdet av OFFENTLIG UPPHANDLING 
i Sverige

*Baserat på statistik från 2019
stycken**

**Baserat på statistik från 2020

18% av BNP

Men också: 23,5 m ton CO2



Upphandlingsmyndighetens 
ROLL

Vi jobbar för att de offentliga 
affärerna ska göra största 
möjliga nytta för samhället.

Tillsammans med andra 
verkar vi för att fler ska 
använda köpkraften i de 
offentliga affärerna för att 
bidra till omställningen till 
ett hållbart samhälle. 

Detta gör vi genom att:

Stötta den 
långsiktiga 
utvecklingen av 
offentliga affärer.

Skapa bättre 
redskap och metoder 
för strategiska val.

Erbjuda stöd för 
hållbara, effektiva 
och rättssäkra 
offentliga affärer.



ZON 1 är den största i inköpsmodellen 
eftersom arbetet med behovsanalys och 
formulering och testning av 
funktionskrav tar tid och kräver rätt 
kompetens.

Under ZON 2 sker utvärdering av 
funktionskrav som sedan leder till en 
tilldelning av kontrakt.

I ZON 3 sker uppföljning av leverans. Ett 
gott samarbete med leverantören ger 
goda förutsättningar så båda parter blir 
nöjda. Samla redan här information till 
nästa upphandling.

INKÖPSMODELL



Upphandlingsprinciperna i lagen

Icke-
diskriminering
– företag i alla 
länder får vara med 
och lämna anbud

Likabehandling
– alla leverantörer 
ska ges samma 
förutsättningar

Öppenhet
– var transparent 
och förutsägbar i 
det du gör 

Ömsesidigt 
erkännande
– alla typer av 
certifikat i EU 
går att använda

Proportionalitet
– ställ bara de krav 
som krävs för att 
möta behovet



Innovation - Terminologi

 Funktionsupphandling
 Innovationsupphandling
 Effektupphandling
 Utfallsupphandling

”kärt barn har många namn” men det kokar ner till att byta mindset och 
fokusera på vilket behov eller problem som faktiskt ska lösas och inte hur.



Vad innebär att ställa 
funktionskrav?
Beskriver vad man vill uppnå och inte 
hur.
 Frångår krav på lösningar till krav på 

effekt och behov.
 Möjliggör nytänkande och utveckling.
 Öppnar upp för innovativa lösningar.
 Låser inte leveransen till en särskild 

teknik, metod eller produkt.



Kvalitetssäkra (en sista gång)
 Extern remiss

Olika former för tidig dialog
 Informationsmöten
 Telefonsamtal
 Enskilda möten med leverantörer
 Platsbesök hos varandra
 RFI (Request for information)



Ändringar av kontrakt 
och ramavtal
 Ändringar av mindre värde

 Ändrings- eller optionsklausul

 Kompletterande beställningar

 Oförutsebara omständigheter

 Byte av leverantör

 Ändringar som inte är väsentliga



Avtalsvillkor vid 
förändrade situationer
 Skilj på flexibilitet under upphandlingen 

respektive under avtalstiden!
 Under avtalstiden: 
 Ramavtal med förnyad 

konkurrensutsättning
 Ändrings- och optionsklausuler
 Incitamentsklausuler – anpassa 

ersättning till erbjuden produkt
 Bestämmelser om väsentliga 

ändringar – tillåter vissa ändringar av 
avtalet

 Force majeure och ”hardship”-
klausuler



Några framgångsfaktorer

Krav-
ställarkompetens

i projekt.

Tid och resurser i 
tidiga skeden ger 

projekt bättre 
förutsättningar för att 
uppnå önskat resultat.

Ett närmare 
samarbete mellan 

olika roller ger en ökad 
förståelse för projekt 

och kvalitativa 
upphandlingar.

Dokumenterade 
upphandlingsstrategier 

sammanställer para-
metrar som påverkar 

hur upphandlingen 
ska genomföras.

Vikten av att se till att 
information når hela 

vägen till rätt person och 
genom alla faser i 

projektet

Vilka av 
organisationens 

mål ska projektet 
också bidra till?

Engagerad 
beställare, 
genom hela 

projektet

God projekt-
kultur



Stödsom finns hosUpphandlingsmyndigheten

Funktionskrav – att ställa, utvärdera och följa upp

Tidig dialog – former och metoder

Frågeportalen – ställ frågor eller hitta svar på frågor om upphandling 

Ring oss – för praktisk vägledning, stöd om regler, hållbarhet eller statsstöd

Kriteriedatabasen – exempel på sociala villkor och miljökrav 

Livscykelanalys



Klimatkrav för 
masshantering
Krav på massdispositionsplaner
 Beskrivningar av hur
 transportarbetet ska minskas
 minska användning av ny 

råvara
 återanvända massor

 Platser för hantering och 
mellanlagring

 Volymer som omfattas
 Massornas beskaffenhet
 Vilka mottagarna av massor är



Upphandlingskrav

Kriteriernas uppbyggnad
 Argument

Varför använda detta kriterium?

 Skrivning
En skrivning att använda i 
upphandlingsunderlag (förfrågningsunderlag)
Råd om AMA-rubricering (arbetar vi fram)

 Information om kriteriet som kan vara bra 
att tänka på tillämpningsanvisningar

 Uppföljning 
Så här kan kriteriet följas upp och/eller verifieras



För vilka
bygger vi? 

Vilka är det 
som bygger? 



Vägledning 
för hållbarhet 

inom bygg



Mer inspiration och vägledning 
hittar du på vår webbplats 

upphandlingsmyndigheten.se

Tack!
@uhmynd

Upphandlingsmyndigheten

@upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice
Telefon: måndag – torsdag kl. 9-12
Chatt: måndag – torsdag kl. 13-15, fredag kl. 9-12
Frågeportalen: dygnet runt


