
Inköp och upphandling för 
ekonomer

SUHF
- En guide till inköpsprocessen vid 

myndighet



Spelregler

”Muta” era mikrofoner 
Använd chatten för frågor
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Poll 1 för hur mycket köper ert lärosäte kanelbullar/catering 
för under ett år?

1. Under 615 312 kr
2. Mellan 615 312 kr och 1 427 377 kr
3. Över 1 427 377 kr



Stockholms universitet
Catering 2019

• > 21 000 000 kr

• > 4100 fakturor

• 95% upphandlade leverantörer
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Upphandling



Att ha koll innebär kontroll
Källa: Upphandlingsmyndigheten

• Värdet av den offentliga upphandlingen i 
Sverige beräknas till cirka 706 miljarder kronor 
årligen.

• Över 18 000 upphandlingar annonseras varje år.
• Den vanligaste anbudsgivaren är ett aktiebolag 

med färre än 50 anställda.
• 37 procent upphandlingar avser ramavtal.
• Cirka 45 procent av alla anbud kontrakteras.
• Cirka 4 100 organisationer omfattas av 

upphandlingslagarna.
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Direktiv/Lagar/Förordningar

• EU direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

• Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av 
offentlig upphandling

• Förordning (2003:770) om statliga myndigheters 
elektroniska informationsutbyte
3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster 
elektroniskt.

• ESV:s föreskrifter till 3 § (F. 2018:1491) - Förattest
Beställning En beställning ska i normalfallet ha godkänts i myndighetens IT-system för beställning av 
ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan den kommuniceras till leverantör. En beställning 
avser en begäran om leverans av en vara eller tjänst.

• Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring
22 § Den bokföringsskyldige ansvarar för att organisation och rutiner utformas så att en tillförlitlig 
redovisning främjas och förvaltade tillgångar skyddas.

• ESV:s allmänna råd till 22 § - Fyra ögonsprincipen
Utformning av organisation och rutiner Fördelning av uppgifter och ansvar på organisatoriska enheter 
och tjänstemän bör organiseras så att ingen person ensam kan handlägga ett ärende med ekonomiska 
konsekvenser
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181277-om-elektroniska-fakturor-till_sfs-2018-1277
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2003:770
https://www.esv.se/publicerat/ea-boken/?page=eabok_ch_7_sec_Statliga%20myndigheters%20elektroniska%20informationsutbyte
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2000606-om-myndigheters-bokforing_sfs-2000-606
https://www.esv.se/publicerat/ea-boken/?page=eabok_ch_4_sec_Myndigheters%20bokf%C3%B6ring


Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling

• Upphandlar kontrakt (avtal)

• Hanterar förfarandet – inte 
behovet 

• Utgår från EG-rättsliga principer
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De grundläggande principerna – gäller alltid

• Öppenhet 
Underlag, process och beslut ska vara klara, tydliga och förutsebara.

• Proportionalitet 
Våra krav ska vara anpassade till våra behov och kopplas till det som 
upphandlas. 

• Likabehandling 
Alla leverantörer ska ges samma möjligheter. Ingen får särbehandlas.

• Icke-diskriminering
Vi får inte begränsa konkurrensen gentemot leverantörer i andra EU- länder. 

• Ömsesidigt erkännande
Intyg och liknande från andra EU- länder ska accepteras som motsvarande           

svenska.
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Fördelar med upphandling
• Kontrollerad process, även i privat sektor

• Styra avtal

• Tillvarata konkurrens

• Tillgodose hela verksamhetens behov

• Säkerställa godkända leverantörer

• Minska risk för korruption

• Hållbar utveckling

• Skapar en god affär



Förfaranden enligt LOU

• Direktupphandling <615 312 kr 

• Förenklat förfarande mellan 615 312 kr och 

1 427 377 kr 

• Öppen upphandling >1 427 377 kr 

(Direktivstyrt)
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Varor av samma slag

• Identisk eller likvärdig användning

• Varor och tjänster som typiskt 
erbjuds av leverantörskåren inom 
aktuell marknad

• Köp under räkenskapsåret
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Alltid konkurrens?

• LOU gäller inte mot andra statliga myndigheter eller 
anställning

• Skyldigheten är att fråga – inte att få svar

• Det finns undantagsregler som minskar eller inte alls 
tillämpar konkurrens. 

• Undantagsregler ska användas och tolkas restriktivt 
Myndigheten har bevisbördan för tillräckliga skäl 
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Att inte följa LOU 



Överprövning och sanktioner

• Ansökan om överprövning är en begäran om att rätta 
eller göra om själva upphandlingen. Alla beslut kan 
överprövas – även beslut att inte genomföra eller 
avbryta en upphandling.

• Skadestånd blir endast aktuellt om upphandlingen är 
avslutad och leverantören kan visa att det varit ett fel i 
upphandlingen som lett till att leverantören förlorat 
kontraktet och till en ekonomiskt skada.  

• Otillåten direktupphandling är när upphandlingen 
felaktigt skett utan konkurrens. Avtalet kan då 
ogiltigförklaras och man kan dömas till skadestånd till 
fler än en leverantör och till upphandlingsskadeavgift.
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Kontrakt - Avtal



Avtal
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• Ett avtal är en överenskommelse vid en viss tidpunkt mellan två 
parter, om rättigheter och skyldigheter. Kommersiella avtal 
innefattar alltid en leverans och en betalning. 

• Ett avtal kan omfatta en specifik leverans av vara eller tjänst. 

• Ett avtal kan vara ett ramavtal.

• Ett avtal kan vara avropsavtal.



Ramavtal och avropsavtal
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• Ett ramavtal - är ett avtal där parterna kommit överens om 
villkor för avrop/beställningar under en viss period. Man kan 
teckna ramavtal med en eller flera leverantörer.

Om man tecknar ramavtal för samma sak med fler än en 
leverantör, ska det framgå vilken metod för val av leverantör 
som ska gälla för avrop; rangordning, annan fördelningsnyckel
eller förnyad konkurrensutsättning. 

• Ett avropsavtal - är ett avtal som bygger på ett ramavtal,  man 
beställer från ramavtalet genom avrop. 



E-handel



E-handel

• Statliga myndigheter ska genomföra sina 
beställningar elektroniskt 

• Styrning och kontroll
– Förattest
– Avtalstrohet

• Lätt att göra rätt
• Sparar tid
• Miljövänligt
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Leverans och fakturering



Leveranskontroll och fakturering

• Leveranskontroll
– Rätt produkt och antal
– Krav
– Installation
– Dokumentation
– Utbildningen

• Leverantören informeras om resultatet
• Elektronisk fakturering
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Summering



TACK FÖR I DAG!
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