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REMISSVAR (S2011/10312/RU) 

 ”På jakt efter den goda affären” – analys och erfarenheter av den 

offentliga upphandlingen (SOU 2011:73) 

 

I detta delbetänkande gör upphandlingsutredningen en översyn av 

regelverket för offentlig upphandling. En omfattande dialog har förts med 

intressenter. Problemen beskrivs ingående. Utredningen visar tydligt hur 

komplicerad den offentliga upphandlingen är och pekar på ett stort antal 

områden som behöver analyseras mer.  Utredningen vill med denna 

remiss få synpunkter på vilka av alla frågor som tas upp som utredningen 

ska arbeta vidare med. Utredningens förslag med konsekvensanalyser, 

kostnads- och finansieringsfrågor kommer i ett slutbetänkande.  

 
Den offentliga upphandlingens omfattning gör det möjligt att använda den 
för strategiska eller andra satsningar.  Krav ställs från olika 
intressegrupper att upphandlingen ska användas för att främja deras 
intressen. Den huvudsakliga utgångspunkten för översynen är den goda 
affären, ett begrepp myntat av utredningen. I detta ligger att tillgodose 
verksamheternas behov, inklusive kvalitativa aspekter, till lägsta möjliga 
totalkostnad. Hänsyn ska tas till miljön samt sociala och etiska 
konsekvenser samt varors och tjänsters livscykelkostnad. Det sistnämnda 
inkluderar t e x kostnad för produktens tillverkning, drift, avfall och 
skrotning. Även kostnaden för själva upphandlingsförfarandet bör vägas 
in, den s k transaktionskostnaden. Samtidigt anser utredningen att 
översynen ska bidra till att förenkla den offentliga upphandlingen. Det 
ligger enligt Saco nära till hands att se en konflikt mellan dessa ambitioner.  
Allmänt sett anser Saco att man bör vara försiktig med att lägga in nya och 
fler målsättningar i den offentliga upphandlingen. Den är komplicerad 
redan som den är.  
 
Under arbetet med detta delbetänkande skrev Saco till utredningen att 
Saco inte tycker att det finns anledning att utöka utrymmet för sociala 
hänsyn i upphandlingsprocessen. I den mån sociala hänsyn ska tas bör det 
ske i formen av särskilda villkor för kontraktets utförande. Där finns ett 
stort utrymme som idag inte utnyttjas fullt ut. Denna bedömning står fast. 
Istället bör man fokusera på effektivitet och stödjande åtgärder för metod 
och uppföljning.  
 
Utredningen diskuterar vikten av upphandlingskompetens. Bristande 
kunskaper om hur marknader och produkter utvecklas riskerar att leda till 
dåliga upphandlingar. Inte minst den aktuella diskussionen om 
upphandlingar av entreprenader inom vård och äldreomsorg har visat på 
svårigheterna att göra korrekta och effektiva upphandlingar. Saco vill 
understryka förfrågningsunderlagets betydelse och hur det utformas. 
Detta gäller särskilt vid upphandlingar av tjänster som ska utövas under 
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en längre tid och där man vill säkerställa en viss kvalitet. Om 
upphandlaren vill säkerställa en viss kvalitet ställs denne inför flera frågor; 
vilken grad av detaljstyrning kan krävas i förfrågningsunderlaget? 
Detaljstyrning ställs mot större frihet för utföraren varvid frihet kan 
inspirera till nya och effektivare arbetssätt.  Hur kan större frihet i 
utförandet kompletteras med noggrannare uppföljning?  
 
Saco instämmer i att det behövs mer utbildning i upphandling för 
myndighetsledningar, upphandlare och företag. Sådan bedrivs idag vid ett 
par lärosäten. Utredningen nämner också möjligheten att inrätta en 
professur i offentlig upphandling, vilket Saco ser positivt på.  Inte minst 
EU:s inre marknad och de direktiv som kommit om upphandling ställer 
nya och högre kunskapskrav. 
 
ILO:s konvention nr 94   
   
Utredningen tar upp frågan om en eventuell ratifikation av ILO-konvention 
94 och anser att aspekterna ligger utanför utredningens uppdrag. 
Utredningen kommer därför inte att behandla frågan i det fortsatta 
arbetet. Saco stödjer det ställningstagandet. Saco menar att det är 
nödvändigt med en översyn av den praktiska tillämpningen av 
konventionens krav för att avgöra om det – förutom att vara rättsligt 
möjligt – är lämpligt att ratificera konventionen. En komplikation är 
exempelvis fastställande av ”inte mindre gynnsamma lönevillkor”. 
Kollektivavtalen i Sverige reglerar i stor utsträckning inte själva lönenivån. 
Dessa innehåller i stället principer och kriterier för lönesättningen. 
Kollektivavtal som stipulerar individuell lönesättning förutsätter till och 
med lönespridning. Om Sverige skulle ratificera ILO-konventionen skulle 
det innebära en skyldighet att garantera lönevillkor som inte är ”mindre 
gynnsamma” än vad som följer av bland annat kollektivavtal. Hur 
fastställer man det när det gäller dessa avtal? Många gånger förutsätter 
också kollektivavtalens arbetstidsregler en lokal anpassning eller till och 
med avvikelser inom vissa ramar, som kan vara svåra att förena med 
konventionens krav. 
 
Medlemsförbunden Sveriges Läkarförbund och Akademikerförbundet SSR 
har lämnat yttranden som bifogas. Bland annat framförs synpunkten att 
beloppsgränsen för direktupphandlingar behöver höjas. En högre mer 
flexibel gräns kan ge bättre möjligheter för små och medelstora företag att 
få avtal. 
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