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NUVARANDE LAGSTIFTNING 



TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF 

• En upphandlande myndighet ska anta antingen det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, 
eller det anbud som innehåller det lägsta priset. 

 

• Ekonomiskt mest fördelaktiga bedöms utifrån kriterier som är kopplade 
till föremålet för kontraktet.  

  

• Den upphandlande myndigheten ska ange hur utvärderingskriterierna 
kommer att viktas inbördes. Kriterieviktningen får anges som intervall 
med en lämplig största tillåtna spridning.  

 

• Om det enligt den upphandlande myndigheten inte är möjligt att ange 
viktningen av de olika kriterierna, ska dessa anges i fallande 
prioritetsordning.  

 

 

 



TILLDELNINGSKRITERIER I LOU/LUF 

Exempel angivna i  

12 kap. 1 § LOU 
Ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet  

Leverans- eller 

genomförandetid 

Miljöegenskaper 

Estetiska, funktionella och 

tekniska egenskaper  

Service och 

tekniskt stöd 
Driftskostnader 

Pris 

Kvalitet 

Kostnadseffektivitet 
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DE NYA DIREKTIVEN 

• Central bestämmelse är artikel 67 i LOU-direktivet och artikel 82 i LUF-direktivet. 

 

• Tilldelning ska alltid baseras på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

 

• Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ”ska fastställas på grundval av priset eller kostnaden 

genom en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis en analys av livscykelkostnader”. 

 

• Analysen får innefatta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, vilket ska bedömas på 

grundval av kriterier såsom kvalitetsaspekter, miljöaspekter och/eller sociala aspekter, som är 

kopplade till föremålet för det offentliga kontraktet i fråga.  

 

 



DE NYA DIREKTIVEN 

Exempel på kriterier för att bedöma det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet är: 

 

a) kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, 

utformning med tanke på samtliga användares behov, sociala, miljömässiga och innovativa 

egenskaper och handel och villkoren för handel, 

  

b) organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa 

kontraktet, om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på 

kontraktets fullgörande, eller 

  

c) eftermarknadsservice och tekniskt stöd samt leveransvillkor, såsom leveransdag, leveransprocess 

och leveranstid eller tid för fullgörandet. 

 

 

 



DE NYA DIREKTIVEN 

 

• Pris eller kostnad ska alltid ingå som en del av bedömningen. Det är dock tillåtet att 

upphandlande myndighet anger ett bestämt fast pris.  

 

• Regler om beräkning av livcykelkostnader införs. 

 

• Medlemsstaterna får förhindra eller begränsa användningen av priset eller kostnaden som det 

enda tilldelningskriteriet. 



DE NYA DIREKTIVEN 

 

• Tilldelningskriterierna får inte ha den effekten att de ger den upphandlande myndigheten 

obegränsad valfrihet. 

 

• Tilldelningskriterierna ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen. 

 

• Kriterieviktningen får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning. Om viktning 

inte är möjlig av objektiva skäl ska den upphandlande myndigheten ange kriterierna i fallande 

prioritetsordning. 
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DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN 

• Enligt Lagrådsremissen ska bestämmelserna om tilldelning, livscykelkostnad och viktning av 

kriterier införas i den nya lagens 16 kap.  

 

• Det övergripande begreppet ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” används på motsvarande 

sätt som i direktivet. 

 

• Underliggande tilldelningskriterier blir: 

        

       1. Pris (motsvarar tidigare ”lägsta pris”) 

  

       2. Kostnad (ett utökat kostnadsbegrepp där bl.a. livscykelkostnader kan ingå) 

  

       3. Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet (motsvarar tidigare ”ekonomiskt mest 

 fördelaktiga)  



DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN 

Ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet  

Bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet Pris 

Kostnad 



DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN 

Kostnad 

 

När utvärderingen sker på grundval av kostnad ska anbudets effekter i fråga om kostnadseffektivitet  

bedömas.  

 

Effekterna ifråga om kostnadseffektivitet kan bedömas genom en analys av kostnaderna under 

livscykeln för en vara, tjänst eller byggentreprenad. 

 

Livscykelkostnader kan vara kostnader för förvärv, användning, underhåll eller vid livslängdens slut. 

Det kan även vara kostnader för externa miljöeffekter om dessa kan fastställas till ett belopp i pengar 

och kontrolleras. 



DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN 

Bästa förhållandet 

Mellan pris och 

kvalitet 
Bästa förhållandet 

mellan pris och 

kvalitet 

Sociala aspekter 

Miljöaspekter 

Kvalitetsaspekter 

Obs: ej tillåtet att 

använda 

tilldelningskriterier som 

inte är kopplade till 

kontraktsföremålet. 



DEN SVENSKA IMPLEMENTERINGEN 

Förslaget i lagrådsremissen 

 

• Det finns inte på förslag att begränsa användningen av pris och kostnad som tilldelningskriterier. 

 

• Det anges inte uttryckligen att kostnadskriteriet kan ha formen av ett fast pris.  

 

• De exemplifierande listorna på tilldelningskriterier i direktivet införs inte i den svenska lagen. 

 

• Motsvarande bestämmelser ska införas avseende icke direktivstyrda upphandlingar men med 

vissa förenklingar.  

 



VAD GÄLLER UNDER MELLANTIDEN? 

• Begränsade skillnader i praktiken mot vad som gäller idag. 

 

• Eftersom begränsningen av användningen av pris/kostnad som ensam utvärderingsgrund är 

frivillig för medlemsstaterna kommer det inte att inverka på svenska förhållanden förrän om det 

eventuellt skulle införas i svensk lag.   

 



SAMMANFATTNING 

• ”Ekonomiskt mest fördelaktiga ” som ensamt överordnat tilldelningskriterium. 

 

• Pris kan fortfarande vara grund för tilldelning men nu som ett underordnat kriterium. 

 

• Övriga två underordnade kriterier blir kostnad och ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet”. 

 

• Begreppet livscykelkostnad införs som en del av utvärderingen av kostnader.  

 

• I stort så kommer motsvarande regler införas för upphandlingar under tröskelvärdena.  
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