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Förord	  
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Jag vill börja med att tacka jur. dr Andrea Sundstrand för sin tid och sitt 
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Universitet och därefter som handledare vid framställandet av denna uppsats. 

 

Dessutom vill jag rikta ett stort tack till advokat John Hane på Foyen 

Advokatfirma för den ovärderliga input och det stöd vid utvecklandet av denna 

uppsats, samt till alla på Foyen Advokatfirma för en mycket lärorik och 

spännande tid under min praktik hos Er. 

 

På ett personligt plan vill jag tacka ett antal vänner som ställt upp för mig 

under hela utbildningen. De har fått korrekturläsa mycket text samt fått agerat 
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Slutligen vill jag tacka mina föräldrar Bo Eriksson och Hercy Eriksson för det 

eviga stödet och tilltron – Vi lyckades!    

 

 

 

Stockholm i februari 2014 

 

 

 

Juan-Felipe Eriksson 
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Sammanfattning	  
 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en jämförelse samt utredning 

gällande upphandling och samverkan inom byggnadsentreprenadskontrakt. 

Uppsatsen begränsas till det som kallas för den ”klassiska sektorn” och har sin 

utgångspunkt i det tills nyligen gällande EU-direktiv för den sektorn. 

 

Häri förklaras kort de allmänna rättsprinciperna för all offentlig upphandling 

och genomförandet av EU-direktiv inom offentlig upphandling vad gäller 

byggentreprenader, varor och tjänster i Sverige, Spanien och England.  

 

Specifika samverkansformer inom byggentreprenad förklaras och analyseras 

med bas i de nationella lagstiftningarna och jämförelserna som görs är för att 

finna de potentiella skillnaderna i genomförande vad gäller 

upphandlingsformer, utvärderingskriterier och kontraktsmodeller. Även 

skillnader i tolkning och genomförande av EU-direktiv i nationell rätt 

analyseras. Detta för att komma fram till om det finns olika arbetssätt vid 

upphandlingar och genomförande av byggentreprenader, i jämförelseländerna, 

som bör genomföras i Sverige.  
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Förkortningar	  
 
 
EU-direktivet för den klassiska sektorn – Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/18/EG om samordning vid förfarandena vid offentlig 
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster – direktiv för den 
”klassiska sektorn” 
 
Council Directive 93/37/EEC concerning the co-ordination of procedures for 
the award of public contracts – direktiv 93/37 
 
Council Directive 71/305/EEC concerning the co-ordination of procedures for 
the award of public works contracts – direktiv 71/305  
 
 
LOU  –  Lagen (2007:1092) om offentlig upphandling 
 
ÄLOU – Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling  
 
LCSP – Ley de 30 de octubre 2007 de Contratos del Sector Publico 
 
PCR – Public Contracts Regulations 2006 
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1.1	   Syfte	  och	  frågeställning	  
 

Syftet med denna uppsats är att utröna och jämföra de vanligast 

förekommande samverkansformerna inom byggnadsentreprenader ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv.  

 

De samverkansformer som kommer belysas i framställningen är 

koncessioner, konkurrenspräglad dialog, partnering och strategisk 

partnering. ’Så väl i Sverige som i övriga EU-medlemsländer är det vanligt 

att upphandlande myndigheter samarbetar i mer eller mindre fasta former 

vid genomförandet av upphandlingar.’1 Utgångspunkten kommer vara den 

EU-rättsliga regleringen inom offentlig upphandling och en internationell 

jämförelse. Ramen för den internationella jämförelsen kommer vara en 

jämförelse mellan Sverige, Spanien och England vad gäller 

upphandlingsformer, utvärderingskriterier och kontraktsmodeller.  Detta 

kommer även innefatta en analys av huruvida gällande EU-direktiv tolkats 

förenligt med jämförelseländernas nationella lagstiftning. 

 

För att uppfylla syftet kommer följande frågor att besvaras: 

- Finns det skillnader i tillämplig lagstiftning mellan Sverige, England 

och Spanien vad gäller upphandlingsformer, utvärderingskriterier och 

kontraktsmodeller? 

- Finns det skillnader i genomförandet av gällande EU-direktiv emellan 

länderna? Har de tolkningar som gjorts lett till en mer pragmatisk 

byggprocess som därmed lett till ekonomiskt bättre upphandlingar? 

- Om tolkningarna lett till olika resultat i nationell lagstiftning, vad beror 

detta på? 

- Vilka risker eller hinder finns det vid användandet av 

samverkansformer vid byggupphandlingar vad gäller konkurrens, 

kvalité och kostnadseffektivitet i jämförelseländerna? Är dessa 

eventuella risker eller hinder förenliga med idag gällande lagstiftning?   

 

                                                
1 Helena Rosén Andersson, Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willqvist, Nathalie Svensson- Lagen 
om offentlig upphandling – En kommentar, 1u 2013 s 256 
2 Se exempelvis, Claes Sandgren Är rättsdogmatiken rättsdogmatisk Tidskrift för   
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1.2	   	  Metod	  	  
 

Juridisk metod tycks vara svårdefinierat och det har fört med sig 

omfattande debatt inom doktrinen.2 Den som tycks vara oftast 

förekommande är den rättsdogmatiska metoden. Rättsdogmatiken och 

beteckningen ”dogmatiska” vad gäller rättsvetenskapliga framställningar 

används ofta, dock utan att närmare förklaring till metoden görs.3  Enligt 

Sandgren gäller den även om det vid närmare granskning är oklart vad 

rättsdogmatiken står för och att uppfattningar överlappar om dess faktiska 

innebörd.4 Sandgren menar vidare att rättsdogmatiken bestäms av att 

rättskällorna ska användas och att dessa ska användas i enlighet med 

rättskälleläran och att det är systematiseringen som gör rättsvetenskapen 

vetenskaplig.5 Således kan man här komma till slutsatsen att 

rättsdogmatiken utgöras av en systematisering av gällande rätt.   

 

Därutöver är det här viktigt att nämna den komparativa metoden. Denna 

metod definieras av Strömholm som ett rationellt, i princip lagbundet och 

likformigt sätt att behandla ett visst material för att få svar på en viss typ av 

frågor.6 Bogdan menar att den komparativa metoden och komparativ rätt 

först kan komma på tal och användas när syftet med arbetet är att utröna 

och vidare bearbeta likheter och olikheter, där jämförelsen är kärnan.7 

 

Med detta sagt kommer metoden som tillämpas i denna uppsats vara den 

rättsdogmatiska metoden, med tillämpning av rättskälleläran. Detta gäller 

övergripande för uppsatsen då det som kommer att analyseras och jämföras 

är just olika systematiseringar av gällande rätt i jämförelseländerna. I de 

internationella jämförelser som kommer göras ska den komparativa 

metoden användas och likheter och olikheter jämföras, samt om det finns 

olika praktiska lösningar som man med fördel bör införa i Sverige. 

                                                
2 Se exempelvis, Claes Sandgren Är rättsdogmatiken rättsdogmatisk Tidskrift för   
Rettsvitenskap, nr.4-5 2005 s. 649 (cit: Sandgren)  och Aleksander Peczenik Juridikens 
Allmänna läror SvJT 2005 (cit:Peczenik). 
3 Sandgren s. 649 
4 Sandgren a.a. 
5 Sandgren a.a. 
6 Stig Strömholm – Har den komparativa rätten någon metod? i SvJT 1972 s. 456-465 
7 Michael Bogdan, Komparativ rättskunskap 1 u s. 22 
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1.3	   Avgränsning	  
 

Denna uppsats ska avgränsas på så sätt att upphandling inom 

försörjningssektorerna inte kommer belysas. Upphandling för områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster kommer att avgränsas bort. 

Detta då arbetets fokus skulle gå förlorat då sammanställningen skulle bli 

allt för vid. I synnerhet vid den planerade internationella jämförelsen. 

 

Inledningsvis kommer i en kortare introduktion förklara upphandling inom 

den ”klassiska sektorn”. Uppsatsen kommer därmed inte att belysa 

upphandling av varor. Detta för att det ligger utanför den huvudsakliga 

målsättningen. Vad gäller upphandling av tjänster kommer dessa inte att 

belysas mer än i de fall de knyter an till byggupphandlingar, företrädesvis 

inom byggkoncessioner och partnering inom byggentreprenader. 

 

 Den jämförande delen kommer att begränsas på så sätt att utgångspunkten 

kommer vara gällande EU-direktiv, ett nytt direktiv är genomröstat och 

kommer genomföras inom 2 år 8 men det förslaget kommer helt att bortses 

ifrån i denna framställning. Endast idag gällande direktiv och författningar 

kommer att beaktas genomgående vad gäller både svensk rätt och 

jämförelseländerna. 

 

Den internationella jämförelsen i denna uppsats kommer att begränsas till 

att jämföra Sverige, Spanien och England. Ett brett perspektiv på 

byggupphandling inom EU kommer inte göras. Avgränsning görs till dessa 

länder med anledning av det omfattande material och ingående arbete som 

skulle krävas för att med kvalité kunna uppnå resultatet med arbetet. Även 

de språkliga begränsningarna vid ett en större jämförelse leder till denna 

avgränsning.  Jämförelserna kommer vidare att avgränsas till att beakta 

upphandlingsformer, utvärderingskriterier och kontraktsmodeller, samt 

genomförandet av EU-direktiv i nationell rätt. 

 

                                                
8 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.542569/upphandlingsdirektivet-antaget 
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1.4	   	  Ämne	  
 

Ämnet för denna uppsats är offentlig upphandling. Endast den ”klassiska 

sektorn” av offentlig upphandling kommer belysas. Internationell 

jämförelse görs med utgångspunkt i gällande EU-direktiv för den klassiska 

sektorn.9 Fokus kommer vara på upphandlingar inom byggentreprenader 

samt att belysa utvecklingen av samverkansformer däri. Det ska utrönas 

förekomsten och lagenligheten av samverkansformer inom 

byggupphandlingar samt om diskrepanser eller godtagbara skillnader finns 

i de nationella implementeringarna och tolkningarna av direktivtexten. 

Arbetet kommer därmed beakta den lagstiftning som genomförts i 

jämförelseländerna i och med införandet av EU-direktivet inom den 

”klassiska sektorn”. För England är det Public Contracts Regulations 2006 

och Spanien; Ley de Contratación Publica – LCSP och Sverige; Lagen 

(2009:1091) om offentlig upphandling. 

 

1.5	   Disposition	  	  
 

Denna uppsats kommer att ha följande disposition: kapitel 2 kommer att 

kort introducera den offentliga upphandlingen och dess allmänna principer. 

EU-rättsliga regleringar kommer att förklaras samt EU-direktivets 

implementering i jämförelseländerna. I kapitel 3 kommer vidare de 

vanligaste samverkansformerna att förklaras; koncessioner, 

konkurrenspräglad dialog, partnering och strategisk partnering. Varje 

samverkansform ska även analyseras med jämförelseländerna. I kapitel 4 

kommer resultatet av jämförelserna länderna emellan och gällande EU-

direktiv att analyseras och eventuella praktiska ändringsförslag att läggas 

fram med sammanfattande slutsatser.  

 

 

 

 

 

                                                
9 Direktiv 2004/18/EG. 
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2.	   Grunden	  i	  all	  offentlig	  upphandling	  
 

Offentlig upphandling är ett omfattande område. Stater, myndigheter, och 

statligt ägda bolag ska alla köpa in varor, tjänster och infrastruktur för att 

driften av de nödvändiga samhällsfunktionerna och utvecklingen av 

samhället ska fungera. Enligt rapporterad statistik från medlemsstater till 

Europakommissionen uppgick de publicerade inbjudningarna att lämna 

anbud under 2010 till 340 miljarder €.10 I Sverige är den offentliga 

upphandlingen en stor del av de statliga kostnaderna och uppgår till ca 500 

miljarder SEK årligen.11  

 

All offentlig upphandling styrs av fem allmänna rättsprinciperna. Dessa är 

likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminerande, principen 

om öppenhet/förutsägbarhet och proportionalitetsprincipen. Dessa principer 

gäller i alla faser av en upphandling och till förmån för alla leverantörer 

som deltar och som kan komma att delta.  Dessa allmänna rättsprinciper 

omnämns i det gällande EU-direktivet och har genomförts i svensk 

lagstiftning genom 1 kap 9§ LOU.  

 

2.1	  EU	  regleringen	  
 

EU har en mycket stor påverkan på upphandlingsjuridiken i Sverige. Detta 

beror givetvis i första hand på det svenska medlemskapet i Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsrådet (EES) som senare blev Europeiska Unionen. 

EU-rätten har företräde och direkt effekt.12 Direkt effekt i detta 

sammanhang innebär kort; att part, oberoende av svensk lagstiftning, kan 

åberopa EU-rätten direkt i en svensk rättsprocess. Detta får stor effekt på 

rättsutvecklingen i såväl juridiska som politiska sammanhang, även på 

upphandlingsområdet.  Sundstrand menar att de allmänna rättsprinciperna 

utvecklas av EU-domstolen som komplement till primär och 

                                                
10 Comission Staff Working Document Annual Public Procurement Review 2012 s. 7 
11 Konkurrensverket- Siffror och fakta om offentlig upphandling Rapport 2011:1 s. 5 
12  Ulf Bernitz & Anders - Kjellgren Europarättens rättens grunder, 4u s. 85 
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sekundärrätten.13 Allmänna rättsprinciper kan komma till olika uttryck, 

beroende på vilka områden de används och beror på EU-domstolens praxis 

på ett visst område.14 ’För upphandlingsområdet är 

likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering p.g.a 

nationalitet, principen om öppenhet, proportionalitetsprincipen och 

principen om ömsesidigt erkännande de allmänna rättsprinciper som är av 

störst betydelse’15  

 

Utvecklingen av EU-rättsliga regleringar inom offentlig upphandling har 

pågått i ca 40 år.16 Det första direktivet17 kom till i början av 1970-talet och 

hade som övergripande målsättning att ta bort barriärer för fri rörlighet och 

fri etablering när det gällde offentlig upphandling mellan medlemsländer.18 

Detta direktiv harmoniserade inte offentlig upphandling, utan koordinerade 

så långt som möjligt nationella regleringar och metoder.19 

 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet utvecklades den EU-

rättsliga regleringen till att inkludera flera direktiv för 

försörjningssektorerna med målsättningen att öppna den interna marknaden 

ytterligare samt skapa en konkurrenskraftig men kommersiellt rättvis och 

flexibel marknad.20 Inom den ”klassiska sektorn” tillkom direktiv 93/37 

EG.  

Den nämnda utvecklingen mot en öppnare och konkurrenskraftigare 

marknad för offentlig upphandling krävde ytterligare utveckling. 

Upphandlande myndigheter/enheter ansågs behöva förenklas och 

förtydliganden för deras arbete i och med nya arbetssätt med e-upphandling 

och elektronisk kommunikation. Detta för att uppnå ökad effektivitet och 

                                                
13 Andrea Sundstrand- Offentlig upphandling- primärrättens reglering av offentliga kontrakt, 
Jure, 2012 s. 42  
14 a.a 
15 a.a  
16 Comission Staff Working Paper Evaluation Report-Impactand Effectivness of EU Public 
Procurement Legislation s. 7 
17 Council Directive 71/305/EEC concerning the co-ordination of procedures for the award of 
public works contracts 
18 a.a not 16 
19 a.a not 16 
20 a.a  not 16 s. 9 
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transparens vid offentliga upphandlingar.21 För bland annat dessa ändamål 

infördes direktiv 2004/18/EG inom den ”klassiska sektorn”.  

 

2.2	  Europarättslig	  reglering	  genomförd	  i	  Sverige	  
 

Den svenska upphandlingslagstiftningen för den ”klassiska sektorn” 

uppdelad i två lagar; den första lagen var ÄLOU och den andra i idag 

gällande LOU. ÄLOU genomförde direktiv 93/37 för den ”klassiska 

sektorn”. 

 

Skillnaden mellan dessa två lagar ligger givetvis i att gällande EU-direktiv 

genomförts men mer praktiskt kan ses att LOU förtydligar vad som måste 

beaktas i all offentlig upphandling genom principerna i 1kap 9§ LOU. 

Detta kan jämföras med ÄLOU:s 1 kap 4§ som talar om att all offentlig 

upphandling ska göras så att man utnyttjar konkurrensfördelar och att 

upphandling genomförs affärsmässigt. Denna ändring måste ändå ses ha 

haft en stor inverkan i hur upphandlingar genomförts. Eftersom uttrycket 

”affärsmässighet” ger ett mycket större utrymme för den upphandlande 

myndigheten att använda sin kompetens för att förhandla fram de 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller för den delen stoppa en 

pågående upphandling. Ett exempel på detta är rättsfallet RÅ 2008 ref 35 

där bland annat affärsmässighet var en av grunderna till att det ansågs 

godtagbart att avbryta en upphandling där endast en anbudsgivare kvarstod. 

 

Att affärsmässighet inte längre står reglerat i lag kan å andra sidan ses som 

något juridiskt sett fördelaktigt då konkurrensen vid anbudsgivning 

säkerställs på ett bättre sätt genom att man kommer ifrån den potentiella 

godtycklighet som kan bli resultatet av för mycket flexibilitet i jakten på 

billigaste anbudet. Detta kan visserligen leda till merkostnader vid 

upphandlingar och man riskerar som upphandlande myndighet att 

upphandlingar fördröjs på grund av överprövningar men de striktare 

lagkraven som 1 kap 9§ LOU ger, gör också att upphandlingar förbereds 

                                                
21 a.a not 16 
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mycket bättre vilket långsiktigt bör ge bättre upphandlingar både i resultat 

och ekonomi.       

 
 
2.3	  Europarättslig	  regleringen	  genomförd	  i	  England	  

 
Implementeringen av det gällande EU-direktivet för den klassiska sektorn 

gjordes i England (England, Wales, Nordirland) genom Public Contracts 

Regulations 2006 (PCR) som trädde I kraft 31:a januari 2006. 

Den brittiska lagstiftaren har traditionsenligt valt att reglera upphandlingar i 

så liten mån som möjligt och på så sätt lagt mycket mer ansvar hos de 

upphandlande myndigheterna.22 Detta ser man också i PCR som ofta 

internationellt ses som ett övergripande dokument med strategier istället för 

en mer detaljstyrande lag.23  

 

Detta gör att det vid en engelsk upphandling inte finns omfattande 

begränsningar vad gäller kontraktstyper eller upphandlingsformer så länge 

minikraven från direktivet och därmed PCR upprätthålls.  

 

2.4	  EU	  regleringen	  genomförd	  i	  Spanien	  
 

Den spanska upphandlingsrättsliga lagstiftningen har även denna en lång 

utveckling bakom sig. Så tidigt som 1877 började man lagreglera 

samarbeten mellan privata företag och stat vid byggen av infrastruktur.24 

Den spanska upphandlingslagstiftningen utvecklades och allt eftersom EU-

direktiv följde den spanska lagstiftaren med i flera delar. EU-direktivet för 

den ”klassiska sektorn” genomfördes genom Ley 30/2007, de 30 de 

octubre de contratos de Sector Público (LCSP). Denna lag är omfattande 

och detaljrik, den förtydligar vad gäller exempelvis garantitider, 

kontraktsmodeller och upphandlingsformer. Att den spanska lagstiftningen 

på området är mer omfattande och detaljerad än både dess engelska och 

svenska motsvarighet är tydligt. Detta beror troligast på att det vid 

implementeringen av den spanska lagen intogs en plan att inte bara 
                                                
22 Arrowsmith mfl, Competitive dialogue in EU Procurement s 186. (cit Arrowsmith mfl) 
23  Alfredo Del Cano mfl - new paradigms for public procurement in construction projects 
24 http://noticias.juridicas.com/articulos/15-Derecho%20Administrativo/200910-
43829474723947563.html 
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genomföra EU-direktivet utan att också att förtydliga den spanska 

upphandlingslagstiftningen för att kunna passa in i ett globalt 

reformarbete.25 Morena menar att man vid implementeringen tog i 

beaktande åsikter från flera delar av det spanska upphandlingsområdet; 

både akademiker, upphandlande myndigheter/enheter och anbudsgivare 

vilket ledde till den omfattande lagstiftningen.26  

 

Här kan man sammanfattningsvis säga att även om EU-direktiven, som ska 

genomföras av medlemsstaterna, visserligen är de samma kan man tydligt 

se att viljan att lagstifta skiljer sig åt, liksom hur detaljerad lagstiftningen 

ska vara. Detta bör i sin tur leda till olika infallsvinklar vad gäller 

samverkansformer inom byggupphandlingar som kommer att belysas 

fortsättningsvis. 

 

3.1	  De	  vanligast	  förekommande	  samverkansformerna	  
 
En viktig påpeka måste göras tidigt att en samverkansform inte är en 

entreprenadform eller en ersättningsform.27 Samverkansformen kan alltså 

beslutas i samband eller inom upphandlingen men upphandlingen måste 

ändå ske, vanligen med något av förfarandena; öppet, selektivt eller 

förhandlat förfarande. I öppet förfarande får alla intresserade leverantörer 

lämna anbud.28 I ett selektivt förfarande får endast inbjudna sökanden 

lämna anbud29 och förhandlat förfarande där endast inbjudna sökanden får 

lämna anbud och förhandling sker med flera potentiella leverantörer.30 I ett 

mellanting mellan öppet och selektivt förfaranden återfinns 

konkurrenspräglad dialog som kan användas i särskilt komplicerade 

kontrakt31 och belyses ytterligare i kap 3 nedan. 

 

                                                
25http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.57/relcategoria.208/relmenu.3/c
hk.b6d3a1b1638208a89ca144c7c1e19014 - Observatorio Contratación Pública Julian De la 
Morena Lopez, Universidad de Castilla – La Mancha (cit: Morena)  
26 a.a  
27 Gösta Fernström- Handbok i partnering, 2012 s 71 (cit: Fernström) 
28 Andrea Sundstrand – Offentlig upphandling- en introduktion 1u 2013 s 128 (cit: Sundstrand-
intro) 
29 a.a s 129 
30 a.a s 130 
31 a.a s 137 
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Samverkansformer inom byggentreprenader är av sin natur något som 

måste vara flexibelt. Man vet i de allra flesta fall vad resultatet är tänkt att 

bli men vägen dit kan variera på grund av att de miljömässiga, ekonomiska 

eller tekniska förutsättningarna som gör att de första tilltänkta lösningarna 

ändras eller att bättre förslag utvecklas med tiden.  

 

Att som upphandlande myndighet/enhet i denna verklighet söka upphandla 

en byggnadsentreprenad som både når upp till de höga krav som ställs vad 

gäller kostnader och funktionalitet. Samtidigt som man som myndighet 

måste hålla sig inom LOU:s ramar och försöka få in anbud från potentiella 

entreprenörer i andra av EU:s medlemsländer när kontraktsvärde är över 

tröskelvärden. Detta torde onekligen bli en svår uppgift. 

 

Det är här som olika samverkansformer är av intresse. En samverkansform 

definieras häri som ett kontraktuellt samarbete mellan den upphandlande 

myndigheten/enheten och en eller ibland flera entreprenörer för att nå ett 

gemensamt satt resultat av antingen en byggnad, infrastruktur eller delar 

av löpande underhåll. Följande avsnitt kommer att förklara de vanligaste 

samverkansformerna baserat på den ovan givna definitionen samt jämföra 

dessa mellan länderna och se till hur de implementerats och tolkats i 

nationell lagstiftning.      

 

3.2	  Koncessioner	  
 

En koncession är en kontraktsform där den ekonomiska risken för 

målsättningen med koncessionen fördelas mellan den upphandlande 

myndigheten/enheten och koncessionshavaren, den som tilldelas 

kontraktet. Koncessionsavtal blir således en form av offentligt-privat 

samverkan och skiljer sig därmed från offentligt-privat partnerskap som 

grundar sig på avtal.32 Skillnaden från ett ordinarie upphandlingskontrakt, 

internationellt vanligen kallat design-bid-build kontrakt, är att 

entreprenören får en rätt att utnyttja objektet eller tjänsten som 

tillhandahålls för en tid framåt och ta betalt av brukarna. Detta för att på så 

                                                
32 Mühlenbock mfl. s. 491 
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sätt tjäna in sin andel i projektet.33 Koncessioner används vanligen för 

byggentreprenader.34 Koncessioner är ett alternativt sätt för den 

upphandlande myndigheten/enheten att finansiera en investering i tjänster 

och infrastruktur för offentlig verksamhet. Koncessioner är mycket vanligt 

förekommande i Spanien, speciellt när det gäller bygget av motorvägar och 

lagstiftning för denna typ av kontrakt har funnits sedan 1967.35 

 

Även i Spanien har man sett att när de ekonomiska riskerna som förskjuts 

till koncessionshavaren är för stora, förlorar projekten sin ekonomiska 

bäring. Därför ställer den upphandlande myndigheten/enheten ofta 

ekonomiska garantier.36 Ett problem med vägkoncessioner, liksom i andra 

koncessioner blir ju såklart att bedöma eller garantera vissa trafikflöden 

eller inträden som slutligen blir koncessionshavarens intäkter. Problemet 

återgår här till att vara hur man förlägger den ekonomiska risken på ett 

sådant sätt att det lockar tillräckligt många anbudsgivare för att få en bra 

konkurrens. Lösningen på problemet ser olika ut i Europa. Enligt Baez & 

Vassallo använder man i England DBFO-kontrakt (design, bygg, 

finansiering, drift) där man i satta skalor länkar intäkter och bonusar till 

”performance based indicators” det vill säga bonusar till 

koncessionshavaren som baserar sig på ett väl utfört arbete i form av 

exempelvis säkerhetsarbete, tillgänglighet och dylikt. 

 

Detta ska jämföras med inställningen i Spanien där risken får ligga kvar 

hos koncessionshavaren i större utsträckning.37  I Spanien upphandlas 

vägkoncessioner genom ett öppet förfarande där den upphandlande 

myndigheten/enheten sätter maxinivåer för varje passage på den tilltänkta 

vägen som sedan får indexregleras årsvis.  

 

 Här ses en stor skillnad på de kontraktsformer som kan användas. Följden 

blir ju dock förhoppningsvis den samma. Vilken väg är då bäst att gå? En 
                                                
33 Kristian Pedersen- Upphandlingsrättens grunder 3u s. 144 (cit. Pedersen) 
34 a.a 
35 Maria de los Angeles Baez & José Manuel Vassallo - Private concession contracts for toll 
roads in Spain: Analysis and recommendations (cit. Baez & Vassallo) 
36 a.a 
37 a.a 
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koncession stor, som liten kräver mycket arbete. När det gäller något så 

stort, till exempel ett vägbygge, blir såklart både komplexiteten avgörande 

vid upphandlingen samt dem ekonomiska gränserna som projektet har. Det 

är för det mesta inte en godtagbar lösning att gå tillbaka till de styrande 

politikerna och begära mer pengar. Detta måste dock ställas i jämförelse 

med att genomförandet måste vara flexibelt nog för att ta upp och premiera 

bättre lösningar som blir till under genomförandet. Därför är den lösning 

som används i Spanien troligen den bästa vägen att gå. Med öppet 

förfarande lämnar man möjlighet för flera anbud och man tvingas då vara 

mycket tydlig med urvalskriterierna och hur dessa rangordnas. På sikt bör 

leda till färre problem under genomförandet när man har som 

upphandlande myndighet/enhet arbetat fram ett mycket tydligt 

förfrågningsunderlag.   

 

3.3.1	  Konkurrenspräglad	  dialog	  vad	  är	  det?	  	  	  
 

Konkurrenspräglad dialog tillkom med införandet av EU direktivet för den 

klassiska sektorn. Konkurrenspräglad dialog regleras i Sverige i 4 kap 10-

21§§ LOU. Det är ett förfarande varvid den upphandlande myndigheten 

inleder samtal med potentiella anbudsgivare med målsättningen att finna 

bästa lösningen för det kommande projektet som myndigheten vill 

genomföra.  

 

Konkurrenspräglad dialog kan sägas utgöra ett undantag från huvudregeln i 

LOU att öppet eller selektivt förfarande ska användas.38 Det ska enligt Falk 

användas undantagsvis och det krävs att kontraktet är så komplicerat att det 

är omöjligt eller i vart fall mycket svårt att tilldela med de ordinarie 

förfarandena öppet eller selektivt. Falk menar också att den 

konkurrenspräglade dialogen fyller ett gap i regelverket som inte kan fyllas 

med förhandlat förfarande39 exempelvis vid för förhandlat förfarande 

                                                
38 Jan-Erik Falk- Lagen om offentlig upphandling- En kommentar 2u 2011, Jure, s.194 (cit J-E 
Falk) 
39 a.a  
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otillåtna alternativa anbud (4 kap 2b§) eller om det som ska upphandlas är 

av sådant slag eller av sådan risk att totalpris inte kan ges (4kap 2h§).40 

 

3.3.2	  Konkurrenspräglad	  dialog	  i	  Europa	  
 

Sett ur ett europeiskt perspektiv har Arrowsmith41 påtalat att 

konkurrenspräglad dialog skapades för att möta ett behov hos vissa 

medlemsländer att ha ett förfarande med tillräcklig flexibilitet. För att 

kunna maximera värdet av investeringen för den upphandlande 

myndigheten vid komplexa projekt, utan att för det förlora balansen vad 

gäller de allmänna rättsprinciperna, som exempelvis transparens vid 

upphandling.42    

 

De flesta medlemsländerna har enligt Arrowsmith valt att i stort kopiera 

direktivtexten angående konkurrenspräglad dialog och endast göra mindre 

anpassningar vid implementering till nationell reglering, som exempel kan 

nämnas krav på att annonsera en upphandling både i nationell press och 

enligt krav på annonsering i EU.43 

 

3.3.3	  Konkurrenspräglad	  dialog	  i	  England	  
	  

Konkurrenspräglad dialog är infört i PCR 18:e kapitel som i mångt och 

mycket speglar direktivtexten och kan nog ändå ses som detaljerad 

lagstiftning. 

 

Konkurrenspräglad dialog är en upphandlingsform som använts mycket i 

England och England. Under perioden 2006-2009 annonserades det ut 

1 390 upphandlingar där konkurrenspräglad dialog skulle användas.44 

Anledningen bakom denna omfattande användning är enligt Arrowsmith att 

konkurrenspräglad dialog har gett och ger den upphandlande myndigheten 

bättre möjligheter till kontroll av slutprodukten. Det bidrar till ökad 

                                                
40 a.a s157-158 
41 Sue Arrowsmith & Steen Treumer (Red) - Competitive dialogue in EU Procurement 1u 
Cambridge University Press 2012 (cit Arrowsmith mfl) 
42 a.a  s 22 
43 a.a s 33 
44 Arrowsmith mfl s 152 
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transparens och ger mer värde för varje investering jämfört med 

arbetsformer som användes före konkurrenspräglad dialog var en 

möjlighet.45  

 

Empirisk forskning46 har visat att i tiden innan konkurrenspräglad dialog 

använde man sig av förhandlat förfarande som på ett specifikt strukturerat 

sätt konkurrensutsattes.47 Man kan således se att det praktiska livet fann 

lösningar som nog sträckte den dåvarande lagstiftningen tills ändringen 

som behövdes kom till. 

 

Dock har dess användning i upphandlingar varit så pass omfattande att det 

har uttalats av ansvarig brittisk minister att utvecklingen från myndigheters 

sida ska vara att minska användningen av konkurrenspräglad dialog, som 

ett led i att minska kostnader och ledtider i offentlig upphandling.48 

Anledningen till detta har varit enligt Arrowsmith med flera att en 

utveckling har skett i England där man har frångått förhandlade förfarandet 

och utan att närmare specificera anledning valt konkurrenspräglad dialog. 

Detta i upphandlingar som sträcker sig långt ifrån dess målsättning, där 

exempelvis, catering, transportbilar och skyddskläder upphandlats med 

konkurrenspräglad dialog.49 

 

 Ur ett akademiskt perspektiv har bristen av vägledande domar ansetts vara 

ett hinder i England men anledning till bristen är att; även om 

upphandlingsformens användning är omfattande, är intresset att överpröva 

en upphandling begränsat. Eftersom förfarandet är allmänt accepterat av 

upphandlande myndigheter och anbudsgivare och kostnaderna för att driva 

processer är för högt.50 Dessa anledningar har också framkommit i 

                                                
45 Arrowsmith mfl s. 206 
46 Peter Braun - Strict Compliance versus commercial reality: The practical application of EC 
Public Procurement Law to the UK’s Private Finance Initiative (2003) 9 European Law 
Journal, s 575   
47 Arrowsmith mfl s. 190 
48 Francis Maude- tal genomfört i November 2011: www.cabinetoffice.gov.uk/news/crown-‐and-‐
suppliers-‐new-‐way-‐working 
49 Arrowsmith mfl s 202 
50 a.a s. 53-54 
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forskning.51 De intervjuade menade att det fanns en faktisk risk för att bli 

svartlistade som leverantörer. Man ville inte att praxis, som begränsade 

upphandlares möjligheter att skapa bästa lösningen vid exempelvis PFI-

projekt (offentligt-privat samarbetsprojekt). Man såg hellre situationen ur 

ett kommersiellt perspektiv, för vilket att driva en talan skulle vara 

skadligare än att försöka vinna nästa upphandling.52  

 

Man kan här se en tydlig vilja att hålla upphandlingar så enkla som möjliga 

och att man i England gått mot att låta upphandlande myndigheter/enheter 

ha ett spelutrymme för att kunna finna bästa lösningarna i upphandlingar, 

både tekniskt och ekonomiskt. Detta genom att i lag förklara konceptet men 

låta marknaden utveckla lösningar och konkurrensutsätta kontrakt genom 

att låta potentiella anbudsgivare vara med från ett tidigt stadium. Det tycks 

vara så att man i England utvecklat det som i Sverige tidigare kallades 

”affärsmässighet”. 

 

3.3.4	  Konkurrenspräglad	  dialog	  i	  Spanien	  
 

Upphandling i Spanien har reglerats genom lag under en lång tid, efter 

Spaniens inträde i gemenskapen 1986 uppdaterade Spanien sin lagstiftning 

löpande till dagens lag. Liksom många medlemsstater har den spanska 

lagregleringen i stort sätt kopierats ifrån EU-direktivet, detta gäller också 

för delar om konkurrenspräglad dialog.53 Den största skillnaden som märks 

i hur konkurrenspräglad dialog regleras i Spanien är att konkurrenspräglad 

dialog är det i lag stadgade standardiserade upphandlingsförfarandet vid 

offentligt-privat samarbete.54 Detta till trots har förfarandet inte använts så 

frekvent. Fram till juli 2011 hade förfarandet endast använts åttio gånger 

vid upphandlingar i Spanien.55 Undertecknad har gjort försök att få tillgång 

till aktuella siffror angående antalet upphandlingar med konkurrenspräglad 

                                                
51 Peter Braun i not 45, Detta var en intervjustudie som genomfördes med 
upphandlingsrådgivare, upphandlare och jurister 
52 a.a s 589-591 
53 Arrowsmith mfl s 401 
54 Artikel 164 (3) LCSP 
55 Arrowsmith mfl s 401 
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dialog genom att kontakta ansvarigt ministerium i Spanien,56 dock utan 

framgång. I den spanska lagstiftningen görs ingen åtskillnad på 

upphandlingar som är över eller under tröskelvärdena vid användandet av 

konkurrenspräglad dialog, så länge det uppfyller artikel 164 i LCSP.57 

Denna artikel förklarar att konkurrenspräglad dialog ska användas när det 

som upphandlas är särskilt komplicerat och den upphandlande 

myndigheten/enheten objektivt inte innehar kunskapen varken, teknisk, 

ekonomisk och juridisk för att kunna definiera omfattningen av projektet de 

upphandlar. 

 

Empirisk forskning58 har visat att upphandlande myndigheter i Spanien drar 

sig för att begränsa antalet anbudsgivare som får delta i dialogen, även om 

det är lagstadgat att minst 3 anbudsgivare ska delta. Detta har lett till 

situationer där uppemot 20 potentiella anbudsgivare deltagit, vilket har lett 

till negativa konsekvenser i form av höga kostnader och en mycket 

svårarbetad dialog för den upphandlande myndigheten.59 Försök har också 

gjorts där endast en anbudsgivare deltagit i dialogen. Detta har ansetts vara 

negativt eftersom pressen från konkurrenter bortfaller men det har ändå 

setts vara bättre än att helt stoppa upphandlingar.60 

 

Den konkurrenspräglade dialogen i Spanien genomförs på tre olika sätt, 

antingen med egen lösning- som varje leverantör lämnar in och det sedan 

används i dialogen, eller gemensam lösning – där alla deltagare lämnar 

information i en gemensam ”pott”. Ett tredje alternativ med gemensamma 

specifikationer – där den upphandlande myndigheten lägger fram 

specifikationer för det som vill uppnås och varje leverantör lämnar in ett 

förslag baserat på detta.61 Tydliga nackdelar kan ses med alla tre alternativ. 

Dels att konfidentiell information når en konkurrerande leverantör och att 

fördelarna med konkurrens försvinner i och med att mycket information 

framkommer och tvunget delas.  
                                                
56 Ministerio de la presidencia - http://www.mpr.gob.es 
57 Arowsmith mfl s 404 
58 a.a s 410 
59 a.a 
60 a.a s 411 
61 a.a s 415 
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Forskning som gjorts i Spanien, visar att det är svårt för upphandlande 

myndigheter att inte bryta mot konfidentialiteten under pågående dialog.62    

  

Man kan här se att konkurrenspräglad dialog utvecklats ganska olika i 

jämförelseländerna. Spanien tycks ha gjort de mest omfattande 

implementeringarna av direktivtexten och utvecklat genomförandet av 

konkurrenspräglad dialog. Är resultatet önskvärt och bör utvecklas i 

Sverige?  Konkurrenspräglad dialog är ett sätt att skapa och utveckla 

samverkan mellan parterna i en upphandling men, som det har visat sig i 

Spanien, kan denna flexibilitet leda till att upphandlingar blir för 

komplicerade när antalet potentiella anbudsgivare ökar.  

 

Den svenska marknaden för offentliga upphandlingar är dock mycket 

mindre. Därför skulle nog viss nytta finnas i att som det är tänkt från EU, 

använder konkurrenspräglad dialog vid särskilt komplicerade 

upphandlingar Att detaljstyra genom lagreglering skulle sannolikt endast 

leda till att upphandlande myndigheter/enheter skulle undvika att välja 

detta arbetssätt då man är rädd för att få sin upphandling överprövad med 

de merkostnader och tidsförlusterna det potentiellt kan medföra. Samma 

tankesätt om att man hellre försöker vinna nästa upphandling istället för att 

söka överprövning, som i England, har inte utvecklats i Sverige ännu. En 

utveckling mot att undvika att söka överpröva skulle kunna vara 

ekonomiskt mycket gynnsamt. Det har menats att på grund av rädslan för 

att beställares upphandlingar ska hamna i överprövningar leder till att den 

upphandlande myndigheten/enheten upphandlar i priskonkurrens med 

flertalet entreprenörer63  

 

4.1	  	  Partnering,	  vad	  är	  det?	  
 

Partnering är inte ett tydligt definierat begrepp i detta sammanhang ändå 

tycks branschen vara relativt överens om vart de yttre ramarna för vad 

partnering är. Bergqvist mfl konstaterar att partnering är en modell för 
                                                
62 a.a 
63 Fernström s 63 
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utökad samverkan och att det inom byggprojekt vanligen utgörs av 

projektpartnering-team skapade med beställare och en eller flera 

entreprenörer.64 Dock måste detta skapande av ett team för att driva det 

tilltänkta projektet utarbetas med beaktande av flera delar som alla faller in 

under begreppet ”Partnering” beteenden, värderingar, arbetssätt samt 

tekniska lösningar.65  

 

Partnering hade sin utgångspunkt i USA på 1980-talet66 och kom sedan att 

utvecklas i stor utsträckning i England under 1990-talet. Detta växte fram 

ur ett behov av att förbättra kvalitén och genomförandet av byggprojekten. 

Det märktes att kostnaderna ökade och kvalitén på byggnationerna som 

producerades med skattemedel inte var effektivt eller nådde sin fulla 

potential. Flera utredningar tillsattes, bland de två mest avgörande var ”The 

Latham Report”67 och ”Rethinking Construction”.68 

 

I The Latham Report förespråkades att partnering skulle användas i 

komplicerade projekt och med fördel inom byggsektorn. Det ansågs att ett 

mervärde skapades genom att tillse att expertteam skapades och hölls 

ihop.69 I rapporten rekommenderades att upphandlande myndigheter skulle 

ges möjligheter och rådgivning för att kunna testa att skapa 

partneringsamarbeten, det påtalades dock att detta fick göras först efter att 

en korrekt genomförd upphandling där konkurrens inte åsidosatts.70 

 

4.2	  Partnering	  i	  Sverige	  
 

Byggupphandlingar i Sverige skiljer sig i grunden inte från andra 

upphandlingar som ska konkurrensutsättas. Som tidigare nämnts ska de 

                                                
64 Bergqvist, Hane & Johansson – Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn 
(cit Bergqvist mfl) s. 215 
65 Mike Bresnen & Nick Marshall- Partnering in construction: a critical review of issues, 
problems and dilemmas, Construction management and Economics Review s 231 (cit: Bresnen 
& Marshall 
66 Anna Kadefors -  Förtroende och samverkan i byggprocessen- förutsättningar och 
erfarenheter s. 5 (Cit Kadefors) 
67 Latham, Sir Michael - Constructing The Team (cit. The Latham Report) 
68 Department of trade and industry - ”Rethinking Construction”- The Report of the 
Construction Task Force (cit. Rethinking Construction) 
69 The Latham Report, not 67 s. 62 
70 a.a  
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upphandlingsrättsliga principerna fastställda i 1 kap 9§ LOU samt 

tillämpligt EU-direktiv uppfyllas.  I ordinarie fall är det i 

byggupphandlingar, likt andra upphandlingar, beställaren som ska 

producera förfrågningsunderlag och i anbudsinbjudan förtydliga vilket 

upphandlingsförfarande som ska användas. Skillnaden ligger i det 

regelverk som vanligtvis används inom den svenska byggbranschen vad 

gäller genomförandet av entreprenader dvs AB04 och ABT 06.71 En 

beställare bär generellt ansvar för riktigheten i all dokumentation som 

produceras av denne inom en byggupphandling (enligt exempelvis 1 kap 4§ 

AB 04).  

Som påtalats av Bergqvist m.fl. kan detta leda till att entreprenörer 

”dammsuger” förfrågningsunderlag för att kunna lämna in ett anbud till 

underpris för att sedan räkna hem arbetet på ändrings- tilläggs och 

avkommande arbeten (ÄTA-arbeten) på grund av bristerna.72 

Det kan här exempelvis tänkas att situationer uppkommer i och med ett 

ingånget byggentreprenadskontrakt, efter en korrekt genomförd 

upphandling, där entreprenören räknat fel i ambitionen att vinna kontraktet 

eller att samarbetet med beställaren helt enkelt inte gått att få igång på ett 

bra sätt. Det måste bli en naturlig följd att samarbetsklimatet i en sådan 

entreprenad blir svår när mycket tid måste läggas på sådant som en 

beställare redan förutsatt som klart. Likaså är omkostnaderna som blir av 

detta en onödig förbrukning av skattemedel. Det är i sådana situationer som 

möjligheten att upphandla med målsättningen att genomföra det i form av 

ett partneringsamarbete som i ett projekt är mycket bättre.   Det är viktigt 

att påtala att partnering i sig inte är en upphandlingsform utan den 

upphandlande myndigheten/enheten måste bestämma sig om det som ska 

utföras ska göras som en utförandeentreprenad enligt AB04 eller som 

totalentreprenad AB06.73 

 

Partnering inom byggnadsentreprenad är idag i ett tidigt skede i Sverige 

                                                
71 Standarddokument utgivna av BKK. (Byggandets kontraktskommitté) 
72 Bergqvist mfl  s. 215 
73 a.a s 216-217 
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och har använts sporadiskt men ökat i popularitet.74 Alla de största 

byggbolagen i Sverige har använt eller använder partnering i sitt arbete75 

Upphandlingen sker enligt de ordinarie formerna med öppet eller 

förhandlat förfarande.76 Ersättningsmodellen i en byggentreprenad har, 

förståeligt nog, en viktig betydelse. De vanligaste ersättningsmodellerna 

utgörs av fast pris eller rörligt pris, också känt som löpande räkning.77  

Dessa ersättningsmodeller behöver inte strikt följas och kan kombineras 

och priser indexregleras. 

 

4.3	  Partnering	  i	  England	  
 

Som tidigare nämnts i denna uppsats har partnering länge använts i 

England och där setts leda till positiv utveckling. Det har också funnits 

aktiva samarbeten för att dra lärdom av den engelska utvecklingen och 

genomförts den i Sverige, bland de mer kända förespråkarna som arbetat 

med detta återfinns Gösta Fernström.78    

 

Ett omfattande arbete har gjorts i England för att öka kvalitén i 

byggbranschen genom de tidigare nämnda utredningarna men resultatet ska 

också analyseras ur ett upphandlingsperspektiv. All upphandling i England 

liksom i andra av EU:s medlemsländer måste följa EU-direktivet och för 

England PCR 2006. Frågan blir då hur dessa har kunnat sammanfogas i 

praktiken? Upprätthålla de upphandlingsrättsliga principerna och ändå ha 

en sådan framgång med partnering. 

 

Anledningen tycks vara främst en mer omfattande vilja att samarbeta 

långsiktigt från båda parter.79 Det är accepterat av parterna att vissa 

förutsättningar kommer ändras vad gäller byggprojektet i sig samt att den 

upphandlade myndighetens mål och styrning kan ändras av politiska 

                                                
74 a.a 
75 Marie Falk, Nicklas Irding & My Wallberg – En utveckling av samverkansformen 
partnering, Chalmers kandidatuppsats 2013:33 s.13 (cit: M.Falk mfl) 
76 a.a 
77 Bergqvist m.fl s 219-220 
78 Författare av böckerna – Handbok i partnering, Fernia Consulting AB & Från byggherre 
till strategisk partnering, Fernia Consulting AB 
79  David Boyd &Ezekiel Chinyio – Understanding the construction client s. 219 (cit. Boyd) 
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faktorer.80 Man kan alltså tala om en arbetskultur där man är medveten om 

att målsättningen är att arbeta tillsammans från ett så tidigt skede som 

möjligt för att gemensamt utarbeta byggnationens form och funktion. Detta 

med vetskapen om att samarbetet är begränsat. För att detta ska uppnås 

måste samtliga processer vara effektiva. När är partnering ett passande 

arbetsätt? Partnering passar i stort sett alla typer av projekt men nyttan ses 

vid längre och mer komplexa projekt där många beslut ska fattas.81 

Partnering innebär att man lägger mer tid i ett tidigt skede på att utveckla 

idéer och partnering öppnar upp för att aktörer tillsammans kan lösa 

problem.82 

 

 Ett annat utvecklingssteg som kommit längre i England är att man 

utarbetat kontraktsmallar att använda vid upphandlingar av 

byggentreprenader. Bland de mest använda är NEC Partnering Option, PPC 

2000 Partnering Agreement och ICE Partnering Addednum83 samt PSPC84 

Tittar man närmare på kontraktsmallen NEC ger den en mycket tydlig 

förklaring till hur byggprocessen ska fortskrida, att representanter från båda 

sidor ska löpande hålla kontakt och flagga för förseningar och 

kostnadsökningar.85 Detta följs upp genom att straffavgifter och 

kompensationer kan utdelas under pågående avtal.86   

 

4.4	  Mjuka	  värden	  och	  en	  exempelstudie	  
 

Med mjuka värden menas här sådant som tillskapar mervärden genom 

utökat samarbete på detaljnivå.  

 

Ett exempel på hur detta har använts för att göra ändringar i praktiken och 

resulterat i effektivare byggprocesser är staden Salford i England. Där 

genomfördes under början av 2000-talet implementering av 

                                                
80 a.a 
81 M.Falk mfl s.13  
82 a.a 
83 http://www.constructingexcellence.org.uk/pdf/fact_sheet/partnering.pdf 
84 http://www.pspccontract.com/pspc_benefits.html 
85 http://www.nec-adjudicators.org/articles/stephen-homer/76-partnering-with-the-nec-and-ice-
contracts 
86 a.a 
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partneringmodeller och ett nytt sätt att upphandla byggentreprenader. Detta 

sammanfattades i en kortare rapport.87 Utgångspunkten och anledningen till 

att man såg ett behov av att genomföra ändringar, var att likt ovan nämnda 

rapporter såg den upphandlande myndigheten att pris hade fått alldeles för 

stort fokus. Detta i sin tur ledde till att det i de allra flesta fall var lägsta pris 

som valdes. Vilket resulterade i problemet att kvalitén blev sämre. Man 

märkte också stora förluster då det för varje projekt krävde nya arbetslag. 

Prispressen ledde till att entreprenörer försökte tjäna in extra på Ändrings- 

tilläggs och avkommande arbeten, vilket ledde till ansträngda relationer.88  

 

Situationen var i det fallet således mycket likt det som har påtalats av 

Bergqvist mfl som  ett problem i svenska byggupphandlingar. 

     

I Salford löstes problemen genom att upphandla projekt med partnering 

som arbetssätt. Genomförandet ändrades så att fler intressenter 

involverades i ett tidigt skede. Detta gällde inte bara beställare och 

potentiella anbudsgivare utan äveni planeringsfasen togs sakkunniga in från 

alla de områden som kunde tänkas behövas, exempelvis jurister, revisorer, 

ingenjörer med flera.89 Detta lag var också de som utvärderade anbud.  I 

bedömningar sattes pris som det sista bedömningskriteriet och 

partnering/partneringerfarenhet som första bedömningskriteriet samt 

därefter kvalité.90 

 

Vid framtagandet av förfrågningsunderlag deltog också kommunala 

arbetsförmedlare med målsättningen att informera potentiella anbudsgivare 

om de möjligheter som fanns med den lokala arbetskraften.91    

 

 

 

 
                                                
87 Paul Mallinder Rethinking the Procurement and delivery of Public Sector Construction 
Projects  Salford City Council, juni 2005 
88 a.a s. 1 
89 a.a s. 2 
90 a.a s. 4 
91 a.a 
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4.5	  Partnering	  –	  intervju	  	  
 

Det skulle utan svårighet kunna ses flera problem med det ovan förklarade 

arbetssättet ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Detta oavsett om 

upphandlingen genomfördes som ett öppet, selektivt eller förhandlat 

förfarande då det skulle krävas att man gör anpassade lösningar för att 

upprätthålla lagkraven. Detta resulterade till att undertecknad genomförde 

en intervju per E-post med författaren till rapporten om Salford City 

Council, not 75. Paul Mallinder.  

 

Frågorna och svaren (i urval och sammanfattade)92 som ställdes var 

följande: 

- En avtalstid på över 5 år användes enligt rapporten, är inte detta att se 

som konkurrensbegränsande i enlighet med satta EU-principer?   

 

Mallinder påpekade att rapporten baserades på äldre EU-direktiv och 

att huvudregeln om 4 år tillkom senare men poängterade därtill att 

långa kontraktstider är att föredra då kostnaderna för upphandlingen 

blir lägre, projekt kan komma igång mycket snabbare och genom det 

utökade samarbetet som automatiskt uppstår kan man använda 

styrsystem och samarbeten för att nå effektivare utveckling snabbare.  

 

- Vid en ny upphandling av ett liknande projekt, kommer inte den 

tidigare vinnande anbudsgivaren få en så pass stor fördel jämnt 

gentemot sina konkurrenter med tanke på att de tidigare samarbetena? 

 

Mallinder menar att partnering är mycket utvecklat och inarbetat i 

England att en entreprenör som utför ett bra arbete och kan påvisa det 

upprepade gånger kan räkna det som en fördel vid anbudgivning, 

liksom ett dåligt arbete leder till nackdelar. Dock är 

utvärderingskriterierna objektivt bedömda så tidigare relationer i team 

ska inte vägas in. 

 

                                                
92 Mailkontakt med Paul Mallinder, 2013-10-21 
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- Har arbetet med partnering lett till ändringar i ersättningsmodeller, 

utbredd användning av kontraktsmallar och anser du dessa vara i linje 

med upphandlingsrättslig lagstiftning i England och EU-direktivet 

2004/18/EG? 

 

Mallinder förklarade att kontraktsmallar inte är tvingande i 

upphandlingarna men att de föredras. Individuellt utarbetade kontrakt 

görs men med anledning av de ovan nämnda fördelarna försöker 

upphandlande myndigheter använda sig av en kontraktsmall. Dock är 

målsättningen alltid att ha mesta möjliga flexibilitet vid utarbetande av 

ett kontrakt. Mallinder ser inga problem med arbetssättet och dess 

kompabilitet med gällande lagstiftning och EU-direktiv. 

 

4.6	  Analys	  och	  utvecklingsmöjligheter	  i	  Sverige	  
 

Analyserar man ovan intervju och sammanfattar partnering kan följande 

resultat ses; Partnering i upphandling av byggprojekt har haft en lång 

utvecklingstid i England. Det tycks ha skett ett kulturskifte i branschen som 

lett till att byggprocesser effektiviserats utan att det anses strida mot 

upphandlingslagstiftningen. Detta kan ha flera bakomliggande anledningar 

men den mest självklara tycks vara att man från entreprenörskollektivet 

insett att mer uppnås i form av projekt genom att samarbeta på bred front 

med de upphandlande myndigheterna. Som poängterats av Arrowsmith93 

har studier visat  att anbudsgivare inte ser en poäng med att begära rättsliga 

prövningar av ett system de själva överlag är nöjda med.94  

 

Användandet av kontraktsmallar är också något som bidrar till 

effektiviseringen i England. Anledningen bör vara det enkla faktumet att 

om man utgår från en kontraktsmall som parterna sedan tidigare känner till 

och har erfarenhet av så vet också alla involverade vad utgångspunkten för 

anbudet är. En kontraktsmall bör således tillsammans med specifikationer 

även i komplicerade projekt vara att föredra.  Vad kan då för lärdomar 

användas i Sverige vid byggupphandlingar?  Partnering används i Sverige 
                                                
93  Arrowsmith mfl. s. 189 
94 a.a 
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redan idag men ytterligare utveckling behövs. Är detta arbetssätt 

kompatibelt med LOU? Undertecknads bedömning är att LOU i jämförelse 

med PCR och LCSP är för begränsande då det inte ger lika ingående 

förklaringar som sina motsvarigheter i jämförelseländerna. Med detta sagt 

är partnering i dess olika former vägen framåt. Detta då byggprojekten blir 

många fler och mer komplicerade samtidigt som kraven på att de ska vara 

ekonomiskt gångbara kräver att samarbetet ökar och är mer pragmatiskt för 

att finna nya lösningar.  

 

Det som krävs är inte en lagändring av LOU utan förtydliganden genom 

praxis där man inte hindrar att nya arbetssätt prövas så länge 

huvudprinciperna i 1 kap 9§ upprätthålls. Detta skulle således betyda att 

man från domstolarnas sida faktiskt avslår begäran om överprövningar 

mycket tidigare för att komma ifrån den stora mängd av överprövningar 

som är idag, och istället gör så att marknaden samarbetar till självreglering 

genom exempelvis utökad användning av kontraktsmallar som sedan blir 

ett accepterat arbetssätt liksom AB 04 och ABT 06 mfl.                

 
5.1	  Strategisk	  partnering	  definierat	  
 

 Efter denna genomgång av partnering och dess utveckling ska en viktig 

utveckling av partnering belysas. Strategisk partnering har beskrivits 

tydligast av Bergqvist mfl genom att ”Strategisk partnering innebär /…/ att 

de samverkansregler/.../ för projektpartnering överförs i ett ramavtal mellan 

beställare och en eller flera entreprenörer”.95 Definitionen kan detaljeras 

ytterligare genom en mer praktisk definition som används av 

intresseorganisationen Byggherrarna:     

 

”Strategisk partnering är när en byggherre beslutar sig för att arbeta med 

ett leverantörsteam i ett antal projekt. Det aktuella arbetet som ska göras 

är inte definierat i starten av samarbetet. Parterna arbetar för att utveckla 

samarbetet och sina prestationer under projektets gång.”96 

                                                
95 Bergqvist mfl s 228 
96 Anna Rhodin - Byggherrarna rapport-Strategisk Partnering en sammanfattning av 
arbetssätt och status, 2012 s.3 (cit Rhodin) 
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Målsättningen enligt Byggherrarna är en större samverkan mellan partnerna 

som ger ett kontinuerligt förbättringsarbete, utvecklar tekniska lösningar 

kortar byggtiden och ger bättre kostnadskontroll.97 

 

Strategisk partnering är således när de samverkansregler som 

överenskommits överförs in i ett ramavtal mellan beställaren och en eller 

flera entreprenörer.98 

 

5.2	  Ramavtal	  
  

Ett ramavtal regleras i svensk rätt genom 2:15 LOU. Det kan kort sägas att 

ett ramavtal inte är ett kontrakt i lagens mening utan att man har möjlighet 

att binda avtal med entreprenörer och leverantörer med hjälp av det.99  Det 

är lagreglerat i LOU 5 kap3§ att ett ramavtal ska sträcka sig i maximalt 4 

år men får sträcka sig längre, om synnerliga skäl föreligger. Detta är i linje 

med EU-direktivet enligt tolkningsmeddelandet i fråga100 som ger 

utrymme för att ett avtal kan vara under längre tid än fyra år om 

återbetalningstiden, eller annars att upprätthålla en effektiv 

konkurrenssituation vid offentlig upphandling.  

 

Denna målsättning grundades bland annat i fallet Sintesi101 där 

upphandlingen gällde en tjänstekoncession av ett underjordiskt 

parkeringshus i Brescia, Italien. Man kom även fram till att en 

upphandlande myndighet har stora möjligheter att välja 

tilldelningskriterier, utan att förhindra rättvis konkurrens. 

 

Vad gäller upphandling av ramavtal i enlighet men den svenska regleringen 

har uttalanden i förarbeten till LOU102  fastslagit att ramavtal i huvudsak 

kan användas på två alternativa sätt. Det ena med samtliga villkor för 

                                                
97 a.a 
98 Bergqvist mfl s. 228 
99 J-E.Falk s. 125  
100  CC/ 2005/03 explanatory note, July 2005 
101 C-247/02 Sintesi 
102 Prop: 2006/7:128 
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leverans redan fastställda i ramavtalet eller det andra, om villkoren inte är 

fastslagna ska en ny konkurrensutsättning göras.103 

 

Det är avgörande för att ramavtal ska uppfylla den funktion som är tänkt är 

att det endast är parterna som är del i ramavtalet får vara med och lämna 

anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen när avrop från ramavtalet 

görs. Att ramavtal inte följs, med den risken att det bästa värdet för 

skattemedlen inte uppnås, förekommer och har till viss del 

uppmärksammats i branschmedia.104  

 

Fördelarna för den upphandlande myndighetens/enhetens sida att knyta 

ramavtal är tydligt. Man slipper de många komplikationer som det för med 

sig att behöva handla upp varor och tjänster på nytt. Det uppnås 

storköpsfördelar genom att avropa från ett centralt upphandlat ramavtal 

eller att upphandla varor och tjänster tillsammans med annan myndighet.105 

Men detta kräver att förfrågningsunderlagen är väl utarbetade och att 

fördelningsnyckeln, hur avropen ska fördelas, är mycket tydliga. Dessutom 

är det ju avgörande att den upphandlande myndigheten/enheten är tydliga 

med vad som utgör tilldelningskriterier. Något som förtydligats genom den 

i upphandlingssammanhang väldigt kända domen Lianakis.106 

 

5.3	  Strategisk	  partnering	  i	  Sverige	  
 

Strategisk partnering förstått som långvariga samarbeten med upprepning 

av liknande projekt har sannolikt funnits sedan lång tid dock utan 

formalisering.107 Parterna både byggherre, entreprenör och 

underentreprenör har lärt känna varandra och hur man som effektivast 

arbetar tillsammans men på senare år har flera upphandlingar blivit 

långsiktiga formaliserade samarbeten genom strategisk partnering. 108 Men 

                                                
103 a a s. 174 
104 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.518434/solna-struntar-i-ramavtal?queryText=ramavtal 
105 Mühlenbock mfl. s. 256 
106 C-532/06 Lianakis 
107 Rhodin s. 9 
108 a.a 
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det är idag ännu ovanligt att man i partneringupphandlingar upphandlar 

kompletta leveransteam till offentlig sektor.109  

 

De fördelar som finns med strategisk partnering är två. För det första är 

fördelen med att man har samma leverantör/er, passande när det finns 

likheter eller upprepning av det som ska genomföras. Ett bra exempel är 

löpande fastighetsarbeten som målning och löpande fasadrenoveringar där 

entreprenörerna lär sig hur den upphandlande myndigheten/enheten vill se 

att arbetet genomförs och under vilka förutsättningar.  Man lär sig således 

att arbeta resurseffektivt. Det andra, som också är avgörande för 

framgången av strategisk partnering, är möjligheten att systematiskt lära 

sig mellan de olika projekten. Det har enligt rapport från Byggherrarna 

konstaterats vara ett problem inom den svenska byggsektorn som behöver 

lösas med utveckling.110   

 

5.4	  Strategisk	  partnering-‐kompatibelt	  med	  LOU?	  
 

Kan man då använda sig av strategisk partnering idag och hålla sig inom 

LOU såsom den är formulerad idag? Undertecknads bedömning är att så 

inte är fallet. Det görs bevisligen ändå och anledningen till detta är de 

fördelar som partnering för med sig i form av samverkan vid ett tidigt 

skede för komplicerade projekt. Men så är  vanligen inte fallet med 

strategisk partnering, det handlar  just om tjänster som är mer rutinmässiga 

och upprepas, alltså sådant som den upphandlande myndigheten skulle 

kunna handla upp i olika kontrakt. Exempelvis ett kontrakt för målning av 

ett fastighetsbestånd, ett kontrakt för löpande reparationer och dylikt.  

 

Detta vill man som upphandlande myndighet/enhet undvika det 

omfattande arbetet som ändå ligger bakom samt de kostnader som är 

involverade med varje upphandling. Man skulle kunna argumentera för att 

det är anledningen till att strategisk partnering över en längre tidsperiod än 

ca fem år bör vara tillåtet. Detta oberoende av om det gäller sådant som 

inte är synnerligen komplicerat arbete.   
                                                
109 a.a s. 10 
110 a.a 



34 
 

 
6.1	  Rättsläget,	  samverkansformerna	  och	  slutsatser	  
 

Slutsatser som kan dras av denna komparativa studie är följande; 

upphandlingen av byggnadsentreprenadskontrakt är fortfarande ett mycket 

komplicerat arbete. Utvecklingen på området inom EU har lett till viss 

effektivitetsförbättring när det gäller upphandlingar över tröskelvärdena 

och många förtydliganden har tillkommit allteftersom rättspraxis 

utvecklats. När det gäller utvecklingen i jämförelseländerna vad gäller 

effektivare samverkan vid upphandling av byggnadsentreprenader är 

slutsatsen att även om det tydligt kan ses att båda jämförelseländer i mångt 

och mycket har kopierat direktivtexten vid implementering. Det finns dock 

vissa skillnader länderna emellan som är intressant sett ur ett svenskt 

perspektiv. 

 

I Spanien har upphandlingslagstiftningen utvecklats mycket längre med 

anledning av ett omfattande reformarbete som genomförts löpande i 

samband med att EU-direktiv inom och i nära anslutning till upphandling 

utvecklats. Intressant skillnad är främst den att det i Spanien är ett 

lagstadgat krav att den upphandlande myndigheten/enheten ska använda sig 

av konkurrenspräglad dialog vid upphandling när målsättningen är ett 

offentligt-privat samarbete. Spanien har sedan många år tillbaka utvecklat 

samverkan vid främst upphandling av infrastrukturprojekt såsom vägar. För 

Englands del har utvecklingen i delar varit likartad som den i Spanien men 

tre stora skillnader har framkommit. För det första har utvecklingen av 

byggnadskvalitén vid projekt som upphandlats i England  fått mycket fokus 

genom större statliga utredningsarbeten. Till viss del har även 

byggnadskvalitet utretts som fråga i Sverige, men inte till samma 

omfattning. För det andra är det tydligt att den engelska lagstiftningen i den 

utformning som tillkom i samband med EU-direktivet för den klassiska 

sektorn är mycket flexiblare och i praktiken används som ett ramverk vid 

upphandlingar än som ”strikt” lag. Detta har i sin tur lett fram till att 

samverkan utvecklats mycket snabbare mellan beställare och entreprenörer.  
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Entreprenörer tycks ha sett ett större värde i att inte begära överprövningar 

i någon större omfattning i England. Detta torde bero på att man från 

entreprenörskollektivet insett ett större värde i att vara med och utveckla 

marknaden i samverkan med upphandlande myndigheter/enheter istället för 

att problem ska lösas genom lagstiftning. Detta har gjorts i stor omfattning 

genom partnering och strategisk partnering inom ramavtal.  För det tredje 

har det i England, med anledning av denna snabba utveckling, utvecklats 

kontraktsmallar som effektiviserar processen avsevärt. Kontraktsmallar 

leder till mycket effektivare upphandlingsprocesser då partnerna redan i 

förväg vet vad de har att förhålla sig till under upphandlingsförfarandet, 

men de går ju givetvis inte att använda i någon standardiserad form utan 

måste anpassas inför varje projekt där de används.  

 

Det som är intressant är just andemeningen med kontraktsmallarna. De 

förtydligar och fastställer delar som annars skulle kunna leda till dyra 

förhandlingar under upphandlingar eller leda till merkostnader under 

framtagandet av förfrågningsunderlag. I Sverige skulle en utveckling mot 

kontraktsmallar inom byggnadsentreprenader vara mycket fördelaktigt. 

Viss utveckling finns i dagsläget genom AMA-AF111 men det skulle vara 

fördelaktigt för upphandlade myndigheter/enheter om flexibilitet fanns 

även inom LOU.  Detta skulle med fördel kunna göras genom att tillskapa 

praxis som lättar på möjligheterna att inom LOU:s ram använda partnering 

i större omfattning. Vilket skulle fungera även för enklare, löpande projekt 

såsom fastighetsförvaltning där strategisk partnering i den form som varit 

definierad häri skulle vara fördelaktigt.  

 

Har då gällande EU-direktiv tolkats förenligt med jämförelseländernas 

nationella lagstiftning? Slutsatsen är att i stora drag har direktivtext och 

nationell lagstiftning följt samma linje. Dock skiljer sig den faktiska 

användningen av de nationella lagarna markant åt. De tydligaste exemplen 

syns i att det enligt den spanska lagstiftningen uppställs mer långtgående 

krav på hur en byggupphandling ska genomföras. I England har 

                                                
111Administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader publicerade av Svensk Byggtjänst. 
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byggbranschen och upphandlingar utvecklats mycket mer åt att vara 

flexibla på så sätt att man endast tycks se PCR som just riktlinjer, som 

visserligen följs, men inte lika strikt som LOU tycks göras i Sverige idag. 

 

Sammantaget tycks det alltså finnas skillnader i hur EU-direktivet har 

genomförts i de nationella lagstiftningarna men överlag handlar det mer 

sannolikt om att entreprenörer och upphandlande myndigheter/enheter 

kommit olika långt i användandet av samverkansformer inom 

byggupphandlingar. Vilket har lett till att de hinder som lagstiftning kan 

utgöra ses som mycket mer överkomliga i jämförelseländerna än i Sverige 

idag.              
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7.1	  Lagstiftning	  
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Lag (2007:1092) om offentlig upphandling  
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Ley de 30 de octubre 2007 de Contratos del Sector Publico 
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