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1 Inledning
Hur länge sedan är det vi över huvud taget började prata om den offentliga 
marknaden? För de flesta förefaller det osannolikt att vi bara för fem år sedan 
inte använde begrepp som normalt sett präglar en affärsprocess. Vi fokuserade 
samtalen kring offentlig sektor, förvaltning, upphandling och rättsmedel för att 
klargöra om ett kontrakt kommit till på rätt sätt. Det var inte tal om affärer, köpare 
eller säljare och det fanns för den delen heller inte en definition som beskrev den 
offentliga marknaden. Än mindre att det fanns ett begrepp som B2P (Business 
to Public) utan istället levde bilden av B2G (Business to Government) kvar. Det 
fick till följd att det skapades en begränsad syn för de flesta med avseende på 
möjlighet till påverkan på den egna affären. Det fick även till följd att leverantörer 
endast trodde sig kunna vinna fler avtal genom att skriva bättre anbud och inte 
att agera affärsmässigt på en marknad.

Användandet av olika begrepp, på ett felaktigt sätt, är sällan hela svaret på 
varför ett problem uppstår eller som i detta fall, en dysfunktionell affärsprocess. 
Svaret är betydligt mer mångfacetterat och grundar sig i ett flertal olika faktorer 
som gemensamt har tillåtits växa fram med följden att offentliga köpare inte har 
kunnat skapa full förståelse kring sin egen funktion. Kärnvärdet, att förvalta 
allas våra skattepengar på ett så bra sätt som möjligt med maximal effekt per 
spenderad krona, har därmed i många fall hamnat i skymundan. Huruvida det 
är juristernas fel, såsom Anders Wijkmans utredning ”Den goda affären”1 delvis 
uttrycker det och pekar ut juristerna som ansvariga för att ett stort antal av de 
potentiella leverantörerna till den offentliga marknaden uppfattar det som kom-
plext och oattraktivt att investera i affärsprocessen för att vinna eller påverka en 
offentlig affär, är såklart inte bevisat.

Att den offentliga affären är, eller åtminstone har varit, ”juridifierad” står väl 
för de flesta klart då debatter allt som ofta handlar om överprövningar och då 
inte om reella fel utan om formaliafel. Ta som exempel nu senast i målet mellan 
Stockholms stad och Evry där ett samarbetsavtal med ett eget dotterbolag inte 

* Grundare av DoubleCheck företagen.
1  SOU 2013:12.
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hade lämnats in.2 Det är för övrigt en situation där det allt oftare kompletteras 
i samband med avtalsteckning, eller aldrig tas upp då det ändå är osannolikt 
att man följer upp avtalen så till den grad att man kontrollerar viken del av en 
koncern som egentligen används eller fakturerar. Effekten av de bagatellartade 
formaliafelen för oss skattebetalare blir ca 76 mkr per år, processkostnader för 
parterna oräknade. Det torde finnas bättre sätt att använda dessa medel på. Ett 
sätt är definitivt att genom en mer öppen dialog och samverkan att få till de avtal 
som bäst möter upphandlande myndigheternas behov, problem eller idé. Att 
den juridiska diskussionen, som rör formalia snarare än affärer, kommer upp än 
i dag beror säkert på ett flertal faktorer, men de facto är regelverket för att skapa 
offentliga affärer baserat på EU-direktiv. Och när ansvarig minister beskriver det 
som ett av Sveriges största lagstiftningsarbeten, under mandatperioden,3 – trots 
att det egentligen bättre kan beskrivas som ett översättningsarbete eftersom vi 
är bundna av upphandlingsdirektiven – bidrar det inte till att juridikens vikt för 
den offentliga affären minskar i det allmännas uppfattning. 

Det är i skuggan av denna typ av kopplingar mellan den offentliga upphand-
lingen och dess processer som den offentliga affären har fått stå tillbaka. Att 
organisationen Sveriges offentliga inköpare (SOI) redan när den bildades den 5 
maj 19794 insåg att dess gemensamhet omfattade mer än bara upphandling och 
därför valde ordet Inköp som förklaringsbegrepp till medlemmarnas yrkesinrikt-
ning talar väl mer om att denna yrkesgrupp – upphandlare – har koll på att det 
handlar om affären och inte juridik.5 I den tidigare lagtexten för den offentliga 
upphandlingen från år 19926 framgick det tydligt att det var affärsmässighet som 
skulle råda. Begreppet försvann i den nya lagtexten från år 20077 och det var 
också vid denna tid det blev allt mer fokus på hur upphandlingar genomfördes än 
vad de ledde till. Det var därför extra viktigt och intressant att Anders Wijkmans 
statliga upphandlingsutredning fick namnet ”Den Goda affären”.8

2 Varför är det så viktigt med val av ord
Ska vi utgå från dem som jobbar med modeller och metoder inom Natural 
language processing (NLP) så är det avgörande vilka ord vi använder för att 
beskriva saker och ting. 9 Samma sak som beskrivs av olika personer genom att 

2 Kammarrättens i Stockholm dom av den 19 september 2017 (mål nr 1320-17).
3 http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/05/nu-hojer-vi-ambitionsnivan-for-offentlig-upp-

handling/.
4 Se www.soi.se/om-soi.
5 Inköpare är den benämning som används för motsvarande yrkeskår i den privata industrin.
6 SFS 1992:1528, 1 kap 4 §.
7 SFS 2007:1091.
8 SOU 2013:12.
9 NLP skapades av Richard Brandler och John Grinder m.fl. under 1970-talet – en omdiskuterad 
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man använder sig av olika ord för samma sak skapar helt olika förutsättningar hos 
mottagaren. Den här artikeln handlar inte om NLP eller vetenskapen kring det, 
men det är ändå intressant att titta tillbaka till år 2012 och framåt för att se vilken 
effekt valet av ord och begrepp har haft. Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) egen tidning Dagens Samhälle10 tog beslut om att bli en affärstidning för 
offentlig sektor samt att presentera siffror över de offentliga affärerna varje år – 
under namnet Offentliga marknaden11. Marknadsrådgivaren DoubleCheck valde 
att utgå från den definition av Offentlig marknad12 som undertecknad och LL.M. 
Per Hammarstedt publicerade år 2013, som förklaringsmodell för sin affärsverk-
samhet och transparent beskriven och publicerad på Wikipedia. Dessutom valde 
SKL att lägga sina unika affärsfakta under domänen offentligamarknaden.se.13 

Sommaren 2014 förstärktes trenden genom att SOI:s ordförande och vice ord-
förande, Eva-Lotta Löwstedt Lundell och Egil Nylén, på scen i Almedalen valde 
att börja kalla upphandlingsprocessen för en affärsprocess och tala om köpare 
och säljare, inte upphandlare och leverantörer. Många följde efter och i dag är 
det självklart att såväl Upphandlingsmyndigheten som olika partiföreträdare, 
branschorganisationer, köpare och säljare m.fl. pratar om den offentliga markna-
den och dess värde och dess aktörer. Det förtar såklart inte vikten av att det är 
en lagstiftning som ligger till grund för processen att skapa ett fungerande avtal 
mellan parterna. Allt under en ökad transparens som ska bidra till att eventuella 
avarter av den goda affären ska kunna motverkas och hanteras i syfte att uppnå 
en fungerande och attraktiv konkurrens. 

Olika händelser har bidragit till att sakteliga flytta fokus från enbart ett com-
pliance-perspektiv till ett mer affärsorienterat synsätt. Vi är alltså på väg tillbaka 
till grundfaktorerna som gällde redan år 1992. Men en bra affär innebär inte 
främst lägsta pris utan en affär som är hållbar i ett livscykelperspektiv, dessutom 
en affär som uppfattas som bra av båda parter. Med det menas dels att leverantören 
ser en anledning till att vilja vara leverantör även fortsättningsvis och därmed 
investera i såväl kundrelationen med sin offentliga köpare som i utveckling av 
sitt erbjudande för att stärka konkurrensen inför näsa upphandling. Det menas 
även att upphandlaren/inköparen förstår att det är viktigt att ha en bra relation 
till sina leverantörer. Situationen beskrivs på ett bra sätt i den offentliga sektorns 
”katekes” Tio principer för en framgångsrik upphandling.14 Där lyfter författarna 
verkligen fram de klassiska grunderna för en bra affärsrelation och poängterar 

10 Under ledning av dåvarande chefredaktören Mats Edman.
11 Se www.dagenssamhalle.se/kronika/varsagod-en-rapport-om-en-het-biljon-28977.
12 Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_marknad.
13 Årliga nationella insamlingen av alla inköpsvärden från stat, kommun och landsting. Bl.a. publi-

cerat som offentliga värden på allabolag.se och offentligamarknaden.se.
14 Löwstedt Lundell, Eva-Lotta och Bergström, Björn, Tio principer för en framgångsrik upphandling, 

Liber 2017.
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att det även gäller för den offentliga affären. En bok som skapar fungerade och 
modernare upphandlingar utan att för den skull ens nämna lagen om offentlig 
upphandling i boken.

3 Varför marknadsdialog 
3.1 Vem tar initiativet, vem leder och i vems intresse
Per definition betyder ordet dialog ”genom samtal” på grekiska och enligt NE 
är definitionen också att den ska föras mellan två eller flera personer. Med det 
som grund använder vi begreppen lite slarvigt i dag då vi pratar om alla tänkbara 
dialogmöjligheter där vi ersatt samtalet med olika reglerade och oreglerade former 
av meningsutbyten. Det kan handla om ifyllandet av formulär, möjligheten att 
kommentera dokument – RFI och remissförfaranden där det egentligen endast är 
hearing eller konkurrenspräglad dialog15 som verkligen ger möjligheten till samtal 
enligt dialogens grundmening. Det innebär inte att en RFI eller ett remissför-
farande är dåligt eller ineffektivt, men det är i grunden inte en dialog. Dialogen 
genom samtal mellan personer skapar dock så mycket mer än bara överföra 
kunskaper erfarenhet, åsikter och fakta. Den skapar också en möjlighet att börja 
ett interagerande mellan parterna för att skapa utveckling och ökad förståelse i 
vad olika begrepp, termer och definitioner verkligen betyder. Dialogen innebär 
därmed en möjlighet att undvika missförstånd och därmed förekomma både 
tolkningsskiljaktigeter i tillämpning av avtal som att den upphandlande parten 
verkligen använder sig av marknadens aktörer för att vinnlägga sig om att det man 
till slut gör en upphandling av möter det behov, idé eller problem som levererad 
tjänst som den aktuella verksamheten kräver. Lika viktigt är att dialogen skapar 
ett förtroende mellan köpare och säljare vilket sannolikt minskar friktioner och 
därmed även risken för överprövningar.

Det är i de flesta fall så att det är marknadens aktörer som har den senaste kun-
skapen om teknik, metoder och tillämpningssätt medan den offentliga köparen 
direkt eller indirekt styrs av politiska mål i kombination med samhällsreglerande 
lagstiftningar. Den senare ska ha kunskapen att anpassa leveransmöjligheterna 
till lagstiftningen så att man både uppnår satta verksamhetsmål och inte bryter 
mot gällande lagstiftning. Dessvärre har vi under det senaste året sett avarter 
då mindre nogräknade offentliga köpare har valt att överträda de lagar som styr 
deras verksamhet och tillåtit sig att göra upphandlingar samt att tillämpa sina 
upphandlande avtal på ett regelvidrigt sätt. Det som inte riktigt har framkommit 
i efterspelen till dessa dåliga offentliga affärer är leverantörens del i att det gick 
som det gick. En bra fråga är om dessa affärer hade kunnat undvikas genom en 

15 SFS 2016:1145 6 kap. 20 §.
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bättre dialog med aktuella leverantörer eller med marknaden för den delen eller 
hade det inte spelat någon roll? 

3.2 Exempel 1: Polisen
Svaret på frågan om bättre dialog med leverantörerna/marknaden hade kunnat 
göra att vissa skandaler hade undvikits är visserligen ännu inte besvarad, men 
ansvaret är delat som så ofta när man diskuterar juridiska spörsmål. I Polisens 
fall byggde affären på en väldigt aktiv dialog mellan leverantören och vissa med-
arbetare hos den upphandlande parten. Om denna dialog ledde fram till en bra 
affär eller inte har inte riktigt belysts, utan fokus har legat på om någon har 
brutit mot lagar kring korruption, mutor samt om man på något otillbörligt sätt 
försökt påverka affären. Frågorna har alltså handlat om man satt de konkurrens-
mässiga villkoren ur spel och om det offentliga kontraktet inte givits möjlighet 
att tillkomma på ett lagmässigt korrekt sätt. Det som är intressant i denna typ 
av affär är att det inte med säkerhet är så att själva affären faktiskt hade blivit 
bättre rent affärsmässigt om den hade gjorts utan otillbörlig påverkan. Då den 
offentliga affären även inbegriper faktorer som att skapa ett sundare affärsklimat 
för alla tänkbara leverantörer faller det sannolikt i alla fall på den faktorn, även 
om förhållandet mellan pris och kvalitet faktiskt var den bästa. Det är outrett 
av författaren om så var fallet eller inte. Det är också med dessa faktorer i beak-
tande som offentlig sektor måste våga investera i sina leverantörers utveckling 
och vara beredd att betala för de samhällsvänliga investeringar som leverantörer 
gör. Det är så att marknaden fortsätter att se anledning i att både föra en dialog 
med den offentliga kunden i syfte att dela med sig av sin kunskap, som att man 
är intresserad av att delta i upphandlingar för att bidra till en sundare konkurrens 
och en bättre offentlig affär.

3.3 Exempel 2, Transportstyrelsen
I det andra exemplet genomfördes upphandlingen i form av ett förhandlat förfa-
rande där upphandlande part Transportstyrelsen16 genom förfarandet hade haft 
en dialog med marknadens aktörer för att kunna genomföra en prekvalificering 
vilka som skulle tillfrågas att få delta i upphandlingen.

Vad som sedan gick fel i dialogen skulle kunna sammanfattas med att den 
aktuella leverantören inte till fullo tog på sig vad som anstår en avtalspart gällande 
syftet med upphandlingen och hur avtalet var formulerat. Därmed tog leveran-
tören inte sin del av avtalspartsansvaret och bidrog därmed inte till att köparen 
följde de i upphandlingen fastställda kraven som inte var förhandlingsbara. Den 

16 TSG 2014-379.
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löpande dialogen med leverantören under kontraktstiden ledde därmed snarare 
till att man gjorde fler och fler avsteg från den lagstiftning som reglerar Trans-
portstyrelsens grundläggande uppgifter. Man kom därmed successivt allt längre 
ifrån hur det grundläggande avtalet faktiskt såg ut. Det finns flera underlag 
som visar att parterna gjort överenskommelser som sannolikt skulle kunna ifrå-
gasättas i domstol av de sju leverantörer som inte vann kontraktet. T.ex. hade 
man tillåtit allt för stora avtalsmässiga avvikelser och därmed skapat väsentliga 
avtalsförändringar som i många andra fall lett till vunna domar i överprövning 
av tilldelade kontrakt.

I det aktuella fallet hade dialogen med marknaden inte fungerat utifrån hur 
det är tänkt då den affärsmässiga vinstfaktorn verkar har varit alltför drivande 
istället för att leverantören, som en av två avtalsparter, verkligen har verkat för ett 
korrekt avtalsuppfyllande. Istället har man accepterat att ha blivit delaktig i att 
kunden begått lagöverträdelser genom leverantörens leveranssätt, om än godkänt 
av Transportstyrelsen. Det hade sannolikt kunnat undvikas genom en löpande 
dialog med marknadens aktörer som inte hade vunnit kontraktet och som kunnat 
bidra till att avtalet hade respekterats och med en full transparens i processerna. 
Marknadens gemensamma kunskap hade då kunnat tillföras processen och vi 
hade undvikt såväl lagbrott som både generaldirektör- och ministerfall p.g.a. av 
en dålig offentlig affär.

4 Vems är initiativet?
I Upphandlingsmyndighetens uppdrag ingår bl.a. att skapa förutsättningar för 
dialog. Den har till och med fått ”öronmärkta” medel för att ta fram former för 
tidig dialog och stimulera dialog mellan köpare och säljare. Intresset för en ökad 
och förbättrad dialog ligger i allas vårt intresse, men det är ändå alltför sällan 
som dialogen är verktyget som driver fram fungerande relationer mellan köpare 
och leverantörer på den offentliga marknaden. Därför är det av stor vikt att det 
arbete som exempelvis Upphandlingsmyndigheten bedriver inte stannar vid att 
informera köpare och säljare om effekten av sitt arbete, den Nationella upphand-
lingsstrategin17 eller hur man kan göra bättre offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten bör även ha en tredje uppgift att likt Universitet 
och högskolor på ett populärvetenskapligt sätt informera om effekten av de skat-
temedel som man i första hand själv förbrukar i sin verksamhet och vad dessa går 
till, men även att informera allmänheten till vad alla skattemedel som används för 
de samlade inköpen går till.18 Helt enkelt ett mer affärsmässigt förhållningssätt 
snarare än att se till vad lagen säger. Visserligen omfattas det delvis av de nationella 

17 Se www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/06/nationella-upphandlingsstrategin.
18 Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 2 §.
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upphandlingsstatistikuppdrag som är föreslagna i den rapport som publicerades 
av Finansdepartementet i oktober 2017 om krav på bättre Nationell upphand-
lingsstatistik samt om att även informera om vilken nytta dessa miljontals inköp 
faktiskt uppnår 19. Denna form av dialog saknas i Upphandlingsmyndighetens 
uppdragsbeskrivning då målgruppen ”medborgare” inte omfattas. Det finns dock 
inte något som hindrar Upphandlingsmyndigheten att arbeta i denna riktning 
för att bidra till en ökad trovärdighet och bättre syn på den offentliga affären.

Många gånger är det enklare att nå företagen genom att sprida kunskapen och 
föra dialog direkt till dess medarbetare i deras roll som medborgare än att gå via 
strukturerade dialogformer för att berätta om sin uppgift samt varför det är viktigt 
med en bättre fungerande offentlig marknad. När det gäller Statskontorets analys 
av Upphandlingsmyndighetens verksamhetsutövning när det kommer till dialog 
handlar i princip alla kommentarer kring Tidig dialog. Analysen är dessutom i de 
flesta fall relaterad till innovationsupphandlingar. En viktig kommentar som dock 
stärker resonemanget ovan om viktigheten i att föra en dialog på ett korrekt sätt 
samt behovet av ledning i detta är den skrivning som Statskontoret gör på s. 103;

Upphandlingsmyndigheten har en utmaning i att nå ut till fler med ett konkret 
och pedagogiskt stöd för att visa hur en tidig dialog kan genomföras utan att 
riskera att hamna utanför vad lagen tillåter.

Frågan om dialog är dock större än så, och som beskrivs nedan bör det vara 
relativt enkelt att sprida såväl fakta som metoder kring dialog.

5 Dialogformer
De i dag namngivna och förekommande dialogformerna är;

• Request for Information (RFI)

• Hearing (i större eller mindre grupp)

• Extern remiss

• Enskilda samtal med leverantörer

Begreppet Tidig dialog används förekommande inom processer som syftar till 
Innovationsupphandling samt upphandlingsformen Konkurrenspräglad dialog. 
Oavsett om vi avser ett upphandlingsförfarande eller någon av de mer friare 
formerna för dialog mellan köpare och leverantörer är det centralt att följa de 
allmänna rättsprinciperna. Anledningen är att säkerställa att inte någon anbuds-
givare ska få fördelar eller att informationen som återanvänds från dessa dialoger 
inte på ett säkerställt sätt kommer samtliga intresserade tillhanda. Även de som 

19 Ds 2017:48.
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skulle kunna lämna anbud men väljer att avstå ska kunna få tillgång till infor-
mationen.20 En reflektion är dock att det inte är svårt att föra dialog, bara man 
tänker till och använder ett sunt förnuft.

6 Varför har vi inte en offentlig dialogmakare?
I avvaktan på den önskvärda utvecklingen kan vi ändå gå tillbaka och utgå från de 
olika insatser som Upphandlingsmyndigheten har gjort. Bakgrunden till arbetet 
med dialogverktyget som en viktig faktor uppstod redan under Konkurrensver-
kets tid, som under en period var ansvarig för upphandlingsstödet. Dåvarande 
enhetschefen Björn Bergström, tillika f.d. ordförande för SOI, såg behovet av att 
skapa en svensk motsvarighet till det som i Storbritannien går under begreppet 
“Mystery shopper”.21 Med det menas en myndighetsfinansierad funktion där 
leverantörer såsom medborgare kan anmäla misstanke om att en pågående upp-
handling inte fungerar såsom det är tänkt utifrån EU-direktiven och de nationella 
lagstiftningarna. Denna aktiva form av visselblåsarfunktion saknar vi i Sverige 
fortfarande även om vi har Konkurrensverket som tillsynsmyndighet. 

Då Upphandlingsstödet och tillsynen fanns inom samma myndighet fanns 
också möjligheten till att skapa denna typ av funktion där kunskapen från stöd-
funktionen kunde användas mer proaktivt för att undvika fel i myndighetsut-
övningen, istället för som nu endast vara reaktiva när fel redan begåtts. I arbetet 
kring denna funktion klarlades också behovet om att det sannolikt behövdes 
någon form av facilitator för att båda parterna skulle påbörja dialogen. Det behöv-
des eftersom det fanns en uppfattning om att allt för många myter var rådande 
kring vad som fick och inte fick kommuniceras samt när det var tillåtet. Konkur-
rensverket genomförde en undersökning om vilka myter som fanns ute i beställar-
leden och resultatet var både förvånande och skrämmande. De sex myterna finns 
i dag publicerade både på Konkurrensverkets som Upphandlingsmyndighetens 
hemsidor, 22 De visar på en utbredd okunskap och en ovilja att verkligen vilja 
förstå såväl dialogens funktion och vikt för att skapa en bättre offentlig affär och 
förklarar varför många leverantörer lever i en ständig ovisshet vad man får göra 
och inte. För varför skulle man tro att en verksamhetschef på en myndighet inte 
skulle veta vilka regler som gäller? Det är lättare att bekräfta myten som leverantör 
än att våga ifrågasätta den. Med grund i detta klarläggande förstärktes bilden av 
att det behövdes en funktion mellan leverantör och beställare eller upphandlare 
som faktiskt skapade dialogen med rätt syfte. Vad som behövdes var en möjlighet 

20 För mer utförlig beskrivning av dessa se: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/dia-
log-och-innovation/dialog/.

21 Se www.gov.uk/government/publications/mystery-shopper-scope-and-remit.
22 Se www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/publikationer/6-myter-om-dialog.
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att överföra kunskap och fakta som grund för att skapa upphandlingar och som 
både möter behov, problem och idé som medförde att upphandlande myndigheter 
kan ställa relevanta och uppföljningsbara krav i själva upphandlingsunderlaget.

Det begrepp som myntades var ”Dialogmakare”. Det är en neutral part utan 
direkt intresse i själva affären, men som har förmågan att skapa dialog inom 
ramen för befintlig lagstiftning och att förstå hur den goda affären kan uppstå 
även på den offentliga marknaden. Denna funktion saknades och i de fall den 
fanns under annat namn har den oftast kallats för lobbyister, som velat påverka 
de politiska besluten istället för att utifrån desamma påverka att själva den offent-
liga affären blir bra. Funktion har med nya lagstiftningen blivit allt viktigare då 
reglerna eller risken, beroende på ur vems perspektiv man ser, för uteslutning av 
en leverantör har tydliggjorts om man efter att en upphandling har påbörjats 
riskerar att uteslutas som anbudsgivare om man varit alltför delaktig i förarbetet 
av det kommande upphandlingsunderlaget.23 I dessa fall och i denna fas har dia-
logmakaren en viktig om inte en avgörande funktion för att den upphandlande 
myndigheten ska kunna tillgodogöra sig marknadens kunskaper och fakta utan 
att behöva riskera att utesluta en eller flera av marknadens bästa leverantörer i den 
kommande upphandlingen. Även om det är en frivillig uteslutningsgrund, är det 
ett onödigt arbete att behöva försvara en leverantörs anbuds giltighet från andra 
p.g.a. av denna otydlighet kring om denne tillåtits påverka själva upphandlingen 
eller dess utformning.

7 Vems intresse är det att dialogen förs
Initiativet till dialog ska i grunden ligga på båda parter, ibland även på en tredje 
part i form av en branschorganisation. Att den senare eller att leverantörer försöker 
skapa dialog för att få möjlighet till att förklara eller beskriva senaste nytt, exempel 
på nyckeltal att utvärdera eller bara en uppdaterad prisbild över hur marknaden 
normalt betalar för en typ av vara eller tjänst, ligger i det kommersiellas natur. 
De leverantörer eller personellt ansvariga hos desamma som inte bedriver denna 
typ av påverkan, eller dialog för den delen, begår snarare tjänstefel än att gömma 
sig bakom de myter som finns på marknaden om att det inte skulle vara tillåtet. 
Därmed indirekt sagt att jag faktiskt anser att huvudansvaret för att initiera och 
driva en dialog ligger i köparens intressen. En bra affär bygger på att man minst får 
tillbaka ett värde som motsvarar investeringen i affären, inkluderat omkostnader 
att genomföra affären som själva priset i förhållande till värdet och/eller nyttan.

Nyttan är dock en subjektiv faktor i de flesta fall och därför bör det vara lika 
naturligt med nyttoundersökningar för att följa upp önskad effekt av en upphand-
ling som den alltmer efterfrågade dialogen. Köparens intresse för dialog måste 

23 Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 13 kap. 3 §.



vara att vinnlägga sig om att det mest ekonomiskt fördelaktiga priset betalas för 
önskad eller behövd leverans. Hur man sedan räknar fram det skiljer så klart 
mellan olika former av upphandlingar och mellan olika typer av tjänster och 
produkter. Men om vi hade total kännedom om alla alternativ, alla erfarenheter 
samt varit säkra på att alla nås av informationen att det finns en affär att göra på, 
ett för båda parter i affärstransaktionen, bra sätt, skulle ingen dialog behövas. 
För att uppnå denna totala tillgänglighet till, och förståelse av, marknads- och 
affärsinformation krävs en ökad vilja till transparens såsom en ökad förmåga att 
värdera varje skattekronas möjliga effekt. Det är inte alls bara kopplat till besluts-
fattare, utan till varje enskild tjänsteman som genom sitt agerande kan bidra till 
en sundare affärskultur genom att inte acceptera dåliga affärer.

8 Slutord
Jag har ovan försökt belysa både hur olika former av dialoger med marknaden 
går till samt varför det är viktigt att dessa både finns och fungerar. Vem som 
är initiativtagare är egentligen oväsentligt, så länge dialogen mellan köpare och 
leverantörer ökar. Om dialogen med intresse- och branschorganisationer ökar 
kommer det bidra till en allt mer homogen syn på vad som är vad inom respektive 
organisations bransch samt hur man ska tolka olika marknadsmässiga situationer. 
Det är något som en avtalsförfattare i offentlig sektor normalt har okunskap om 
eller har svårt att omsätta till den leverans som ska möta ett identifierat behov eller 
ett problem från den egna beställarorganisationen. Det är också av största vikt 
att alla som arbetar med den offentliga affären respekterar att med en fungerande 
transparens kommer samtliga aktörer och medborgare gemensamt bidra till en 
sundare och effektivare offentlig affär. Det handlar inte bara om att köparsidan 
ska öka transparensen och vilja bli synade i syfte att kvalitetsutveckla sig. Det 
handlar även om att leverantörerna slutar begära sekretess i varje anbud då de tror 
att de har kommit på den ultimata prissättningsmodellen eller leveransformen. 
Låt istället denna typ av ”affärshemligheter” bli gemensamma och se till att kon-
kurrens istället sker utifrån på vilket sätt man uppfyller samhällsmål i samband 
med sin leverans eller vilken bra arbetsmiljö man erbjuder sina medarbetare och 
därmed attraherar de bästa personer som också därmed bidrar till högre status 
i en utvärderingssituation. Premiera det “kreativa tänket” i kombination med 
nyckeltal för livscykelkostnader utifrån funktionsupphandlingar och vi kommer 
både få ett intresse till en löpande och intensiv dialog i kombination med att vi 
får mer pang för pengarna. Bättre och framgångsrika affärer helt enkelt!




