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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 oktober 2017 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). 

 

Advokatsamfundet har i huvudsak inte något att erinra mot förslagen i promemorian. 

Samfundet vill dock framhålla följande synpunkter och påpekanden. 

 

Advokatsamfundet instämmer med promemorian i att det finns ett behov av en förbättrad 

statistik, som kan ge ökad kunskap om den offentliga upphandlingen för att förbättra 

möjligheterna till en strategisk styrning samt uppföljning och utvärdering på 

upphandlingsområdet. En ökad kunskap om marknaden är även till nytta för såväl 

upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer.  

 

Advokatsamfundet delar även promemorians uppfattning att det mest ändamålsenliga 

sättet för en förbättrad statistik är att insamlingen huvudsakligen sker genom de uppgifter 

som finns i annonser om upphandlingar. Med beaktande av att regeringen inte avser att 

genomföra någon mer omfattande översyn av marknaden för annonseringssystem för 

offentlig upphandling, delar Advokatsamfundet även promemorians uppfattning att det är 

mest ändamålsenligt att registrerade annonsdatabaser åläggs ansvaret för att lämna 

obearbetade statistikuppgifter till statistikmyndigheten.  

 

Vad gäller promemorians konsekvensanalys saknar Advokatsamfundet dock en belysning 

av de konsekvenser som följer av skyldigheten att lämna obearbetade statistikuppgifter för 

de enskilda databasföretagen, annat än ur ett kostnadsperspektiv. Promemorian 

konstaterar endast i förbigående att vissa enskilda databasföretag kan förlora 



2 

 

konkurrenskraft och fördelar (avsnitt 9.3). Advokatsamfundet efterlyser härvid en 

genomgång av konsekvenserna av förslagen för databasföretagen, dels i fråga om förlorad 

konkurrenskraft och förlorade konkurrensfördelar, dels i fråga om ökade kostnader för 

systemanpassning, tekniska prestanda, funktionalitet, servicenivå, tillgänglighet och 

leveransplikt till följd av de förpliktelser som förslaget innebär.  

 

Vad sedan gäller förslaget till ändring av upphandlingsförordningen anges att det för 

upphandlingar som är annonseringspliktiga enligt LOU, LUF och LUFS, men inte 

omfattas av annonseringsplikt i TED, ska anges i annonsen om det har ställts krav eller 

angetts villkor som avser miljöhänsyn, sociala hänsyn eller innovation (avsnitt 5.4). Som 

nämns i promemorian finns det för närvarande inte något krav på att sådana uppgifter ska 

anges vid annonsering i TED. Emellertid har kommissionen i det pågående arbetet med att 

ta fram nya standardformulär för annonsering föreslagit att sådana uppgifter ska framgå. 

Med hänsyn till detta anser Advokatsamfundet att det kan finnas skäl att avvakta med att 

inkludera de föreslagna kraven avseende annonser som inte ska annonseras i TED till dess 

att arbetet med de nya standardformulären är klara, för att säkerställa enhetlighet i 

begreppen i annonserna.  

 

Det bör också uppmärksammas att begreppen miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovativa 

lösningar är allmänt formulerade och kan innefatta många olika situationer och ha olika 

innebörd för olika upphandlande myndigheter och enheter. Vad gäller exempelvis villkor 

avseende miljöhänsyn så är dessa inkluderade i flertalet upphandlingar, men i olika hög 

grad, och det torde höra till undantagssituationerna att en upphandlande myndighet inte 

har ställt krav eller angett villkor avseende miljöhänsyn i en upphandling. Enligt 

Advokatsamfundets mening riskerar de aktuella kraven därmed att leda till en större 

administrativ börda och ökade kostnader för upphandlande myndigheter och enheter, utan 

att dessa uppgifter resulterar i relevant och jämförbar statistik.  

 

Advokatsamfundet anser därför att det är viktigt att inte fler uppgifter krävs än vad som är 

nödvändigt samt att varje krav på inhämtande av ytterligare uppgifter måste vägas mot 

den förväntade nyttan med uppgiften. Vid en avvägning av vilka krav som bör ställas – 

särskilt avseende uppgifter om miljökrav, sociala hänsyn och innovativa lösningar – anser 

Advokatsamfundet att de krav på offentlig statistik som ställs i 3 a § lagen (2001:99) om 

den officiella statistiken bör vara vägledande. 

 

Slutligen ställer sig Advokatsamfundet positivt till förslaget att genomföra ett pilotprojekt 

för att dels hämta in statistik om inköpsvolymer från upphandlande myndigheter och deras 

ekonomisystem, dels utveckla resultatindikatorer för måluppfyllnad inom offentlig 

upphandling. Syftet med projektet anges vara att undersöka vilka uppgifter om inköp som 

är rimliga att samla in. Advokatsamfundet har tidigare i yttrande över Upphandlings-

utredningens slutbetänkande Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling 

(SOU 2013:12), avseende förslaget om statistikinsamling, angett att det är viktigt att 

fastställa vilken information som är relevant samt anfört att ett system för statistik-

insamling kan vara lämpligt att införas successivt med en inledande provperiod för ett 

utvalt antal myndigheter och enheter. Advokatsamfundet vidhåller denna uppfattning. 
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Advokatsamfundet ser ett värde i att uppgifter tas fram avseende den totala 

inköpsvolymen inklusive så kallade direktupphandlingar för respektive myndighet. Det 

finns inte minst ett intresse av att få klarhet i hur stor del av den totala inköpsvolymen 

som avser direktupphandlingar.  
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