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Pressmeddelande

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Regelverk
och praxis i offentlig upphandling till Finansdepartementet. Rapporten är författad av tekn. dr
Per Molander.
De inköp som varje år görs av offentliga instanser summerar till stora belopp. I Sverige
uppskattas de upphandlingspliktiga inköpen uppgå till omkring 500 miljarder kronor. Målet
för det omfattande regelverk som styr denna upphandling är konkurrens syftande till
effektivitet, dvs. bästa möjliga utnyttjande av offentliga medel.
Författaren har granskat regelverk och praxis inom området och kommer bland annat till
följande slutsatser:
• Det finns i de granskade upphandlingarna inte något generellt samband mellan pris och
kvalitet.
• Den oftast tillämpade metoden för att väga samman pris och kvalitet är felaktig och
leder i vissa fall till orimliga resultat.
• De ofta uttryckta farhågorna för att små eller medelstora företag skulle missgynnas i
upphandlingarna förefaller överdrivna.
• Den möjliga vinsten med formellt genomförda upphandlingar är betydande, i
genomsnitt mellan 20 och 25 procent av värdet.
Rapporten innehåller konkreta rekommendationer till förbättringar av regelverket vad gäller
gränsvärden, utvärderingsgrunder och rättsmedel. Rapporten innehåller också ett antal
konkreta rekommendationer till stöd för upphandlande instanser då det gäller utformningen
av upphandlingsprocesser och val av utvärderingskriterier.
För frågor om rapporten – Regelverk och praxis i offentlig upphandling – kontakta
författaren, Per Molander, tel. 070-303 3883.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08 405 19 64, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
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Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med
uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad
erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra
kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska
behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

