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Variabel Beskrivning Kodvärde Databearbetning Datakälla BT 

Annonserade upphandlingar i Sverige 

Namn för köpare Variabeln visar det officiella 

namnet på köparen. Med köpare 

avses upphandlande 

organisation.  

- • I första hand används det officiella namnet för 

köparen. I andra hand uppgiften som har 

angetts i meddelandet. Utgår ifrån angivet 

organisationsnummer i meddelandet. 

• I en upphandling med flera köpare används 

uppgifter för den första köparen som angetts i 

meddelandet.  

Annons 

SCB 

BT-500 

 

Organisationsnummer 

för köpare 

 

Variabel visar 

organisationsnummer för 

köparen. Med köpare avses 

upphandlande organisation. 

- • I en upphandling med flera köpare används 

uppgifter för den första köparen som angetts i 

meddelandet.  

Annons BT-501 

Sektor för köpare Variabeln visar vilken sektor som 

köparen tillhör.  

• Kommun 

• Region 

• Stat 

• Annat  

• Utgår ifrån Standard för indelning efter 

ägarkategori. För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx  

SCB/UHM - 

Delsektor för köpare Variabeln visar vilken delsektor 

som köparen tillhör. 

• Kommun  

• Region 

• Statlig myndighet 

• Kommunalt ägd organisation 

• Regionalt ägd organisation 

• Statligt ägd organisation 

• Utgår ifrån Standard för institutionell 

sektorsindelning och Standard för indelning 

efter ägarkategori. För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB/UHM - 

mailto:info@uhmynd.se
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• Annat 

Juridisk form för köpare Variabel visar juridisk form för 

köparen. 

För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

• Utgår ifrån Standard för indelning efter juridisk 

form. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB - 

SNI-Avdelning för 

köpare 

Variabeln visar SNI-kod för 

köparen. SNI avser svensk 

näringsgrensindelning. 

För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

• Utgår ifrån Standard för svensk 

näringsgrensindelning. För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB - 

Samordnad upphandling Variabeln visar om 

upphandlingen är samordnad 

eller inte. Med samordnad avses 

att upphandlingen genomförs av 

flera köpare tillsammans.  

• Samordnad upphandling 

• Inte samordnad upphandling 

• Beräknad variabel. Samordnad om fler än 1 

köpare har angetts i meddelandet. 

Annons BT-500 

Upphandlingsslag Variabeln visar om 

upphandlingen i huvudsak avser 

varor, tjänster eller 

byggentreprenader.  

• Vara 

• Tjänst 

• Byggentreprenad 
- 

Annons BT-23 

CPV-huvudkod   

• CPV-huvudgrupp  

• CPV-grupp  

• CPV-undergrupp  

• CPV-kategori  

• CPV-underkategori 

 

Variabeln visar klassificering av 

upphandlingen enligt CPV-kod. 

Här avses CPV- 

huvudklassificeringskod. Den 

avser den kod som bäst beskriver 

föremålet för upphandlingen. 

För mer information se 

https://simap.ted.europa.eu/sv_SE/web/simap/cpv 

• Om en upphandling har flera huvudkoder så 

används den första koden som har angetts i 

meddelandet. Eventuella CPV-huvudkoder som 

enbart anges per anbudsområde, i en 

upphandling med flera anbudsområden, ingår 

inte.  

Annons BT-262 

mailto:info@uhmynd.se
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Rättslig grund Variabeln visar den rättsliga 

grunden enligt vilken 

upphandlingen genomförs. 

• Direktiv 2014/23/EU 

• Direktiv 2014/24/EU 

• Direktiv 2014/25/EU 

• Direktiv 2009/81/EG 

• Förordning (EG) nr 1370/2007 

• Svenska upphandlingslagar redovisas under 

respektive EU-direktiv.  

Annons BT-01 

Förfarande Variabeln visar vilken typ av 

upphandlingsförfarande som 

används i upphandlingen. 

• Konkurrenspräglad dialog 

• Förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap 

• Förhandlat förfarande med föregående 

annonsering 

• Öppet förfarande 

• Annat förfarande 

• Selektivt förfarande 

• Förenklat förfarande  

• Urvalsförfarande  

• Förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering och direktupphandling under 

tröskelvärdet ingår inte. 

 

Annons BT-105 

Direktivstyrd Variabel visar om upphandlingen 

är direktivstyrd. Med 

direktivstyrd avses som regel 

upphandlingar som omfattas av 

EU:s upphandlingsdirektiv.  

• Direktivstyrd upphandling  

• Inte direktivstyrd upphandling 

• Beräknad variabel. Beräknas utifrån uppgift om 

upphandlingsförfarande.  

Annons BT-105 

Dynamiskt inköpssystem Variabeln visar om 

upphandlingen avser inrättande 

av ett dynamiskt inköpssystem. 

• Dynamiskt inköpssystem 

• Inte dynamiskt inköpssystem 

• Beräknad variabel. Dynamiskt inköpssystem om 

minst 1 anbudsområde avser inrättande av ett 

dynamiskt inköpssystem. 

• Dynamiskt inköpssystem om upphandlingen har 

markerats som dynamiskt inköpssystem eller 

Annons BT-766 

mailto:info@uhmynd.se
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om ordet dynamiskt inköpssystem framgår av 

upphandlingens titel eller beskrivning. 

Elektronisk auktion  Variabeln visar om elektronisk 

auktion har använts i 

upphandlingen. 

• Elektronisk auktion 

• Inte elektronisk auktion 

• Beräknad variabel. Elektronisk auktion om 

elektronisk auktion har använts i minst 1 

anbudsområde.  

Annons BT-767 

Typ av avtal Variabeln visar om 

upphandlingen avser kontrakt 

eller ramavtal.  

• Ramavtal 

• Kontrakt 

• Beräknad variabel. Ramavtal om minst 1 

anbudsområde avser ramavtal. 

• Ramavtal om upphandlingen har markerats som 

ramavtal eller om ordet ramavtal framgår av 

upphandlingens titel eller beskrivning. 

Annons BT-765 

Anbudsområden Variabeln visar om 

upphandlingen är indelad i flera 

anbudsområden. 

• Anbudsområden 

• Inga anbudsområden  

• Beräknad variabel. Anbudsområden om 

upphandlingen är indelad i flera 

anbudsområden.  

Annons BT-137 

Miljömässigt hållbar 

upphandling 

Variabeln visar om 

upphandlingen innehåller 

tekniska specifikationer, 

kvalificeringskrav, 

tilldelningskriterier eller villkor 

för genomförande av kontraktet 

som syftar till att minska 

upphandlingens miljöpåverkan. 

• Miljömässigt hållbar upphandling  • Beräknad variabel. Miljömässigt hållbar 

upphandling om minst 1 anbudsområde 

innehåller tekniska specifikationer, 

kvalificeringskrav, tilldelningskriterier eller 

villkor för genomförande av kontraktet som 

syftar till att minska upphandlingens 

miljöpåverkan. 

Annons BT-774 

Typ av miljömässigt 

hållbar upphandling 

Variabeln visar på vilket sätt som 

upphandlingen genom tekniska 

specifikationer, 

kvalificeringskrav, 

• Krav på överensstämmelse med miljölednings- 

och miljörevisionsordningen (Emas), som 

inrättats genom förordning (EG) nr 1221/2009 

• För upphandlingar indelade i flera 

anbudsområden redovisas unika krav per 

upphandling.  

 

Annons BT-774 

mailto:info@uhmynd.se


 2022-12-05 
 

 

Upphandlingsmyndigheten 
Adress: Box 1194, SE-171 23 Solna  I  Besöksadress: Svetsarvägen 10, Solna 
Telefon: 08-586 21 700  I  E-post: info@uhmynd.se  I  upphandlingsmyndigheten.se 

tilldelningskriterier eller villkor 

för genomförande av kontraktet 

avser att minska miljöpåverkan. 

En upphandling kan innehålla 

flera olika krav.  

• Krav på överensstämmelse med den högsta 

energieffektivitetsklassen (såsom fastställs i 

olika rättsakter, t.ex. förordning (EU) nr 

626/2011 om luftkonditioneringsapparater) 

• Krav på överensstämmelse med ett annat ISO 

14001-miljöledningssystem än miljölednings- 

och miljörevisionsordningen (Emas), som 

inrättats genom förordning (EG) nr 1221/2009 

• Krav på överensstämmelse med ISO 14024 typ 

I-miljömärkning 

• Krav på att merparten av de relevanta inköpen 

ska överensstämma med förordning (EG) nr 

834/2007 om ekologisk produktion och 

märkning av ekologiska produkter 

• Annat 

Socialt hållbar 

upphandling 

Variabeln visar om 

upphandlingen innehåller 

tekniska specifikationer, 

kvalificeringskrav, 

tilldelningskriterier eller villkor 

för genomförande av kontraktet 

som syftar till att uppfylla sociala 

mål. 

• Socialt hållbar upphandling • Beräknad variabel. Socialt hållbar upphandling 

om minst 1 anbudsområde innehåller tekniska 

specifikationer, kvalificeringskrav, 

tilldelningskriterier eller villkor för 

genomförande av kontraktet som syftar till att 

uppfylla sociala mål. 

Annons BT-775 
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Typ av socialt hållbar 

upphandling 

Variabeln visar på vilket sätt som 

upphandlingen genom tekniska 

specifikationer, 

kvalificeringskrav, 

tilldelningskriterier eller villkor 

för genomförande av kontraktet 

avser att främja social 

hållbarhet. En upphandling kan 

innehålla flera olika krav. 

• Tillgänglighet för alla 

• Jämlikhet mellan folkgrupper 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män 

• Tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga 

rättigheter i globala leveranskedjor 

• Sysselsättningsmöjligheter för 

långtidsarbetslösa, missgynnade personer 

och/eller personer med funktionsnedsättning 

• Rättvisa arbetsvillkor 

• Annat 

• För upphandlingar indelade i flera 

anbudsområden redovisas unika krav per 

upphandling.  

 

 

Annons BT-775 

Innovationsupphandling Variabeln visar om 

upphandlingen syftar till att 

främja innovation genom att 

efterfråga eller tillåta nya 

lösningar när 

byggentreprenader, varor eller 

tjänster upphandlas. 

• Innovationsupphandling • Beräknad variabel. Innovationsupphandling om 

minst 1 anbudsområde syftar till att främja 

innovation genom att efterfråga eller tillåta nya 

lösningar när byggentreprenader, varor eller 

tjänster upphandlas. 

Annons BT-776 

Typ av 

innovationsupphandling 

Variabeln visar på vilket sätt som 

upphandlingen syftar till att 

främja innovation genom att 

efterfråga eller tillåta nya 

lösningar när 

byggentreprenader, varor eller 

tjänster upphandlas. En 

• De upphandlade byggentreprenaderna, 

varorna eller tjänsterna kommer sannolikt att 

göra köparens arbete mer effektivt. 

• De tekniska specifikationerna grundar sig i 

första hand på funktions- och prestandakrav 

och inte på en beskrivning av den tekniska 

lösningen. 

• För upphandlingar indelade i flera 

anbudsområden redovisas unika krav per 

upphandling.  

 

Annons BT-776 
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upphandling kan innehålla flera 

olika krav. 

• De upphandlade byggentreprenaderna, 

varorna eller tjänsterna är nya för hela 

marknaden. 

• De upphandlade byggentreprenaderna, 

varorna eller tjänsterna är nya för 

organisationen. 

• De upphandlade byggentreprenaderna, 

varorna eller tjänsterna inbegriper forsknings- 

och utvecklingsverksamhet. 

• Annat 

Reserverad upphandling Variabeln visar om deltagandet i 

upphandlingen är reserverat för 

särskilda organisationer. 

• Reserverad upphandling  

• Inte reserverad upphandling  

• Beräknad variabel. Reserverad upphandling om 

deltagandet i minst 1 anbudsområde är 

reserverat för särskilda organisationer. 

Annons BT-71 

Reserverat 

genomförande 

Variabeln visar om 

genomförandet av kontraktet 

måste ske inom ramen för 

program för skyddad anställning.  

• Reserverat genomförande  

• Inte reserverat genomförande 

• Beräknad variabel. Reserverat genomförande 

om genomförandet av kontraktet måste ske 

inom ramen för program för skyddad 

anställning för minst 1 anbudsområde. 

Annons BT-736 

Datum (år, månad) Variabeln visar upphandlingens 

publiceringsdatum. Med 

publiceringsdatum avses datum 

för publicering av meddelandet 

som avser konkurrensutsättning. 

- - 

Annons BT-

UHM-2 

Publiceringsdatum  Variabeln visar upphandlingens 

publiceringsdatum. Med 

publiceringsdatum avses datum 

- - 
Annons BT-

UHM-2 
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för publicering av meddelandet 

som avser konkurrensutsättning. 

Upphandlings-ID  Med upphandlings-ID avses ett 

unikt identifikationsnummer för 

upphandlingen.  

För mer information se 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-

oss/upphandlingsmyndighetens-

forfattningssamling/   

• Ett upphandlings-ID tilldelas de upphandlingar 

som felaktigt saknar ett identifikationsnummer.    

Annons BT-

UHM-1 

Upphandlingens titel Variabeln visar namnet på 

upphandlingen.  

- - Annons BT-21 

Annonsdatabas Variabeln visar namn för den 

annonsdatabas där 

upphandlingen ursprungligen 

publicerades.   

- 

• Beräknad variabel. Prefix för registrerad 
annonsdatabas är en del av upphandlings-ID. 

Annons BT-

UHM-1 

Namn för leverantör Variabeln visar det officiella 

namnet på leverantören. Med 

leverantör avses anbudsgivare.  - 

• I första hand används det officiella namnet för 

leverantören. I andra hand uppgiften som har 

angetts i meddelandet. Utgår ifrån angivet 

organisationsnummer i meddelandet. 

Personuppgifter anonymiseras. 

Annons 

SCB 

BT-500 

 

Sektor för leverantör Variabeln visar vilken sektor som 

leverantören tillhör.  

• Offentlig  
• Privat  

• Utgår ifrån Standard för indelning efter 
ägarkategori. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx  

SCB/UHM - 

Juridisk form för 

leverantör 

Variabel visar juridisk form för 

leverantören. 

För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

• Utgår ifrån Standard för indelning efter juridisk 
form. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB - 

mailto:info@uhmynd.se
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SNI för leverantör 
• SNI-avdelning 
• SNI-huvudgrupp 
• SNI-grupp 
• SNI-undergrupp 
• SNI-detaljgrupp 

Variabeln visar SNI-kod för 

leverantören. SNI avser svensk 

näringsgrensindelning. 

För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

• Utgår ifrån Standard för svensk 
näringsgrensindelning. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB - 

Företagsstorlek för 

leverantör 

Variabeln visar leverantörens 

storleksklass enligt EU:s 

definition av företagsstorlek. 

För mer information se https://single-market-

economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en  

• Klassifikationen baseras enbart på antal 
anställda. Ingen hänsyn tas till ett företags 
nettoomsättning eller balansomslutning eller till 
eventuella koncernrelationer mellan enskilda 
företag. 

SCB - 

Anbudsområdes-ID Med anbudsområdes-ID avses 

ett unikt identifikationsnummer 

för ett anbudsområde i en 

upphandling. 

- 

• Beräknad variabel. Består av en kombination av 
annonsdatabas-ID, meddelande-ID och 
anbudsområdes-ID. 

Annons BT-

13714 

Antal kontrakterade 

anbud 

Variabeln visar antalet anbud 

som resulterat i kontrakt eller 

ramavtal. 

- 

• Beräknad variabel. Kontrakterat anbud 
beräknas utifrån uppgift om vinnande 
anbudsgivare.  

Annons BT-500 

Antal anbud Variabeln visar antalet anbud 

som inkom i upphandlingen. 
- - Annons BT-759, 

760 

Kontrakterat värde Variabeln visar upphandlingens 

värde. Kontrakterat värde avser 

upphandlingens värde angivet i 

efterannonsen. 

- 

• Beräknad variabel. I första hand används 
upphandlingens totala värde. När 
upphandlingens totala värde saknas används 
det lägsta respektive högsta anbudsvärdet i 
upphandlingen.  

Annons BT-161, 

118, 

710, 711 

Antal upphandlingar Variabeln visar antalet 

upphandlingar.  

 • Beräknad variabel. En upphandling motsvarar 
ett upphandlings-ID. 

Annons BT-

UHM-1 

mailto:info@uhmynd.se
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Överprövning av annonserade upphandlingar i Sverige 

Överprövad Variabeln visar om 

upphandlingen har överprövats 

eller inte. 

- • Beräknad variabel. Variabeln baseras på 
information ur fastställda domar eller beslut om 
överprövning av upphandling publicerade i 
Konkurrensverkets domstolsdatabas. 

Domar 

och beslut 

Mercell AB 

- 

Annonserade valfrihetssystem i Sverige 

Namn för köpare Variabeln visar det officiella 

namnet på köparen. Med köpare 

avses upphandlande 

organisation.  

- 

• I första hand används det officiella namnet för 

köparen. I andra hand uppgiften som har 

angetts i meddelandet. Utgår ifrån angivet 

organisationsnummer i meddelandet. 

Annons 

SCB 

- 

 

Organisationsnummer 

för köpare 

 

Variabel visar 

organisationsnummer för 

köparen. Med köpare avses 

upphandlande organisation. 

- 

• Utgår ifrån angivet namn i meddelandet. SCB - 

Sektor för köpare Variabeln visar vilken sektor som 

köparen tillhör.  

• Kommun 

• Region 

• Stat 

• Annat  

• Utgår ifrån Standard för indelning efter 
ägarkategori. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx  

SCB/UHM - 

Delsektor för köpare Variabeln visar vilken delsektor 

som köparen tillhör. 

• Kommun  

• Region 

• Statlig myndighet 

• Kommunalt ägd organisation 

• Regionalt ägd organisation 

• Statligt ägd organisation 

• Utgår ifrån Standard för institutionell 
sektorsindelning och Standard för indelning 
efter ägarkategori. För mer information se 
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB/UHM - 

mailto:info@uhmynd.se
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• Annat 

Juridisk form för köpare Variabel visar juridisk form för 

köparen. 

För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

• Utgår ifrån Standard för indelning efter juridisk 

form. För mer information se 

https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx 

SCB - 

Upphandlingsslag Variabeln visar om 

upphandlingen i huvudsak avser 

varor, tjänster eller 

byggentreprenader.  

• Vara 

• Tjänst 

• Byggentreprenad 
- 

UHM - 

CPV-huvudkod   

• CPV-huvudgrupp  

• CPV-grupp  

• CPV-undergrupp  

• CPV-kategori  

• CPV-underkategori 

 

Variabeln visar klassificering av 

upphandlingen enligt CPV-kod. 

Här avses CPV- 

huvudklassificeringskod. Den 

avser den kod som bäst beskriver 

föremålet för upphandlingen. 

För mer information se 

https://simap.ted.europa.eu/sv_SE/web/simap/cpv 

- 

UHM - 

Rättslig grund Variabeln visar den rättsliga 

grunden enligt vilken 

upphandlingen genomförs. 

• LOV 

• e-LOV - 

UHM - 

Datum (år, månad) Variabeln visar referensdatum 

för statistiken. Referensdatum 

avser exportdatum ur den 

nationella annonsdatabasen för 

valfrihetssystem. 

- - 

Annons - 

Referensdatum  Variabeln visar referensdatum 

för statistiken. Referensdatum 
- - 

UHM - 

mailto:info@uhmynd.se
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx
https://www.h6.scb.se/metadata/klassdb.aspx
https://simap.ted.europa.eu/sv_SE/web/simap/cpv
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avser exportdatum ur nationella 

annonsdatabasen för 

valfrihetssystem. 

Valfrihetssystem-ID  Med valfrihetssystem-ID avses 

ett unikt identifikationsnummer 

för valfrihetssystemet. Tilldelas 

av UHM.  

- - 

UHM - 

Upphandlingens titel Variabeln visar namnet på 

valfrihetssystemet.  
- - 

Annons - 

Förfrågningsunderlag  Variabeln visar länk till 

förfrågningsunderlag för 

valfrihetssystemet. 

- - 

Annons - 

Tjänstekategori Variabeln visar klassificering av 

valfrihetssystemet enligt 

indelning efter tjänstekategorier. 

För mer information se Hitta LOV-uppdrag  - 

Annons - 
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