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Sammanfattning 
Offentlig upphandling omsätter omkring 13,5 procent av allt kapital som spenderas 
inom EU. Enbart i Sverige uppgår offentlig upphandling till cirka 500 miljarder Skr per 
år. Att offentlig upphandling utgör en så stor del allt kapital som cirkulerar inom EU le-
der till att marknaden för offentlig upphandling blir viktig att reglera. Regleringen inom 
EU för att uppnå en fri inre marknad styrs för det första genom EG-fördragets principer 
om likabehandling, icke-diskriminering, proportionalitet, ömsesidighet och öppenhet. 
För det andra styrs marknaden av direktiv. Direktivet 2004/18/EG för samordningen av 
förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster används 
inom den klassiska sektorn. För att försäkra att medlemsstaterna inom EU följer fördra-
gets principer och upphandlingsdirektiv har ett rättsmedelsdirektiv skapats. 

Den 20 december 2009 ska ett nytt rättsmedelsdirektiv träda i kraft i alla medlemsstater. 
Direktivet 2007/66/EG uppdaterar rättsmedelsdirektivet 89/665/EEG för samordning av 
lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och 
bygganläggningar med ändringar som är resultatet av det nya direktivet för upphandling 
inom den klassiska sektorn och EGD:s tolkningar av upphandlingsrätten. Direktivens 
tillämplighet på upphandlingar beror på upphandlingens totala värde. Vid upphandling-
ar som överstiger ett så kallat tröskelvärde tillämpas direktiven fullt ut. För upphand-
lingar under detta värde får medlemsstaterna själva välja hur regleringen ska ske.  

I Sverige finns en gemensam lag för upphandlingar över och under tröskelvärdet inom 
den klassiska sektorn, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Sverige har 
vidare valt att införliva de gemenskapsrättsliga principerna för alla upphandlingar oav-
sett värde i svensk lag. För upphandling under tröskelvärdet finns tre olika förfaranden. 
Förenklat förfarande och urvalsförfarande är vad som enligt huvudregeln ska brukas och 
direktupphandling är ett undantag från denna huvudregel. Direktupphandling får brukas 
för upphandlingar av lågt värde eller synnerliga skäl. Direktupphandling definieras i la-
gen som ett förfarande utan krav på anbud, det vill säga att det inte finns ett lagrum som 
stipulerar hur en direktupphandling ska ske. Eftersom lagen inte anger hur en upphand-
ling ska genomföras kan en direktupphandling endast bli otillåten om den bryter mot 
någon av de gemenskapsrättsliga principerna. Ändringar till LOU för att införliva de 
nya ändringarna och för att förenkla lagen samt stävja otillåtna direktupphandlingar pla-
neras 1 juli 2010.  De föreslagna ändringarna finna angivna i Ds 2009:30 och definierar 
direktupphandling som 15 procent av tröskelvärdet, vilket förenklar förståelsen för när 
direktupphandling blir tillämpligt. Promemorian lyckas dock inte att närmare förklara 
hur en direktupphandling genomförs korrekt eller blir otillåten. Rättsläget i fråga om di-
rektupphandling förblir därmed oklart. Lagen lämnar dock fortfarande utrymme för att 
genomföra korrekta och stävja otillåtna direktupphandlingar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Offentlig upphandling är ett förfarandesätt för det allmänna, det vill säga stat, kommu-
ner och myndigheter, att införskaffa varor och tjänster med allmänna medel.  Förfaran-
det innebär som regel att avtal sluts mellan det allmänna och en privat part för en fram-
tida leverans av det som ska upphandlas.1 Val av vilken privat part som ska tilldelas 
kontrakt sker efter anbud erhållits och värderats enligt de kriterier som förfarandet anger 
i lag och vad förfrågningsunderlaget stipulerat, artikel 53 1) a-b) direktiv 2004/18/EG. 

Den privata marknadens motsvarighet kallas upphandling och är inte reglerad i lag, för-
utom i den mån det gäller exempelvis korruption eller karteller. Valet av vem som till-
delas ett kontrakt i den privata sektorn är således fritt att besluta av den som gör en för-
frågan om anbud. 

Skillnaden mellan den privata sektorns frihet och den offentliga upphandlingen som re-
gleras genom lag, grundar sig i det faktum att varje köp genomfört av det allmänna är 
ett bruk av skattepengar. Bruket av offentliga medel ska därför ske för att främja staten 
och alla dess medborgare på ett så rättvist sätt som möjligt.2 

Sedan Sveriges inträde i EU år 1994, har Sverige en skyldighet att iaktta de regler och 
normer som gäller inom gemenskapen.3 Offentlig upphandling omsätter omkring 13,5 
procent av allt kapital som spenderas inom EU.4 Bara i Sverige uppgår upphandlingen 
till 500 miljarder om året, vilket är nästan 20 procent av bruttonationalprodukten.5 På 
grund av den stora marknadsandelen och därmed den offentliga upphandlingens påver-
kan på den inre marknaden regleras området offentlig upphandling i EG-rätten.6 

Målet med regleringen är att medlemsstaternas kapital ska spenderas rättvist och med 
indirekta ekonomiska förtjänster för alla gemenskapsinvånare.7 EG-fördraget nämner 
inte något om offentlig upphandling i sig, men de grundläggande principerna för den 
fria marknaden, det vill säga att varor, kapital, personer, bolag och tjänster ska kunna 
flyttas fritt mellan de olika medlemsstaterna gäller för all offentlig upphandling.8 

Regleringen för offentlig upphandling inom EG-rätten utgörs av två direktiv som ge-
nomförts i svensk rätt dels genom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 
och dels genom lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

                                                
1 Upphandlingsreglerna KKV, sid. 7. 
2 Bovis, EU Public Procurement Law, Sid. iix. 
3 Falk och Pedersen, Centrala frågeställningar, s. 15. 
4http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/149&format=HTML&aged=1&language

=EN&guiLanguage=en, 05-12-2009. 
5 http://uphandling24.idg.se/2.1062/1.272079/eu-enat-kring-okad-transparens.html , 27-11-2009. 
6 Bovis, EU Public Procurement Law, sid. iix. 
7 Bovis, EU Public Procurement Law, sid. iix. 
8 Prop. 2006/07:128, sid. 131. 



 

 
6

transporter och posttjänster, LUFS. Denna instruktiva lagstiftning innehåller regler om 
de olika förfarandesätt som ska följas om beloppet på vad som ska upphandlas översti-
ger ett av EU satt tröskelvärde och även regler om förfaranden om upphandlingar vars 
belopp ligger under detta tröskelvärde.9 

Oavsett belopp gäller dock att alla upphandlingar som företas ska följa EG-principerna10 
om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt 
erkännande.11 För att säkra att reglerna efterföljs och för att öka trycket på medlemssta-
terna att införliva direktiven upprättade EU rättmedelsdirektiv för att stävja inkorrekta 
offentliga upphandlingar. Det senaste rättsmedelsdirektivet kom 2007 och ska vara in-
förlivat i alla medlemsstater senast den 20 december 2009. 12 

Upphandlingar som sker i Sverige och som inte överstiger tröskelvärdet ska primärt föl-
ja ett av förfarandesätten förenklat förfarande eller urvalsförfarande, 15 kap 3§ 1st 
LOU. Undantaget är i nuvarande lagstiftning att kontrakt av mindre belopp eller synner-
liga skäl kan direktupphandlas, 15 kap 3§ 2 st. LOU.  Direktupphandling är ett förfa-
rande utan krav på anbud och det allmänna kan därmed själva uppsöka en privat part 
och ingå avtal utan att behöva utvärdera eller jämföra anbudet med anbud från andra 
eventuellt möjliga anbudsgivare, 2 kap 23§ LOU och 2 kap 23§ och 24§ LOU e contra-
rio.  

Vad som menas med ”mindre belopp” är inte definierat i lag, utan värdet varierar mel-
lan olika enheter som finns inom den allmänna sfären. Statistiken för hur mycket av of-
fentliga medel som spenderas inom ramen för direktupphandling finns inte att tillgå, 
inte heller finns statistik på hur många av dessa upphandlingar som tillät avsteg från de 
primära förfarandena. Problemen måste dock anses vara av betydande natur då direkt-
upphandlingen är en viktig punkt för lagstiftaren när det nya rättsmedelsdirektivet ska 
genomföras i svensk rätt.13 

Problematiken som angår direktupphandlingen kan ses ur två perspektiv. För det första 
kan otillåtna direktupphandlingar ske ofrivilligt. Så kan ske då lagen i sig själv inte är 
klar, detaljerad och i tillräcklig mån beskrivande för att ofrivilliga tolkningsmisstag inte 
inträffar. För det andra kan otillåtna direktupphandlingar ske av exempelvis rent protek-
tionistiska skäl, det vill säga att den underliggande drivkraften hos den upphandlande 
myndigheten inte är att erhålla lägsta pris utan är att erhålla det bästa priset hos den på 
förhand utvalda lokala företagaren. Dessa otillåtna direktupphandlingar är då genomför-
da trots vetskap om att de strider mot reglerna. Båda dessa orsaker behandlas i det nya 
rättsmedelsdirektivet, men för att det nya rättsmedelsdirektivet ska erhålla önskad effekt 
krävs å ena sidan en balans mellan behovet att kunna direktupphandla vägt mot brott 
mot de primärrättsliga principerna och å andra sidan att regelverket blir så förståligt att 
en noggrann beskrivning av direktupphandling kan direkt vägas mot klart beskrivna och 
kännbara konsekvenser för den upphandlande myndigheten. Beskrivet annorlunda hand-

                                                
9 Prop. 2006/07:128, sid. 130. 
10 Primärprinciperna förklaras ingående i avsnitt 3.4.2 – 3.4.6. 
11 Prop. 2006/07:128, sid. 131-132. 
12 Dir 2007/66/EG, Ingress (1). 
13 Ds 2009:30, sid 4-5. 
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lar det nya rättsmedelsdirektivet delvis om lagstiftarens möjlighet att bruka olika eko-
nomiska och lagstiftningstekniska metoder för att stävja inkorrekta direktupphandlingar. 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att identifiera och utvärdera nu gällande och bestående 
samt planerade metoder för att stävja otillåtna direktupphandlingar av lågt värde. Ut-
gångspunkten sker i de nya rättsmedelsdirektiven. Uppsatsen har begränsats för att kun-
na presenteras inom ramen för en magisteruppsats.  

Offentlig upphandling berör på grund av sin natur, det vill säga köp inom alla områden, 
flertalet lagar och dess reglerade omfattning. Utgångspunkten för uppsatsen är dock de 
nya rättsmedelsdirektiven varför annan lagstiftning endast berörs till den del den är re-
levant för att konkretisera syftet.  

Lågt värde definieras i det nya rättsmedelsdirektivet som 15 procent av tröskelvärdet. 
Metoder för att stävja upphandlingar över detta värde kommer dock att diskuteras då 
helt nya metoder är svåra att pröva på en tilltänkt lagstiftning som, vid denna tidpunkt, 
framstår som oklar. De nya förändringarna ska enligt direktivet ske i december 2009, 
men kommer att genomföras i svensk rätt först den första juli 2010. Därför kommer me-
toder som är eller har varit en del av lagstiftning sökas för att pröva om dessa kan helt 
eller delvis vara tillämpliga för att stävja direktupphandlingar av lågt värde.  

Sveriges inträde i den Europeiska unionen innebar att Sverige måste erkänna och agera 
enligt de internationella handels- och samarbetsavtal som ingåtts av unionen, däribland 
GPA, government procurement agreement vars uträkningar länkas till unionens tröskel-
värde.14 Uppsatsens högsta norm är EG-fördraget, men avtal som ingåtts av unionen och 
därmed erhåller legal grund i, men inte är en direkt del av EG-fördraget, kommer inte 
att utvärderas.  

Offentlig upphandling inom EU regleras av två direktiv – direktiv 2004/18/EG för sam-
ordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjäns-
ter och direktiv – direktiv 2004/17/EG för samordning av förfarandena vid upphand-
lingen på områdena vatten, energi, transport och posttjänster. Dessa två direktiv är 
ibland identiska i hur de hanterar direktupphandlingar, till och med hur direktiven initi-
alt införlivats i svensk rätt har ibland resulterat i identisk numrering av lagrummen i 
LOU respektive LUFS. Dessa likheter skulle kunna minska uppsatsens omfång om båda 
direktiven behandlades, men för att erhålla fokus behandlar denna uppsats endast di-
rektupphandlingar som faller inom området för LOU. 

1.3 Metod 
I denna uppsats använder jag tre metoder för att uppnå mitt syfte. Den första metoden är 
en deskriptiv metod och används före att beskriva och förklara det nuvarande rättsläget. 
Den andra metoden är en komparativ metod och används både för att jämföra nuvarande 
lagstiftning med planerade ändringar, men även för att jämföra olika lösningar till de 
problem som finns inom direktupphandlingsområdet.  

Utgångspunkten har varit de olika lagar och rättskällor som blir tillämpliga vid direkt-
upphandling. Den högsta normen är EG-fördraget och för att tolka dess innebörd och de 
                                                
14 Prop. 2006/07:128, sid. 136. 



 

 
8

principer som utmynnar från fördraget har jag främst använt EGD:s domskäl. För att 
själv kunna förstå och förklara de allmänna rättsprincipernas inverkan på den inre 
marknaden har jag brukat officiella EU-tryck och doktrin.  

Den boken med högst erkänt värde inom upphandling är Sue Arrowsmiths bok om ” 
The Law of Public and Utilities Procurement”. Arrowsmith är en brittisk professor och 
en erkänd ledare för vetenskapen upphandling och hennes arbeten refereras ofta i både 
internationell och svensk doktrin. Även generaladvokaterna brukar hennes böcker för att 
bevisa förankring till vad utövarna av direktiven avser genom ett visst handlande. 

För att förmedla ett mer kontinental europeisk perspektiv än vad Arrowsmith erbjuder 
och därmed också ett svenskt perspektiv har jag använt boken ”EU Public Procurement 
Law” av Christopher H. Bovis. Hans förhållningssätt till upphandling i jämförelse med 
Arrowsmith möjliggör en så bred överblick som möjligt över vad som är problemen 
inom upphandlingsrätten.  

Eftersom de förändringar upphandlingen står inför har stark anknytning till den historis-
ka utveckling och de tidigare målen EU satts upp har även ovan nämnd doktrin också 
brukats för att enklare sortera ut relevanta milstolpar. En bok som endast brukats för den 
historiska sorteringen är European Public Procurement – Legislative History of the 
Classic Directive 2004/18/EC editerad av Jan M Hebly. Denna bok innehåller alla för-
ändringar från de tre direktiven i början av nittiotalet fram till och med införandet av 
endast två direktiv år 2004.  

För den svenska lagen har jag främst använt mig av förarbeten och andra offentliga 
tryck gällande nuvarande och planerad lagstiftning. Vidare har jag använt rättsfall och 
doktrin som behandlar svensk rätt och EG-rätt för att undersöka hur lagarna tolkats efter 
att de har införlivats i gällande rätt. Svensk doktrin kommer främst från Kristian Peder-
sen, Jan-Erik Falk och Ulf Bernitz vilka är ledande inom upphandlingsområdet eller 
EG-rätten. 

För att förankra EG-rätten i den svenska rättsordningen och därmed med enkelhet i den 
mer analytiska diskussionen kunna falla tillbaka in i primärrätten är redovisningen av 
primärrätten extensiv. Jag har främst använt mig av rättsfall och förarbeten till grund-
lagsändringarna som trädde i kraft 1 januari 1995, men även boken ” Förvaltningspro-
cess, Normprövning och Europarätt” av Joakim Nergelius har brukats. Ulf Bernitz, en 
författare inom svensk doktrin för EU rätt har kompletterat de delar Nergelius inte redo-
visat ingående. Nergelius bok utgavs år 2000, men innehåller ändå de viktigaste föränd-
ringarna som skedde under de första integreringsåren efter Sveriges medlemskap i EU. 

I de fyra första kapitlen av denna uppsats används metod ett och två för att beskriva gäl-
lande rätt enligt en i grundlagen15 erkänd hierarki. Följande innebär att först redogörs 
för primärrätt (EG-rätt), sedan sekundärrätt (EG-direktiv) och sist nationell rätt. För att 
beskriva gällande primär och sekundärrätt på ett redovisande och klart sätt används för-
utom lagarna även praxis och litteratur. I fråga om nationell rätt så används förarbeten 
framför praxis och litteratur men efter lag.  

I de följande kapitlen läggs en problembaserad metod till ovanpå de redan två brukade 
metoderna och problem samt lösningar lyfts fram. Genom att lyfta fram och därmed 

                                                
15 2 kap. 23 §, 10 kap. 5 § RF och Artikel 249 EG. 
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kunna jämföra olika lösningar ökar möjligheten att kunna ge ett objektivt kontrollerbart 
svar till uppsatsens valda syfte. 

Alla exempel som används i texten är mina egna. I räkneexemplet ”Best Value for Mo-
ney” har dock formalia erhållits från Eunice Bepura och FN:s hemsida för upphandling. 

1.4 Terminologi 
Upphandlingsområdet delas i de flesta fall in i två olika sektioner – den klassiska sek-
torn och försörjningssektorn. Gemensamt med denna uppdelning följer också två olika 
ordsamlingar/språkbruk.  

Den klassiska sektorn består av myndigheter och offentliga organ. Myndigheter och of-
fentliga organ definieras som funktioner vars arbete är att tillgodose behov som är i det 
allmännas intresse och är av icke kommersiell natur.16 Dessa två kategorier kallas i lag 
upphandlande myndigheter. Upphandlingar som sker av upphandlande myndigheter fal-
ler under LOU.  

Det EU direktiv som reglerar området för den klassiska sektorn, direktiv 2004/18/EG 
kallas också ofta det klassiska direktivet. Att uppdelningen skett mellan två olika sekto-
rer är internationellt erkänt och även i internationell litteratur används terminologin 
”classical” för det klassiska direktivet. 

Försörjningssektorn är den andra sektorn och behandlar upphandlingar som sker av en 
större grupp aktörer. Upphandlande myndigheter, grupper och organ heter här upphand-
lande enheter och faller under LUFS. Direktivet som LUFS härstammar från kallas i 
motsats till det klassiska direktivet här för försörjningsdirektivet, direktiv 2004/17/EG. 
För att avgöra om en aktör är en enhet inom försörjningssektorn finns tre krav definie-
rade i försörjningsdirektivet. För det första måste offentligrättsliga organ som ska upp-
handla vara inrättat för att tillgodose behov i det allmännas intresse och inte baseras på 
ett vinstsyfte. För det andra ska organet vara en juridisk person och finansieringen ska 
till största del vara från offentliga medel, artikel 2.1 a) försörjningsdirektivet. För bolag 
där det offentliga inte är den största ägaren kan en upphandling fortfarande vara en upp-
handling som ska ske i enlighet med LUF, om det kan bevisas att finansieringen av 
upphandlingen sker till största del med offentliga medel och samtidigt är utförd för att 
tillfredsställa ett offentligt behov, artikel 2.1.b) försörjningsdirektivet.   

I denna uppsats kommer endast LOU att behandlas och endast uttrycken upphandlande 
myndighet och det klassiska direktivet kommer att användas. I vissa rättsfall som an-
vänds hänvisas dock till båda direktiven eller uttrycken, i dessa fall finns det ingen juri-
disk skillnad på lagen för de olika uttrycken och texten kan läsas så som att gälla för 
både upphandlande myndigheter som enheter. 

EG-fördraget är en del av den första pelaren inom EU, varför jag använder EG-rätt för 
den rätt som utmynnar från fördraget. ”Unionen”, ”EU”, ”medlemsstater” och ”gemen-
skapen” används beroende på vad som bäst passar in i texten.  Betydelsen är dock den 
samma, det vill säga den union som staterna verkar inom. I övrigt använder jag svenska 
förkortningar som exempelvis EGD för Europeiska gemenskapens domstol.  

 
                                                
16 Prop. 2006/07 sid. 147. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i två delar. Del ett består av kapitel ett till och med kapitel fyra 
och del två av kapitel fem till och med kapitel sju. Uppdelningen av uppsatsen i två de-
lar görs på grund av de olika syften som ska uppnås och de metoder som används för att 
uppnå detta syfte. Kapitel ett till och med fyra är förklarande kapitel som redovisas ge-
nom deskriptiv och komparativ text. I kapitel 5 kopplas dessa två metoder ihop med en 
problembaserad metod varför uppdelningspunkten sker efter kapitel fyra. 

Kapitel två inleder med en allmän introduktion till de olika förfaranden som finns inom 
upphandlingen och kapitel tre inleder med att redogöra för primärrätten och den fria inre 
marknaden. Den fria inre marknaden lägger en bra grund för att förstå varför de primär-
rättsliga principerna måste upprätthållas och hur de alltid är aktiva i all form av handel 
inom gemenskapen. Själva regleringen där offentlig upphandling adresseras direkt be-
finner sig i form av direktiv inom sekundärrätten i EU.  Direktiven är tillämpliga på 
upphandlingar över tröskelvärden. Genomgången av primärrätten kan upplevas som allt 
för ingående, men det ska erinras att vid en direktupphandling är och förblir primärrät-
ten den mest detaljerade lagstiftning som finns att tillgå. De primärrättsliga principerna 
genomgås noggrant och övriga delar av direktiven som kan vara beskrivande för att er-
hålla en klar bild av direktupphandling berörs i nämnd ordning.  

I kapitel fyra redogörs först för hur den nationella lagen, LOU, ser ut idag och sedan re-
dogörs för innehållet och effekterna av den planerade de lege ferenda, med andra ord 
rättsmedelsdirektivet 2007/66/EG och den svenska tolkningen av denna i departements-
promemoria, härefter ds 2009:30. Här presenteras de problem som lagstiftarna definierat 
och hur de planeras lösas med den nya lagstiftningen. Störst vikt läggas vid lösningar 
för upphandlingar under tröskelvärdet och då främst lösningar relaterade till direktupp-
handling. Lösningar som inte är ämnade att stävja direktupphandlingar, men som ändå 
innehåller element som kan vara till fördel för direktupphandling redovisas kortfattat i 
den relevanta kontexten. 

Kapitel fem jämför upphandlingsförfarandena för upphandling under tröskelvärdet. Där 
förändringar till förfarandet planeras ske behandlas främst dessa planerade förändringar. 
För att konkretisera och bättre belysa vad skillnaderna verkligen innebär används exem-
pel i så hög utsträckning som möjligt. 

I kapitel sex presenteras en möjlig metod för att stävja otillåtna direktupphandlingar 
som ska fungera även efter eventuella ändringar träder i kraft. Kapitel sju avslutar upp-
satsen genom en slutledning av det material som presenterats i uppsatsen. 
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2 Tillgängliga förfaranden för upphandling inom EG-rätt 
och svensk rätt 

2.1 Inledning 
Upphandling så som ett förfarande kan göras på flera sätt. Avgörande för hur en upp-
handling ska ske är vem som genomför upphandlingen, för vilken produkt eller tjänst 
upphandlingen gäller och till vilket totalt värde som upphandlingen uppgår till.  

Skillnaden mellan förfarandesätten baseras på dessa tre kriterier. Frågan vem som pla-
nerar att genomföra en upphandling avgör om en offentlig upphandling över huvud ta-
get är nödvändig, vidare definierar frågan vem också vilken lag, om någon som blir till-
lämplig. I detta kapitel redogörs kortfattat vilka olika upphandlingsförfaranden som 
finns tillgängliga. För att underlätta framställningen har en bild skapats. Denna bild illu-
strerar dels hur olika förfaranden skiljer sig ifrån varandra och dels vilket regelverk som 
blir tillämpligt. Lagar som berör upphandlingen kommer att presenteras i nästkomman-
de kapitel och därför är det till fördel att redan här presentera de olika förfarandena. 

När det offentliga sägs upphandla varor eller tjänster är betydelsen inte att ett faktiskt 
köp sker utan snarare är det tal om att ett avtal ingås för att ett framtida köp ska genom-
föras. Vid överenskommelse med en leverantör för en upphandling är det därmed frågan 
om en tilldelning av kontrakt. Tilldelningen av kontrakt sker först efter att den upphand-
lande myndigheten annonserat om en tilltänkt upphandling och därefter införskaffat an-
bud som utvärderats gentemot vad som efterfrågats i annonsen. Offentliggörandet av 
anbud genom annonsering möjliggör för olika företag inom unionen att konkurrera om 
olika upphandlingar och därmed utveckla den inre marknaden.17  

2.2 Upphandlingar enligt EG-direktiven 
Ur en gemenskapsrättslig vinkel är frågan om upphandlingens totala värde den viktigas-
te avgörande faktorn. Om en upphandling ska ske och upphandlingens totala värden är 
över ett så kallat tröskelvärde, måste hela upphandlingen ske i enlighet med de gemen-
skapsrättsliga upphandlingsdirektiven.18 

Tröskelvärdet är ett belopp som erhålls från EG-rätten och anger när upphandling måste 
ske enligt de direktiv som EU stipulerat. För en upphandling idag, nya värden kommer 
2010, helt ska falla under EG-rätten krävs att kontraktets totala värde uppgår till minst 
1 233 901 Skr och att det är en upphandling av en vara eller tjänst som inte är undanta-
gen från direktivstyrd upphandling.19 

Orsaken till att upphandlingar som uppgår till belopp över tröskelvärdet ska ha en för 
unionen gemensam lagstiftning är för att dessa upphandlingar, med sina stora belopp, 
kan ge en stor genomslagskraft för att bygga upp den inre marknaden.20 

                                                
17 Prop. 2006/07:128, sid. 202. 
18 Dir 2004/18/EG och dir 2004/17/EG. 
19 Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
20 Bovis, EU public procurement law, s. 11. 
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Ett öppet, selektivt eller förhandlat förfarande måste användas då ett kontrakts totala 
värde är lika med eller över tröskelvärdet. Enligt 3 kap 11 § LOU ska ett kontrakts tota-
la värde beräknas genom att alla kostnader som har ett samband med upphandlingen ad-
deras till ett totalt belopp. Uträkningen av beloppet sker dock innan ett upphandlingsför-
farande påbörjas, det vill säga vid formuleringen av upphandlingsunderlaget för annon-
sen. Vid denna tidpunkt finns inte inkomna anbud från marknaden som kan ligga till 
grund för beräkningen varför varje upphandling initialt ska beräknas utifrån vad som 
objektivt sett kan anses vara ett rimligt värde för det totala kontraktet.21 

Vid upphandling inom den klassiska sektorn är huvudregeln över tröskelvärdet enligt 4 
kap. 1 § LOU att ett öppet eller selektivt förfarande ska brukas. Ett öppet förfarande in-
nebär att den upphandlande myndigheten erbjuder alla leverantörer som vill och kan, att 
lämna anbud. 

Ett selektivt förfarande innebär att alla leverantörer erbjuds att lämna anbud, 2 kap. 16 § 
LOU. Den upphandlande myndigheten beslutar sedan vilka leverantörer av de som an-
sökt som får inkomma med anbud.  

Kravet för en upphandlande myndighet att annonsera finns stipulerat i 7 kap. 1 § LOU 
och undantaget som gäller annonsering kan endast bli aktuellt vid ett undantag mot hu-
vudregeln, det vill säga vid ett förhandlat förfarande. 

Ett förhandlat förfarande innebär att den upphandlande myndigheten bjuder in leveran-
törer som de anser kan lämna anbud i en tilltänkt upphandling. Myndigheten väljer se-
dan att förhandla med en eller flera av dessa utvalda leverantörer som inkommit med 
anbud, 2 kap. 9 § LOU. 

För att frångå huvudregel krävs att en tidigare annonsering av anbud för en öppen eller 
selektiv upphandling inte resulterat i några kvalificerade anbud eller att naturen av det 
som ska upphandlas inte möjliggör upphandling genom konkurrens, 4 kap. 5 § LOU. 
Kvalificering av anbud sker genom en objektiv bedömning av ett anbuds motsvarighet 
till vad som efterfrågats i annonsen. Vid denna objektiva bedömning får en upphandlan-
de myndighet inte kräva mer än vad som minimalt behövs för att uppfylla kraven i an-
nonsen.22 Tillfällen då befrielse från annonsering kan bli aktuellt är exempelvis vid 
upphandling av patenterade icke licensierade produkter, konkursutförsäljning eller 
kompletterande inköp på grund av oförutsedda omständigheter och behov av pågående 
redan upphandlade tjänster, 4 kap. 7 § LOU.  

2.3 Upphandling enligt svensk rätt 
Enligt svensk rätt finns sex olika upphandlingsförfaranden. Tre som tillämpas då värdet 
på ett kontrakt överstiger tröskelvärdet och tre olika förfaranden för upphandlingar un-
der detta värde.  

Upphandlingar som inte styrs av EG-direktiv oavsett belopp är så kallade B-tjänster, ex-
empelvis juridiska eller sociala tjänster och/eller övriga likvärdiga tjänster som på grund 
av sin natur inte passar för offentlig upphandling, 1 kap. 2 § LOU. För övriga upphand-
lingar gäller således tröskelvärdena.  
                                                
21 Prop. 2006/07:128 sid. 315. 
22 Falk och Pedersen, Centrala frågeställningar, sid. 115. 
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För upphandlingar under tröskelvärdet ska ett förenklat, urvals- eller direktupphand-
lingsförfarande brukas. Ett förenklat förfarande kan liknas vid ett öppet förfarande, det 
vill säga att alla leverantörer erbjuds att lämna anbud på en planerad upphandling.  Vil-
ka leverantörer som sedan erbjuds att förhandla avgörs av den upphandlande myndighe-
ten, 2 kap 24 § LOU. Beslutet om vilka leverantörer som kvalificeras för fortsatt för-
handling avgörs genom kvalificering av anbuden. 

Ett urvalsförfarande efterliknar ett selektivt förfarande. I detta förfarande gäller också 
att leverantörer får ansöka om att lämna anbud enligt vad som annonserats, 15 kap. 6 § 
LOU. Kvalificering sker sedan av den upphandlande myndigheten för att besluta om 
vilka leverantörer som får lämna anbud, 15 kap. 13 § LOU. 

Skillnaden mellan förenklat förfarande och ett urvalsförfarande jämte det tredje alterna-
tivet, direktupphandling är att direktupphandling får ske utan krav på anbud, 2 kap. 23 § 
LOU. Det finns inget krav på annonsering av en tilltänkt upphandlig och en upphand-
lande myndighet kan direkt kontakta en leverantör och ingå ett avtal om köp. 

För att en direktupphandling ska få kunna ske krävs att det totala beloppet för upphand-
ling är av lågt värde eller att det finns synnerliga skäl till att göra avsteg från huvudre-
geln, 15 kap. 3 § LOU. Synnerliga skäl är fall såsom exempelvis fara för liv och hälsa. 
23 Vad som anses som lågt värde finns inte definierat i lag. 

De tre första leden i en upphandling genomförs inte i en direktupphandling, det vill säga 
att en annons med angivna krav, anbud och utvärdering av olika anbud sker inte alltid.  
En direktupphandling kan ske både genom ingång av avtal om köp, exempelvis en bok-
ning av ett konferensrum men även genom direkt köp över disk, exempelvis köp av fi-
kabröd hos det lokala bageriet.  

Rättsföljden av att regelverket inte efterföljs är idag att en upphandling kan få göras om 
efter domslut från en förvaltningsdomstol, 16 kap. 2 § LOU. Vidare gäller att alla leve-
rantörer som skulle kunnat vara part i en upphandling, men på grund av en felaktig upp-
handling lidit skada kan yrka om ersättning i form av skadestånd hos en allmän domstol, 
16 kap. 5 § LOU.24 För att en leverantör idag ska ha talerätt i fråga om direktupphand-
ling krävs att någon av de gemenskapsrättsliga principerna bryts. EU har identifierat 
otillåten direktupphandling som ett brott som behöver stävjas då det bryter mot primär-
principerna.25 Behovet att stävja direktupphandlingar samt kraven från EU att alla med-
lemsstater måste försäkra en rättvis och funktionerade sanktionslagstiftning resulterade i 
att ett nytt rättsmedelsdirektiv skapades.  

I följande kapitel ska en redogörelse göras i fråga om regelverket som omger upphand-
lingen. Först kommer en introduktion av EU:s mål, syfte och fördragets betydelse för 
upphandlingen. Sedan följer en introduktion till de primärrättsliga och allmänna rätts-
principerna. Efter detta följer sekundärrätt, vilken är den rättsliga nivån på det planerade 

                                                
23 Prop. 2001/02:142 sid. 99. 
24 I fråga om vad som yrkats och att domstolen endast kan döma efter vad som yrkats kan det nämnas att i 

rättsfallet RÅ 2005 ref. 47 uttalade domstolen att i fråga om upphandling kan domstolen välja vilken av 
de skadestånd eller ny upphandling. Domstolen är således inte bunden av parts yrkande, prop. 
2006/07:128 sid. 104. 

25 Mål C – 507/03, Kommissionen mot Irland, para. 26. 
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rättsmedelsdirektivet. När EG-fördraget och direktiven tillämpas samtidigt för att uppnå 
målen med upphandling inom EU uppstår ibland mer konkreta krav för hur upphand-
lingen får genomföras. Därför förklaras även situationer och artiklarna för de fyra frihe-
terna i ett mer exemplifierande avsnitt. Den svenska rätten och dess utformning före och 
efter de planerade ändringar kommer i kapitel fyra och avslutar därmed de olika regler 
som måste tillämpas och följas för att finna metoder för att bättre säkra giltiga direkt-
upphandlingar. 
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3 Ramverket av regler som omger upphandling  

3.1 Inledning 
För att ur ett juridiskt perspektiv finna systematiken i hur rättsområdet offentlig upp-
handling fungerar och är uppbyggt krävs förståelse av den helhet som upphandlingen 
fungerar inom. Den ram som omger och som ska genomsyra hela upphandlingsförfa-
randet är de regler som stipuleras i EG-fördraget. Följt efter fördraget ska den praxis 
som tolkar fördraget och som kan påverka en upphandling tas i beaktning. För upphand-
lingsområdet finns inga förordningar som direkt ska införlivats i lag men däremot finns 
två direktiv vars angivna mål skall uppfyllas genom införlivats i svensk lag. Sverige har 
för att uppfylla kraven som EU ställt genom dessa direktiv förvandlat tidigare upphand-
lingslagar till lagar som täcker både EU- reglerade upphandlingar så väl som icke EU-
reglerade upphandlingar. För alla upphandlingar ska det dock noteras att de regler och 
principer som utmynnar direkt från EG-fördraget alltid gäller oavsett typ av upphand-
ling.  

Kapitlet börjar med att beskriva målen med EU och fortsätter sedan med en beskrivning 
av det gällande regelverket som omger upphandling. Regelverket presenteras i fallande 
ordning, det vill säga att först kommer primärrätten och sist rättsmedelsdirektivet.  

3.2 Betydelsen av allmänna principer 
Skapandet av en inre marknad, fri från hinder både för handel och människor, är det 
främsta målet med unionen, artikel 2-4 EG-fördraget. Dessa friheter för varor, tjänster, 
personer och kapital refereras till som de fyra friheterna. Den inre marknaden ska upp-
nås genom gemensamma mål som genomförs i enlighet med marknadsekonomiska 
principer för fri konkurrans, artikel 4.1 EG-fördraget. 

Utvecklingen av regelverket för offentlig upphandling inom den inre marknaden har 
skett med två antaganden i åtanke. För det första kräver målen med EU:s inre marknad 
att de fyra friheterna får genomslag fullt ut. Principerna om öppenhet och transparens 
måste därför tillämpas vid upphandling.26 Skälet är att insyn möjliggör för den privata 
sektorn att utöva kontroll över att regler efterföljs av upphandlande myndigheter. Ett 
tillämpande av principerna för öppenhet och transparens minskar därmed möjligheterna 
för myndigheter att favorisera eller diskriminera leverantörer.27 

Det andra antagandet för ett lyckat införlivande av den offentliga marknaden var att be-
hovet för att decentralisera utformningen av lagstiftning behövde erkännas. Erkännandet 
kom genom EU:s genomförande av fördraget för EU och innebär att subsidiaritetsprin-
cipen kom till uttryck redan i detta fördrag.28 Erkännandet är grunden till utformningen 
av det regelverk vi ser idag.29 

                                                
26 Bovis, EU public procurement law,  sid. 8. Om principerna se mer ingående avsnitt 3.4.1 – 3.4.6. 
27 Bovis, EU public procurement law, sid. 8. 

28 Fördrag 92/C 191/01. 
29 Bovis, EU public procurement law, sid. 8. 
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EU insåg att skapandet av en enhetlig lagstiftning inom hela Europa inte skulle få det 
ekonomiska och effektiva genomslag som behövdes utan att harmonisering av med-
lemsstaternas lagstiftningar istället bäst skulle uppfylla behovet av rättvisa upphand-
lingar.30  

Harmonisering kan ske genom olika tillvägagångssätt och till olika rättsnivåer beroende 
av den grad av rättslikhet och rättsenighet som eftersträvas.31 Inom EU benämns de oli-
ka nivåerna total harmonisering, optionell harmonisering och minimiharmonisering.32  

Total harmonisering innebär att vad, exempelvis en produkt, som uppfyller alla rekvisit 
och därmed angivits som tillåten alltid och i alla medlemsstater ska anses som tillåten. 
Vidare gäller att en produkt som inte uppfyller alla rekvisit är direkt otillåten och ska 
förbjudas överallt inom unionen.33 En total harmonisering ger därmed inget utrymme 
för nationell lagstiftning. Optionell harmonisering kräver endast att inga hinder får sät-
tas upp för något som uppfyller alla rekvisit och har erhållit nivån godkänt enligt en 
medlemsstats nationella rätt. Minimiharmonisering innebär att en nationell rätt kan gå 
längre än vad som krävs i rättsakten. Vid minimiharmoniserade regler blir dock de 
primärrättsliga principerna betydelsefulla. Det då kravet för nationell rätt att införa 
strängare regler innebär att de själva måste försäkra sig om att de följer alla primärrätts-
liga principer.34  

Vägen fram till den inre marknad vi ser idag kan delas i olika faser och olika harmonise-
ringsmetoder har använts. Den första fasen avslutades redan 1969 och lade grunden till 
en inre marknad fri från tullar och andra gränshinder med liknande effekt till tullavgif-
ter. Den andra fasen avslutades 1992 med en förstärkning av objektivet/målet att skapa 
en inre marknad genom ”the Single European Act” (SEA) från 1985. Vid införlivandet 
av SEA fanns två direktiv som endast hade liten, om något inflytande över huvud taget 
på den offentliga upphandlingen.35  

Den offentliga upphandlingen identifierades dock som ett av de viktigaste marknads-
segmenten att harmonisera fullt ut i den interna marknaden. Den offentliga marknaden, 
det vill säga det marknadssegment som offentlig upphandling tillhör, som finns inom 
EU utgörs av det offentliga som köpare och hela den marknadsekonomiska sektorn som 
potentiella leverantörer.36 

De första stegen som togs var att komplettera de befintliga direktiven.37 På grund av 
flertalet förändringar blev direktiven till sist svåra att tolka och nya direktiv genomför-

                                                
30 Se fotnot ovan angående genomförandet av fördraget för EU. 
31 SOU 2009:71 sid. 157. 
32 SOU 2009:71 sid. 158. 
33 SOU 2009:71 sid. 158. 
34 SOU 2009:71 sid. 166. För exempel på en minimiharmoniserande regel, se art 176 EG-fördraget. 
35 Arrowsmith, Public and Utilities Procurement sid. 143.  
36 Bovis, EU public procurement law, sid. 11. 
37 COM (85) 310 Final. 
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des före avslutandet av skapandet av SEA.38 De europeiska lagstiftarna signalerade ge-
nom dessa direktiv att marknaden för offentlig upphandling behöver efterlikna den pri-
vata sektorn så mycket som möjligt. Signalen kommer till uttryck genom att direktiven 
många gånger återspeglar samma mekanismer för kontroll och insyn som finns tillgäng-
liga för den privata marknaden. 39  

Enligt Bovis finns det två skäl till varför EU lägger ner mycket tid och energi på att re-
glera marknaden för offentlig upphandling. Det första skälet är att de gemenskapsrätts-
liga målen, det vill säga en fri inre marknad utan hinder eller diskriminering baserad på 
nationalitet, inte kan uppnås om den offentliga marknaden inte tillämpar dessa krav fullt 
ut. Det andra skälet är i grunden behovet av att bruka offentliga medel på ett så ekono-
miskt sätt som möjligt och därigenom erhålla/upprätthålla en marknad som till stor del 
liknar den privata konkurrensutsatta marknaden. 

Fördelen med att efterlikna den privata marknaden är att den neo-klassiska principen, 
det vill säga att efterfrågan styr priset, gör upphandlingen så kostnadseffektiv som möj-
ligt. Bovis tolkning av varför EU engagerar sig i den offentliga upphandlingen stämmer 
därmed med marknadsprincipen och denna princip erkänns även som en av grunder i de 
nya direktiv som kom efter avslutande av SEA.40 

Vidare identifierades behovet av att skapa rättsmedelsdirektiv för att stärka och effekti-
visera att kontrollen av offentliga medel. Dessa rättsmedelsdirektiv, direktiv 
89/665/EEG och direktiv 92/13/EEG, förblir gilltiga än idag men kommer att ersättas av 
det nya rättsmedelsdirektivet som kommer att träda i kraft i december 2009. 

För att utveckla den inre marknaden och därmed uppnå målet med EU krävs således inte 
bara att medlemsstaterna kommer överens om målen och de regler som ska gälla för att 
uppnå målen, det som krävs och utgör den mest komplexa delen av själva utförandet är 
att få alla medlemsstater att tillämpa och tolka den befintliga gällande rätten på ett så 
identiskt sätt som möjligt. 

3.3 Primärrätten inom EU och dess genomslag i svensk rätt 
För att försäkra att EG-rätten tolkas lika och får likvärdigt genomslag i alla medlemssta-
ter skapade EGD genom rättspraxis41 den så kallade företrädesprincipen.  Dock finns fö-
reträdesprincipen inte direkt uttryckt i EG-fördraget eller i svensk lag. 

I RF 10:5 återfinns den förändring som Sveriges riksdag genomförde vid inträdet i EU 
för att försäkra att svensk lag erkände EG-rätten. Lagrummet innebär att Sveriges 
grundlag erkänner möjligheten för riksdagen att överlämna beslutandemakten till EU så 
länge det Svenska statskicket och dess grundlag respekteras och försäkras.  Propositio-
nen42 till lagrummet uttrycker att:  

                                                
38 Arrowsmith, Public and Utilities Procurement, sid. 143.  
39 Bovis, EU public procurement law, sid. 11. 
40 Se ingresserna till alla tre upphandlingsdirektiven, direktiv 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG. 
41 Mål C – 6/64 Costa mot Enel, Mål C- 106/77 Simmenthal II, Mål C – 106/89 Marleasing. 
42 Prop. 1993/94:114 sid. 32. 
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”I den föreslagna förändringen finns ingen begränsning i fråga om vilken beslutande-
rätt som får överlåtas. Det är i stället innehållet i de fördrag till följd av vilka överlåtel-
ser sker som avgränsar den beslutanderätt som vid varje beslutstillfälle överlåts.” 

Vid införandet av förändringen av RF 10:5 var det oklart vilken betydelse och till vilken 
utsträckning denna nya förändring innebar för den svenska rätten.43 Den praktiska funk-
tionen som formuleringen möjliggör är dock att makten kan lämnas över till EU utan att 
det vid varje förändring av EG-fördraget behövs en ny grundlagsändring. Lösningen är 
internationellt sett en väldigt flexibel lösning.44 

Begränsningen till hur mycket inflytande EG-rätten kan få i den svenska rättsordningen 
begränsas dels av att makten inte kan frånhändas i större utsträckning än vad som tillåts 
enligt legalitetsprincipen45 och dels av unionens egen princip om subsidiaritet. 

Legalitetsprincipen återfinns i artikel 5, första st. EG-fördraget och innebär att ingen av 
EU:s institutioner får skapa regler på något område där de inte har ett rättsligt stöd i för-
draget. Av fördraget framgår vilken institution som har rättighet inom ett visst område 
och till vilken nivå den har rättighet att skapa, det vill säga vilken nivå på en rättsakt 
som kan skapas med korrekt rättsgrund.46 Om fel rättsgrund används eller fel rättsakt 
skapas kan denna ogiltigförklaras av EGD. Det finns endast ett fåtal rättsfall där EGD 
ogiltigförklarat regler på grund av felaktiga rättsgrunder.47 Rättsfallen där en rättsakt 
ogiltigförklaras kommer dock efter år 2000, varför högre krav på att institutionerna ska 
rätta sig efter principen om tilldelade befogenheter kan skönjas.48 Vidare gäller redan 
sedan innan ett domslut från rättsfallet Tyskland mot Kommissionen49 som 1990 slog 
fast att det är för varje medlemsstat att se till att deras nationella myndigheter följer 
denna regel på ett nationell plan. 

Subsidiaritetsprincipen finns uttryckt i artikel 5, andra st. EG-fördraget och begränsar 
maktutövandet från gemenskapen till att endast ske i enlighet med vad som tillåts i EG-
fördraget. Unionen ska därmed aldrig gå längre i sitt utövande än vad som är nödvän-
digt för att uppnå de mål som är angivna i fördraget. I motsats till legalitetsprincipen 
som talar om när gemenskapen har rätt att handla, så talar subsidiaritetsprincipen om 
när den bör handla. Med andra ord används subsidiariteten för att se om målet bäst för-
verkligas genom EG-rätt eller nationell rätt.50   

                                                
43 Nergelius, Förvaltningsprocess, sid.62. 
44 Nergelius, Förvaltningsprocess, sid.61. 
45 Kallas även principen om tilldelade befogenheter. 
46 Bernitz, EU-rättslig metod, sid. 52. 
47 Mål C – 376/98 Tyskland mot Europaparlamentet och rådet, para 115 och Mål C – 74/99, Imperial To-

bacco, para. 5. 
48 SOU 2009:71 sid. 156-157. 
49 Mål C – 8/88 Tyskland mot Kommissionen.  
50 Bernitz, EU-rättslig metod, sid. 53. 
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När den nya rättsordningen genom EU-medlemskapet trädde i kraft blev den svenska 
rättsordningen, i frågor som rör EG-rätt, inaktuell. Den nya rättsordningen i frågor som 
berör EG-rätten blev följande; 

• EG-fördraget,  
• gällande förordningar och allmänna rättsprinciper för att tolka EG-fördraget och gällan-

de förordningar, 
• direktiv och allmänna rättsprinciper för att tolka gällande direktiv 
• nationell rätt och den tidigare rättsordningen.51 

Det första rättsfallet då RegR erkände denna nya hierarki var i Lassgårdsmålet52. Målet 
behandlade utebliven arealersättning till Lassgårds AB vars ansökan att erhålla ersätt-
ning inkommit till Jordbruksverket för sent. Jordbruksverket nekade ersättning på dessa 
grunder och frågan om rätten till domstolsprövning och vilken domstol som ansågs ha 
behörighet att pröva målet blev efter överklagan ett fall för RegR. Regeringsrättens 
domslut, som utmynnande i att allmänna rättsprinciper som kommer från de fördrag 
som Sverige avtalat att följa och upprätthålla genom sitt medlemskap i EU (i detta fall 
Europafördraget om mänskliga rättigheter), skulle ha full genomslagskraft i svensk rätt 
RegR slog fast att svensk lag som stred mot dessa allmänna rättsprinciper skulle förkla-
ras utan verkan. Vidare förklarade RegR att rättigheter som genom olika EG-fördrag 
tillfaller enskilda ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare en 
viktig punkt som RegR slog fast i sitt domslut är att den lojalitetsprincip som återfinns i 
artikel 10 EG-fördraget ska följas vid all offentligt utövande av makt, det vill säga att 
hela kedjan från lagstiftare och till förvaltningar som verkställer lagen ska utöva detta 
arbete i enlighet med de krav som EG-rätten kräver.  

Kommissionen är den EU enhet som övervakar att EG-fördraget efterföljs av medlems-
staterna. Om kommissionen finner att en stat inte tillämpar EG-fördraget korrekt eller 
inte fullt ut kan kommissionen varna den berörda medlemsstaten. Om problemet kvar-
står har kommissionen en möjlighet att enligt artikel 226 EG-fördraget ställa medlems-
staten inför EGD. Vidare kan kommissionen begära att skadestånd utdöms för ett för-
dragsbrott. På grund av kommissionens arbete att övervaka att medlemsstaterna följer 
fördraget och på grund av att upphandlingen genomsyras av primärrättens grundläggan-
de principer återfinns ofta kommissionen som en part i många rättsfall angående upp-
handling.53  

3.4 Primärrättens viktiga principer vid upphandling 

3.4.1 Principernas erkännande i primär och sekundärrätten 
I primärrätten finns fem grundläggande principer som är av stor vikt för upphandlings-
rätten. Dessa är likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om 
ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. Dessa prin-
ciper har för att förstärka sin genomslagskraft skrivits in i direktiven för upphandling, se 

                                                
51 Nergelius, Förvaltningsprocess, sid.61 och Bernitz, EU-rättslig metod, sid. 43-50, 111-115 och 123-

128. 
52 RÅ 1997 ref 65. 
53 Se exempelvis källförteckningen. 
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avsnitt 3.4. Dessa fem principer möjliggör målet med att upprätthålla de fyra friheterna 
och dessa principer ska oavsett om det totala värdet ligger under eller går över tröskel-
värdet alltid iakttas. 

Lojalitetsprincipen är den princip som varit den mest använda för utvecklingen av EG-
rätten.54 Principen innebär att medlemsstaterna ska respektera primärrätten och verka 
för dess genomslagskraft i den nationella rätten.55 Den har använts av EGD vid flertalet 
tillfällen då det har varit av vikt att försäkra EG-fördragets genomslag i nationell rätt.56 
Denna princip, som återfinns i artikel 10 EG-fördraget är dock inte återgiven i direkti-
ven, men det är den princip som säkerställer att de principer som är direkt angivna i di-
rektiven och dess utvecklade rekvisit ska ha företräde framför nationell rätt.  

3.4.2 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen innebär att alla åtgärder som vidtas av en myndighet inte får 
gå längre än vad som är nödvändigt eller lämpligt för att uppnå målet med en planerad 
åtgärd.57 Vad som anses som en proportionerlig åtgärd avgörs enligt rättspraxis genom 
en strukturerad avvägning i tre steg, ett så kallat proportionalitetstest58. För det första 
ska en bedömning göras om en planerad åtgärd är lämplig och effektiv för att uppnå det 
erfordrade syftet. För det andra ska det undersökas om det finns något annat sätt, som är 
mindre ingripande, än den planerade åtgärden för att erhålla samma reslutat. För det 
tredje ska de negativa effekterna av åtgärden utvärderas. Testet genomförs för att se om 
regleringen är överdriven eller oproportionerlig i jämförelse med målet som eftersträ-
vas.59  

 

3.4.3 Likabehandlingsprincipen 
Att alla medborgare från alla medlemsstater behandlas lika är ett måste för att en inre 
transparent marknad ska kunna skapas. För upphandling innebär den dock att alla leve-
rantörer ska behandlas lika. EGD har slagit fast att för att likhetsprincipen inte ska bry-
tas krävs att alla situationer som är lika ska behandlas lika och alla olika situationer ska 
behandlas olika.60 

Likabehandling gäller, precis som för alla grundläggande principer under hela proces-
sen, det vill säga ända från det att förfrågningsunderlaget skapat till och med att beslut 
om vem som erhållit kontraktet offentliggörs.61 Bedömningen av vad som anses som 
                                                
54 SOU 2009:70 sid. 170. 
55 Ulf Bernitz sid. 54. 
56 Mål C – 213/89 Factortame. 
57 Propp. 2006/07:128 sid. 155. 
58 Uttrycket för proportionalitetstest kommer ifrån- Grainne de Búrca, The Principle of Proportionality. 
and its Application in EC Law, Yearbook of European Law vol. 13, 1993. 
 
59 DNR 202/2009 Konkurrensverket, Beslut 2009-10-06 sid. 3. 
60 Mål C - 304/01, Spanien mot Kommissionen,  para. 31.  Mål C - 434/02 Arnold Andre, para 68. 
    Mål C - 210/03, Swedish Match para. 71. 
61 Propp. 2007/07:128 sid. 155.  
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lika får ske utifrån objektiva grunder.62 För att en myndighet ska kunna uppfylla likabe-
handling ska myndigheten göra upphandlingsförfarande så öppet som möjligt (se om 
öppenhetsprincipen nedan, avsnitt 3.4.5). Därav möjliggörs att leverantörer kan kontrol-
lera att likabehandlingsprincipen efterföljs och att deras eget anbud inte behandlats olika 
gentemot någon annans anbud.63 

3.4.4 Icke-diskrimineringsprincipen 
Likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen behandlas ofta gemen-
samt. Icke-diskrimineringsprincipen innebär att ingen leverantör ska hamna i en sämre 
position på grund av sin nationalitet eller sin plats för registrering.64 

Genom domsluten från EGD i rättsfallen Beentjes och Stora Bält65 har principen fått 
mer klarhet i sin betydelse och i sitt omfång. Enligt dessa rättsfall måste kraven i ett för-
frågningsunderlag för att inte bryta mot icke-diskrimineringsprincipen formuleras så att 
ingen leverantör får bättre förutsättningar än någon annan leverantör. Tolkningen från 
dessa rättsfall gäller så väl mellan olika medlemsstater som mellan olika kommuner 
inom samma medlemsstat.66 

3.4.5 Öppenhetsprincipen 
Principen om öppenhet inom EG-rätten är inte samma princip som den svenska offent-
lighetsprincipen, även om syftet är så gott som detsamma. Genom att myndigheter ver-
kar så öppet som möjligt kan en högre nivå av kontroll uppnås och därmed, på lång sikt, 
öka förtroendet för unionen.67 

Enligt EGD i rättsfallen Parken Brixen68 och TeleAustria69 innebär principerna om lika-
behandling och icke-diskriminering att det finns en skyldighet att lämna insyn vid en of-
fentlig upphandling. Med ett krav att följa öppenhetsprincipen har därmed EG-rätten 
närmats sig den svenska lösningen för offentlighet, även om den inte är lika välförank-
rad på grund av sin nyhet inom EG-rätten och upphandling.70 

Kommissionen har dock uttalat att i fråga om upphandlingar under tröskelvärdet är det 
inte tillräckligt att kontakta ett antal tänkbara anbudsgivare.71 Enligt kommissionen blir 

                                                
62 Mål C- 31/87, Gebroerdes Beentjes B.V mot Nederländska staten, para. 17. 
63 Dnr 485/2009, Konkurrensverket, yttrande 2009-10-05, sid. 4. 
64 Propp. 2006/07:128 sid. 155. 
65 Mål C- 31/87, Gebroerdes Beentjes B.V mot Nederländska staten och Mål C – 243/89, Kommissionen 

mot Konungariket Danmark. Både dessa rättsfall diskuteras mer ingående i avsnitt 3.6. 
66 Propp. 2006/07:128 sid. 155.  
67 DS 2009:30 sid. 86.  
68 Mål C – 458/03 Parken Brixen. 
69 Mål C – 324/98 TeleAustria. 
70 Sveriges offentlighetsprincip kan spåras tillbaka till 1766 i fråga om handlingars offentlighet. Se Boh-

lin, Offentlighetsprincipen, sid. 18. 
71 C 2006/C 179/02 sid. 4. 
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det då ett selektivt tillvägagångssätt som inte garanterar varken effektiv konkurrens eller 
att principen om icke-diskriminering upprätthålls.72 Även vid passiv annonsering, det 
vill säga en annonsering som endast sker till ett fåtal och sedan ges till andra leverantö-
rer som kan ha erhållit informationen om att en upphandling pågår som kan vara av in-
tresse för dem, är enligt kommissionen inte heller tillräckligt.73 

3.4.6 Principen om ömsesidigt erkännande 
Principen om ömsesidigt erkännande härstammar från rättsfallet Cassis de Dijon.74 
Principen tillämpas inom upphandling när en upphandlande myndighet begär av en le-
verantör att styrka exempelvis sin tekniska kompetens eller ekonomiska ställning. Inne-
börden av principen är att en myndighet måste erkänna likvärdiga registreringar, bevis 
eller certifikat som är gilltiga i andra medlemsstater och måste även ge dem samma vär-
de som inhemska bevis och handlingar.75 

 

3.5  Direkt effekt av EG-rätten 
Den allmänna rättsprincipen om direkt effekt är tillsammans med principen om 
primärrättens företräde viktig för att underlätta och försäkra EG-rättens primära ställ-
ning inom den nationella rätten.76 Att EG-fördraget innehåller artiklar med direkt effekt 
fastslogs av EGD i rättsfallet Van Gend en Loos.77 

För personer inom EU innebär EG-fördraget indirekt både förpliktelser som ska följas, 
det vill säga att en medlemsstat kan ålägga medborgare nya krav på grund av ett EU in-
fört nya regler, men även att de rättigheter som ges i fördraget ska kunna erhållas. Rät-
tigheter som erhålls från fördraget ska en person kunna förlita sig på och kräva inför en 
nationell domstol. Kraven som ställs på en bestämmelse i EG-fördraget för att den ska 
anses ge personer rättigheter inför en nationell domstol är att skyldigheten som med-
lemsstat ska uppfylla är, enligt rättsfallet Van Gend en Loos, precis, tydlig, ovillkorlig 
och inte kräver nationella eller gemenskapsrättsliga åtgärder.78  

Direkt effekt finns i två riktningar: horisontell direkt effekt och vertikal direkt effekt. 
Horisontell effekt gäller mellan privatpersoner och den vertikala effekten gäller mellan 
privatpersoner och en medlemsstat.79  

För en direkt effekt inom sekundärrätten gäller olika krav beroende på vilken rättsakt 
rättigheten utmynnar ifrån. För direktiv gäller att det finns en vertikal direkt effekt så 
                                                
72 C 2006/C 179/02 sid. 4. 
73 Ds 2009:30 sid. 85-86. 
74 Mål C – 120/78 Cassis de Dijon. 
75 Ds 2009:30 sid. 87. 
76 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14547_sv.html. 
77 Mål C – 26/62 Van Gend en Loos. 
78 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14547_sv.html. 
79 Bernitz, EU-rättslig metod,  sid. 100. 
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länge kraven från rättsfallet Van Gend en Loos är uppfyllda.80 Skälet till att direktiv 
skulle erkännas som en rättsakt med direkt effekt fastställdes i rättsfallet Franz Grad81 
som fastslog att den ”ändamålsenliga verkan av en sådan rättsakt skulle försvagas, om 
enskilda var förhindrade att vid domstol åberopa rättsakten”. Ett direktiv ger direkt ef-
fekt från och med det datum som det enligt instruktion skulle varit införlivat i det natio-
nella rättssystemet, vare sig det är de facto implementerat eller inte.82 Att ett direktiv har 
en vertikal direkt effekt och inte även en horisontell direkt effekt slogs fast i det tidigare 
nämnda rättsfallet Marshall83.  

3.6  Begränsningar till upphandling som uppkommer i  kombi-
nation mellan EG-fördraget och primärrättens principer 

I några av de viktigaste artiklarna i EG-fördraget anges skyddet för de fyra friheterna. 
Artikel 28 stipulerar att inga hinder för import mellan medlemsstater är tillåtna.  Hinder 
ska bedömas utifrån vad som i realiteten kan bli ett hinder, med andra ord så är det inte 
benämningen av hindret som en importregel utan en regels effekt som avgör vad som är 
ett hinder. 84 

EGD klargjorde i fallet Dassonville85 att hinder är en åtgärd som ”direkt eller indirekt, 
faktiskt eller potentiellt, hindrar samhandeln mellan medlemsstaterna”. I ett upphand-
lingsärende kan detta bli aktuellt vid utformningen av kraven som upphandlingen base-
ras på. En kravspecifikation får med andra ord inte kräva att en specifik märkesprodukt 
ska ingå i upphandlingen. 86 Om en specifik produkt används som exempel måste orden 
”eller likvärdigt” läggas till för att kravet ska bli godkänt.87 

Vidare gäller enligt Cassis de Dijon88 och principen om ömsesidigt erkännande att na-
tionella regler som förbjuder en viss vara som säljs fritt i någon annan medlemsstat inte 
tillåts. Att i ett upphandlingsärende exempelvis utesluta en produkt på grund av att in-
hemsk lag säger att den är förbjuden är inte tillåtet om produkten i sig själv uppfyller 
kravet ”eller likvärdig produkt” för en pågående upphandling. 

EG-fördraget sträcker sig dock inte så långt att det regleras vad som kan upphandlas. 
Exempelvis kan en upphandling för ett skolkök kräva leverans av dagsfärskt bröd varje 
dag utan att detta i sig är ett importhinder. Problemet kommer att uppstå då kravet skul-
le formuleras som lokaltillverkat eller närproducerat och länkas till kravet. Trots att kra-
vet ”dagsfärskt” indirekt innebär att alla leverantörer utanför en viss radie inte möjlig-

                                                
80 Mål C – 41/74 Van Duyn. 
81 Mål C – 9/70 Franz Grad. 
82 Mål C – 148/78 Tullio Ratti. 
83 Mål  C – 152/84 Marshall. 
84 Falk och Pedersen, Centrala frågeställningar sid. 16. 
85 Mål C-8/74, Dassonville. 
86 Mål C- 359/93, Kommissionen mot Nederländerna. 
87 Dir 2004/18/EG, ingress 29. 
88 Mål C – 120/78 Cassis de Dijon. 
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görs att delta i upphandlingen är kravet i sig inte en importkvot. Kravet tillåter fortfa-
rande alla leverantörer som kan leverera dagsfärsktbröd att deltaga i upphandlingen. 

Skulle dock en stat genomföra en regel eller uppmaning att endast inhandla närproduce-
rat bröd i sina upphandlingar kommer regeln i konflikt med primärrätten. Enligt EGD 
får ingen stat verka för att ett regelverk eller en marknad skapas där de egna producen-
terna gynnas framför internationella producenter.89 Undantag från förbudet mot att ge-
nom direkta eller indirekta regler störa den fria interna marknaden regleras i artikel 30 
EG-fördraget. Det är endast om en regel kan uppfylla kraven att regel grundas på ”hän-
syn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset av att skydda 
människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter av 
konstnärligt historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell and kommer-
siell äganderätt”.  Det svenska systembolaget, som har import och försäljningsmonopol 
i Sverige är ett undantag som faller under artikel 30 EG-fördraget. 90 Sveriges motiver-
ing för att inte släppa monopolet är för den allmänna hälsan och ordningen ska gyn-
nas.91 Att inneha ett monopol är i sig inte otillåtet så länge artiklarna 28 och 30 EG-
fördraget inte bryts, artikel 31 EG-fördraget.92 Huvudregeln, som kommer ifrån Cassis 
de Dijon behandlade ett fall rörande just alkohol och allmän hälsa, men med den skill-
naden att i det fallet handlade regeln om produktgrupper som redan fanns för fri försälj-
ning på den inhemska marknaden. Regeln från Cassis de Dijon lyder att produkter som 
redan säljs inom unionen ska erkännas och fritt få säljas och marknadsföras inom unio-
nen.  

Sveriges monopol på att importera och sälja alkohol kvarstår ännu, men de sista årens 
förändringar på exempelvis öppettider, är ett resultat av att EGD uttalat att monopolet 
inte får utövas på så att det diskriminerar eller är oproportionerligt utfört för att uppnå 
den önskade effekten. Just öppettiderna ändrades på grund av att EGD ansåg det opro-
portionerligt att stänga försäljning för att öka hälsan när det var tillåtet att vid samma 
tidpunkt inhandla och sälja alkohol på platser med serveringstillstånd.93 Exemplet är ett 
bra sätt visa hur vi ser att de primärrättsliga principerna får genomslagskraft i den 
svenska vardagen. 

Art 43 och 49 EG-fördraget riktar sig till EU:s och medlemsstaternas institutioner och 
enheter,94 i detta fall alla upphandlande enheter. Artiklarna förbjuder uppställande av 
regler eller uppmaningar med liknande effekt som hämmar möjligheten för fysiska och 
juridiska personer att fritt etablera sig och delta aktivt i den inre marknaden. 

Att regler med liknande effekt, det vill säga, regler vars effekt är ett hinder mot den fria 
rörligheten och därmed en indirekt diskriminering på grund av ursprung är inte tillåtna. 
Målet som paragrafen ställer är att ingen, varken fysisk eller juridisk person ska på 

                                                
89 Mål C – 249/81, EU-kommissionen mot Irland. 
90 B 712-03, Mål C – 189/95 Harry Franzen och NJA 2007 s 941. 
91 B 712-03, Mål C – 189/95 Harry Franzen och NJA 2007 s 941. 
92 Mål C - 189/95 Harry Franzen. 
93 Kommunikation mellan HD och EGD i målet B 712-03. 
94 Falk och Pedersen, Centrala frågeställningar sid. 21. 



 

 
25

grund av sitt ursprungsland diskrimineras.  Detta är mål som också uppställs i likabe-
handlingsprincipen, artikel 12 EG-fördraget. 

Likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen och de fyra rättigheterna fyl-
ler en viktig funktion för att förverkliga den inre marknaden. De fyra friheterna lägger 
grunden för att produkter och tjänster som ska upphandlas ska kunna upphandlas inom 
hela den inre marknaden. Principerna är till stöd för både den upphandlande enheten så 
väl som en försäljare av en vara eller tjänst. 

Vid upphandling innebär principen om icke-diskriminering och principen om likabe-
handling att ingen anbudssökande eller anbudsgivare behandlas olika under någon del 
av förfarandet.95 Betydelsen innebär dock inte, precis som i fallet med import och ex-
portkvoter att det inte under några omständigheter får ske att en upphandlande myndig-
het behandlar två anbud olika. Två anbud som är olika ska behandlas olika, men olika-
behandlingen ska ske på sakliga grunder. Vid tekniska upphandlingar kan exempelvis 
ett skall-krav vara att erhålla den tekniska manualen på hemspråket.96 Om en anbudsgi-
vare inte har manualen tillgänglig på hemspråket utan exempelvis endast engelska och 
manualen är av vikt för att hantera vad som ska upphandlas är detta en grund för ute-
slutning och därmed direkt olikabehandling av ett anbud vars teknik på produkten kan 
vara exakt likt den i ett anbud vars manual var tillgänglig på svenska. Om anbudsgiva-
ren har manualen tillgänglig på svenska, men endast i elektroniskt format, men den kan 
skrivas ut, är detta inte grund för att utesluta anbudet. Den ökade kostnaden för att för-
säkra att manualen skrivs ut och finns tillgänglig kan dock räknas in i priset och i slut-
änden göra att den anbudsgivare som hade manualen direkt tillgänglig i tryckt format 
erhåller upphandlingen på grund av ett totalt lägre pris.  

EGD har i två rättsfall preciserat hur ett skall krav ska vara formulerat för att de två 
principerna inte ska brytas. I rättsfallet Beentjes97 där domstolen hade att bedöma om ett 
krav på att långtidsarbetslösa skulle brukas av den anbudsgivare som tilldelades kon-
traktet var diskriminerande eller icke kom EGD fram till att kravet inte var specifikt nog 
för att anses som diskriminerande i den mening som EG-fördraget krävde. Domstolen 
angav att så länge kravet inte var varken direkt eller indirekt diskriminerande så var 
kravet förenligt med EG-rätten. (Kravet var att långtidsarbetslösa som var inskrivna hos 
en lokal arbetsförmedlingen skulle anställas vid behov. Denna arbetsförmedling var 
dock tillgänglig genom hela unionen).  

I Stora Belt målet98 där EGD också hade att bedöma ett krav från en upphandlande 
myndighet angående byggandet av en sektion av Stora Belt bron. Kravet löd att den som 
tilldelades kontraktet skulle bruka nationella varor och arbetskraft och domstolen kom 
fram till att detta var en både direkt och indirekt diskriminering och därmed tillika ett 
brott mot icke-diskrimineringsprincipen. Detta var trots att detta krav senare ströks från 
förhandlingarna. Med andra ord förblev hela upphandlingsprocessen ett brott gentemot 
artiklarna 12, 43 och 49 EG, då utformningen av anbudsförfrågan påverkar utgången 
genom att de som anses kunna lämna anbud avgör sina möjligheter med basis i vad som 
                                                
95 Prop. 2006/07:128 sid. 155. 
96 Skall krav är endast definierade i Svensk rätt och behandlas nedan i denna kontext. 
97 Mål C – 31/87 Gebroerders Beentjes B.V. mot Nederländska staten. 
98 Mål C – 243/89 Kommissionen mot Konungariket Danmark. 
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blir tillgängligt i anbudsförfrågan. Därmed påverkar en regelstridig anbudsförfrågan 
hela processen.99  

Som bevisats speciellt i Stora Belt målet är formuleringen av anbudsförfrågan och dess 
förmåga att följa EG-fördraget av stor vikt. Kraven som formuleras kan påverka hela 
processen och göra den ogiltig. Detta ska vägas mot att EG-fördraget inte stipulerar vad 
som ska inhandlas och därmed tillåter medlemsstaterna att själva välja vad som ska 
upphandlas. Att formulera kraven på så vis att endast nationella leverantörer kan levere-
ra är i sig inget brott, så länge behovet av vad som ska upphandlas inte kan spåras till-
baka till att målet är att endast nationella leverantörer ska kunna deltaga i upphandlings-
förfarandet.  

3.7  Sekundärrätten erhållen från EG-rätten 

3.7.1 Direktivens hierarkiska plats 
Genom att erkänna EG-rätten som den primära rättskällan följer att de rättskällor som 
härstammar ifrån EG-fördraget blir den sekundära rättskällan, det vill säga under 
primärrätten men över de nationella lagarna. Sekundärrätten för upphandlingen består 
av direktiv. Direktiv är enligt artikel 249 EG-fördraget bindande till sitt mål och syfte. 
Artikeln lämnar dock tillvägagångssättet för hur mål och syfte ska uppnås till diskretio-
nen av unionens medlemsstater. Förordningar är enligt samma artikel bindande i sin 
helhet och lämnar inte utrymme för nationella tolkningar på hur införlivande och mål 
ska uppfyllas i nationell rätt. 

Direktivens mål är att utveckla den inre marknaden och uppnå en effektiv och konkur-
renskraftig offentlig marknad för upphandlingsförfaranden.100 Syftet med direktiven har 
aldrig varit att fullt ut harmonisera lagstiftningen som omger upphandlingen i alla olika 
MS utan syftet har varit att samordna strukturen och terminologin så att alla leverantörer 
oavsett nationalitet kan förstå krav angivna i en anbudsförfrågan.101 Om en upphandling 
sker över tröskelvärdet kan regleringen liknas vid optionell harmonisering och för upp-
handlingar under tröskelvärdet gäller en minimiharmonisering. 

Vid tolkningen och genomförandet för att uppfylla kraven i direktiven, ska det erinras 
att primärrätten och de krav som erhållits från EG-fördraget och EGD inte får undermi-
neras eller direkt brytas. 

3.7.2 Upphandlingsdirektiven 
År 2004 ersattes direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG och 93/37/EEG med det nu gällande 
direktivet för den klassiska sektorn, 2004/18/EG. Skillnaden mellan det nya direktivet 
och de äldre är främst en anpassning till de nya elektroniska arbetsmetoder som möjlig-
gjorts genom den tekniska utvecklingen, men även en förenkling och en mer läsbar och 
praktiskt presenterad text.102 

                                                
99 Mål C – 243/89 Kommissionen mot Konungariket Danmark para. 26. 
100 Mål C – 31/87 Gebroerders Beentjes B.V. mot Nederländska staten para.  21, Mål C – 243/89 Kom-

missionen mot Konungariket Danmark para. 26. 
101 Falk och Pedersen, Centrala frågeställningar, sid. 21. 
102 Dir 2004/18/EG, ingress 1. 
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Vidare bygger direktivet på den rättspraxis som utvecklats av EGD efter att det äldre di-
rektivet trädde i kraft. Det som varit mest framträdande av EGD:s praxis och som är 
synligt i det nya direktivet är hur förfrågningsunderlaget utformats, både i fråga om so-
ciala aspekter men även de primärrättsliga principerna.103  

3.7.3 Rättsmedelsdirektiven 
För att försäkra att alla medlemsstater följer upphandlingsdirektivet och i de fall då detta 
inte sker, att det finns likvärdiga sanktionsregler för överträdelse av direktivets regler 
har ett rättsmedelsdirektiv skapats.  

Skälet för skapandet av direktivet var att en del medlemsstater inte, i sina nationella reg-
ler, försäkrade att en sanktion för otillåtna upphandlingar erbjöds. Rättsföljden för otil-
låtna upphandlingar enligt nu gällande rättsmedelsdirektiv är att avtalet för upphand-
lingen hävs och/eller att skadestånd kan utgå till den leverantör som lidit skada på grund 
av myndighetens överträdelse.104 

De sanktioner som rättsmedelsdirektivet kräver av medlemsstaterna är; 

• Interimiska åtgärder för att förhindra ytterligare fel och skada, 
• Åsidosättande av nationell lagstiftning som förhindrar att reparation av skada eller rät-

telse kan ske och 
• Utge skadestånd till part som lidit skada på grund av överträdelsen.105 

Eftersom det är ett direktiv är det upp till varje medlemsstat att försäkra att deras natio-
nella rätt innehar lagar som försäkrar att effekterna av sanktionerna finns tillgängliga i 
det nationella systemet. 

De senare årens marknadsutveckling och införlivandet av de nya upphandlingsdirekti-
ven har medfört att gällande rättsmedelsdirektiv blivit otillräckligt. Sanktionerna har 
inte varit nog avskräckande eller tillräckligt täckande för att försäkra att upphandlings-
direktivet efterföljs.106 Därför kom den 1 januari 2007 ett nytt, mer ingripande rättsme-
delsdirektiv, direktiv 2007/66/EG. 

Det nya rättsmedelsdirektivet utökar möjligheten för en leverantör att söka upprättelse i 
form av skadestånd eller rättelse av tilldelningsbeslut samt att en sanktionsavgift riktad 
mot upphandlande myndigheter införs.107  

Rättsmedelsdirektivet kommer att gemensamt med vissa ändringar införas i LOU. Efter-
som införlivandet delvis kommer att förändra den svenska rätten kommer följande kapi-
tel att hantera nationell lag under tröskelvärdet och de förändringar som kommer ske på 
grund av det nya rättsmedelsdirektivet. 

                                                
103 Dir 2004/18/EG, ingress 1. 
104 Dir 89/665/EEG, ingress 1. 
105 Dir 89/665/EEG, artikel 1. 
106 Dir 2007/66/EG, ingress 3 och 34. 
107 Dir 2007/66/EG. 
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4 Upphandling enligt svensk rätt 

4.1 Inledning 
Den svenska lösningen för införlivandet av upphandlingsdirektivet och rättsmedelsdi-
rektivet var att införa dem gemensamt i LOU. Nuvarande LOU som införlivades 1 janu-
ari 2008 innehåller nu gällande direktiv för upphandlingsförfaranden över tröskelvärdet 
men även regler för upphandlingar som sker under tröskelvärdet.  

Dispositionen av lagen är att kapitel 1 och 2 gäller för alla upphandlingar oavsett värde. 
Kapitel 4 till och med 14 gäller för upphandlingar över tröskelvärdet och kapitel 15 för 
upphandlingar under tröskelvärdet. Kapitel 16 innehåller sanktionerna för att uppfylla 
nu gällande rättsmedelsdirektiv. Kapitel tre blir indirekt tillämpligt för upphandlingar 
under tröskelvärdet om det inte står klart om upphandlingen ska ske med regler för över 
eller under tröskelvärdet.108 Det hänvisas också till kapitel 5 om ramavtal, detta är dock 
inte ett förfarande utan ett kontrakt som uppstår efter ett initial förfarande. För upphand-
lingar under tröskelvärdet anges det specifikt i 15 kap. 1 § LOU att de primärrättsliga 
principerna gäller även för dessa upphandlingar. 

I kapitel 15 LOU finns hänvisningar tillbaka till de tidigare kapitel som behandlar upp-
handlingar över tröskelvärdet. Detta blir tillämpligt då samma regler för över och under 
tröskelvärdet kan brukas, exempelvis vid definition av hur krav i ett förfrågningsunder-
lag ska utformas.109 

Direktupphandling som enligt 1 kap 2 § 2 st. 2 p. faller under 15:onde kapitlet är mini-
malt reglerad i det angivna kapitlet. De lagrum som anger instruktioner för direktupp-
handling är: 

• 1§ Primärrättens principer gäller alla upphandlingar i kapitlet, 
• 3§ 2st. – Direktupphandling är tillåtet att bruka vid lågt värde eller synnerliga skäl, 
• 15 § - anbud som inkommer till en myndighet ska genomgå en kvalificering, 
• 18 § - Direktupphandling är inte ett förfarande med dokumentationsplikt, 
• 19§ - Om fler än en leverantör erhållit förfrågan om anbud ska de som inte erhåller kon-

traktet meddelas att de inte ingav det vinnande anbudet. 

Lagrummen för urvalsförfarande och förenklat förfarande kan ibland användas. Detta 
kan ske då ett direktupphandlingsförfarande valts att genomföras på liknande vis. 

I kapitel 16 som innehåller sanktionerna för brott mot reglerna i kapitel 15 har ett jämt 
antal lagrum för direktupphandlingar. 16 kap 2 § gäller för alla upphandlingsförfaranden 
som på något vis bryter mot ett lagrum eller en av de primärrättsliga principerna. Om så 
sker och en leverantör kan visa på att denne erhållit skada kan domstolen tvinga myn-
digheten att göra om hela förfarandet eller tvinga myndigheten att inte avsluta förrän 
rättelse gjorts. 

För en leverantör som vill söka överprövning gäller att denne får ansöka om överpröv-
ning av beslutet enligt 16 kap 1 §. Enligt andra stycket i samma paragraf får dock en an-

                                                
108 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 §, 15 kap. 1-2 §§ LOU. 
109 Se exempelvis lagrummet 15 kap. 7§ LOU. 



 

 
29

sökan om överprövning i fråga om direktupphandling inte ske efter att ett avtal kommit 
till stånd.  Om en upphandlande myndighet bjuder in mer än en leverantör och en av 
dem anser att beslutet ska överprövas, ska denne inlämna ansökan hos allmän förvalt-
ningsdomstol, l6 kap. 3 §. Vill leverantören väcka talan om skadestånd ska denne dock 
söka detta hos en allmän domstol inom tolv månader från att avtal slutits, 16 kap. 6 §. 
På så vis kan en upphandlande enhet och en leverantör mötas två gånger, i två helt olika 
processinstanser. Valet att bruka ett processalternativ förbrukar inte möjligheten att se-
nare bruka det andra alternativet.  

Oavsett om det finns två alternativ och två domstolar för att stävja otillåtna direktupp-
handlingar, så är själva förfarandet, i sin nuvarande form, så gott som oreglerat. Valfri-
heten för en upphandlande enhet är obegränsad så länge de primärrättsliga principerna 
inte bryts. Avsaknaden av reglering medför dock att undantagen i lagen och den flexibi-
litet lagen erbjuder resulterat i att bevisningen av vad som skett rätt eller inte är svår.  
Leverantörer kan ha en svårighet att bevisa att de inte behandlas korrekt och en upp-
handlande myndighet kan få svårighet att bevisa motsatsen, så länge de inte frivilligt 
annonserat och dokumenterat sin utvärdering och sitt beslut, med andra ord om de inte 
själva väljer en form av enkelt förfarande så kan ord stå mot ord. Friheten som direkt-
upphandlingen erbjuder ska därmed vägas mot den problematik som kan uppkomma på 
grund av denna lättnad. Vidare ska den rättighet en leverantör ha att erhålla bevisning 
för att denne behandlats enligt de primärrättsliga principerna vägas mot behovet av flex-
ibilitet som kan behövas för att upphandlingen ska uppnå de mål om effektiva upphand-
landen Unionen grundar rättsutvecklingen på. 

4.2 Nuvarande form av planerade ändringar i LOU för att in-
förliva det nya rättsmedelsdirektivet. 

I förslaget till det nya rättsmedelsdirektivet som ska vara införlivat i svensk rätt senast 
20 december i år föreslås förändringar både till kapitel 15 och 16 LOU. I skrivandets 
stund (november 2009) planeras ändringarna att genomföras den första juli 2010. Detta 
är mer än sex månader efter vad som krävts av unionen. Ingen förklaring har angivits till 
varför datumet flyttats fram. De förändringar som EG-direktivet stipulerar och som ger 
enskilda personer och företag rättigheter kommer ändå att kunna krävas framför en 
svensk domstol för upphandlingar som påbörjats efter den 20 december 2009. Detta föl-
jer av företrädesprincipen, se avsnitt 3.3. I den följande framställningen blir dock foku-
seringen på upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet varför företrädesprinci-
pen endast blir tillämplig då de primärrättsliga principerna berörs. 

De viktigaste förändringarna och dess planerade effekter kan förklaras enligt följande: 

• En avtalsspärr införs för att förhindra att möjligheten till överprövnings förverkas ge-
nom att en upphandlande myndighet snabbt efter tilldelningsbeslutet ingår avtal (så kal-
lad race to signature), 

• Otillåtna direkttilldelningar110 ska stävjas med att kontrakt kan ogiltigförklaras,   
• Marknadsskadeavgift införs.111 

                                                
110 Rekvisitet direkttilldelningar i direktivets mening betyder kontraktstilldelningar för kontakts vars vär-

de ligger över tröskelvärdet. Detta är alltså inte att förväxla med direktupphandlingar som befinner sig 
under tröskelvärdet. 
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På grund av Sveriges genomförande av rättsmedelsdirektivet som behandlar upphand-
lingar över och under tröskelvärdena gemensamt i kapitel 16 angående sanktioner inne-
bär direktivförändringarna att även kapitel 15 måste ändras. Sverige har vidare valt att 
hantera dessa förändringar gemensamt med direktivändringarna.112 Den främsta punkten 
som lagstiftaren eftersöker för direktupphandlingar under tröskelvärdet är: 

• Lågt värde definieras som upphandlingar vars totala värde är 15 procent av tröskelvär-
det. Inget lagrum har skapats med denna definition, 

• Förtydligande av definitionen av direktupphandling så att det framgår att anbud alltid 
lämnas, men inte i visst format, 

• Förhandsannonsering införs för direktupphandlingar, 
• Avtalsspärren kommer även gälla för upphandlingar under tröskelvärdet, 
• Ogiltighet ska även kunna fastställas för upphandlingar under tröskelvärdet, 
• Om direktupphandling används för synnerliga skäl ska dokumentering ske, undantag för 

upphandlingar under det nya fasta föreslagna beloppet gäller dock fortfarande, 
• Marknadsskadeavgiften blir tillämplig för upphandlingar över och under tröskelvärdet 

och införs i ett helt nytt kapitel 17 LOU. 

Direktupphandlingen fortsätter att vara ett oreglerat förfarande så länge värdet inte 
överstiger 15 procent av tröskelvärdet. Ett förhandlat förfarande som endast återfinns 
över tröskelvärdet kan ske utan föregående annonsering. Detta blir endast tillämpligt då 
skäl för en förhandling blir nödvändig på grund av upphandlingens natur. Denna föränd-
ring definieras i de nya förändringarna och en dokumentationsplikt inträder vid dessa 
typer av upphandlingar och även vid direktupphandling beroende på synnerliga skäl. 
Syftet var att vad som är en direktupphandling och vad som inte är en direktupphand-
ling skulle framstå som klarare med de planerade regeländringarna, men hur en direkt-
upphandling ska ske för att inte vara otillåten framgår dock inte varför det blir svårt att 
avgöra den exakta betydelsen av förändringen. Undantagen från annonsering och do-
kumentering kvarstår samt att krav på fler än en anbudsförfrågan inte skapats gör att det 
fortfarande är en frivillig aktivitet att öppet direktupphandla och begära mer än ett an-
bud. 

Enligt den i 16 kap 1 § planerade ändringar framgår att en leverantör har talerätt vid 
förvaltningsdomstol för överprövning av ett beslut om brott skett mot 16 kap. 5 § Ny 
Föreslagen LOU (NFLOU) eller talan om ogiltighet enligt 16 kap. 14 § NFLOU.  

För överprövning krävs att den upphandlande myndigheten brutit mot någon av de 
primärrättsliga principerna eller någon annan del av lagen och att leverantören därför 
har eller har kunnat lida skada på grund av överträdelsen, 16 kap. 5 § NFLOU. Resulta-
tet av en överprövning föreslås vara att beslutet kan upphävas. Detta innebär att över-
prövning enligt denna paragraf endast kan ske för ingångna avtal efter ett enligt leveran-
tören felaktigt tilldelningsbeslut.113 Eftersom beslutet endast upphävs blir det för den 
upphandlande myndigheten att avgöra om upphandlingen ska göras om eller om den ska 

                                                                                                                                          
111 Ds 2009:30 sid. 107-108. 
112 Ds 2009:30 sid. 321. 
113 Ds 2009:30 sid. 323. 
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fortsätta efter rättelse skett.114 I den nuvarande lagen beslutar domstolen vilken av dessa 
rättelser som ska ske, 16 kap. 2 § 1 st. LOU. 

För direkt ogiltighet ska kunna krävas av leverantören enligt 16 kap. 14 § NFLOU krävs 
att avtal slutits och att detta har skett utan föregående annonsering. För direktupphand-
lingens del, som även efter förändringen av lagen inte ska utan får annonsera för för-
handsinsyn enligt 15 kap. 5a § NFLOU innebär det att om de inte annonserar sin avsikt 
att direktupphandlingen riskerar de att få avtalet ogiltigförklarat. 

Vidare gäller att för att ett avtal för direktupphandling inte ska ogiltigförklaras ska två 
krav vara uppfyllda enligt 16 kap. 16 § 2 p. NFLOU. För det första krävs att annonse-
ring skett och att efter annonsering skett ska den upphandlande myndigheten respektera 
den föreslagna avtalsspärren i 16 kap. 8 §. 

Avtalsspärren är en spärr som innebär att avtal inte får slutas tidigare än tio kalenderda-
gar efter att tilldelningsbeslut sänts till anbudsgivare. Tiodagarsfristen gäller för medde-
lande som sker elektroniskt, 16 kap. 6 § 1 st. NFLOU. Sänds meddelande med post 
måste det gå femton kalenderdagar innan avtal som beslutet berör får slutas, 16 kap. 6 § 
2 st. NFLOU. Som ett ytterligare moment bör det tilläggas att tidsfristen för prövning av 
direktupphandlingar är max sex månader, beroende av om avtal slutits eller hur annon-
sering skett, 16 kap. 17 § NFLOU. 

Om en leverantör anser sig ha lidit skada för på grund av att en upphandlande myndig-
het har brutit mot LOU kan denne yrka skadestånd. Skadestånd yrkas hos allmän dom-
stol och ska bedömas utifrån allmänrättsliga skadeståndsprinciper från skadeståndslagen 
(1972:207).115 Funktionen för skadeståndet är inte endast reperativt utan även preven-
tivt.116 Enligt svensk rätt ersätts därmed både det negativa och det positiva kontraktsin-
tresset.117 

Det negativa kontraktsintresset, det vill säga ersättning för nedlagda kostnader för att 
lämna anbud, ska enligt NJA 2000 s 712 erhållas om leverantörer kan bevisa att denne 
haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet. För en bedömning av om det är lämp-
ligt att utdöma ett skadestånd som även täcker det positiva kontraktsintresset, det vill 
säga den vinst leverantören kunnat tjäna genom kontraktet, ska leverantören enligt 
samma rättsfall, kunna bevisa att denne med sannolikhet förlorade kontraktet på grund 
av den överträdelse som den upphandlande myndigheten gjort.  

Det finns enligt rättspraxis inte heller grund för att endast den leverantör som sannolikt 
skulle ha erhållit kontraktet är den ende som kan yrka skadestånd. Enligt NJA 2007 s 
349 kan det positiva kontraktsintresset endast tillfalla den som gör det sannolikt att den-
ne skulle erhållit kontraktet, medans skadestånd för det negativa kontraktsintresset ska 
kunna utdömas till alla leverantörer som gör visar att de haft en realistisk chans att er-
hålla kontraktet om det tilldelats på korrekta grunder. 

                                                
114 Ds 2009:30 sid. 323. 
115 Prop. 1992/93:88 sid. 102f. 
116 NJA 2007 s. 349. 
117 NJA 1998 s. 873 och NJA 2000 s. 712. 
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4.3 Konkurrensverkets ökade inflytande på upphandlings-
marknaden 

Idag är Konkurrensverket enligt uppdrag från regeringen tillsynsmyndighet för upp-
handlingsmarknaden, 16 kap. 7 § LOU. Konkurrensverket har dock ingen talerätt för 
brott gentemot LOU och de har heller inga riktiga sanktioner för att stävja regelbrott. Då 
en av de viktigaste punkterna för införandet av rättsmedelsdirektivet varit att varje stat 
ska försäkra att effektiva rättsföljder finns för brott mot upphandlingsreglerna förslag 
om införandet av en sanktionsavgift.118 Ett annat alternativ som föreslås genom rätts-
medelsdirektivet är att förkorta avtalstidens längd.119 Förslaget till NFLOU har dock re-
sulterat i att endast sanktionsavgift ska brukas, detta då flertalet olika sanktionsalterna-
tiv inte visats öka rättssäkerheten.120 Förslaget innebär att ett helt nytt kapitel skapas, 
kapitel 17 LOU, där alla regler angående sanktionsavgiften, kallad marknadsskadeav-
gift, behandlas.  

Regelöverträdelserna då marknadsskadeavgift blir tillämpliga är då felaktiga avtal som 
ingåtts får bestå på grund av allmänintresse eller när förvaltningsdomstol beslutat att av-
tal får bestå trots att avtalsspärren inte efterföljts eller om myndigheten slutit avtal utan 
erforderlig annonsering, 17 kap. 2 § NFLOU. 

Vid en otillåten direktupphandling blir därmed kontentan av lagrummet att leverantörer 
kan ansöka om skadestånd enligt de krav som stipulerats ovan och samtidigt kan mark-
nadsskadeavgift utdömas. 

Konkurrensverket blir ansvarig för att föra processer gentemot upphandlande myndig-
heter som inte följer LOU, 17 kap. 1 § LOU. Beloppet för marknadsskadeavgiften ska 
vara minst 10 000 kr eller 10 procent av hela kontraktsvärdet, dock max 5 000 000 kr, 
17 kap 3 § LOU.  

Ansvaret för den upphandlande myndigheten är ett strikt ansvar, det vill säga att staten 
förutsätter att de upphandlande myndigheterna är så införstådda i lagen att oavsett om 
regelbrottet sker med eller utan uppsåt så ska marknadsskadeavgift utdömas.121 Som 
grund för detta krav uttalar promemorian att effektiviseringsbehovet vinner över rättsä-
kerheten då det inte är fråga om en straffsanktionerad regelöverträdelse.122  

Även om ansvaret för brott mot LOU är strikt så kan dock avgiften sättas till ett belopp 
som motsvarar den nivå av oaktsamhet och regelöverträdelse som skett och även väga 
in om det är ett beteende som skett flertalet gånger.123 

Preskriptionsfristen för marknadsskadeavgift är sex månader från att avtal sluts eller 
från den tidpunkt då en förvaltningsdomstol avkunnat ett domslut i ärendet, 17 kap. 5 § 
NFLOU. Marknadsskadeavgiften tillfaller staten, 17 kap. 6 § NFLOU. 
                                                
118 Ds 2009:30 sid 203. 
119 Ds 2009:30 sid 205. 
120 Ds 2009:30 sid 205. 
121 Ds 2009:30 sid 218. 
122 Ds 2009:30 sid 217. 
123 Ds 2009:30 sid 221. 
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5 Direktupphandlingens oreglerade reglering 

5.1 Inledning 
I det första kapitlet av denna uppsats genomfördes en kortfattad och generell introduk-
tion till de olika förfarandesätt som upphandlingen tillåter. Där framgick att direktupp-
handling var ett undantag från huvudregeln av de förfarandesätt som var tillämpliga vid 
upphandling under tröskelvärdet. I kapitel fyra avslutades regelverket som omger upp-
handling med en genomgång av de planerade ändringarna av LOU. 

I en tidigare utredning med föreslagna ändringar som nästan genomgående avslogs var 
möjligheten att flytta alla upphandlingar under tröskelvärdet till en egen separat lag.124 
Skälet till att instanserna och utredningen till Ds 2009:30 avslår detta förslag är att nå-
gon separat lag inte nämnvärt skulle tydliggöra förfarandesätten. Vidare har Sverige valt 
att efterlikna och förlita sig på EG-rätten även i fall som ligger under tröskelvärdet, var-
för en repetition av LOU skulle ske i denna nya lag.125  

För att söka efter metoder för att stävja inkorrekta direktupphandlingar blir det därmed 
tillämpligt att söka ledning i EG-rätten och dess förfaranden. I detta kapitel ska en jäm-
förelse ske av dessa två förfarandesätten enligt huvudregeln, förenklat förfarande och 
urvalsförfarande, och undantaget, det vill säga direktupphandling.  

För att förenkla framställningen har en indelning av de olika stegen inom upphandling 
delats in i tre faser. Den första fasen, insamlingsfasen, består av de moment som sker 
när ett behov uppstår och som sedan definieras för att erhålla anbud. Fas två, administ-
ration, består av moment från att anbud erhållit och utvärderats fram till efter avtal sluts 
och tilldelningen av kontrakt sker. Efterbehandlingsfasen, det vill säga fas tre, består av 
möjligheterna till rättsligt efterspel om upphandlingens genomförande brustit i genom-
förandefaserna ett eller två. 

5.2 Insamlingsfasen 

5.2.1 Förfrågningsunderlaget 
Förfrågningsunderlaget är den specifikation som innehåller kraven och beskrivningen 
på vad som ska upphandlas.  Förfrågningsunderlaget lämnas till eventuella leverantörer 
för att erhålla anbud på vad som efterfrågas, 2 kap. 8 § LOU. Underlaget ska vara så 
klart beskrivande som möjligt.126 En tilldelning av kontrakt som baseras på generellt ut-
tryckta krav i ett förfrågningsunderlag kan ses som ett brott mot öppenhets-, likabehand-
lings- och icke-diskrimineringsprincipen.127 Ett välpreciserat förfrågningsunderlag un-
derlättar hela upphandlingsprocessen. 

Kraven på själva målet för upphandlingen brukar uttryckas i så kallade skall- respektive 
bör-krav. Skall-kraven är obligatoriska och måste uppfyllas.128 Om de inte uppfylls ska 
                                                
124 Ds 2009:30 sid. 256. 
125 Ds 2009:30 sid. 257. 
126 Upphandlingsreglerna KKV sid. 11. 
127 NJA 1998 sid. 873 
128 Mål 1404-09 E. 
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ett anbud förkastas när det utvärderas.129 Skall-kraven kan gälla både för vad som upp-
handlas men även för själva leverantören.130 Bör-kraven å andra sidan måste inte vara 
uppfyllda men anknyter normalt till hur pass väl ett skall-krav uppfylls.131 

Exempelvis kan ett krav vara formulerat så att en produkt ska vara blå för att kunna sy-
nas, men den bör vara havsblå för att bättre ge ett enhetligt intryck med tidigare upp-
handlade produkter. Utvärderingsgrunden är att erhålla lägsta pris.132 Innebörden blir att 
en leverantör med en mörkblå produkt kan vinna upphandlingen därför att den fakture-
rar ett bättre pris, medan den som har havsblå produkter i en högre prisklass kan förlora 
upphandlingen. Båda erbjöd alltså produkter inom skall-kravet, men produkterna var 
ändå olika och den produkt som kanske passade bäst förlorade eftersom passningen till 
tidigare produkter var ett bör-krav. Ett generellt formulerande av skall-kravet kan där-
med begränsa den upphandlade myndighetens möjlighet att erhålla exakt vad de vill för 
det lägsta priset.  

Förfrågningsunderlaget ligger inte bara till grund för vad som ska upphandlas utan även 
för beslutet om vem som ska tilldelas kontraktet. Underlaget blir därmed en viktig hand-
ling och följande är förslag på vad ett förfrågningsunderlag bör åtminstone innehålla: 133 

5.2.1.1 Krav på leverantören 

Krav på leverantören kan exempelvis vara att den ska besitta en viss teknisk kunskap el-
ler ha tillgång till specifik utrustning, kap. 6 LOU. Vid krav på leverantören är det dock 
viktigt att notera att kraven måste vara formulerade på så vis att leverantörer inte dis-
krimineras eller att de behandlas olika. 

5.2.1.2 Utvärderingsgrund 

Det ska för en anbudsgivare stå klart hur dennes anbud kommer att utvärderas.134 För-
frågningsunderlaget ska därför tala om hur anbudets värderas och i tillämpliga fall, där 
flera kriterier eller krav ställs, hur dessa i en utvärdering förhåller sig till varandra, 15 
kap. 16 § 3 st. LOU. Det finns enligt 15 kap. 16 § 1 st. LOU två olika tilldelningskriteri-
er för den upphandlande myndigheten att välja mellan; 

- Det ekonomiskt mest fördelaktiga priset och 
- Lägsta pris 

Vid valet ” lägsta pris” blir priset den enda tillåtna tilldelningsgrunden, förutsatt att pro-
dukten motsvarar vad som angivits i förfrågningsunderlaget. 135 Därmed kan ”lägsta 
pris” vara en bra utvärderingsgrund, men den ställer också krav på att förfrågningsun-

                                                
129 1404-09 E . 
130 Pedersen Upphandlingens grunder,  sid. 87. 
131 Pedersen Upphandlingens grunder, sid. 87. 
132 Se avsnitt 5.2.1.2 för prisets inverkan på upphandlingen. 
133 Uppräkningen är inte uttömmande, utan fungerar som ett förslag för en väl genomförd upphandling.      

Uppräkningen har sin grund i Upphandlingsreglerna KKV sid. 11-12.   
134 NJA 1998 sid. 873. 
135 Prop. 2006/07:128 sid. 404. 
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derlaget faktiskt klarar att beskriva vad som ska upphandlas så att det ur anbuden går att 
utläsa exakt vad som är det lägsta priset för den angivna produkten. Upphandlingar som 
kan anses ”enkla” kan genom en oklar specifikation ge ett dåligt resultat som upphand-
laren måste köpa för att anbudet ger det lägsta priset och uppfyller kraven i underlaget, 
men inte det egentliga behovet.  

Exempel: undermåligt utvecklat krav för lägsta pris  

” vitt bröd till 100 personer” 

Kravet ” vitt bröd för 100 personer” är inget bra krav. Anbuden kan då innehålla alla 
former av vitt bröd, skivat eller helt, runt eller platt och risken finns att eftersom alla 
dessa typer uppfyller kravet vitt bröd, ska upphandlingen tilldelas den som erbjudit det 
lägsta priset i sitt anbud. 

Exempel: Väl utvecklat krav för lägsta pris; 

”skivat vitt bröd, bakat i limpform dagen innan leverans och hållbart ytterligare 3 da-
gar efter leverans. Brödet ska vara paketerat i plastpåsar och varje påse skall innehålla 
50 skivor a minst 15 gram. Den totala vikten på hela leveransen ska vara minst 10 Kg 
eller 500 skivor. Kostnad för leverans ska innehålla leveranskostnader i det totala pri-
set.” 

Med ett klart definierat krav som i det sistnämnda exemplet är det för den upphandlande 
myndigheten enklare att bedöma vilket anbud som har det lägsta priset och fortfarande 
ha stor chans att erhålla korrekt produkt som uppfyller myndighetens behov. 

För valet att bruka det ekonomiskt mest fördelaktiga priset för den upphandlande myn-
digheten krävs utöver en klar produktspecifikation även en förklaring till hur de olika 
kriterierna/kraven förhåller sig till varandra.136 Olika kriterier för att uppfylla behovet av 
vad som efterfrågas kan anges i fallande ordning eller genom så kallas viktning, 15 kap. 
16 § 3 st. LOU. Viktning är exempelvis att ge tekniska kvalifikationer 60 %, leveranstid 
10 % och priset 30 % av den totala fördelningsvikten. ”Vikten” betyder att vid uppfyl-
lande av alla de tekniska kraven erhåller anbudet 60 %, uppfyller det hälften erhåller det 
30 % och så vidare. 10 % ges för uppfyllande av leveranskraven. Ett krav som endast 
kan uppfyllas helt eller inte alls, exempelvis leverans en viss dag, kan endast tilldelas 
full viktning eller noll. 30 % ges till det anbud som har det lägsta priset och det pris som 
är näst lägst får den näst högsta poängen och så vidare. Anbuden rankas sedan som tvåa, 
trea och tilldelas poäng enligt exempelvis denna formel:137  

 

 

 

                                                
136 Mål C – 31/87 Gebroerders Beentjes B.V. mot Nederländska staten, para. 19. 
137 Detta är endast ett exempel. SOU 2006:28 sid. 257 diskuterar specifikt att utformningen av lagrummet 

inte skall begränsa bruket av olika mattematiska formler vid viktningsprocessen. 
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Krav – Anbudets svar gentemot de tekniska kraven 60 % (60 % motsvarar 100 po-
äng)138 

 Lägsta pris 30 % (30 % motsvarar (100/60)*30= 50 poäng) 

 Leverans 10 % (10 % motsvarar (100/60)*10 = 16) 

 Max poäng – 166 poäng 

 

 

Anbud Teknisk överens-
stämmelse 

Leverans över-
ensstämmelse 

Pris (formel är lägsta 
pris/aktuellt pris * 50 poäng) 

Place
ring 

1 48 16 200 Kr = (100/200) * 50 = 25 3 

2 54 16 150 Kr =(100/150)*50= 33,3 1 

3 35 16 100 Kr = 50 poäng 2 

Tabell 1 Best Value for Money 

I detta exempel ovan vinner inte det lägsta totala priset, utan det lägsta priset per teknisk 
poäng (anbud 2 = 150/54 = 2,777 Kr per poäng och anbud 3 = 100/35 = 2,85 Kr per po-
äng). 

Det enda anbud som genom denna formel kan erhålla 100 % vid en utvärdering är det 
anbud som uppfyller alla tekniska krav och leveranskrav samt även erbjuder det lägsta 
priset. Viktningen garanterar därmed, förutsätt att kriterierna motsvarar behovet, att det 
lägsta priset för vad som är tekniskt accepterat får fullt genomslag. Denna metod upp-
fyller därmed de primära målen med upphandling genom effektiv konkurrans för att er-
hålla bästa pris. Vidare uppfyller denna metod, när den ingår i förfrågningsunderlaget 
att transparensprincipen och förutsebarhetskravet får genomslag. Detta då anbudsgivare 
redan innan de lämnar ett anbud kan se utvärderingsgrunden och efter upphandlingen 
göra en självkoll om deras anbud var lika förmånligt eller förmånligare än det vinnande 
anbudet. 

5.2.1.3 Kommersiella villkor 

I förfrågningsunderlaget bör det anges vilka krav den upphandlande myndigheten ställer 
i fråga om betalning, leveransförpliktelser och avtalstidens längd. Anges inte detta är 
den upphandlande myndigheten bunden av det tilldelningskriterier som valts i fråga om 
lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktigt pris.139 Exempelvis kan anbudet med det 
lägsta priset vinna anbudet för julgranar trots att leverantören inte kan leverera innan jul 

                                                
138 Träningsmaterial om FN:s princip ”Best Value for Meny” erhållet från Eunce Bepura. 
139 Mål C – 488/01, EVN AG mot Österrike, Para. 43. 
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och detta står klart skrivet i anbudet/offerten, men leverantören erhåller ändå kontraktet 
eftersom leveranstid saknas i förfrågningsunderlaget.140 

En upphandlande myndighet har rätt att ställa krav på leverantören att exempelvis bruka 
en viss licens på miljöprodukter, kräva att arbetslösa anställs för att fullgöra kontraktet 
och liknande krav, 15 kap. 14 § LOU. Det ska dock erinras att kraven aldrig få vara 
formulerade på så vis att den fria inre marknaden hindras, med andra ord måste likvär-
diga licenser från andra medlemsstater erkännas och arbetslösa från hela unionen ska 
kunna anställas, inte endast lokal arbetskraft.141 

5.2.1.4 Administrativa bestämmelser 

Under denna rubrik anges exempelvis typ av förfarande, senaste tidpunkt för att in-
komma med anbud och mottagaradress för anbudet. Under denna rubrik kan den upp-
handlande enheten vid ett urvalsförfarande informera om hur många anbudsgivare som 
maximalt kan komma att få förhandla, 15 Kap. 6 § LOU.  

Förutsebarheten för en leverantör ökar i detta fall, och en leverantör som inte är konkur-
rensstark inom hela eller delar av en upphandling kan då avstå från att lämna anbud om 
denne bedömer chanserna att erhålla kontraktet så små att tiden som spenderas på ett 
anbud inte är en värdefull investering.142 

5.2.2 Förfrågningsunderlag för direktupphandling 
Då direktupphandling är ett förfarande som kan ske utan anbud enligt 2 kap. 23 § LOU, 
kan en direktupphandling ske utan att ett förfrågningsunderlag tas fram. I praktiken bör 
dock ett behov alltid finnas beskrivet i någon form eftersom den upphandlande myndig-
heten måste få vetskap om att något ska köpas in. Hur pass välformulerat och korrekt 
behovet är beskrivet är i jämförelse med ett förfrågningsunderlag svårt att uppskatta. 
Detta då inga specifika krav finns för hur annons och underlag ska se ut för en korrekt 
direktupphandling. 

I Sverige är konsensusavtal giltiga, det vill säga att ett avtal kommer till stånd genom att 
både parter uttrycker en vilja att ingå avtal.143 Konsensusavtal är giltiga utan krav på att 
avtal ska upprättas i skriftlig form och kan därmed ingås muntligen utan att skriftligt 
bevis finns på att så har skett.144 Konsensusen innebär dock att kravet för att ett muntligt 
avtal ska bli giltigt är enligt 3 § 2 st. avtalslagen, att anbudet accepteras direkt.  

I fråga om direktupphandling kan därmed ett giltigt avtal inträda om en upphandlare 
ringer en butik, efterfrågar en vara, erhåller ett pris på varan som denne anser är bra och 
uttrycker en vilja att köpa produkten till det angivna priset. 

                                                
140 Vid grava fel kan dock upphandlingen avbrytas, detta exempel kan mycket väl vara ett sådant fall. Se 

avsnitt 5.2.3.1 för avbrytande av upphandling. 
141 Cassis de Dijon och Mål C – 31/87 Gebroerders Beentjes B.V. mot Nederländska staten. 
142 Prop. 1992/93:88 sid. 51-52. 
143 Adlercreutz,  Avtalsrätt 1, sid. 50. 
144 Adlercreutz,  Avtalsrätt 1, sid. 57. 
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Vad som exakt avtalas är i detta fall en bedömningsfråga utifrån vad upphandlaren sagt 
och menat och vad personen i butiken hört och förstått. Om diskrepans finns mellan ef-
terfrågad produkt och produkt levererad blir det en bevisfråga om vad som kan anses 
vara den avtalade varan och vad upphandlaren kan ha menat i sin förfrågan. Detta blir 
dock en bedömning av ord mot ord och eftersom ett giltigt avtal upprättats mellan par-
terna är det högst troligt att den upphandlande myndigheten blir tvungen att köpa den 
felaktiga varan. Detta följer av att den part som påstår att ett visst rättsfaktum existerar 
har också bevisbördan för att så är fallet.145 

Om däremot förfrågningsunderlaget först skickats till butiken och upphandlaren senare 
ringer och erhåller pris och ingår avtal ska butiken leverera vad som finns angivet i för-
frågningsunderlaget. Vid felleverans har då den upphandlande myndigheten rätt att krä-
va leverans av rätt vara.146  

Förfrågningsunderlaget som inte behövs enligt lag har därmed ändå en funktion och det 
är främst av intresse för den upphandlande myndigheten att se till att ett sådant underlag 
finns. 

Förfrågningsunderlaget är inte behandlat bland de förändringar som planeras genom 
rättsmedelsdirektivet. Rättsläget blir därmed oförändrat, det vill säga att direktupphand-
ling kan ske utan att myndigheten skapar ett förfrågningsunderlag. 

5.2.3 Annonsering 
5.2.3.1 Annonsering enligt lag 

När väl förfrågningsunderlaget är klart är det dags att annonsera för att erhålla anbud. 
Att använda det tidigare framtagna förfrågningsunderlaget är en bra grund. Underlaget 
ska också innehålla de i lag angivna kraven som annonsen måste innehålla om hur an-
budet får lämnas, anbudstid och hur länge anbudet som lämnas av leverantören ska vara 
bindande, 15 Kap. 10 § LOU. 

Vid ett förenklat förfarande ska annonseringen ske genom ”annons i elektronisk databas 
som är allmänt tillgänglig” eller en likvärdig metod där samma nivå av tillgänglighet 
kan försäkra att upphandlingen utsätts för en effektiv konkurrens, 15 kap. 4 § LOU.  

Enligt förarbetet till gamla LOU147 är annonsering på kommunens hemsida, i lokaltid-
ningen eller på kommunens anslagstavla inte tillräckligt för att erhålla effektiv konkur-
rens.  

En elektronisk databas som är allmänt tillgänglig kan vara en webbsida specialiserad för 
att erbjuda leverantörer en samlad punkt för offentliga upphandlingar.148 På en sådan 
sida kan den upphandlande myndigheten skapa sig en så kallad upphandlarprofil. En 
profil är en sammanställning av en upphandlande myndighet och alla dess pågående 
upphandlingar, 2 kap. 20 § LOU. 

                                                
145 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt II, Femte Upplagan, Studentlitteratur, Lund 2004, sid. 26. 
146 För avhjälpande av fel på vara vid leverans, se Köplagen (1990:931) 34 § 1st. och 36 §, För köparens 

reklamationsplikt se köplagen 35 §. 
147 Prop. 1999/2000:128 sid.26. 
148 SOU 2006:28 sid. 254. 
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Undantagen från när annonsering inte behövs är vid upphandling av B-tjänster. Detta är 
exempelvis hotelltjänster, juridiska tjänster eller tågtransport. Om dessa behövs upp-
handlas exempelvis i Sverige, eller till om med kanske bara i Göteborgsområdet därför 
att behovet kräver att tjänsten är tillgänglig just där, så är B-tjänster undantagna annon-
seringskravet, 1 kap 2 § 2s t 1 p. LOU.149 Detta kan anses i de flesta fall vara logiskt, 
exempelvis är det nog av mindre internationellt intresse att ge bud för hotellnätter i Gö-
teborg om företaget inte har ett hotell på orten.  

För ett urvalsförfarande gäller samma krav som för ett förenklat förfarande, men med 
skillnaden att det blir en annons om ett erbjudande om att få lämna anbud. Annonsen 
ska därför innehålla hur ansökan ska ske, men får även innehålla information om maxi-
malt antal leverantörer som kommer inbjudas att lämna anbud, 15 kap. 6 § LOU. Kravet 
på hur många leverantörer som kommer bjudas in ska dock stå i proportion till vad som 
ska upphandlas och dess komplexitet.150 

Från det att annonsen publiceras måste det gå minst tio dagar innan ansökan senast ska 
ha inkommit till den upphandlande myndigheten, 15 kap. 9 § 2 men. LOU. Hur annon-
sering ska ske är behandlat i fråga om urvalsförfarandet, 15 kap. 5 § NFLOU. Urvals-
förfarandet ska annonseras elektroniskt och får innehålla antalet planerade leverantörer 
som kan inbjudas. Lagrummet lägger vikt vid, att oavsett annonsering, så måste antalet 
inbjudna leverantörer stå i proportion till vad som ska upphandlas och måste säkra att 
upphandlingen utsätts för effektiv konkurrens.  

5.2.3.2 Annonsering av direktupphandling 

Direktupphandlingens undantag151 till kravet på anbud gör annonseringen frivillig för 
den upphandlande enheten. Då heller inget krav finns på förfrågningsunderlag (se av-
snitt 5.2.2) finns ingen egen svensk lagstiftning tillgänglig under fas ett för direktupp-
handling. 

De primärrättsliga principerna ska dock ha genomslag för upphandlingar under tröskel-
värdet, 15 kap. 1 § 1 st. LOU. Detta betyder att transparensprincipen (öppenhet och för-
utsebarhet) ska uppfyllas. Denna princip fanns inte uttryckt i text i de tidigare direkti-
ven, utan det var endast i rättsfallet TeleAustria152 som primärrätten och transparen-
sprincipen erkändes, i viss mån, som en del i ett upphandlingsförfarande. Enligt EGD 
skulle även de primärrättsliga principerna från EG-fördraget uppfyllas. Transparens en-
ligt EGD innebar i detta fall att ”the obligation of transperancy….consist of ensuring..a 
degree of advertisement sufficient to enable the service market to [be] opened up for 
competition and the partiality of procurement procedures to be reviewed”. 

I förarbetet153 till den nuvarande LOU hänvisas till SOU 2006:28 där annonsering före-
slås förenklas på så vis att annons kan ske på en upphandlandes myndighets hemsida 
och att direktupphandling ska annonseras, men även här görs undantag för direktupp-

                                                
149 se även bilaga tre till lagen LOU för en lista av så kallade B-tjänster. 
150 Mål C – 513/99 Concordia Bus, para. 59. 
151 2 kap. 23§ LOU. 
152 Mål C – 324/98 Teleaustria. 
153 Prop. 2006/07:128 sid. 430. 
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handling av ”mycket låga värden”. Mycket låga värden definieras som 20 % av tröskel-
värdet.154 

I en tidigare proposition från 2000155 har annonseringen för direktupphandling inte an-
setts behövlig då beloppen varit av mindre värde.156 Vid tillkomsten av nu gällande lag-
rum för undantaget från krav på anbud står det att läsa i proppositionen att ”härigenom 
klargörs att en upphandlande enhet är oförhindrad att begära anbud”. 

Om en myndighet är obehindrad att fråga en leverantör direkt, är det svårt att motivera 
att annonsering för direktupphandling är en huvudregel, om ens en regel, utan snarare 
en rekommendation. Uttalandet i proppositionen från 2000 kom dock innan transparen-
sprincipen uttryckligen blev en del av lagtexten, men kom efter Teleaustria-domen, var-
för öppenhet borde varit en del av övervägningen. Att SOU 2006:28 utökar behovet för 
annonsering och omformulerar undantaget till annonsering till ”mycket låga värden” 
kan bero på att utredningen identifierat att låga värden ökat och ökat i belopp med 
åren.157 

Skillnaden mellan ett förenklat förfarande och ett urvalsförfarande jämte direktupphand-
ling blir därmed att så som lagen är utformad idag är det svårt att tyda när och hur en 
direktupphandling blir tillämplig och kan genomföras på ett sådant sätt att de primär-
rättsliga principerna efterföljs. Vidare är det svårt att se hur en upphandlande myndighet 
som vill försäkra sig om att ingen otillåten direktupphandling genomförs kan göra detta 
utan att med en gång kopiera ett förenklat förfarande eller urvalsförfarande.  

De ändringar som tidigare har föreslagits för att kräva annonsering av direktupphand-
lingar, det vill säga annonsering på en kommunal hemsida, borde kunna uppfylla kravet 
på offentlighet. 

   

5.3 Administration 

5.3.1 Avbrytande av upphandling efter offentliggörande 
Från den tidpunkt då upphandlingen och förfrågan om anbud eller inbjudan till att läm-
na anbud offentliggörs kan kraven för upphandlingen endast ändras genom komplette-
ringar som klargör förfrågningsunderlaget eller direkta felskrivningar.158 

För att avbryta en upphandling som offentliggjorts krävs att det finns sakliga skäl159 el-
ler att förutsättningarna för upphandlingen väsentligen ändras eller försvinner helt, ex-
empelvis så kan en upphandling för bröd som ska serveras i en skolmatsal som innan 

                                                
154 SOU 2006:28 sid. 253-54. 
155 Prop. 1999/2000:128. 
156 Prop. 1999/2000:128 sid. 33. 
157 SOU 2006:28 sid. 24. 
158Mål C – 244/02, Hansel mot Imatran, para 36. 
159 Se förklaring nedan. 
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upphandlingen avslutats brinner ner avbrytas på grund av att syftet och behovet för 
upphandlingen försvinner helt. 

Det finns ingen lagregel, varken från EG-direktiv eller svensk rätt som reglerar när en 
upphandling får avbrytas.160 Kraven för när en upphandling får avbrytas har därmed ut-
vecklats genom rättspraxis. Skälen för att avbryta en upphandling ska vara väl under-
byggda och det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att sakliga 
skäl för att avbryta upphandlingen verkligen föreligger.161  Det finns ännu inte en ut-
tömmande utredd betydelse av rekvisitet sakliga skäl .162 Olika skäl som bevisats som 
godtagbara är dock: 

- Om priset för upphandlingen klart överskrider budgeten för vad som ska upphandlas,163  
- Inget av de anbud som myndigheten har erhållit uppfyller de skall-krav som anbudsin-

bjudan eller förfrågningsunderlaget stipulerat.164 

Finns inget skäl att avbryta upphandlingen ska förfarandet fortgå.  

5.3.2 Handlingsoffentligheten 
Den upphandlande myndigheten ska förvara alla anbud som inkommer på ett betryg-
gande sätt fram tills att anbudstiden går ut. Huvudregeln när en handling inkommit till 
en myndighet och den förvaras hos myndigheten ska vara offentlig gäller inte för anbud. 
Detta enligt det uttryckliga undantaget i 2 Kap. 6 § 2 st. TF. 

Efter utgång av anbudstiden ska öppnandet av anbuden ske samtidigt och processen ska 
överses av två av myndigheten utsedda personer, 15 kap 11 § LOU. När anbuden öpp-
nas ska en förteckning över alla inkomna anbud eller anbudsansökningar upprättas. För-
teckningens syfte är att säkerställa att endast anbud som inkommit i rätt tid får deltaga i 
upphandlingsförfarandet. Förteckningen undertecknas av de som deltagit vid öppnan-
det.165 

5.3.3 Kvalificering av anbud 
Efter anbuden eller anbudsansökan öppnats följer processen att utvärdera dessa. Utvär-
deringen består av två steg för ett förenklat förfarande och för ett urvalsförfarande tre 
steg. De två första stegen, uteslutningsprövning och leverantörskvalificering är gemen-
samma. För ett urvalsförfarande måste dock, om fler anbud än vad som efterfrågats, ett 
urval ske för att finna det max antal mest lämpliga leverantörerna.166 

                                                
160 Mål C - 27/98 Fracasso SPA, para 25. 
161 Mål C – 199/85 Kommissionen mot Italien, para 14. 
162 Mål 7679-06. Se även Mål 14710-08 för diskussion om sakliga skäl. 
163 Mål 4239-07. 
164 Mål 1404 – 09 E. 
165 Pedersen, Upphandlingens grunder, sid. 103. 
166 Pedersen, Upphandlingens grunder, sid. 105. 
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5.3.3.1 Uteslutningsprövning 

Det första momentet, uteslutningsprövningen, har till syfte att sortera bort leverantörer 
som är direkt olämpliga att bruka. Det finna ingen skillnad på uteslutningsprövning för 
värden över eller under tröskelvärdet. Därmed görs en hänvisning från kapitel 15 LOU 
till bedömningsparagraferna enligt det klassiska direktivet som återfinns i kapitel 10 
LOU. 

Uteslutning av en leverantör ska ske om en leverantör blivit dömd för deltagande i or-
ganiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt, 10 Kap. 1 § LOU. Lag-
rummet säger att leverantörer ska uteslutas om de blivit dömda, men ger inget uttalat 
svar på när en utredning av om leverantören uppfyller kraven ska ske. En utredning ska 
inledas om myndigheten fått kännedom om exempelvis en dom för organiserad brotts-
lighet.  

Vid införlivandet av det klassiska direktivet och därmed införandet av nuvarande LOU 
var det oklart när grunderna för en utredning skulle inledas. Den dåvarande regeringens 
slutledning var dock att även om grunderna för när en utredning skulle påbörjas kunde 
anses som slumpmässiga så måste tolkningsproblematiken sättas åt sidan och utföras 
när den det finns en grundad anledning, oavsett hur denna grund kommit till den upp-
handlande myndighetens kännedom. 167 

Skälen till varför en utredning inte behöver ske i detalj vid varje upphandling är då den-
na process är tidskrävande och därmed snedvrider syftet för upphandlingslagstiftningen. 
Syftet med mycket av lagstiftningen är att uppnå effektiva upphandlingar både i fråga 
om tid och kostnad. Detta skulle vara svårt att erhålla om en upphandlande myndighet 
vid varje upphandling var tvungen att efterforska alla leverantörers tillämplighet i detalj. 

I annonsen finns vidare en möjlighet som tidigare diskuterats168 att kräva viss form av 
bevisning. Om en upphandlande myndighet begärt detta kan en bedömning lättare gö-
ras, men om myndigheten underlåtit att kräva extensiv bevisning blir det för myndighe-
ten att själv samla in information för att försäkra att eventuella misstankar är obefoga-
de.169     

Även om en leverantör dömts för ett brott enlig 10 kap. 1 § LOU kan en myndighet av-
stå från att utesluta en leverantör. Detta kan ske om det finns synnerliga skäl, 10 kap. 1 
§ 4 st. LOU. Undantaget har sin grund i proportionalitetsprincipen.170  

Bedömningen av om en leverantör ska uteslutas baseras därmed på om brottet i sig står i 
relation till den effekt en uteslutning kan medföra.  Ett exempel kan vara att en leveran-
tör som ingår i en stor koncern skulle uteslutas på grund av att ett bolag, som inte befin-
ner sig inom samma marknadssegment, dömts för exempelvis bestickning. Att då be-
straffa alla bolag i koncernen, oavsett om de skulle kunnat påverka situationen kan inte 
ses stå i proportion till uteslutning. Bolag som dock står i nära anknytning till varandra 
och vars inflytande över varandra bör betyda att bolaget kunnat förhindra olagligt bete-

                                                
167 Prop. 2006/07:128 sid 386-88. 
168 Se avsnitt 5.2.1.1. 
169 Prop. 2006/07:128 sid 387. 
170 Prop. 2006/07:128 sid 388. Se avsnitt 3.4.2 för propornalitetsprincipen. 
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ende av det ena bolaget och därmed ha indirekt bevisat att de själva inte efterföljer lagen 
varför en uteslutning ska vara möjlig.171 

Det finns vidare grunder då den upphandlande myndigheten får utesluta en leverantör. 
Detta är om exempelvis leverantören inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gent-
emot sin hemstat eller inte utfört sitt yrke enligt erforderlig lagstiftning, 10 kap. 2 § 
LOU. 

Möjligheten att få utesluta en leverantör är enligt ingress 43 i det klassiska direktivet 
möjligt om felaktig yrkesutövning skett. Vid felaktigt yrkesutövande inberäknas enligt 
ingressen exempelvis brott mot gällande miljölagstiftning eller otillåten samverkan vid 
upphandling. Om nationell rätt innehåller en rättsföljd för dessa brott ska dessa brott 
tolkas som felaktig yrkesutövning och därmed kan myndigheten, med stöd i EG-rätt väl-
ja att utesluta en leverantör från ett upphandlingsförfarande.172 Den Svenska konkur-
renslagen innehåller i paragraf 6 ett förbud mot konkurrensbegränsande aktiviteter, vil-
ket innebär att ett brott mot detta lagrum kan erbjuda en myndighet möjligheten att få 
leverantören utesluten från ett upphandlingsförfarande.173  

Den nuvarande möjligheten att utesluta en leverantör är dock inte helt klar. Ingen hän-
visning finns till hur långt tillbaka i tiden en dom kan finnas för att myndigheten ska få 
bruka möjligheten att utesluta en leverantör. Lagrådet har i proppositionen anmärkt på 
att en tidsaxel saknas för när en leverantör ska uteslutas, men i fråga om när en myndig-
het får utesluta en leverantör, enligt 10 kap. 2 § LOU, har de inte efterfrågat samma ut-
veckling av lagrummet. Basen för lagrådets förfrågan var tydlighet, förutsebarhet och 
likabehandling.174 Behovet att uppfylla dessa krav bör också gälla för när en myndighet 
får utesluta en leverantör. Om likabehandling betyder att två situationer ska behandlas 
lika, måste det finnas en tydlig förklaring till hur dessa objektivt ska kunna jämföras. 
Utan en klar indikation på hur lång tid som måste förlöpa mellan domslut och uteslut-
ning är det svårt att likabehandla situationer på ett transparent sätt, både för den upp-
handlande myndigheten och för anbudsgivare och anbudssökande.  

5.3.3.2 Leverantörskvalificering 

I den andra prövningen, leverantörskvalificeringen, prövas lämpligheten hos de leveran-
törer som kvarstår efter uteslutningsprövningen, 11 kap. 1 § LOU. Vid denna bedöm-
ning används samma grunder som över tröskelvärdet.  

De krav som ska prövas är de som angivits i förfrågningsunderlaget, anbudsinbjudan el-
ler annonsen. Krav som ställs ska ange en miniminivå på teknisk och ekonomisk behö-
righet samt vara proportionerliga till behovet och inte utgöra ett hinder för andra an-
budsgivare från andra medlemsstater. Lagrummen för de olika kraven specificerar inte 
hur kraven ska uppfyllas utan vilken bevisning som den upphandlande myndigheten har 
en rättighet att efterfråga för att en leverantör ska styrka sin behörighet.175 

                                                
171 Prop. 2006/07:128 sid. 388. 
172 Prop. 2006/07:128 sid. 390. 
173 Prop. 2006/07:128 sid. 390. 
174 Prop. 2006/07:128 sid. 386. 
175 Pedersen Upphandlingens grunder sid 107-108. 
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Den ekonomiska bevisning som en upphandlande myndighet kan begära är exempelvis 
registreringsbevis och årsredovisningar eller handlingar som är likvärdiga till dessa, 11 
kap 6-7 § LOU.  För att försäkra att de krav som ställs på leverantörerna inte är diskri-
minerande och väger tyngre för utländska bolag finns i lag uttryckt att balansräkning 
endast kan krävas om den i leverantörens hemviststat ska offentliggöras enligt lag. Om 
en leverantör kommer från en stat där detta inte är officiell information måste myndig-
heten meddela hur kravet på behörighet ska bevisas och erkänna detta material som lik-
värdigt om det fullgör behovet för efterfrågad säkerhet, 11 kap. 8-9 § LOU. 

För krav på teknisk kvalifikationsbevisning gäller att bedömningen ska ske utifrån de 
specificerade kraven i förfrågningsunderlaget, annonsen eller anbudsinbjudan.176 Den 
upphandlande myndigheten får med andra ord inte uttrycka krav som indirekt stör den 
fria marknaden eller med andra ord omöjliggör effektiv konkurrens genom krav som 
endast nationella leverantörer kan uppfylla. För att försäkra att kraven inte ska kunna 
indirekt diskriminera krävs att den upphandlande myndigheten erkänner en annan stats 
likvärdiga bevisning.177 

Leverantörskvalificering torde vara av störst vikt då valet att tilldela kontrakt tilldelas på 
grunden ekonomiskt mest fördelaktiga bud. Vid bedömningen av vad som anses som 
mest ekonomiskt fördelaktigt bud blir bedömningen gjord på objektiva grunder. Den 
objektiva bedömningen av grunderna ska då ske enligt de primärrättsliga principerna.178  

5.3.4 Prövning av anbud 
De anbud som klarar både uteslutningsprövningen och leverantörskvalificeringen fort-
sätter till nästa prövning, den så kallade anbudsprövningen. I detta steg kontrolleras an-
budets förmåga att uppfylla de skall-krav som meddelats och att anbudet motsvarar det 
uttryckta upphandlingsbehovet. 

I denna del är den upphandlande myndigheten enligt transparensprincipen låst till vad 
som angivits vara den valda utvärderingsmetoden. Kravet på anbudet är att alla skall-
krav ska vara uppfyllda. Detta gäller oavsett vilket av de två tilldelningsgrunderna som 
valts. Skillnaden blir att vid lägsta pris vinner det anbud som uppfyller alla skall-krav 
och samtidigt har lägst pris. Vid det ekonomiskt mest fördelaktiga budet utförs ytterliga-
re en uträkning där viktningen mellan de olika kraven avgör vilket anbud som tilldelas 
kontraktet. I detta fall kommer det anbud som bäst motsvarar behovet och samtidigt er-
bjuder det bästa priset för att uppnå den tekniska nivån tilldelas kontraktet. 

Anbudet kommer efter fullföljd kvalificering beräknas för att erhålla vilket anbud som 
ska erhålla kontraktet. Beräkningen sker enligt vald tilldelningsgrund, se avsnitt 5.3.3. 

5.3.5 Kvalificering och prövning av anbud för direktupphandling 
För direktupphandling bör samma kvalificeringskrav ske. Problemet som uppstår för att 
dels motivera att så sker och för den upphandlande myndigheten att så faktiskt skett är 
att LOU innehåller inga krav, utöver de primärrättsliga principerna för direktupphand-
lingen.  Det finns visserligen inget undantag för att inte genomföra kvalificeringen för 
                                                
176 Dir. 2004/18/EG, ingress 30. 
177 Dir. 2004/18/EG, ingress 29. Se avsnitt 3.4.6 för ömsesidighetsprincipen. 
178 Dir. 2004/18/EG, ingress 46. 
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direktupphandling i 15 kap. 15 § LOU, men direktupphandlingar av lågt värde är undan-
tagna dokumentationsplikten för tilldelningsbeslut och ”annat av betydelse för upphand-
lingen” enligt 15 kap. 18 § LOU. 

Att förenkla lagen genom att göra direktupphandlingsförfarandet än mer oreglerat är 
svårt att motivera då ett av de främsta målen för förändringarna är att kunna stävja otil-
låtna direktupphandlingar. För att kunna reglera ett marknadssegment bör regler finnas 
för att säkra att upphandlingar kan förbli lovliga.  

 

5.4 Efterbehandlingsfasen 

5.4.1 Planerade förändringar för att stävja otillåtna direktupphand-
lingar 

Efterbehandlingsbehandlingsfasen består av att säkra att den valda tilldelningen av upp-
handlingen och att det vinnande anbudet blir bestående.  

Då gällande lagstiftning är under förändring fokuseras efterbehandlingen på dessa pla-
nerade förändringars utformning, dess kommande påverkan och eftersträvade resultat 
för att stävja upphandlingar vars värde inte överstiger 15 procent av tröskelvärdet. Först 
kommer dock en diskussion föras i fråga om gällande och planerad rätt i fråga om pri-
märprinciperna utföras. 

5.4.2 Principernas fortsätta tillämpning på direktupphandling förblir 
intakt 

De primärrättsliga principerna kommer även i fortsättningen vara tillämpliga på upp-
handlingar under tröskelvärdet och då även för upphandlingar som ligger lika med eller 
under lågt värde, det vill säga 15 % - nivån. I Ds 2009:30 sid.82 finns ett uttalande om 
att upphandlingar av B-tjänster inte ska lyda under dessa principer.179 Promemorian 
grundar detta uttalande på ett tolkningsmeddelande från kommissionen.180 Tolknings-
meddelandet behandlar mycket väl frågan och uttrycker att primärprinciperna inte be-
höver följas i fråga om dessa kontrakt. Enligt kommissionen ska en bedömning göras 
vid varje upphandling om en upphandling, kan vara av intresse för en leverantör i en 
annan stat och efter detta avgöra om upphandlingen ska annonseras utanför landet, oav-
sett belopp.181 Vad promemorian inte lyckas att förmedla är dock att Sverige valt att in-
föra de grundläggande principerna även för upphandlingar som befinner sig under trös-
kelvärdet, 15 kap. 1 § LOU.  Sverige har i sitt införlivande valt att gå längre än vad 
upphandlingsdirektivet för den klassiska sektorn kräver och därmed är undantag för 
handel som eventuellt inte har en effekt på den inre marknaden inte tillämpliga enligt 
svensk rätt. Genom att införliva principerna för upphandlingar under tröskelvärdet gäll-
er tolkningar från EGD i fråga om hur principerna ska tolkas även i helt svenska upp-
handlingar. Detta innebär att principerna är tillämpliga på upphandlingar från första 
kronan och förblir tillämpliga genom hela förfarandet.  Denna tolkning är vad som gäll-

                                                
179 Ds 2009:30 sid.82. 
180 Ds 2009:30 sid 83 hänvisar till C 2006/C 179/02 sid. 2. 
181 C 2006/C 179/02 sid. 4. 
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er i fråga om primärprinciperna och vad som gäller inom svensk rätt i dagsläget. Inget 
lagrum planeras i den nya promemorian som skulle kunna styrka att B-tjänster undantas 
från kravet att uppfylla de primärrättsliga principerna varför rättsläget inte, enligt den 
planerade ändringarnas utformning, kan innebära en förändring. 

Det kan noteras att den planerade tillsynsmyndigheten, Konkurrensverket, inte anmärkt 
på denna del i promemorian i sitt yttrande angående förändringarna.182 Orsaken till detta 
har inte varit möjlig att fastställa, men det bör kunna anses troligt att Konkurrensverket 
främst fokuserat på förändringarna och inte förklaringar på gällande rättsläge. Att gäl-
lande rätt vid flertalet tillfällen förklarat rättsläget183 och att sedan en promemoria ut-
trycker något helt annat kan knappast förväntas varför denna del av promemorian tro-
ligtvis endast lästs av personer som inte utvärderat endast planerade förändringar ämna-
de att påverka dem. 

5.4.3 Leverantörens talerätt 
Om en myndighet inte följer de primärrättsliga principerna i en upphandling kommer en 
leverantörs talerätt i fråga om överprövning att bestå, 16 kap. 1 § NFLOU. För att erhål-
la bifall till sin talan krävs dock fortfarande att det finns en kausalitet mellan överträdel-
sen och att leverantören kan bevisa det sannolikt att denne orsakats skada på grund av 
överträdelsen, 16 kap. 5 § NFLOU. 

Vidare kommer det att gälla enligt samma lagrum att om en överträdelse av annan lag 
gemensamt med uppvisad skada för leverantören, så kan fortfarande skadestånd utgå. 
Frågan är dock vilka lagrum detta skulle kunna vara. Direktupphandling av lågt värde 
enligt den nya utformningen av LOU är ett mer oreglerat förfarande än vad som erhålles 
i nuläget, varför brott mot annan lag inte kan anses vidare trolig. 

5.4.4 Ogiltighetstalan 
Leverantörens talan för att ogiltigförklara ett avtal gäller även för direktupphandling en-
ligt 16 kap 14 § 2 st. första punkten NFLOU. Punkten hänvisar till paragraf 5a i 15 kap 
NFLOU vari det står att om förhandsannonsering icke sker för direktupphandlingar en-
ligt 15 kap. 3 § 2st NFLOU, kan avtalet ogiltigförklaras av domstol. Andra stycket av 
nämnda paragraf gör ingen skillnad mellan de olika skälen för ett direktupphandlings-
förfarande.184 

I promemorian finns inget uttalat syfte att direktupphandling av lågt värde skulle undan-
tagas från detta krav.  Detta gör att vid en genomläsning av lagtexten utmönstrar sig bil-
den att en förhandsannonsering får ske för direktupphandling, men om detta inte görs 
och avtal prövas av domstol, kan domstolen ogiltigförklara avtalet.185 Vid utformning 
av lagförslaget var denna effekt av ogiltigheten troligtvis inte menad. 

För att en upphandlande myndighet ska bli undantagen från risken för ogiltighet krävs 
enligt 16 kap. 16 § andra punkten NFLOU att förhandsannonsering skett enligt paragraf 

                                                
182 Yttrande Dnr 410/2009. 
183 Se exempelvis Mål nr 16-07 och Mål nr 953-09. 
184 Se Bilaga 2 för lagtext. 
185 Se Kapitel fyra för nationell rätt och rättsmedelsdirektivet. 
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5a i 15 kap. NFLOU och att avtalsspärren enligt 8 § 16 kap. NFLOU tillämpats. För av-
talsspärren uttrycker dock promemorian att direktupphandling oavsett värde inte ska 
tillämpas.186 Varför detta återfinns som ett krav för att försäkra att ogiltighet inte inträ-
der är dock inte utrett. 

Enligt nu gällande rätt förfaller rätten att överklaga ett upphandlingsbeslut efter avtal 
har ingåtts, 1 § 2 st. 16 kap. LOU. I rättsfallet 726-09 E uttalade Länsrätten att rätten att 
överklaga en direktupphandling, oavsett om den kan bevisas fel eller inte, förfaller om 
avtal slutits. Resultatet av att om avtalsspärren inte tillämpas för direktupphandlingar är 
att rättsläget blir oförändrat. 

Syftet med nu planerade förändringarna i LOU har delvis varit att förenkla lagrummen 
samt försäkra en högre nivå av möjlighet för leverantörer att erhålla upprättelse då en 
upphandlande myndighet överträder lagen.187 Med förändringarna till trots är det endast 
brott gentemot primärrätten som torde kunna ge grund för talan i fråga om direktupp-
handling och då endast innan avtal sluts. Vidare har inte förfarandet i sig klarnat i fråga 
om hur förfarandet ska genomföras korrekt eller uppställt krav som innebär att bevis-
ning för att regelöverträdelse inte skett. Varken upphandlande myndighet eller leveran-
törer kan i framtiden förlita sig på att någon av principerna inte bryts oavsett om detta 
var den åsyftade tanken eller inte. 

                                                
186 Ds 2009:30 sid 137. 
187 Ds 2009:30 sid. 3-4. 
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6 Metod för tillåten direktupphandling 

6.1 Inledning 
I föregående kapitel gjordes en jämförelse mellan de olika alternativ som erhålles i de 
olika upphandlingsförfarandena. Direktupphandlingen bevisas därmed vara ett förfaran-
de som i väldigt liten utsträckning regleras. Sverige som har valt att följa de primärrätts-
liga principerna behöver därför metoder som både uppfyller principernas krav på upp-
handlingen men också samtidigt förfaranden som möjliggör effektiv och kostnadsbespa-
rande upphandlingar. Syftet med denna uppsats är att finna metoder för att stävja otil-
låtna direktupphandlingar. Då utgångspunkten är det nya rättsmedelsdirektivet, blir en 
metod beroende av de olika tekniker som består efter förändringen och även de nya tek-
niker som kommer genom förändringarna.  

I detta kapitel presenteras en metod på publicering av direktupphandling. Annonskravet 
är idag frivilligt, men med tanke på de ändringar och de oklarheter som förändringar 
medför föreslår jag att direktupphandlingen borde annonseras. Annonskravet ska dock 
inte sträcka sig längre än vad som föreslog som inte effektivt nog för upphandlingar 
över tröskelvärdet, det vill säga annonsering på kommunal hemsida.188 Vidare ska det 
stå den upphandlande myndigheten fritt att besluta tidsaxel för upphandlingen eller kan 
de välja att endast efterannonsera. 

Att annonsera innebär dock en ökad belastning på den upphandlande myndigheten, men 
detta ska dock vägas mot att tyngden är av minskande natur. En webbpublicering sker 
normalt inom sekunder och att publicera ett formulär tar inte mycket längre tid. För en 
ovan datoranvändare kan detta vara knepigt att lära sig, men för kommande generatio-
ner finns det mer vana att publicera på webben än att använda en faxmaskin. De flesta 
upphandlande myndigheter har även tillgång till systemtekniker som kan underlätta 
publicering och underhåll till en nivå så att publiceringen inte ger högre arbetsbelastning 
än att spara ett dokument. Vidare ska en annonsering vägas mot att den uppfyller de 
primärrättsliga kraven på öppenhet och förutsebarhet samtidigt som den upphandlande 
enheten erhåller bevis för ett korrekt utfört arbete. Det kan alltid finnas viss risk för ”le-
verantörflykt” på grund av ökad belastning och kontroll, men detta argument ska vägas 
mot att en leverantör är fri att avgöra om denne vill vara med och lägga anbud eller ej. 
Vidare är det i leverantörens intresse att sälja, varför om ett dokument är deras enda or-
sak att inte lämna anbud, bör de nog se över sitt eget syfte i branschen. 

Jag har delat upp dokumentet i tre delar för att underlätta presentationen av metoden. 
Dokumentet som helhet återfinns i bilaga 3.  

 

 

 

 

                                                
188 Se stycke 5.2.3.1. 
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6.2 Upphandlingen syfte 

Direktupphandling – Anbudsförfrågan/Avisering 

Publiceringsdag: XX                              Sista dag för anbud : XX 

Namn: Direktupphandling av matbröd till skolmatsal 

2.1 Produktspecifikationer som skall vara uppfyllda: 

skivat vitt bröd, bakat i limpform dagen innan leverans och hållbart ytterligare 3 dagar 
efter leverans. Brödet ska vara paketerat i plastpåsar och varje påse skall innehålla 50 
skivor a minst 15 gram. Den totala vikten på hela leveransen ska vara minst 10 Kg eller 500 
skivor. Kostnad för leverans ska innehålla leveranskostnader i det totala priset. 
Leveransdag är första måndagen i månaden varje månad under året 2010 (12 leveranser av 
lika volym enligt ovan) 

2.2 Produktspecifikationer som bör uppfyllas: Kommunen är intresserade av anbud som 
uppfyller kraven genom att endast bruka ekologiska råvaror. 

Tabell 1 av 3. Syftet med upphandlingen beskrivs i toppen på dokumentet. Frågan ”vad” som ska upp-
handlas och grunderna för leverantören att uppfylla förtydligas. Behjälping för att förenkla fas 
ett från kapitel fem. 

  

Den första raden anger en titel. Denna titel kan vara för att upphandling ska ske eller att 
den har skett. Det finns flertalet orsaker till att upphandlingar ibland inte annonseras och 
då kan alternativet vara att annonsera i efterhand.  

Rad två anger publiceringsdag och sista dag för anbud. Tidsaxeln bör vara ett par dagar 
för att anbud ska kunna erhållas. Upphandlaren har inga ifrån lagen uttryckta krav på 
tidsaxel, men det bör vara i dennes intresse att erhålla anbud varför denne bör kunna 
göra en egen avvägning på vad som anses effektivt. Slutdatumet kan programmeras så i 
filen att dagen efter anbud ska vara inne, försvinner filen automatiskt från webbplatsen. 

Rad tre är en kort beskrivning av vad som upphandlas. Namnet kan fungera som ett fil-
namn. Vid stora myndigheter där flertalet direktupphandlingar sker samtidigt kan endast 
filnamn vara synligt. En leverantör kan då snabbt se om en upphandling berör denne el-
ler ej. 

Rad fyra är skall-kraven och rad fem är bör-kraven. Här kan även bilder publiceras om 
det förenklar beskrivningen. Direktupphandling som detta formulär och denna uppsats 
berör är upphandlingar av max 150 000 Skr. Direktupphandlingar är upphandlingar som 
av sin natur inte ska vara allt för komplicerade eller krävande, varför en beskrivning av 
kraven bör för en upphandlare vara av mindre problematiskt natur. 
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6.3 Kvalificering av anbud 

(3) 

Markera ja eller nej på följande frågor. För ytterligare information klicka 
på länk till berörd fråga. 

 
JA 

 

N
ej 

1. Uppfyller ni alla tekniska krav i 2.1? Vid svar ”ja” specificera hur i 
underlaget.   

2. Uppfyller ni alla tekniska krav i 2.2? (måste ej uppfyllas) Vid svar 
”ja” specificera hur i underlaget.   

3. Godkänner ni kommun X allmänna betalningsvillkor? Klicka här för 
villkor   

4. Godkänner ni Kummun X allmänna leveransvillkor? Klicka här för 
villkor   

5. Kan ni leverera enligt de krav som anbudet kräver?   

6. Har ert bolag fullföljt de förpliktelser som enligt lag är en 
uteslutningsgrund för att få leverera i ett upphandlingsförfarande? 
Klicka här för relevant lagtext 

  

7. Kan ert bolag, vid behov, uppvisa nödvändiga bevis för att styrka 
ert påstående i punkt 6. Om inte, ange skäl för sekretess i 
anbudet. 

  

Tabell 2 av 3 Fas två i kapitel fem talar om leverantörskvalificeringen. I denna tabell förstärks kravet att 
en leverantör ska uppfylla skall kraven. 

Denna lista är för leverantören att fylla i. Den kan utvecklas ytterligare, men detta bör 
täcka det mest allmänna behoven. Det är här för leverantören att själv styrka hur denne 
upplever att den uppfyller kraven och erkänner den upphandlande myndighetens behov.  

För den upphandlande myndigheten innebär ett ifyllt formulär att kvalificering av hela 
anbudet, inklusive leverantör, uppfylls.  Jämförbarheten av anbud underlättas också och 
därmed uppfylls lättare kravet på likabehandling. Vidare blir arbetsbelastningen på leve-
rantörens sida, vilket också är till fördel för den upphandlande myndigheten. 
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6.4 Utvärderingsgrund 
Information för Anbudsgivare: 

Anbud skall erhållas senast XX klockan XX. Anbud som inkommer efter denna tid-
punkt behandlas inte. 

Utvärderingsgrund är: 

 Lägsta pris ________ 

 Ekonomiskt mest fördelaktiga bud ________ 

Vid ekonomiskt mest fördelaktiga viktas anbuden enligt följande: 

Alla krav i 2.1 Uppfyllda = Max 50 % 

Alla krav i 2.2 Uppfyllda = Max 10 %   

Alla krav i 3 är besvarade med ”ja” = 10 % 

Lägsta pris = Max 30 % 

OBS – Detta formulär skall fyllas i och lämnas gemensamt 
med anbud. 
 

 

Tabell 3 av 3. Utvärderingsgrund. Fas två i förfarandet enligt kapitel fem. Här kommer transparens att 
kunna uppfyllas. 

I denna del som är informativ till leverantören erhåller denne den ökade insyn som be-
hövs för att kunna lämna giltigt anbud med de bästa förutsättningarna. För den upp-
handlande myndigheten är viktningen om ekonomiskt mest fördelaktigt anbud väljs som 
utvärderingsgrund den del av dokumentet som kräver mest arbete innan en publicering.  
En van upphandlare bör dock kunna genomföra en viktning relativt snabbt beroende på 
upphandlingens komplexitet. Om denna del är allt för komplex bör det vara en signal att 
ett urvalsförfarande kan vara mer passande. Formuläret kan då byta titel och användas 
även för en anbudsförfrågan. 
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7 Slutsats 
Denna uppsats har haft som syfte att finna metoder för att stävja otillåtna direktupp-
handlingar som sker upp till ett belopp på 150 000 Skr. Målet var att finna metoder som 
är till förmån både för upphandlaren och för eventuella leverantörer. Utgångspunkten 
har varit de förändringar som är föreslagna genom Ds 2009:30 vilken föreslår föränd-
ringar både för att uppfylla EU:s rättsmedelsdirektiv och för att reglera direktupphand-
lingar. Nedan följer min slutsats av den information som jag presenterat i tidigare kapi-
tel. 

De enda lagregler som finns i fråga om hur en direktupphandling ska ske anges i de 
primärrättsliga principerna. Nuvarande LOU definierar direktupphandling som ett förfa-
rande utan krav på anbud och att direktupphandlingar får användas för upphandlingar av 
lågt värde eller synnerliga skäl. Synnerliga skäl är exempelvis risk för liv och hälsa och 
behandlas inte i uppsatsen. Lågt värde är inte definierat i nuvarande LOU utan baseras 
på den upphandlande myndighetens egna eventuella beslut och befintlig rättspraxis. 
Lågt värde kan dock aldrig vara lika med eller högre än gällande tröskelvärde. 

I de nya föreslagna förändringarna till LOU föreslås att lågt värde definieras till 15 pro-
cent av tröskelvärdet. Vidare definieras rättsföljden för otillåtna direktupphandlingar till 
att inkludera risk för att kontrakt kan drabbas av ogiltighet och att den upphandlande 
myndigheten riskerar skadestånd samt en marknadsskadeavgift vid otillåtna direktupp-
handlingar. Syftet var vidare att göra LOU enklare och mer lättförstålig. 

Problemet så som jag ser det är att lagen inte blivit enklare att förstå. Jag bestyrker att 
en definition av lågt värde är en positiv och behövlig definition. Jag avstyrker dock att 
definitionen gjort lagen klarare. Den föreslagna definitionen på 15 procent har lagts 
samman under benämningen direktupphandling med synnerliga skäl och ett förhandlat 
förfarande i 15 kap. 3 § 2 st. NFLOU. Lagrummen som kan ge grund för en rättsföljd 
emot den upphandlande myndigheten baseras på överträdelse av rekvisitet direktupp-
handling enligt 15 kap. 3 § 2 st. NFLOU. Endast i fallet med avtalsspärr finns det en an-
tydan i Ds 2009:30 att detta inte ska gälla för direktupphandlingar av lågt värde, de vill 
säga belopp under 15 procent av tröskelvärdet. Därmed blir det svårt att hävda att läs-
barheten av lagen ökat eftersom ett rättläge uppstår då en förhandsannonsering får gö-
ras, men om det inte sker kan en rättsföljd av ogiltighet yrkas. 

Vidare ska det noteras att om en definition genomförs är denna ny, varför att en antydan 
finns om att rättsläget ändrats. Det bör då kunna krävas att vad som gäller och inte gäll-
er för den nya definitionen ska stå klart eller åtminstone ska definitionens betydelse 
kunna stå att finna i det underlag som framtagits för lagens ändring. Så som lagen är 
formulerad i förslaget är bilden oklar och ingen utredning finns på hur lagrummen för-
håller sig till varandra, det vill säga vad som ska innefattas i de olika lagrummen. På 
denna bas avstyrker jag också att lagen skulle ha blivit enklare. Syftet med Ds 2009:30 
kan därför i min åsikt inte styrkas i fråga om förmågan att stävja inkorrekta direktupp-
handlingar. 

Den del av lagen som förblir intakt efter förändringarna är EG-fördraget och de princi-
per som erhålles därigenom. Med bas i dessa har jag föreslagit en metod som innebär en 
enklare form av annonsering. Metoden kan utvecklas och brukas i flertalet fall och även 
anpassas efter den upphandlade myndighetens behov.  
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Annonseringen ökar offentligheten och därmed chanserna för en effektiv konkurrens. 
Den ökade arbetsbelastningen för den upphandlande myndigheten ska vägas mot den 
rättsäkerhet, ökade chans för ett bättre pris och ökad bevisning som annonseringen er-
bjuder. Vidare blir den ökade belastningen på leverantören en fördel för den upphand-
lande myndigheten när denne ska utvärdera anbud. Därigenom bör den ökade arbetsbe-
lastningen i insamlingsfasen jämkas med en minskad arbetsbelastning i den administra-
tiva fasen. En sista fördel som kan nämnas är att jag föreslår en enklare och mer lätthan-
terlig annonsplats, som exempelvis en kommuns egen hemsida. 

Slutsatsen blir därmed att LOU, varken i sitt nuvarande eller planerade utformande er-
bjuder metoder för att stävja otillåtna direktupphandlingar, men att det fortfarande finns 
möjligheter att inom lagens ram skapa enkla metoder som ökar effektiviteten ur både 
rättsligt och ekonomiskt perspektiv. 
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Bilaga 1 
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Tabell för rättsläget. 

 

 

Förfarande EG-
fördragets 
principer och 
artiklar om 
den fria inre 
markanden 

Direktiv  

EG 
2004/18 

Nationell 
Rätt, LOU 
Kap. 1-14 
och 16, re-
glerat förfa-
rande 

Nationell rätt 

LOU 

Kap 1-2, 15-16 

Reglerat förfa-
rande 

Nationell rätt 

LOU 

Kap 1-2, 15-16 

Oreglerat förfa-
rande 

Förfaranden över trös-
kelvärdet 

X X X   

Förenklat  X   X  

Urval X   X  

Direktupphandling X    X 



 Bilagor 

 
62

Bilaga 2 
LOU Ändringar i LOU föreslagna genom DS 

2009:30 

2 Kap 23§ 

 

Med direktupphandling 

avses ett förfarande utan krav 

på anbud. 

2 Kap. 23§ 

 

Med direktupphandling 

avses en upphandling utan krav 

på att anbud lämnas i viss form. 

 

15 kap 2 § 

Vid offentlig upphandling 

enligt detta kapitel tillämpas 

även 1 kap., 2 kap., 5 kap., 11 

kap. 6 §, 13 kap. och 16 kap. 

Vid offentlig upphandling 

som avser tjänster som anges i 

bilaga 3 (B-tjänster) tillämpas 

även 6 kap. 1–8 §§, om värdet 

av kontraktet uppgår till minst 

tillämpligt tröskelvärde i 3 kap. 

En upphandlande myndighet 

får publicera annonser om 

upphandlingar på det sätt som 

gäller för upphandlingar enligt 7 

kap. 

Kap 15 2§ 

Vid offentlig upphandling 

enligt detta kapitel tillämpas 

även 1 kap. om lagens innehåll 

och tillämpningsområde samt 

allmänna bestämmelser, 2 kap. 

om definitioner, 5 kap. om 

ramavtal utom såvitt avser 5 

kap. 5 § beträffande sådana 

ramavtal som omfattas av 5 kap. 

6 §, 6 kap. 13 § om särskilda 

villkor för fullgörande av 

kontrakt, 11 kap. 6 § om krav 

på registrering, 13 kap. om 

byggkoncessioner, 16 kap. om 

överprövning, skadestånd m.m. 

och 17 kap. om 

marknadsskadeavgift. 

Vid offentlig upphandling 

som avser tjänster som anges i 

bilaga 3 (B-tjänster) tillämpas 

även 6 kap. 1–8 §§ om tekniska 
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specifikationer m.m., när värdet 

av kontraktet uppgår till minst 

tillämpligt tröskelvärde i 3 kap. 

15 kap. 3 § 

En offentlig upphandling 

enligt detta kapitel skall göras 

genom förenklat förfarande 

eller urvalsförfarande. 

Direktupphandling får dock 

användas om kontraktets värde 

är lågt eller om det finns 

synnerliga skäl. Den 

upphandlande myndigheten 

skall vid behov besluta riktlinjer 

för användning av sådant 

förfarande. 

15 kap. 3 § 

En offentlig upphandling 

enligt detta kapitel ska göras 

genom förenklat förfarande 

eller urvalsförfarande. 

Direktupphandling får dock 

användas om kontraktets värde 

uppgår till högst 15 procent av 

det tröskelvärde som avses i 3 

kap. 1 § första stycket 2 och 

andra stycket. Direktupphandling 

får vidare användas i 

tillämplig omfattning i de fall 

förutsättningarna för förhandlat 

förfarande utan föregående 

annonsering som avses i 4 kap. 

5–9 §§ är uppfyllda eller om det 

annars finns synnerliga skäl. 

 Beräkning av värdet av ett 

kontrakt 

15 kap 3 a § 
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Värdet av ett kontrakt ska 

uppskattas till det totala belopp 

som ska betalas enligt 

kontraktet. En upphandling får 

inte delas upp i avsikt att 

kringgå bestämmelserna i denna 

lag. 

 Annonsering vid förhandsinsyn 

15 kap. 5 a § 

En upphandlande myndighet 

som avser att tilldela ett 

kontrakt genom direktupphandling 

enligt 3 § andra 

stycket får annonsera sin avsikt i 

en nationell databas. 

Dokumentation, 

underrättelse och förvaring 

av handlingar 

15 kap. 18 § 

En upphandlande 

myndighet skall anteckna 

skälen för sina beslut och 

annat av betydelse vid 

upphandlingen. Detta gäller 

dock inte vid tilldelning av 

kontrakt som avser lågt värde. 

Dokumentation, 

underrättelse och förvaring 

av handlingar m.m. 

15 kap. 18 § 

En upphandlande myndighet 

ska anteckna skälen för sina 

beslut och annat av betydelse 

vid upphandlingen. Detta 

gäller dock inte vid tilldelning 

av kontrakt vilkas värde uppgår 

till högst det i 3 § andra stycket 

angivna värdet. 

15 kap. 21 § 

Om ett kontrakt som avser 

tjänster enligt bilaga 3 (Btjänster) 

uppgår till minst 

15 kap. 21 § 

Om ett kontrakt som avser 

tjänster enligt bilaga 3 (Btjänster) 

uppgår till minst 
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tillämpligt tröskelvärde i 3 

kap., skall den upphandlande 

myndigheten senast inom 48 

dagar efter det att kontraktet 

tilldelats meddela Europeiska 

gemenskapernas kommission 

om det. I meddelandet skall den 

upphandlande myndigheten 

ange om den godkänner att 

meddelandet publiceras. 

tillämpligt tröskelvärde i 3 

kap., ska den upphandlande 

myndigheten senast inom 48 

dagar efter det att kontraktet 

tilldelats meddela Europeiska 

gemenskapernas kommission 

om det. 

 16 kap. Överprövning, skadestånd m.m. 

1 § 

En leverantör som anser sig 

ha lidit eller kan komma att lida 

skada får i en framställning till 

allmän förvaltningsdomstol 

ansöka om åtgärd enligt 5 eller 

14 §. 

 

 Interimistiskt beslut 

4 § 

Rätten får 

1. besluta att avtal inte får 

ingås innan något annat har 

beslutats, eller 

2. besluta att avtal inte får 

fullgöras innan något annat har 

beslutats. 

Rätten får låta bli att fatta ett 

sådant interimistiskt beslut, om 

den skada eller olägenhet som 
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åtgärden skulle medföra kan 

bedömas vara större än skadan 

för leverantören. 

Rätten får även besluta 

interimistiskt enligt 9 §. 

 Överprövning av beslut om 

upphandling 

16 kap. 5 § 

Om den upphandlande 

myndigheten har brutit mot de 

grundläggande principerna i 

1 kap. 9 § eller någon annan 

bestämmelse i denna lag och 

detta har medfört att 

leverantören har lidit eller kan 

komma att lida skada, ska rätten 

upphäva den upphandlande myndighetens be-
slut. 

 6 § 

Om den upphandlande 

myndigheten är skyldig att 

skicka en underrättelse om 

tilldelningsbeslut enligt 9 kap. 

9 § första stycket eller 15 kap. 

19 § får avtal inte ingås 

(avtalsspärr) förrän tio dagar 

har gått från det att den 

upphandlande myndigheten 

skickat en sådan underrättelse 

med ett elektroniskt medel. 

Om underrättelsen har 

skickats på annat sätt får avtal 



 Bilagor 

 
67

inte ingås förrän 15 dagar har 

gått. 

Om en upphandlande myndighet 

i underrättelsen har 

angett en längre avtalsspärr än 

den i första eller andra stycket 

stadgade minimifristen, får avtal 

inte ingås förrän efter utgången 

av den i underrättelsen angivna 

perioden. 

 Undantag från avtalsspärr 

16 kap. 7 § 

Avtalsspärr enligt 6 § gäller 

inte 

1. vid tilldelning av kontrakt 

som avses i 1 kap. 2 § andra 

stycket 3 eller 4 om undantag 

beslutats med stöd av 15 kap. 

22 §, 

2. vid tilldelning av kontrakt 

efter upphandling utan föregående 

annonsering med stöd av 

4 kap. 5–9 §§, 

3. vid tilldelning av kontrakt 

på grund av ramavtal enligt 5 

kap. 7 §, eller 

4. vid direktupphandling 

enligt 15 kap. 3 § andra stycket. 

 Avtalsspärr vid förhandsinsyn 

16 kap. 8 § 

Vid förhandsinsyn enligt 7 
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kap. 4 § eller 15 kap. 5 a § får 

avtal inte ingås förrän tio dagar 

har gått från det att annonsen 

om förhandsinsyn publicerats. 

 Tidsfrister för ansökan om 

överprövning av beslut om 

upphandling 

16 kap 11 § 

En ansökan om överprövning 

av ett beslut om 

upphandling ska ha kommit in 

till länsrätten före utgången av 

sådan avtalsspärr som följer av 6 

eller 8 §.  

 När prövning av ett beslut om 

upphandling inte längre får ske 

13 § 

En ansökan om överprövning 

av ett beslut om 

upphandling ska inte prövas 

efter den tidpunkt då avtal har 

slutits mellan upphandlandemyndighet och le-
verantör. 

Om ett avtal ingås i strid 

mot 4 § 1, 6 §, 8 §, 9 § eller 10 

§, ska rätten i stället, på yrkande 

av leverantör, överpröva 

avtalet. 

 Överprövning av avtal 

16 kap. 14 § 

Rätten ska besluta att ett avtal 
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som har slutits mellan upphandlande 

myndighet och leverantör 

är ogiltigt om avtalet har 

slutits 

1. utan föregående annonsering 

enligt 7 kap. 1, 2 eller 4 §, 

13 kap. 2 eller 5 §, 14 kap. 5 §, 

eller 15 kap. 4, 5 a eller 6 §, 

2. när avtal inte får ingås 

enligt 4, 6 eller 8–10 § och de 

grundläggande principerna i 1 

kap. 9 § eller någon annan 

bestämmelse i denna lag har 

överträtts samt detta har medfört 

att leverantören har lidit eller 

kan komma att lida skada, eller 

3. enligt ett förfarande i 5 

kap. 7 § utan att iaktta de 

villkor som framgår av nämnda 

bestämmelse eller det ramavtal 

som ligger till grund för det nya 

anbudsförfarandet och detta har 

medfört att leverantören har 

lidit eller kan komma att lida 

skada. 

 Undantag från ogiltighet 

16 kap. 15 § 

Är förutsättningarna för 

ogiltighet uppfyllda enligt 14 § 

får rätten ändå besluta att 

avtalet ska bestå på grund av 



 Bilagor 

 
70

tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. 

 16 § 

Bestämmelsen om ogiltighet i 

14 § ska inte tillämpas 

1. på avtal som har slutits av 

en upphandlande myndighet 

med stöd av ramavtal enligt 5 

kap. 7 §, om den upphandlande 

myndigheten skickat en 

underrättelse om tilldelningsbeslutet 

enligt 9 kap. 9 § första 

stycket, samt iakttagit en 

avtalsspärr enligt 7 §, eller 

2. om en upphandlande 

myndighet genom en förhandsinsyn 

enligt 7 kap. 4 § eller 15 

kap. 5 a § har meddelat sin 

avsikt att upphandla, samt har 

iakttagit avtalsspärren vid 

förhandsinsyn enligt 8 §. 

 Skadestånd 

16 kap. 19 § 

En upphandlande myndighet 

som inte har följt bestämmelserna 

i denna lag ska ersätta 

därigenom uppkommen skada 

för leverantör. 

 20 § 

Anbudsgivare eller 

anbudssökande som har deltagit 
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i en offentlig upphandling är 

berättigad till ersättning för 

kostnader för att förbereda 

anbud och i övrigt delta i 

upphandlingen, om åsidosättandet 

av bestämmelserna i 

denna lag menligt har påverkat 

hans eller hennes möjligheter att 

tilldelas kontraktet. 

 21 § 

Talan om skadestånd enligt 

19 eller 20 §§ ska väckas vid 

allmän domstol inom ett år från 

den tidpunkt då avtal har slutits 

mellan upphandlande myndighet 

och leverantör. Väcks inte 

talan i tid, är rätten till skadestånd 

förlorad. 

 17 kap. Marknadsskadeavgift och tillsyn 

Marknadsskadeavgift 

1 § 

Tillsynsmyndigheten ska hos 

allmän förvaltningsdomstol 

ansöka om att en upphandlande 

myndighet påförs en särskild 

avgift (marknadsskadeavgift) i 

de fall som anges i 2 § 1 och 2. 

Tillsynsmyndigheten får hos 

allmän förvaltningsdomstol ansöka 

om att en upphandlande 

myndighet påförs marknadsskadeavgift 
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i de fall som avses i 

2 § 3. 

 17 kap. 2 § 

Allmän förvaltningsdomstol 

ska påföra en upphandlande 

myndighet marknadsskadeavgift 

om 

1. allmän förvaltningsdomstol 

i beslut som har vunnitlaga kraft fastställt att 
ett avtal 

får bestå av tvingande hänsyn 

till ett allmänintresse enligt 16 

kap. 15 §, 

2. allmän förvaltningsdomstol 

i beslut som vunnit laga 

kraft fastställt att ett avtal får 

bestå, trots att lagstadgad avtalsspärr 

inte iakttagits, eller 

3. myndigheten har slutit 

avtal med en leverantör utan 

föregående annonsering enligt 7 

kap. 1, 2 eller 4 §, 13 kap. 2 eller 

5 §, 14 kap. 5 § eller 15 kap. 4, 

5a eller 6 §. 

 Marknadsskadeavgiftens 

storlek 

3 § 

Marknadsskadeavgiften ska 

uppgå till lägst tio tusen kronor 

och högst fem miljoner kronor. 

Avgiften får inte överstiga tio 

procent av kontraktsvärdet. 
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 17 kap. 4 § 

Vid fastställande av 

marknadsskadeavgiftens storlek 

ska särskild hänsyn tas till hur 

allvarlig överträdelsen är. 

I ringa fall ska någon avgift 

inte påföras. Avgiften får efterges 

om det finns synnerliga skäl. 

 Tidsfrister för ansökan om 

marknadsskadeavgift 

17 kap. 5 § 

När ansökan om att påföra 

marknadsskadeavgift grundas på 

2 § 1 eller 2 ska ansökan ha 

kommit in till länsrätten inom 

sex månader från den tidpunkt 

då det beslut vilken ansökan 

grundas på har vunnit laga 

kraft. 

När ansökan om att påföra 

marknadsskadeavgift grundas på 

2 § 3 och 

1. en eller flera leverantörer 

har ansökt om överprövning av 

avtal inom i 16 kap. 17 § 

föreskrivna tidsfrister ska 

ansökan ha kommit in till 

länsrätten tidigast då fristen har 

löpt ut och samtliga beslut i 

anledning av överprövningen 

vunnit laga kraft, dock senast 
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sex månader från den tidpunkt 

då samtliga beslut vunnit laga 

kraft, eller 

2. ingen leverantör har 

ansökt om överprövning av 

avtal inom i 16 kap. 17 § 

föreskrivna tidsfrister, ska 

ansökan ha kommit in till 

länsrätten inom två år från den 

tidpunkt då avtalet slöts. 

 Betalning av marknadsskadeavgift 

m.m. 

17 kap. 6 § 

Marknadsskadeavgiften 

tillfaller staten. 

 7 § 

Marknadsskadeavgift ska 

betalas till tillsynsmyndigheten 

inom trettio dagar från det att 

domen har vunnit laga kraft 

eller inom den längre tid som 

anges i domen. 

Om marknadsskadeavgiften 

inte betalas i tid, ska 

tillsynsmyndigheten lämna den 

obetalda avgiften för indrivning. 

Bestämmelser om indrivning 

finns i lagen (1993:891) om 

indrivning av statliga fordringar 

m.m. Verkställighet får ske 

enligt utsökningsbalkens bestämmelser. 
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 8 § 

En påförd marknadsskadeavgift 

bortfaller om domen 

inte har kunnat verkställas inom 

fem år från det att domen har 

vunnit laga kraft. 

 Tillsyn 

17 kap. 9 § 

Regeringen meddelar 

föreskrifter om vilken myndighet 

som utövar tillsyn över den 

offentliga upphandlingen enligt 

denna lag. 

Vid sin tillsyn får 

myndigheten hämta in alla 

nödvändiga upplysningar från 

upphandlande myndigheter eller 

den som kan antas vara en 

upphandlande myndighet. 

Upplysningarna ska i första 

hand hämtas in genom skriftligt 

förfarande. Om det på grund av 

materialets omfång, brådska 

eller något annat förhållande är 

lämpligare, får upplysningarna 

hämtas in genom besök hos den 

upphandlande myndigheten. 

 17 kap. 10 § 

En upphandlande myndighet 

och den som kan antas vara en 

upphandlande myndighet är 
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skyldig att tillhandahålla de 

upplysningar som tillsynsmyndigheten 

begär för sin 

tillsyn. 

 17 kap. 11 § 

Om det behövs för att 

tillsynsmyndigheten ska kunna 

utöva sin tillsyn enligt denna 

lag, får myndigheten förelägga 

en upphandlande myndighet 

eller den som kan antas vara en 

upphandlande myndighet att 

lämna uppgift, att visa upp en 

handling eller att lämna över en 

kopia av handlingen. 

Ett föreläggande enligt första 

stycket får överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

När ett föreläggande 

överklagas är tillsynsmyndigheten 

motpart hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

 Behörig domstol 

17 kap. 12 § 

En ansökan om påförande 

av marknadsskadeavgift ska 

göras hos den länsrätt i vars 

domkrets den upphandlande 

myndigheten har sitt hemvist. 

Tillsynsmyndighetens föreläggande 

enligt 11 § ska 
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överklagas till den länsrätt i vars 

domkrets den som föreläggandet 

riktar sig till har sitt hemvist. 

Prövningstillstånd krävs vid 

överklagande till kammarrätten. 

 Denna lag träder i kraft den 1 juni 2010 och 
ska inte tillämpas 

på upphandlingar som påbörjats före ikraftträ-
dandet. 
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Bilaga 3 

Publiceringsdag: XX                              Sista dag för anbud : XX 

Namn: Direktupphandling av matbröd till skolmatsal 

2.1 Produktspecifikationer som skall vara uppfyllda: 

skivat vitt bröd, bakat i limpform dagen innan leverans och hållbart ytterligare 3 dagar efter leverans. Brödet 
ska vara paketerat i plastpåsar och varje påse skall innehålla 50 skivor a minst 15 gram. Den totala vikten på 
hela leveransen ska vara minst 10 Kg eller 500 skivor. Kostnad för leverans ska innehålla leveranskostnader i 
det totala priset. Leveransdag är första måndagen i månaden varje månad under året 2010 (12 leveranser av 
lika volym enligt ovan) 

2.2 Produktspecifikationer som bör uppfyllas: Kommunen är intresserade av anbud som uppfyller kraven ge-
nom att endast bruka ekologiska råvaror. 

 

(3) 

Markera ja eller nej på följande frågor. För ytterligare information klicka på 
länk till berörd fråga. 

 

JA
 

 

N
ej 

Uppfyller ni alla tekniska krav i 2.1? Vid svar ”ja” specificera hur i un-
derlaget. 

  

Uppfyller ni alla tekniska krav i 2.2? (måste ej uppfyllas) Vid svar ”ja” 
specificera hur i underlaget. 

  

Godkänner ni kommun X allmänna betalningsvillkor? Klicka här för 
villkor 

  

Godkänner ni Kummun X allmänna leveransvillkor? Klicka här för vill-
kor 

  

Kan ni leverera enligt de krav som anbudet kräver?   

Har ert bolag fullföljt de förpliktelser som enligt lag är en uteslut-
ningsgrund för att få leverera i ett upphandlingsförfarande? Klicka 
här för relevant lagtext 

  

Kan ert bolag, vid behov, uppvisa nödvändiga bevis för att styrka ert 
påstående i punkt 6. Om inte, ange skäl för sekretess i anbudet. 

  

 

 

Information för Anbudsgivare: 

 

Anbud skall erhållas senast XX klockan XX. Anbud som inkommer efter denna tid-
punkt behandlas inte. 
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Utvärderingsgrund är: 

 

 Lägsta pris ________ 

 

 

 Ekonomiskt mest fördelaktiga bud ________ 

Vid ekonomiskt mest fördelaktiga viktas anbuden enligt följande: 

 

Alla krav i 2.1 Uppfyllda = Max 50% 

Alla krav i 2.2 Uppfyllda = Max 10 %   

Alla krav i 3 är besvarade med ”ja” = 10% 

Lägsta pris = Max 30 % 

 

 

 

 

OBS – Detta formulär skall fyllas i och lämnas gemensamt med 
anbud.  


