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Abstract 

 

The procedure of public procurement corresponds to the process where contracting au-

thorities purchases vital goods, services and building works, with public funds, in order 

to satisfy public needs. On the 1st of July year 2014, the limit for the maximum contractual 

amount allowed regarding the procedure of direct procurement in Sweden, was consider-

ably increased. One of the main legislature intentions with the upward shift of the limit 

was to decrease the transaction costs occuring within procurements, and thus, achieve 

efficiency. The increase of the limit was subject of differences in the legislating process 

and within various affected groups of interest. The main risk expressed, from a legal cer-

tainty point of view, concerned that the field of direct procurement might become more 

unrestrained. The legislator therefore introduced documentation requirements for direct 

procurement and appointed the contracting authorities individually responsible for emit-

ting their own internal guidelines of proceeding documentation. The definition of legal 

certainty was one of the main concepts signifying public procurement in the government 

bill from the year of 1973. Within the field of public procurement, legal certainty repre-

sents legal predictability and protection against an arbitrary authority as well as the possi-

bility of legal reviewing. Direct procurement is a field where statistics and possibilities of 

legal trials are scarce, which signifies an absence of legal certainty. The documentation 

requirements and guidelines are only to be considered with sufficient legal certainty upon 

its pursuance. A trust in the contracting authorities and their sincerity are required from 

now on. Despite external pressure of pursuing the regulation, legal certainty is not suffi-

cient due to the lack of sanctions. Sanctions are therefore suggested as de lege ferenda.  
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Sammanfattning 

Offentlig upphandling syftar till processen då upphandlande myndigheter med allmänna 

medel köper in varor, tjänster och byggentreprenader för att tillgodose samhällsbehov. 

Den 1 juli år 2014 höjdes väsentligt gränsen för när det högsta tillåtna kontraktsvärdet vid 

förfarandet direktupphandling får tillämpas i Sverige. Ett av lagstiftarens syften med höj-

ningen var att minska transaktionskostnaderna vid offentliga upphandlingar och således 

uppnå effektivitet. Höjningen var dock föremål för meningsskiljaktigheter, både i lagstift-

ningsprocessen och bland övriga intressegrupper. Främst framfördes risker ur rättssäker-

hetssynpunkt, innebärande att området direktupphandling riskerar att bli än mer okon-

trollerat. Lagstiftaren införde således krav på dokumentation av direktupphandling. Enligt 

lagen ska de upphandlande myndigheterna att själva utforma riktlinjer för hur doku-

mentationen ska utformas. Rättssäkerhet förekom som ett av ledorden för offentlig upp-

handling i propositionen om offentlig upphandling ifrån år 1973. Inom offentlig upp-

handling innebär begreppet förutsebarhet samt skydd emot statens godtycke i samband 

med möjlighet till rättskipning. Direktupphandling utgör ett område där statistik och möj-

lighet till rättslig prövning i stort är svåra att tillgå. Denna osäkerhet är inte förenlig med 

begreppet rättssäkerhet. En stor tillit till myndigheternas uppriktighet och efterföljande 

av reglerna om dokumentation förutsätts härnäst. Trots att externa påtryckningsmedel 

bidrar till regelns efterlevnad kan en juridisk rättssäkerhet inte anses föreligga, till följd av 

gällande rätts avsaknad av sanktionsmedel. Sanktionsmedel föreslås som de lege ferenda. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Offentlig upphandling utgör en särskild form av inköp mellan upphandlande myndigheter 

och marknadsaktörer. Förfarandet förefaller motsatt det vanliga samspelet mellan leverantör 

och inköpare, då myndigheten i detta fall utannonserar sin vilja att köpa in. Myndigheterna 

ska upphandla allmännyttiga varor, tjänster och entreprenader med stöd av ett utförligt re-

gelverk bestående av förfaranden och gränsvärden att förhålla sig till. Det yttersta syftet med 

att reglera offentliga upphandlingar är att säkra den fria rörelsen av varor och tjänster och 

den fria etableringsrätten.1 Regelverk kring upphandling har existerat i Sverige sedan 1800-

talet.2 Ett mer nutidsenligt regelverk om offentlig upphandling har dock funnits sedan 1920-

talet3, vilket reviderats ett flertal gånger. Sveriges medlemskap i Europeiska Ekonomiska 

Samarbetsområdet (EES) samt direktiven ifrån Europeiska Unionen (EU) har sedan medfört 

stort inflytande på reglerna om offentlig upphandling. I lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling (LOU) regleras samtliga upphandlingsförfaranden och regler. Ett särskilt upphand-

lingsförfarande som går under beteckningen direktupphandling får företas utan formkrav, 

till skillnad ifrån övriga förfaranden, och är inte EU reglerat. Den 1 juli år 2014 utfördes en 

lagändring som medförde att beloppet för direktupphandlingsgränsen höjdes från 270 964 

kr till 505 800 kr.4 Höjningen har varit föremål för meningsskiljaktigheter både hos intres-

senter och tillfrågade remissinstanser i föreliggande proposition. En grupp av intressenter 

ansåg att höjningen av direktupphandlingsgränsen medfört en ökad rättssäkerhet i och med 

det nytillkomna kravet på en dokumenterad direktupphandling. Någon vidsträckt anvisning 

angående dokumentationens utformning återges dock inte i lagtext, och vid underlåtelse att 

dokumentera följer ingen sanktion. En grupp intressenter anförde att risken ökar för att om-

rådet direktupphandling blir en mer okontrollerad marknad. Begreppet rättssäkerhet nämn-

des i Kungl. Maj:ts proposition 1973:73, där det framfördes som ett av den tidens ledordord 

                                                 
1 Falk, Jan-Erik; Lag om offentlig upphandling- En kommentar, 3 uppl., Jure förlag AB, Stockholm, 2014, s. 

35. 
2 SOU 2011:73, På jakt efter den goda affären – Analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen, s. 

353. 
3 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – En introduktion, 2 uppl.., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 39. 
4 Prop. 2013:14/133 Regeringens proposition om Direktupphandling, s. 1. 
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för offentlig upphandling. Ordet rättssäkerhet återupptogs långt senare som ett av de nation-

ella målen för offentlig upphandling.5 I uppsatsen sätts begreppet rättssäkerhet i perspektiv 

utifrån upphandlande myndigheter, leverantörer och tillsynsmyndigheten. Det analyseras se-

dan juridiskt i ljuset av den nyligen höjda direktupphandlingsgränsen. Höjningen av direkt-

upphandlingsgränsen är relativt ny då uppsatsen skrivs, vilket torde innebära att ett intresse 

av gällande rättsläge och dess oklarheter även existerar hos berörda aktörer på området såsom 

kommuner och upphandlande myndigheter. 

1.2 Syfte 

Arbetet utreder rättssäkerheten inom direktupphandling. Syftet med arbetet är att besvara 

frågan om förfarandet direktupphandling är rättssäkert enligt gällande rätt. Frågan om de lege 

ferenda, hur lagen borde vara, för att uppnå rättssäkerhet utreds även. 

1.3 Avgränsning 

Då uppsatsen är begränsad till sitt omfång behandlas inte de närliggande lagarna om upp-

handling; lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag (2007:1092) om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lag (2011:1029) om upp-

handling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) närmare. Således avgränsas arbetet na-

turligt ifrån försörjningssektorn. Av utrymmesskäl behandlar arbetet inte det EU-rättsliga 

perspektivet på rättssäkerhet. Segment inom offentlig upphandling såsom ramavtal, inköps-

centraler och kommunal säljverksamhet är vidare inte föremål för utredning i arbetet. I övrigt 

täcker inte arbetet byggentreprenader och entreprenadavtal till följd av dess karaktär som ett 

omfattande område i sig. Begreppen nämns enbart översiktligt. Direktiv 2014/24/EU avläg-

snar definitionerna A- och B-tjänster ifrån offentlig upphandling. Hur den svenska lagstifta-

ren kommer att ställa sig till de nya definitionerna är ännu oklart, varmed begreppen enbart 

nämns i förtydligande syfte. 

1.4 Metod och material 

Rättsområdet offentlig upphandling skildras som närliggande det konkurrensrättsliga, och 

mellanliggande det förvaltningsrättsliga och det civilrättsliga rättsområdet.6 Då syftet främst 

                                                 
5 SOU 2011:73 s. 39. 

6 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder - En introduktion, 3 uppl., Jure Förlag, Stockholm, 2013, s. 7. 
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är att utreda gällande rätt, används en rättsdogmatisk metod. Denna metod innebär att ut-

gångspunkt tas i rättens källor för att klargöra innehållet i gällande rätt. Enligt denna disciplin 

ska de juridiska rättskällorna behandlas i enlighet med rättskällehierarkin. Det innebär att 

lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin värderas i presenterad ordning.7 Rättsregler tolkas 

teleologiskt i syfte att fastställa varför gällande rätt innehar nuvarande lydelse. 8 Att iaktta är 

att praxis och doktrin avseende den nya direktupphandlingsgränsen är få. Anledningen är att 

lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2014. Således behandlas ett område där effekterna inte 

fullt framträtt vid tidpunkten för uppsatsens skrivande. Till följd av direktupphandlingens 

natur uppstår även en avsaknad av en normal mängd rättsfall på området. Vad gäller doktrin 

om rättssäkerhet används arbeten av jurister som är eller har varit verksamma på de områden 

som är betydelsefulla för uppsatsens syfte. Avseende källorna som används i kap. 6 ska ob-

serveras att arbetena härstammar från jurister på olika juridiska områden och texterna är 

skrivna under olika tidsepoker. De rättsfall som används behandlar straffrättsliga frågor. Be-

greppet rättssäkerhet är subjektivt varmed arbetet redogör för dess generella tolkning av be-

greppet samt andemeningen av rättssäkerhet för den offentliga upphandlingen. 

1.5 Disposition 

Uppsatsens kapitel 2 introducerar området offentlig upphandling och vad detta förfarande 

innebär. En kortare redogörelse över EUs inflytande på lagstiftningen återges i samma kapi-

tel, i avsikt att ge förståelse till lagens utformning. Den icke-direktivstyrda direktupphand-

lingen utgör ett av arbetets huvudområden och presenteras i kapitel 4, följt av lagändringen 

som företogs 1 juli år 2014 vilket presenteras i kapitel 5. Arbetets andra huvudområde består 

av utredningen av begreppet rättssäkerhet. Dess generella betydelse presenteras i kapitel 6 

och fortsättningsvis vad detta begrepp innebär för offentlig upphandling i kapitel 7. En sam-

manflätande analys av arbetets delar, för att besvara uppsatsens syfte, återfinns i kapitel 8. 

Frågeställningen besvaras sedan i uppsatsens sista kapitel i form av en mer koncis slutsats. 

                                                 
7 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – en rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, Allmänna förlaget, Stockholm, 1988, s. 137 f. 

8 A.a. s. 198.  
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2 Offentlig Upphandling 

2.1 Generell innebörd 

Offentliga upphandlingar som företas av upphandlande myndigheter finansieras av allmänna 

medel och ska enligt lagstiftarens mening därmed disponeras på så sätt att samhällsbehoven 

tillgodoses.9 Detta innebär att upphandlingar ska företas där behov finns, vilket kan innebära 

upphandling av nya skolbussar eller böcker till biblioteken. De årliga offentliga upphandling-

arna uppskattas omsätta omkring 550-600 miljarder kronor, och utgör en stor del av Sveriges 

ekonomi.10 Offentlig upphandling regleras i LOU och avser enligt laglydelsen i 1 kap. 2 § 

LOU; upphandling av antingen varor, tjänster eller byggentreprenader. Större delen av lagen 

grundar sig i EU-direktiv, men innehåller även nationella regler avseende så kallade B-tjänster 

samt för upphandlingar understigande bestämda tröskelvärden. Dessa icke-direktivstyrda 

regler återfinns i kapitel 15 LOU. B-tjänster är dock inte styrda till ett visst kontraktsvärde, 

utan ska alltid upphandlas utifrån reglerna i kapitel 15 LOU till följd av att sådana tjänster 

inte anses lämpliga för gränsöverskridande handel. Motsatsvis är så kallade A-tjänster väl 

lämpade för gränsöverskridande handel och regleras i andra delar av lagen.11 Offentlig upp-

handling omfattar inte enbart inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Andra områ-

den regleras i LUFS, samt LUF och slutligen LOV. För att offentlig upphandling ska före-

ligga enligt 2 kap. 13 § LOU, ska en upphandlande myndighet vidtagit åtgärder i syfte att 

tilldela leverantör ett kontrakt. En upphandlande myndighet avses per definition, samt att 

denna har vidtagit handlingar som visar på avsikten att upphandla för att förfarandet ska 

kunna identifieras såsom upphandling. Upphandlande myndigheter innefattar enligt 2 kap. 

19 § LOU, statliga och kommunala myndigheter. Ett fåtal former av offentligt styrda organ 

innefattas även i begreppet.12 Generell myndighetsutövning är däremot inte nödvändigtvis 

att betrakta som upphandling, och en helhetsbedömning bör därmed företas för att fastställa 

om myndighetens agerande är ett beteende som ger upphov till upphandlingsskyldighet. En-

ligt lagens mening anses vidare i 2 kap. 10 § LOU att ett ifrågavarande kontrakt om upp-

handling är ett avtal slutet mellan leverantör och upphandlande myndighet. Avtalet ska vara 

skriftligt till sin form och undertecknat av parterna i avtalet, vilket innebär att muntliga kon-

trakt om upphandling är ogiltiga. Kontraktet ska som formkrav innehålla ekonomiska villkor 

                                                 
9 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 15. 
10 SOU 2013:12 Goda affärer – En strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 71. 
11 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 11. 
12 Prop. 2013/14:133 Regeringens proposition Om direktupphandling, s. 9. 
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om leverans av varor, tjänster eller eventuella byggentreprenader. Benefika avtal faller således 

utanför lagens tillämpningsområde13 och därmed utanför begreppet offentlig upphandling. 

Bytesaffärer där inga faktiska medel utges i betalning, ska dock kunna anses som ett kontrakt 

om offentlig upphandling.14  

2.2 Historik 

Redan på 1800-talets Sverige existerade regleringar kring offentlig upphandling. På 1900-talet 

reformerades dock reglerna varmed den första upphandlingsförordningen inrättades år 

1920.15 På den tiden var ändamålet med regelverket att säkerställa affärsmässighet vid upp-

handlingar samt att borga för rättssäkerhet och offentlighet åt myndigheters upphandling. 

Till följd av att den svenska marknaden på den tiden såg annorlunda ut fördes även en politik 

som hade för avsikt att motverka hög arbetslöshet samt stödja varor som främjade det 

svenska näringslivet, vilket återspeglades även i dåtidens upphandlingsförordning (UF).16 I 

mitten av 1900-talet reviderades reglerna, och följaktligen gavs inte de svenska varorna 

samma förmåner som innan. UF var tvingande att följa även då inga sanktioner följde vid 

underlåtenhet att tillämpa reglerna. Möjlighet till överklagande fanns dessutom inte.17 Upp-

handlingsreglementet (UR) för kommuner och landsting bildades år 1973 och var till skillnad 

ifrån UF inte tvingande att anta, men starkt rekommenderat att följas av dåvarande Kom-

munförbundet. Kommuner som inte har upphävt UR använder den fortfarande på områden 

nuvarande LOU inte täcker och figurerar enligt allmän uppfattning av kommuner och lands-

ting som ett utfyllande och dispositivt regelverk.18 År 1994 infördes den första lagen om 

offentlig upphandling i Sverige; lag (1992:1528) om offentlig upphandling, även kallad den 

äldre lagen om offentlig upphandling (ÄLOU). Till följd av Sveriges ratificering till avtalet 

om Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) infördes ÄLOU som den första lagen 

på området, och ersatte därmed UF. Lagen överlappade även stora delar av det frivilliga UR 

som däremot inte avvecklades. Då EES-avtalet följde den Europeiska Gemenskapen (EG) 

och dess mål om en fri inre marknad, kom ÄLOU således att följa målen i sex stycken EG-

                                                 
13 Prop. 2006/07:128 Regeringens proposition om Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, s. 302. 
 
14 Hedelin, Johan, Kommunal Konkurrensrätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 2013, s. 267. 

15 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 39. 
16 Prop. 1992/93:88 Regeringens proposition Om offentlig upphandling, s. 33 f. 
17 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 39. 
18 Ibid. 
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rättsliga direktiv.19 EG-direktiven påverkade således svensk rätt redan innan Sveriges med-

lemskap i EG år 1995. Vid införandet av ÄLOU tillkom därmed för svenskt vidkommande 

de unionsrättsliga principerna om icke-diskriminering och objektivitet som gäller än idag. 

Dessa syftar till att främja EUs mål om att bland annat främja konkurrensen och handeln på 

den inre marknaden.20 Förutom att lagen medförde en skyldighet för alla kommuner och 

myndigheter som utför offentlig upphandling att följa lagen, infördes även möjligheten för 

överprövning samt möjlighet till skadestånd vid upphandlande myndigheters otillbörliga be-

teende.21 Detta infördes i överensstämmelse med ett EU-rättsligt direktiv som hade för avsikt 

att göra upphandlingar kontrollerbara.22 Hur skadestånd bedöms och utdöms regleras dock 

enligt svenska regler.23 Denna enda tidigare möjligheten till prövning av en upphandling var 

genom det frivilliga UR, i form av en laglighetsprövning.24  

Den 1 jan 1995 blev Sverige medlem i Europeiska Unionen (EU), vilket innebar att Sverige 

såsom medlemsstat därmed har skyldighet att införliva direktivens mål i nationell rätt.25 Till 

följd av direktivet 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling 

av byggentreprenader, varor och tjänster, implementerades nya bestämmelser kring dessa 

områden i svensk lagstiftning år 2008. Direktivet 2004/18/EG avsåg upphandlingsförfaran-

den i den klassiska sektorn, och det medföljande direktivet 89/665/EEG för medlemsstater 

att införliva avser rättsmedel på upphandlingsområdet. Det senare direktivet innehåller re-

gleringar avseende överprövningar, skadeståndsregler samt ogiltighet. De EU-rättsliga direk-

tiven innehåller även delar ifrån det internationella avtalet avseende statliga upphandlingar, 

nämnt Government Procurement Agreement, (GPA) utformat av världshandelsorganisat-

ionen World Trade Organization (WTO). Bland annat anpassas de så kallade tröskelvärdena 

i direktiven till att så långt möjligt överensstämma med de tröskelvärden fastställda i GPA.26 

Förutom direktiv existerar ett fåtal EU-förordningar avseende offentlig upphandling. Bland 

dessa förekommer förordningen avseende beräkning av tröskelvärden. Det är Europeiska 

Unionens Kommission (kommissionen) som vartannat år omvandlar tröskelvärdena från 

                                                 
19 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 40. 
20 Prop. 1992/93:88 s. 1. 
21 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 40. 
22 Prop. 1992/93:88 s. 1. 
23 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 41. 
24 Prop. 1992/93:88 s. 36. 
25 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt. Art 288, 3 st. 
26 Prop. 2006/07:128 s. 134. 
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euro till de nationella valutorna som publiceras i förordningarna, varefter regeringen publi-

cerar beloppen i svenska föreskrifter i form av tillkännagivanden.27 

EU-direktiven innehåller inga bestämmelser om upphandlingar av särskilt låga kontraktsvär-

den, vilket innebär att sådan upphandling kan regleras nationellt. I Sverige och i många med-

lemsstater i EU är dessa upphandlingsförfaranden reglerade. Tidigare regleringar ifrån upp-

handlingsförordningen och upphandlingsreglementet avseende särskilt låga upphandlings-

värden fick därmed leva kvar i svensk rätt och avsevärt avvikande regler kring dessa förfa-

randen infördes därmed inte i ÄLOU. Med lagen ÄLOU infördes dock möjlighet till dom-

stolsprövning även för upphandlingar under tröskelvärdena, vilket utgjorde den största ny-

heten för upphandlingar understigande tröskelvärdena.  

2.3 Upphandlingsrättsliga principer 

Upphandlande myndigheter är skyldiga att genomgående följa ett antal EU-rättsliga princi-

per, vid upphandlingar både över och under tröskelvärdena.28 Upphandlingen ska beakta 

principerna om likabehandling, icke-diskrimineringsprincipen, principen om öppenhet och 

transparens samt proportionalitetsprincipen återfunna i generalklausulen 1 kap. 9 § LOU. 

Likabehandlingsprincipen innebär att upphandlande myndigheter inte får ge en leverantör 

vissa förmåner framför andra leverantörer. De potentiella leverantörerna ska få samma för-

utsättningar, vilket innebär att upphandlande myndigheter måste tillgodose samtliga anbuds-

givare och potentiella leverantörer med samma information.29 Utöver likabehandlingsprinci-

pen finns icke-diskrimineringsprincipen. Enligt den får diskriminering av ursprung eller nat-

ionalitet inte ske i samband med upphandlingsförfarandet.30 Diskriminering kan avse varors 

ursprung, som således inte får betraktas som sämre om de inte är ifrån en viss ort eller ett 

visst land. Leverantörers nationalitet eller leverantörens verksamhetsort får på liknande sätt 

inte bli föremål för diskriminering framför lokala leverantörer. Hand i hand med icke-diskri-

mineringsprincipen och likabehandlingsprincipen går principen om ömsesidigt erkännande. 

Principen avser att underlätta för leverantörer som innehar certifikat och referenser ifrån 

andra länder inom EU att få dessa tillgodosedda och erkända i övriga EU-länder. Dessa 

handlingar ska betraktas likvärdiga de nationella certifikaten och referenserna, då syftet är att 

                                                 
27 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 113. 
28 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 15. 

29 A. a. s. 20. 
30 A. a. s. 19. 
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utländska dokument avseende leverantörens kvalifikationer inte ska utgöra hinder i upphand-

lingen.31 Som framgår kan detta ha stor betydelse vid bedömningen om leverantörens lämp-

lighet. Den upphandlande myndigheten har ofta minimikrav på yrkesmässiga kvalifikationer 

en leverantör bör inneha i enlighet med att kunna utföra arbetet. Bestämmelser om leveran-

törens lämplighet återfinns i kapitel 11 kap. 1-2 §§ LOU. Informationen given vid en upp-

handling samt upphandlingsförfarandet som helhet ska dessutom genomgående präglas av 

principen om öppenhet och transparens. Att utannonsera och därmed konkurrensutsätta en 

upphandling är ett exempel på då den upphandlande myndigheten ger synlighet och trans-

parens till upphandlingsförfarandet. Principen innebär även att information inte bör undan-

hållas, och således ska information lämnas ut på begäran om inte regler om sekretess utgör 

hinder för dess utlämnande. Vidare ställs krav på att principen om proportionalitet ska följas. 

Exempelvis bör kraven i förfrågningsunderlaget uppnå nyttan med kostnaden för upphand-

lingen. Principen syftar till att åtgärder tagna av den upphandlande myndigheten, överlag, ska 

balansera nyttan med upphandlingen och kostnaden för upphandlingen.32 Således bör orim-

liga krav på leverantörens kvalifikationer undvikas, om de inte anses nödvändiga i förhållande 

till upphandlingens utförande. 

2.4 Upphandlingsrättsliga förfaranden 

Lagen om offentlig upphandling innehåller en rad olika tillvägagångsätt för upphandling, 

även kallade förfaranden. Det är således den upphandlande myndigheten som måste planera 

sin upphandling i syfte att tillämpa ett passande förfarande. Lagen om offentlig upphandling 

blir som ovan nämnts tillämplig om offentlig upphandling avser varor, tjänster eller byggent-

reprenader. Den första frågan den upphandlande myndigheten har att ställa sig till blir således 

om upphandlingen avser varor, tjänster, byggentreprenader eller en kombination av dessa. 

De ekonomiska omständigheterna vägleder sedan den upphandlande myndigheten till vilken 

del av lagen som ska tillämpas. Kontraktets storlek bör således estimeras som ett efterföl-

jande steg i upphandlingen, för att avgöra om regler över eller under tröskelvärdena blir ak-

tuella. Tröskelvärdena skiljer sig åt, beroende på vilket handelsföremål upphandlingen avser, 

och därmed kan en stor värdemässig avvikelse förekomma mellan tröskelvärden för varor, 

tjänster och byggentreprenader. Skillnaderna i de olika förfaranden förklaras i kapitel 2.4.1. 

och 2.4.2. nedan. I lagtexten i LOU finns inga faktiska belopp om tröskelvärden stadgade, 

                                                 
31 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 21. 

32 A.a. s. 20. 
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utan hänvisning sker i 3 kap. 1 § 1 st. LOU till de av Europeiska kommissionens, (kommiss-

ionen), vid tidpunkten angivna tröskelvärdena. Det är följaktligen kommissionen som om-

vandlar tröskelvärdena till nationella valutor och anger vilka tröskelvärden som ska gälla, 

samt uppdaterar värdena vartannat år.33 Efter att kommissionen räknat ut den nationella va-

lutan utifrån aktuell växelkurs, publiceras beloppet om gällande tröskelvärden i ett tillkänna-

givande från regeringen. Det senaste tillkännagivandet (2014:5) om tröskelvärden vid offent-

lig upphandling anger de dagsaktuella beloppen för tröskelvärdena. Som verktyg utför upp-

handlande myndigheter en så kallad tröskelvärdesberäkning innan upphandlingsförfarandet 

påbörjas. Vid utannonseringar av offentliga upphandlingar ska det beräknade tröskelvärdet 

fastställas för den tiden då publicering ska ske.34 Då utannonsering inte används ska värdet 

istället avgöras vid tiden då leverantörer blir inbjudna att lämna anbud.35 Valen mellan olika 

förfaranden kan den upphandlande myndigheten teoretiskt sett välja mellan på rent subjek-

tiva grunder om inte annat stadgas i lag. Den upphandlande myndighetens estimering av 

kontraktsvärdet måste dock baseras på objektiva grunder.36 Förefaller kontraktets värde över-

stiga de utsatta tröskelvärdena ska LOUs förfaranderegler över tröskelvärdena tillämpas.  

2.4.1 Förfaranden över tröskelvärdet  

I LOUs kapitel 4 stadgas upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena. Som huvudregel ska 

antingen ett selektivt förfarande eller ett öppet förfarande användas vid offentlig upphand-

ling över tröskelvärdena. I kapitel 2 LOU angående lagens definitioner, anges att ett öppet 

förfarande är då den upphandlande myndigheten annonserar om upphandlingen och låter 

alla leverantörer lämna anbud. Annonsering är en viktig del av upphandling över tröskelvär-

dena då den betraktas vara konkurrensfrämjande till följd av att detta ger viss synlighet och 

transparens till den offentliga upphandlingen.37 Ett snävare förfarande där myndigheten väl-

jer ut vissa leverantörer att efter inbjudan inkomma med anbud, är det selektiva förfarandet. 

Undantagsvis får även ett så kallat förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog 

användas. De ska tillämpas om varken det selektiva eller öppna förfarandet kan företas. Vid 

ett förhandlat förfarande kan den upphandlande myndigheten välja om utannonsera ska ske 

eller inte. Bägge alternativen är godtagbara att användas var för sig och ska tillämpas till följd 

av omständigheterna kring upphandlingen, där de uppräknade rekvisiten i 4 kap. 2-9 §§ LOU 

                                                 
33 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 47. 
34 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 114 
35 Ibid. 
36 Prop. 2006/07:128 s. 315.  
37 Hedelin, Johan, Kommunal Konkurrensrätt, s. 273. 



 

 
10 

är uppfyllda. Vid ett förhandlat förfarande som föregås av annonsering ska den upphand-

lande myndigheten förhandla med anbudsgivarna om de inkomna anbuden. Förhandlingen 

har till syfte att möta myndighetens krav med leverantörens kapacitet, och således träffa det 

avtal som är mest fördelaktigt. Om inget lämpligt anbud lämnats vid ett öppet eller selektivt 

förfarande, får ett förhandlat förfarande vidtas utan föregående annonsering enligt 4 kap 5 § 

1 st. LOU. Annonsering får även avstås ifrån enligt 4 kap 5 § 2 st. LOU om det till följd av 

ensamrätter eller konstnärliga eller tekniska skäl endast finns en leverantör på marknaden 

som kan utföra arbetet eller leverera varan. Det sista undantaget för när upphandling får 

företas utan annonsering är då det föreligger synnerlig brådska. Denna synnerliga brådska 

ska enligt rekvisiten i 4 kap. 5 § 1 st. 3 p. LOU orsakats av omständigheter utanför den 

upphandlande myndighetens kontroll och som dessutom gör det omöjligt för de upphand-

lande myndigheterna att företa något av de andra förfarandena. Konkurrenspräglad dialog är 

ytterligare ett förfarande reglerat i 4 kap. 10- 21 §§ LOU som får användas i situationer där 

kontraktet bedöms särskilt komplicerat eller då varken öppet eller selektivt förfarande kan 

tilldela en leverantör kontraktet. Här ska som regel det mest ekonomiskt fördelaktiga läm-

nade anbudet väljas enligt 4 kap. 19 § LOU. 

2.4.2 Förfaranden under tröskelvärdet  

 Då kontraktets värde understiger tröskelvärdet finns på motsvarande sätt ett antal förfaran-

den i kapitel 15 LOU. De kan välja att använda ett förenklat förfarande, ett urvalsförfarande, 

eller alternativt en konkurrenspräglad dialog. Direktupphandling är ett förfarandesätt som 

kan användas som förfarande under tröskelvärdena, då kontraktets värde inte överstiger 28 

% av det vid tidpunkten angivna tröskelvärdet. Således betraktas direktupphandling som ett 

förfarande i undantagsfall.38 Likt det öppna förfarandet som förekommer över tröskelvär-

dena, är det förenklade förfarandet. Upphandlingen ska föregås av en annonsering, varefter 

leverantörer bjuds in att lämna anbud. De som lämnat anbud värderas och sållas ner till ett 

fåtal. Efter detta följer en förhandling med leverantörerna om så behövs. Det finns dock 

enbart ett begränsat förhandlingsutrymme och därmed kan exempelvis inte avtalets villkor 

omförhandlas. Vid ett urvalsförfarande, motsvarande det ovan beskrivna selektiva förfaran-

det, förekommer likaså en annonsering, men där samtliga leverantörer får lämna anbud. 

Detta efterföljs även av en sållning samt förhandling. Förhandling får alltid företas vid ett 

                                                 
38 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 64 f. & LOU 15 kap 3 § 2 st. 
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urvalsförfarande eller vid ett förenklat förfarande under tröskelvärdena, till skillnad från det 

jämförbara selektiva förfarandet över tröskelvärdena.39  

2.5 Utvärderingsgrunder 

Anbudsutvärderingen är det skede i upphandlingsprocessen då den upphandlande myndig-

heten ska avgöra vilket av anbuden som bäst tillgodoser deras behov. Beslut fattas om vilket 

anbud som ska antas och således med vilken leverantör kontrakt ska tecknas.40 LOU medger 

enligt 12 kap. 1 § 1 st. och 15 kap. 16 § 1 st. två utvärderingsgrunder som är alternativa till 

varandra. Antingen accepteras det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller det 

anbud som har lägsta pris. Redan i förfrågningsunderlaget måste den upphandlande myndig-

heten ange vilken av grunderna som ska tillämpas. Det är emellertid helt upp till den upp-

handlande myndigheten att avgöra vilken modell som bäst passar den specifika upphand-

lingen. Efter att så skett får utvärderingsgrunden inte bytas.41 Har utvärderingsgrunden det 

ekonomiskt mest fördelaktiga valts ska tilldelningskriterier användas.42 Dessa kriterier ska 

vara kopplade till föremålet för kontraktet och kan exempelvis avse pris och kvalitet.43 Den 

upphandlande myndigheten ska sedan granska anbuden och tilldela poäng efter hur kriteri-

erna uppfylls. Den leverantör som tilldelats den bästa sammanlagda poängen vinner upp-

handlingen.44 Är det tal om upphandling över tröskelvärdena ska enligt 12 kap. 2 § 1 st. LOU 

en viktning ske. Detta innebär att den upphandlande myndigheten ska ange de valda tilldel-

ningskriteriernas inbördes förhållanden som ett intervall. Kan en viktning inte anges får den 

upphandlande myndigheten istället rangordna kriterierna. I förarbetena utgår lagstiftaren i 

princip ifrån att den upphandlande myndigheten använder sig av en procentsats vid vikt-

ningen.45 Vad gäller upphandlingar under tröskelvärdena får den upphandlande myndigheten 

enligt 15 kap. 16 § 3-4 st. LOU istället välja mellan att tillämpa viktning eller rangordning. 

Valet ska anges i annonsen eller ansökningsinbjudan och förfrågningsunderlaget. Om den 

upphandlande myndigheten valt utvärderingsgrunden lägsta pris, ska det anbud godtas som 

har det lägsta priset och samtidigt uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.46 

                                                 
39 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 62 f. 
40 A. a. s. 111. 
41 Prop. 2006/07:128, s. 404 f. 
42 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 85. 
43 SOU 2011:73, s. 133. 
44 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 85. 
45 SOU 2011:73, s. 134.    
46 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 84. 
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2.6 Tillsyn av upphandling  

År 1994 tillsattes en tillsynsmyndighet i samband med tillkomsten av ÄLOU.  De kallades 

nämnden för offentlig upphandling (NOU) och kontrollerade de nationella upphandlingarna 

samt bistod upphandlande myndigheter med råd och rekommendationer avseende upphand-

ling. Nämnden gavs dock ingen normgivningsmakt eller generell föreskriftsrätt. Vid resone-

mangen i förarbetena till ÄLOU ansåg en grupp remissinstanser att nämnden i vilket fall inte 

borde kontrollera upphandlingar understigande tröskelvärdena. De menade att denna styr-

ning var upp till de respektive kommunerna att företa, och ett inkräktande kunde äventyra 

kommunernas självstyre.47 Således fick nämnden ingen normgivningsmakt annat än den som 

kan tilldelas genom subdelegation enligt bestämmelsen i 8 kap. 13 § Regeringsformen (RF). 

Upphandlingar under tröskelvärdena undgick därmed nämndens tillsyn. År 2007 tog Kon-

kurrensverket (KKV) över rollen som tillsynsmyndighet.48 KKV är tillsynsmyndighet även i 

skrivande stund, och har ansvaret att uppmärksamma överträdelser av upphandlingsreglerna, 

tillse att upphandlingsregelverket ger upphov till effektiva upphandlingar samt att redovisa 

för utvecklingen på området. Tidigare har KKV inte koncentrerat sitt arbete på att ge råd 

och vägledning vid enskilda upphandlingar, utan har istället enbart granskat hur organisat-

ioner följer regelverket om upphandling. 49 Sedan lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2014 

utsågs KKV till upphandlingsstöd och ska sedan dess även bistå med vägledning vid enskilda 

upphandlingar. De ska även informera om hur upphandlande myndigheter ska tillämpa reg-

lerna i enlighet med att motverka överträdelser. Upphandlingsstödet var dessförinnan en ar-

betsuppgift som var förlagd hos Kammarkollegiet.50 

För att KKVs tillsyn ska fungera har tillsynsobjekten enligt LOU 18 kap. 3 §, skyldighet att 

på KKVs begäran lämna ut relevanta uppgifter. Enligt efterföljande paragraf kan dock till-

synsobjektet överklaga föreläggandet hos förvaltningsdomstol om motsättningar finns. Se-

dan år 2010 har KKV dessutom möjlighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift51 men har 

ingen befogenhet att direkt förelägga upphandlingsskadeavgift.52 KKV är i vissa fall även 

förpliktad att ansöka om upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 2 § 1 st. LOU, med undantag 

                                                 
47 Prop. 1992/93:88 s. 43. 
48 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 169.  
49 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 213. 
50 Ibid. 

51 Ibid. 

52 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 170. 
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för vid otillåten direktupphandling där de i första hand ska göra en bedömning om ansökan 

om upphandlingsskadeavgift är nödvändig. Beloppet för upphandlingsskadeavgift varierar 

till följd av överträdelsens art och skadans storlek. Minimibeloppet för upphandlingsskade-

avgift är satt till tio tusen kronor, och maxbeloppet till högst tio miljoner kronor, med beak-

tande av att avgiften inte får överstiga 10 % av kontraktsvärdet.53 Vid obetydliga belopp eller 

vid synnerliga skäl, anses det inte nödvändigt att i överhuvudtaget utdöma upphandlingsska-

deavgift.54  

                                                 
53 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 171. 
54 Ibid. 
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3 Överprövning 

3.1 Generell innebörd 

Konsekvenserna av att upphandlande myndigheter inte upphandlar i enlighet med LOU kan 

bli flera. Några av dessa kan initieras av leverantörer och avser institutet överprövning. 

Denna möjlighet innebär att en domstol ges i uppgift att avgöra om en upphandling skett på 

rätt sätt eller inte. Rätten att föra sådan talan är enligt 16 kap. 4 § LOU exklusivt förbehållen 

leverantörer, under förutsättning att dessa anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada till 

följd av att den upphandlande myndigheten inte följt bestämmelserna i LOU. Kravet på att 

sökanden ska vara en leverantör ska tolkas extensivt.55 Den som har eller har haft ett intresse 

av att få avtal om en viss offentlig upphandling anses alltid falla under begreppet.56 För detta 

krävs dock att den som vill ansöka om överprövning tillhandahåller varor eller tjänster eller 

utför byggentreprenader på en marknad. I doktrin förs diskussioner om det för talerätt krävs 

att leverantören bedriver sådan verksamhet som innebär att denne har en möjlighet att er-

bjuda det som efterfrågas i upphandlingen. Asplund m.fl. menar att det i vart fall inte får vara 

helt orimligt att erbjuda det som efterfrågas. Det kan inte anses orimligt om kravet kan upp-

fyllas med hjälp av underleverantörer. Som utgångspunkt måste emellertid krävas att leve-

rantören kan ha en direkt avtalsrelation med den upphandlande myndigheten. En leverantörs 

underleverantör faller därmed utanför begreppet.57 Leverantörens nationalitet spelar ingen 

roll.58 För talerätt ställs inget krav på att anbud ska ha lämnats.59 Det andra rekvisitet som 

ställs för talerätt är ”anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada”. Kravet är subjektivt 

och innebär att det helt är upp till leverantören att avgöra om skada eller risk för skada före-

ligger. En ansökan om överprövning innebär en presumtion för domstolen om att leveran-

tören lidit skada av en påstådd överträdelse, eller i vart fall att risk för sådan föreligger. Talan 

kan aldrig avvisas på denna grund.60 Ansökan om överprövning kan avse samtliga beslut 

                                                 
55 Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 23 december 2009, mål C-305/08 Consorzio Nazionale Interuni-

versitario per le Scienze del Mare (CONISMA) mot Regione Marche. 
56 Domstolens dom (första avdelningen) den 11 januari 2005, mål C-26/03 Stadt Halle, RPL Recyclingpark 

Lochau GmbH mot Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall-und Energieverwertungsanlage TREA 
Leuna (Stadt Halle), p. 40. 

57 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 
rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure Förlag, Stockholm, 2012, s. 102 f. 

58 Konkurrensverket, Överprövningar av offentliga upphandlingar – siffror och fakta, Rapport 2013:5, s. 17. 
59 Mål C-26/03 Stadt Halle, p. 40. 
60 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 

rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 103. 
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under upphandlingsprocessen, såsom beslutet av att direktupphandla.61 Det kan även om-

fatta ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. Likaså kan 

skälen för att avbryta en upphandling prövas.62 En viktig skiljelinje går mellan slutet för upp-

handlingsprocessen och tidpunkten för avtals ingående. När väl avtal ingåtts kan ansökan 

om överprövning av själva upphandlingen inte längre ske. Leverantören är då istället hänvi-

sad till att ansöka om överprövning avseende avtalets giltighet.63 Denna bestämmelse är spe-

ciellt relevant vid situationen, såsom vid direktupphandling, då någon avtalsspärr inte finns.64 

Enligt 15 kap. 2 § LOU gäller bestämmelserna för alla upphandlingar oberoende av kon-

traktsvärde. Ansökan ska lämnas in till förvaltningsrätten i den domkrets där den upphand-

lande myndigheten har sin hemvist.65 Förvaltningsrätten som första instans kommer då att 

göra en materiell prövning. Vid överprövning av en upphandling kan domstolen enligt 16 

kap. 6 § 1 st. LOU fatta beslut om att upphandlingen ska rättas till eller göras om. Ett ingånget 

avtal kan enligt 16 kap. 13 § LOU förklaras ogiltigt. Beslutet eller domen kan överklagas till 

kammarrätt och som sista instans högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Prövningstillstånd 

krävs både för att få överklagan prövad i kammarrätt och HFD. Den som vill överklaga ska 

ange skälen till varför ett sådant tillstånd ska meddelas.66 Beslut om prövningstillstånd fattas 

i enlighet med 34a § och 36 § Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL). 

3.2 Underrättelseskyldigheten 

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att kommunicera sina tilldelningsbeslut. Syftet 

är att de leverantörer som deltagit i en upphandling ska ges möjlighet att bedöma sina förut-

sättningar att ansöka om överprövning.67 Underrättelseskyldigheten inträder snarast möjligt 

efter det att ett beslut fattats om bland annat tilldelning av kontrakt. Detta gäller både för 

upphandlingar över tröskelvärdena enligt 9 kap. 9 § LOU och upphandlingar under tröskel-

värdena enligt 15 kap. 19 § LOU. Någon exakt tidsfrist stadgas inte, utan lagstiftaren har 

förutsatt att det ligger i den upphandlande myndighetens eget intresse att så fort som möjligt 

avsluta upphandlingen.68 Underrättelsen ska ske skriftligt och skyldigheten gäller endast 

                                                 
61 A. a. s. 176. 
62 Kristian, Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 158. 
63 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 

rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 179 f. 
64 A. a. s. 186. 
65 Kristian, Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 158. 
66 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 501. 
67 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 122. 
68 Prop. 2001/02:142, Regeringens proposition Om ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. s. 60. 
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gentemot de leverantörer som valt att lämna anbud. Utöver informationen om att tilldel-

ningsbeslut fattats ska även skälen för beslutet anges. Det är av vikt att underrättelsen är 

tydlig. Om anbudet antagits på annan grund än lägsta pris måste det finnas en anvisning om 

hur utvärderingen genomförts. I underrättelsen ska även anges under vilken period den upp-

handlande myndigheten inte får ingå avtal, även kallad avtalsspärren.69 

3.3 Avtalsspärren 

Avtalsspärrens frist börjar löpa dagen efter det att underrättelsen skickades ut. Det finns 

således ett samband mellan underrättelsen om tilldelningsbeslut och avtalsspärren. Detta un-

der förutsättning att underrättelsen uppfyller de krav, som ovan nämnts i kap. 3.2, på innehåll 

och tydlighet. Om en underrättelseskyldighet inte föreligger, eller om undantagen från av-

talsspärren enligt 16 kap. 2 § LOU blir tillämpliga har den upphandlande myndigheten rätt 

att ingå avtal med vald leverantör redan efter tilldelningsbeslutet. En avtalsspärr kommer 

istället att förbjuda att avtal ingås under den period som angivits i underrättelsen. Avtalsspär-

rens giltighetstid är beroende av valt kommunikationsmedel. Minimifristen vid underrättelse 

som skett med elektroniska medel till alla anbudsgivande leverantörer är tio dagar. Har in-

formationen lämnats på annat sätt gäller en frist om 15 dagar. LOU hindrar emellertid inte 

en upphandlande myndighet från att ange en längre avtalsspärr.70 Att observera är att om den 

sista dagen av spärrens frist är en lördag, söndag eller helgdag förlängs fristen till nästkom-

mande vardag. Detta stadgas i 2 § Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Vid en 

direktupphandling finns enligt 16 kap. 2 § 3 p. LOU ingen obligatorisk avtalsspärr, utan den 

upphandlande myndigheten får träffa avtal direkt. Tidsfristen för att komma in med en an-

sökan om överprövning sammanfaller med avtalsspärren.71 För att få en ansökan om över-

prövning prövad av domstol måste ansökan kommit förvaltningsrätten tillhanda innan av-

talsspärren löpt ut. Avtalsspärren garanterar en anbudslämnande leverantör möjligheten till 

överprövning av upphandlingen innan ett avtal ingås. Har en ansökan om överprövning av-

seende en upphandling kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärrens slut börjar en 

förlängd avtalsspärr att gälla. Denna medför att förbudet mot att ingå avtal vidsträckts till att 

även gälla under förvaltningsrättens prövning.72 

                                                 
69 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 122 f. 
70 Prop. 2009/10:180, Regeringens proposition om Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 101-109.   
71 Ds. 2009:30, Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet, s. 3. 
72 Konkurrensverkets Rapport, Överprövningar av offentliga upphandlingar – siffror och fakta, s. 17-19. 
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4 Direktupphandling 

4.1 Generell innebörd 

Direktupphandling går delvis under beteckningen; offentliga upphandlingar som inte är di-

rektivstyrda. Det utgör således ett av de tillåtna förfaranden som får tillämpas vid kontrakts-

värden understigande tröskelvärdena. Dessa förfaranden regleras inte av EU-direktiv till följd 

av att de inte bedöms ge upphov till handel mellan olika stater.73 Om ett kontrakt som enligt 

dess värde kvalificerar som en direktupphandling ändå blir föremål för gränsöverskridande 

handel ska dock upphandlingen följa EU reglerade förfaranden.74 Medlemsstaterna har fri-

heten att själva utforma förfaranden under tröskelvärdena. Således har ett fåtal EU-länder 

valt att inte införa reglering, medan andra medan andra stater såsom Sverige har regler kring 

dessa förfaranden.75 Förfarandena under tröskelvärdena återfinns i kapitel 15 LOU. Reglerna 

har i stort följt med ifrån de äldre UR och UF. I UF fanns enbart tre förfaranden; sluten 

upphandling, förhandlingsupphandling och direktupphandling. I valet om vilket förfarande 

som skulle tillämpas skulle hänsyn tas till upphandlingens affärsmässighet.76 I Kungl. Maj:ts 

prop. (1973:73) angående riktlinjer för offentlig upphandling, framhölls behovet av att kunna 

köpa in från marknaden utan föreliggande anbud, vilket skulle få effekten av en ökad hand-

lingsfrihet i sitt arbete.77 Allteftersom EUs påverkan på svensk rätt ökat avseende offentlig 

upphandling över tröskelvärdena, kan man se en återspegling av detta även på de icke-direk-

tivstyrda förfarandena.78 Principerna som återfinns i 1 kap. 9 § LOU avseende likabehandling, 

icke-diskriminering, öppenhet och transparens samt ömsesidigt erkännande ska således följas 

även vid upphandlingar understigande tröskelvärdet enligt svensk nationell rätt.79  

Direktupphandling regleras i kapitel 15 kap. 3 § LOU, och beskrivs där vara ett upphand-

lingsförfarande som kan vidtas då kontraktets värde inte överstiger 28 % av tröskelvärdet. 

Tröskelvärdet uppgår enligt gällande rätt till ett belopp om 1 806 427 kr, vilket innebär att 

gränsbeloppet för direktupphandling i skrivande stund uppgår till 505 800 kr.80 Direktupp-

handling utgör för övrigt ett förfarande där den upphandlande myndigheten inte behöver ta 

                                                 
73 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 56. 
74 A. a. s. 57. 
75 A. a. s. 56. 
76 Prop. 1992/93:88 s. 35. 
77 Prop. 1973:73 Kungl. Maj:ts proposition Angående riktlinjer för den offentliga upphandlingen, s. 32. 
78 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling, s. 56 f. 
79 SOU 2013.12 s. 258 f. 

80 Prop. 2013/14:133 s. 1. 
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hänsyn till formkrav vid upphandlingen.81 Förfaranden behöver således inte tillämpas då en 

upphandlande myndighet vill upphandla ett kontrakt som kvalificerar under direktupphand-

lingsgränsen. Direktupphandlingen behöver därmed inte utannonseras för att konkurrensut-

sätta och synliggöra upphandlingen. En beräkning av kontraktsvärdet vid en direktupphand-

ling är dock ytterst viktig. Den upphandlande myndigheten måste vara uppmärksam på att 

det totala värdet av direktupphandlingar under hela verksamhetsåret, avseende likartade va-

ror, tjänster eller byggentreprenader, inte överskrider direktupphandlingsgränsen. Ett helt 

verksamhetsår av mindre inköp kan således överstiga gränsen för direktupphandling acku-

mulerat.82 I det fallet betraktas inte bara det sista inköpet som överstigande av direktupp-

handlingsgränsen, utan även det första, oavsett om detta värdemässigt inte översteg direkt-

upphandlingsgränsen vid det specifika tillfället.83 Denna regel syftar till att motverka incita-

ment att dela upp ett antal upphandlingar över tid och hävda att upphandlingarna individuellt 

är direktupphandlingar.84 Ett undantag har gjorts i 3 kap. 7 § LOU avseende vissa typer av 

större projekt som får delas upp i delkontrakt och således överstiga direktupphandlingsgrän-

sen men fortfarande betraktas som direktupphandling. Vidare får direktupphandling vidtas 

då det enligt lagens formulering i LOU 15 kap. 3 § föreligger synnerliga skäl. Lagstiftaren 

syftar här till situationer där händelser har påverkat upphandlingen vilka var utom den upp-

handlande myndighetens kontroll. Att den upphandlande myndigheten i brådska upphandlat 

genom direktupphandling och hävdar att det förelåg synnerliga skäl anses inte godtagbart. 

Enligt förarbeten till nuvarande lag om offentlig upphandling ska synnerliga skäl ha en strikt 

tillämpning.85 

4.2 Otillåten direktupphandling 

Då ett kontrakt som överstiger direktupphandlingsgränsen upphandlas med förfarandet di-

rektupphandling, betraktas detta som en otillåten direktupphandling. Otillåten direktupp-

handling kan även utdömas då samtliga inköp av liknande varor eller tjänster under ett verk-

samhetsår överstiger direktupphandlingsgränsen och således gett upphov till att förfarandet 

                                                 
81 SOU 2013:12, s 257. 
82 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 64. & Sundstrand, Andrea, Offentlig Upphandling, s. 119. 
83 Hedelin, Johan, Kommunal Konkurrensrätt, s. 288. & LOU 15 kap 3 a §. 

84 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 64. 
85 SOU 2011:73 s. 91. 
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direktupphandling företagits felaktigt. Av de olika överträdelser av LOU som kan företas 

anses otillåten direktupphandling som den allvarligaste.86  

4.2.1 Konsekvensen av otillåten direktupphandling ur överprövningssyn-

punkt 

Bestämmelserna om avtals ogiltighet kommer, som ovan nämnts, endast att tillämpas om det 

finns ett ingånget avtal mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Vid den 

materiella prövningen av ett avtals giltighet efter en otillåten direktupphandling krävs inte en 

objektiv skada eller risk för sådan. Det krävs således inte att leverantören har lidit eller kan 

komma att lida någon skada på grund av överträdelsen. Det är inte av relevans om leveran-

tören haft en möjlighet att tilldelas kontraktet vid en korrekt upphandling eller inte.87 Vad 

gäller dokumentationsplikten, se nedan kapitel 5.2, kan en underlåtenhet att iaktta denna 

ordningsregel ligga den upphandlande myndigheten till last.88 Rättsverkningarna av att ett 

avtal ogiltigförklaras är att det blir civilrättsligt ogiltigt. Avtalet kan inte längre tillämpas mel-

lan parterna och varken åberopande i domstol eller rättslig fullgörelse är möjlig. Ingen av 

parterna är skyldiga att fullgöra sina förpliktelser och utförda prestationer ska som regel 

återgå. Om en återgång av prestationerna inte är möjlig ska parternas förmögenhetsläge åter-

ställas. Ersättning utges då i pengar.89 Trots att förutsättningarna för ogiltigförklaring är upp-

fyllda kan domstolen i sällsynta fall låta avtalet bestå. Undantaget, som stadgas i 16 kap. 14 § 

LOU, kan tillämpas vid tvingande hänsyn till allmänintresse. Stadgandet ska användas re-

striktivt.90 I klargörande syfte kan återigen påpekas att till skillnad mot överprövning av ett 

avtals giltighet gäller vid överprövning av en upphandling ett skaderekvisit. Skillnaden mellan 

förfarandena i detta hänseende är emellertid knappt märkbar i rättstillämpningen. Anled-

ningen är, som ovan nämnts, att vid en otillåten direktupphandling anser domstolarna nor-

malt alltid att skada föreligger. Vid otillåtna direktupphandlingar kan KKV även ansöka hos 

förvaltningsrätten om att upphandlingsskadeavgift ska åläggas den upphandlande myndig-

heten.91 

                                                 
86 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 163. & Prop. 2009/10:180 s. 197.  
87Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 

rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 255. 
88 Se Rosén Andersson, Willquist & Svensson, Lagen om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), kommen-

taren till 15 kap. 18 §  
89 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 

rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 269 f. 
90 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 163 f. 
91 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av upphandling – och andra 

rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 255 f. 
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5 Lagändringen den 1 juli år 2014 

5.1 Den höjda direktupphandlingsgränsen 

LOU har länge ansetts som svårtolkad och otydlig, varmed en mer effektiv och konkurrens-

främjande upphandlingslag efterfrågades. En utredning om lagen utifrån ett ekonomiskt och 

samhällspolitiskt perspektiv tillsattes delvis av denna anledning år 2010 (dir. 2010:86). Utred-

ningen om lagens effektivitet resulterade i ett delbetänkande år 2011, (SOU 2011:73 – På jakt 

efter den goda affären), och efter ytterligare två år presenterades slutbetänkandet år 2013 

(SOU 2013:12 – Goda affärer, en strategi för hållbar offentlig upphandling). Prop. 

(2013/14:133) om Direktupphandling, överlämnades som lagförslag från regeringen till riks-

dagen den 13 mars år 2014, varefter den antogs av riksdagen att träda i kraft den 1 juli år 

2014. Lagrevideringen innebar bland annat att gränsen för direktupphandling höjdes genom 

att lydelsen i 15 kap. 3 § LOU ändrades till sitt innehåll. Den procentuella gränsen för direkt-

upphandling uppgår därför numera till 28 % av tröskelvärdet. Innan lagändringen uppgick 

gränsen istället till 15 % av tröskelvärdet, vilket motsvarade cirka 270 964 kr, uträknat från 

gällande tröskelvärde och valutakurs. Den procentuella gränsen på 15 % varade mellan år 

2010 och år 2014. Dessförinnan existerade inte någon fast gräns för direktupphandling i 

LOU. Mellan år 2008 till år 2010 reglerades istället gränsen genom en mer subjektiv form av 

lagtext. Enligt denna lydelse fick direktupphandling företas om kontraktets värde uppgick till 

ett lågt värde.92 Ytterligare ledning avseende vad som ansågs utgöra lågt värde gavs dock inte 

i lagtexten. Riktlinjer för hur direktupphandling skulle företas, beslutades vid behov av den 

upphandlande myndigheten ifråga. Dessa riktlinjer syftade till att utgöra underlag för bedöm-

ningen om när lågt värde ansågs föreligga.93 Således uppkom varierade innebörder om lågt 

värde då varje upphandlande myndighet anpassade riktlinjerna efter egna preferenser.94 Re-

gleringen om upphandlande riktlinjerna togs bort vid införandet av den fasta procentuella 

gränsen för direktupphandling år 2010. Då lagen i och med detta införande reglerade situat-

ionen då direktupphandling blev tillämplig ansågs riktlinjer antagna av de upphandlande 

myndigheterna överflödiga.95 

 

                                                 
92 Prop. 2006/07:128 s. 428. 

93 A. prop. s. 428 f. 
94 A. a. s. 429. 
95 SOU 2013:12, s. 272. 



 

 
21 

Direktupphandling är vidare ett område där siffror och statistik avseende dess omfattning 

anses svåra att uppskatta. I en rapport presenterad i delbetänkandet SOU 2011:73, framhålles 

dock, med förbehåll för uppskattningens osäkerhet, att värdet för direktupphandlingar årli-

gen uppgår till ungefär 107-160 miljarder kronor i Sverige.96 Ett av motiven till höjningen av 

direktupphandlingsgränsen som trädde i kraft år 2014 var att minska de så kallade transakt-

ionskostnaderna. Transaktionskostnader syftar till de kostnader leverantörer spenderar på att 

skriva anbud, samt de kostnaderna som uppstår då upphandlande myndigheter avger tid och 

resurser till att skriva annonser, läsa och bedöma anbud, kontraktsvärdesberäkning samt öv-

rigt administrativt arbete som medföljer en upphandling.97 I upphandlingsutredningens del-

betänkande presenteras att direktupphandling är det minst tidskrävande förfarandet av samt-

liga förfaranden. Motsatsvis anses det öppna förfarandet, där många moment företas, utgöra 

det mest tidskrävande förfarandet.98 Dåvarande regeringen förespråkade därmed höjningen 

av direktupphandlingsgränsen genom att framhålla att detta frigör att mer tid och resurser 

till mer krävande och komplexa upphandlingar.99 Resonemanget om transaktionskostnader 

kan föras tillbaka till införfarandet av direktupphandling. I Kungl. Maj:ts prop. (1973:73) 

anfördes direktupphandling som erforderligt eftersom de administrativa kostnaderna för en 

upphandling ofta stod i orimlig proportion till vad upphandlingen var värd. Behov ansågs 

föreligga för upphandling till låga värden utan formkrav, i syfte att motverka ineffektivitet.100 

   

De tillfrågade remissinstanserna i prop. (2013:14/133) om direktupphandling, uttalade sig 

med diverse olika meningar avseende höjningen, varav både positiva och negativa stånd-

punkter anfördes. En majoritet av remissinstanserna ansåg att höjningen av direktupphand-

lingsgränsen troligtvis leder till minskade administrativa kostnader för de upphandlande myn-

digheterna.101 En annan grupp remissinstanser framhöll även risken med att höjningen kunde 

innebära en så kallad svågerpolitik vid val av leverantör, vilket medför en ökad risk för kor-

ruption, jäv, mutor och bestickning.102 Exempelvis avsågs situationen där den upphandlande 

myndigheten med större ekonomisk frihet kan välja leverantör på icke objektiva grunder. 

Ytterligare en grupp av de tillfrågade remissinstanserna ansåg att direktupphandling bör av-

regleras totalt och enbart hanteras genom förordningar på statlig och kommunal nivå. Således 

                                                 
96 SOU 2011:73, s. 69 f. 
97 SOU 2013:12, s. 69. 
98 Prop. 2013:14/133 s. 40. & SOU 2011:73 s. 14. 
99 Prop. 2013:14/133 s. 31. 
100 Prop. 1973:73 s. 34. 
101 Prop. 2013:14/133 s. 12. 
102 A. prop. s. 13. 
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ansåg denna grupp att en ökad normgivningsmakt skulle ges till myndigheter och kommuner 

som enligt respektive preferenser kunde utforma styrande dokument avseende upphand-

lingar. Ett fåtal organisationer bland remissinstanserna framförde även att en höjning av di-

rektupphandlingsgränsen bör utredas ytterligare innan ställning till frågan kan tas.103 Majori-

teten av de tillfrågade remissinstanserna synes dock förespråka en höjning av direktupphand-

lingsgränsen propositionen.104 

 

Två ekonomiska analyser kring direktupphandlingens beloppsgräns presenterades i betän-

kandena till lagändringen i enlighet med att tillgodose utredningens ändamål om att effekti-

visera upphandlingen. Analyserna föreslog en direktupphandlingsgräns där mest samhällse-

konomisk effektivitet kunde uppnås. En av analyserna redogjorde för ett belopp om 845 000 

kr där mest effektivitet kunde uppnås vid en direktupphandling, och den andra analysen re-

dogjorde för ett belopp om 600 000 kr. Utredningens slutsats blev sedermera att den dåva-

rande direktupphandlingsgränsen om 270 964 kr var för låg.105 

 

Enligt 16 kap. 13 § LOU får en upphandling inte göras om avtal redan ingåtts mellan par-

terna. Detta medföljer att direktupphandling är ett område som inte överprövas, då avtal vid 

direktupphandling sluts direkt. Se kapitel 4.2.1. I förarbetena till lagändringen 2014 framhålls 

att direktupphandling därmed är handelsfrämjande, och stoppar inte eventuella kommande 

upphandlingar. Till följd av att en överprövning kan stoppa upp upphandlingsprocessen, 

samt innebära ett stort merarbete hos myndigheter och resurser hos förvaltningsdomstolar 

undviker upphandlande myndigheter att hamna vid institutet överprövningar enligt föreva-

rande utredning.106 Detta medför att fokus skiftas ifrån kvalitet och resultat till en riskmini-

meringsstrategi hos de upphandlande myndigheterna.107  

5.2 En skärpt dokumentationsplikt 

I samband med höjningen av direktupphandlingsgränsen år 2014, skärptes bestämmelsen i 

15 kap. 18 § LOU angående dokumentation vid direktupphandlingar. Med lagändringen in-

fördes en plikt för upphandlande myndigheter att dokumentera alla upphandlingar översti-

gande 100 000 kr. Denna bestämmelse gäller både för direktupphandlingar som företas till 

                                                 
103 Prop. 2013:14/33 s. 13. 
104 A. prop. s. 12. 
105 SOU 2013:12 s. 255. 
106 A. bet. s. 266. 
107 A. bet. s. 266 f. 
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följd av kontraktets värde, samt för direktupphandlingar som företas till följd av synnerliga 

skäl.108 Med medhåll ifrån många remissinstanser, föreslogs i förvarande prop. (2013:14/133) 

om direktupphandling, att förfarandet direktupphandling borde dokumenteras. Detta till 

följd av att upphandlande myndigheters handlingsfrihet ökar i takt med höjningen av gränsen 

varmed området skulle komma att bli oreglerat upp till direktupphandlingsgränsen.109 Innan 

ändringen som trädde i kraft 1 juli år 2014, innehöll paragrafen mellan år 2010 till år 2014 en 

liknande lydelse. Beloppet för dokumentationsplikten uppgick dock till samma belopp som 

gränsbeloppet för direktupphandling: 

 

“Myndigheter och upphandlande myndigheter måste anteckna skäl för besluten de tar, samt 

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.” 110 

 

I hänvisad paragraf 15 kap. 3 § 2 st. LOU anges det procentuella beloppet för när direktupp-

handling får tillämpas. Då direktupphandlingsgränsen mellan år 2010 till år 2014 uppgick till 

det procentuella värdet om 15 % av tröskelvärdet, krävdes således en dokumentationsplikt 

vid offentliga upphandlingar upp till 270 964 kr. Jämförelsevis uppgår nuvarande dokument-

ationsplikt uppgår enbart till kontraktsvärden överstigande 100 000 kr. 

 

Mellan år 2008 till år 2010 återfanns i 15 kap. 18 § LOU istället en vag reglering av doku-

mentationen: 

 

”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.” 

Paragrafen stadgade därmed en dokumentationsplikt vid kontrakt av låga värden. Som ovan 

nämnt är detta en subjektiv rättsregel där upphandlande myndigheter fick frihet att göra en 

bedömning av vad som anses som ett lågt värde. Denna bestämmelse var enbart i kraft i två 

år innan en större reform av lagen om offentlig upphandling sattes i verket år 2010. 

                                                 
108 Prop. 2013:14/133 s. 78. 
109 A. prop. s. 29. 
110 A. prop. s. 5. 
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Även då ifrågavarande paragraf innehar rubriken dokumentationsplikt, och därmed stadgar 

en skyldighet, följer ingen sanktion vid myndigheters underlåtenhet att dokumentera. Rätts-

regeln är därmed en så kallad lex imperfecta.111 Valet att inte låta sanktionera underlåtenhet 

grundades på en planerad utvärdering av de nya lagreglerna om dokumentationsplikten. Så-

ledes ska behovet av sanktioner bedömas tre år efter det att lagändringen varit i kraft.112 Dock 

ska framhållas att flera remissinstanser i prop. (2013:14/133) om direktupphandling, föreslog 

att dokumentationsplikten borde sanktioneras. 113 

Dokumentationen ska enligt paragrafens lydelse innehålla skälen till myndighetens val av le-

verantör, samt motivering till den upphandlande myndighetens beslut. Då regeringen ansåg 

att utredningen till propositionen presenterar tillräcklig vägledning för dokumentationens 

mer precisa innehåll, lagstadgades inte ytterligare vad dokumentationen ska avse. KKV har 

utformat föreskrifter om förslag på dokumentationen, vilka KKV beskriver som ett mini-

mum på vad dokumentationen bör omfatta. Dessa synes i stort överensstämma med det 

förslag till dokumentation som utredningen framförde.114 Enligt KKVs föreskrifter bör 

dokumentationen ange vilken upphandlande myndighet som utför upphandlingen samt vil-

ket föremål som upphandlas. Kontraktets längd bör specificeras, samt dess totala värde vid 

tidpunkten för avtalets ingående. Den upphandlande myndigheten ska även dokumentera 

hur de utnyttjade alla möjligheterna på marknaden, och med detta tog tillvara konkurrensen. 

Samtliga leverantörer som tillfrågades att lämna anbud ska även anges, samt vilka av dem 

som lämnade anbud. Det bör även framgå varför vald leverantör tilldelades kontrakt.115 An-

ledningen till varför upphandlingen kunde utföras som en direktupphandling bör även anges, 

om upphandlingen skulle komma att bli föremål för ogiltighetstalan eller upphandlingsska-

deavgift.116 Dokumentation av upphandlingar medför möjligheten att föra register över de 

avtal som slutits vilka inte föregåtts av ett formstadgat upphandlingsförfarande. KKV pekar 

på vikten av att registrera alla avtal i en avtalsdatabas, vilket kan ge synlighet för myndighetens 

upphandlingsarbete. Ytterligare fördelar med dokumentation är enligt KKVs publikation om 

                                                 
111 Lehrberg, Bert, Praktisk Juridisk Metod, s.50. 

112 SOU 2013:12 s. 279. 

113 Prop. 2013:14/133 s. 21 f. 

114 A. prop. s. 24. 

115 Konkurrensverkets Publikation om Dokumentation av direktupphandlingar, s. 8. 
116  A. a. s. 10. 
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dokumentationskraven, att dokumentation underlättar uppföljning och utvärdering, av avtal. 

Dokumentationen underlättar för kommande statistiska undersökningar och forskningar.117  

5.3 Riktlinjer 

De upphandlande myndigheterna ska förutom dokumentation, anta riktlinjer för hur doku-

mentationen ska genomföras.118 Denna lydelse är ny i paragraf 15 kap. 3 § 2 st. LOU, men 

har existerat i lagen vid ett tidigare tillfälle. Nuvarande regel är av liknande lydelse som para-

grafen som fanns mellan år 2008 till år 2010. Regeln togs emellertid bort vid lagändringen år 

2010, men återinfördes vid den senaste lagändringen år 2014 till följd av den höjda direkt-

upphandlingsgränsen, då en ökad kontroll av direktupphandling återigen fordrades.119 Para-

grafens tillämpning mellan år 2008 och år 2010 var dock mer subjektiv i dess tillämpbarhet i 

och med att upphandlande myndigheter enbart skulle besluta om riktlinjer för direktupp-

handling vid behov. Mellan år 2010 och år 2014 krävdes inte riktlinjer i överhuvudtaget i 

paragraf 15 kap 3 § LOU. 

 

Den lagtekniska betydelsen av så kallade riktlinjer vilka myndigheter själva får utforma, ifrå-

gasattes av lagrådet vid yttrandet till prop. (2013/14:133) om direktupphandling.120 Huruvida 

riktlinjer av myndigheter ska utgöra normbeslut, generella föreskrifter eller förvaltningsbeslut 

har även varit föremål för diskussion i tidigare sammanhang.121 Sammanfattningsvis ansåg 

lagrådet att riktlinjerna inte ska anses som föreskrifter i lagteknisk mening, utan ska ha ka-

raktären av beslut som inte är rättsligt bindande.122 Riktlinjerna ska reglera hur upphandlande 

myndigheter ska dokumentera123 och har för avsikt att myndigheter som upphandlar ska upp-

handla strategiskt och främja konkurrensen vid upphandlingar.124 I riktlinjerna kan interna 

beloppsgränser för direktupphandling förekomma samt olika bestämmelser om när direkt-

upphandling får företas. KKV rekommenderar att de interna riktlinjerna specificerar detta, 

samt vem som har befogenhet att upphandla, när ett befintligt kontrakt ska användas och 

tidpunkten för när ett nytt kontrakt ska upprättas.125 Riktlinjerna ska fungera som policy-

                                                 
117 A. a. s. 4 ff. 
118 Prop. 2013/14:133 s. 1. 
119 Prop. 2013/14:133 s. 27.  
120 A. prop. s. 77. 

121 A. prop. s. 77 f. 
122 A. prop. s. 28 f. 
123 A. prop. s. 35. 
124 Konkurrensverkets publikation om Krav på riktlinjer vid direktupphandling, s. 4. 
125 A. a. s. 5 ff. 
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dokument inom myndigheten och därför är det upp till dem själva att göra dessa kända och 

allmänt tillämpbara. KKV menar att myndigheter med fördel kan låta kommunfullmäktige, 

styrelse eller generaldirektör fastställa de interna riktlinjerna i syfte att betona dess relevans 

som styrande dokument.126  

                                                 
126 A. a. s. 5 f. 



 

 
27 

6 Rättssäkerhet 

6.1 Generell innebörd 

Rättssäkerhet anses vara en förutsättning för ett fungerande samhälle. Begreppet är dock 

mångtydigt och flertalet subjektiva åsikter kan framföras om dess innebörd. Rättssäkerhet 

kan därmed beskrivas från flera olika infallsvinklar. Vad rättssäkerhet egentligen innebär, blir 

således beroende av vilken infallsvinkel eller metod som används vid studiet av rättsord-

ningen. Inom det juridiska området finns inte någon entydig innebörd. Det anses istället vara 

något som jurister konstruerat för att kunna beskriva och systematisera gällande rättsregler. 

Nedan följer ett försök att i enlighet med valda rättsdogmatiska metod och därmed utifrån 

rättens källor introducera vad rättssäkerhet anses vara.127  

6.2 Lagstiftarens syn på rättssäkerhet 

Begreppet rättssäkerhet används sparsamt i lagstiftning. I grundlag används begreppet endast 

i ett enda stadgande, vilket gäller lagrådets uppgifter.128 I 8 kap. 22 § 3p. RF anges att ”lagrå-

dets granskning ska avse hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav.” Vad gäller an-

vändningen i lag nämns begreppet ett fåtal gånger, bland annat i utlänningslagstiftningen. 

Någon definition av begreppets innebörd har lagstiftaren emellertid inte valt att införa.129  

Till sin ordalydelse har rättssäkerhet en tydlig men kortfattad innebörd. Rättssäkerhet är sy-

nonymt med säkra rättsregler. Det går att hänföra till rättssystemet.130 Fråga kan då ställas 

hur begreppet vanligen används av gemene man. Här måste dock försiktighet iakttas. Det är 

viktigt att ha i åtanke att samhällets uppfattning aldrig kan föras i bevisning. Samhällets språk-

vanor, underförstådda förväntningar och beteendemönster kan egentligen endast användas 

för att konstatera vad som anses vara mer eller mindre adekvat.131 Med denna fakta som bas 

bör förarbeten studeras för att utröna lagstiftarens syfte bakom orden. 

                                                 
127 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – en rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, s. 136 ff. 
128 Wennerström, Erik, Rättssäkerhet i EU, SvJT 2007, s. 27, s. 28. 
129 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – en rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, s. 141 och s. 164 f. 
130 A. a. s. 165. 
131 Peczenik, Aleksander, Rätten och förnuftet – en lärobok i allmän rättslära Norstedts Förlag, Stockholm, 

1986, von Wright, Georg Henrik genom Aarnio, Aulis inledningskapitel, s. 19. 
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6.2.1 Förarbeten gällande rättssäkerhetsbegreppet 

Förarbeten som nämner och klart definierar rättssäkerhet är få. Innebörden verkar istället 

antas som given.132 I lagstiftningsprocessen gällande ekonomisk brottslighet kom dock in-

tresset för rättssäkerhetens innebörd att väckas till liv.133 Kommissionen mot ekonomisk 

brottslighet (Eko-kommissionen) menade att för att förstå begreppets betydelse måste dess 

historiska bakgrund också klarläggas. Det traditionella rättssäkerhetsbegreppet började an-

vändas redan under sent 1700-tal. Det ansågs då som ett radikalt humanitärt krav för att 

komma till rätta med rådande samhällsförhållanden. Staten ansågs vara grym och övermäktig 

den enskilde. Det traditionella rättssäkerhetsbegreppet innefattar förutsägbarhet, samt likhet 

inför lagen och rättstillämpningen. Den enskilde ska kunna förutse konsekvenserna av sitt 

handlande. Tiderna är nu inte längre detsamma och Eko-kommissionen ansåg att ett modernt 

rättssäkerhetsbegrepp behövde införas. Det moderna rättssäkerhetsbegreppet innefattar 

istället ett rättsskydd. Samhället ska kunna erbjuda sina medborgare ett skydd ifrån brottslig-

het.134 I efterföljande proposition kom regeringen istället att dela in rättssäkerhet i ett formellt 

och ett materiellt begrepp. Med formell avsågs här likhet inför lagen samt en lagstiftning som 

medför en förutsebar rättstillämpning. Med materiell avsågs rättvisa i det enskilda fallet.135 

Vid sidan av denna distinktion konstateras ytterligare ett materiellt rättssäkerhetsbegrepp. 

Enligt denna uppfattning kan med rättssäkerhet också åsyftas ett skydd mot brottslighet.136 

Justitieutskottets enhälliga ståndpunkt var dock att rättssäkerheten inte har materiella sidor. 

Dessa är istället att hänföra till rättsskydd, rättstrygghet och effektivitet. Justitieutskottet me-

nar att rättssäkerhetsbegreppet ska användas i traditionell mening. Syftet med rättssäkerhet 

är att upprätta ett skydd mot statens övergrepp och godtycke.137   

6.2.2 Domstolspraxis gällande rättssäkerhetsbegreppet 

Uttalanden om rättssäkerhetens innebörd lyser även med sin frånvaro i prejudikatsamman-

hang. Det förekommer dock exempel på när rättssäkerhet använts som motivering till dom-

slut. I ett mål avseende fråga om domares ansvar bland annat angående handläggningsfel 

                                                 
132 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – en rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, s. 141. 
133A. a. s. 134. 
134 SOU 1984:15, Ekonomisk brottslighet I Sverige – slutbetänkande av Kommissionen mot ekonomisk brotts-

lighet, s. 129 f. 
135 Prop. 1984/85:32, Riktlinjer för det framtida arbetet med ekonomisk brottslighet m.m., s. 36 f. 
136 A. prop. s. 24. 
137 Justitieutskottets betänkande, 1984/85:28  Om riktlinjer för arbetet mot ekonomisk brottslighet, m.m., s. 
25. 
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kom skiljaktiga Bengtsson och Holmberg att stödja sig på ett rättssäkerhetsresonemang. Sa-

ken gällde i detta fall tillämpningen av en undantagsregel i Rättegångsbalk (1942:740) (RB). 

Bestämmelsen innebär att normala processrättsliga principer i vissa fall kan frångås. Skiljakt-

iga menade att ur rättssäkerhetssynpunkt ska sådana undantag tillämpas mycket restriktivt. 

Motiveringen är kort, men med bakgrund av omständigheterna i målet kan antas att skiljakt-

iga menar att en förhastad tillämpning av ett undantag inte får ske. För att frångå en allmänt 

vedertagen huvudregel ska det inte råda tvivel om dess tillämplighet. Något annat skulle in-

nebära en stor risk för den enskilde. Det är inte förutsebart att tillämpa undantag utan tydlig 

grund.138  

Höglund har i ytterligare en skiljaktig mening underbyggt sin argumentation med hjälp av 

rättssäkerhetsbegreppet. Talan avsåg bevisverkan av ett blodprov som inte tillkommit i laga 

ordning. Höglund menade att då lagstiftningen är restriktiv och uttryckligen räknar upp de 

yrkeskategorier som tillerkänns behörighet att ta blodprov är det ytterst tveksamt om det 

finns möjlighet att vidga tillämpningsområdet. Yrkestitel och kunskap har ingen betydelse i 

sammanhanget utan frågan är av principiell natur. Bestämmelsen tillgodoser rättssäkerheten 

genom att precist ange vilka yrkeskategorier som är behöriga att ta blodprov. Syftet med 

uppräkningen är att värna om den personliga integriteten. Ett blodprov innebär ett ingrepp 

mot den enskildes fri-och rättigheter och således är det inte acceptabelt att ur rättssäkerhets-

synpunkt tillåta vem som helst att utföra ingreppet. Det bör inte vara rättstillämparens sak 

att öppna för undantag ifrån bestämmelsen. Det är en uppgift som faller på lagstiftaren.139 

6.2.3 Äldre tids syn och doktrin gällande rättssäkerhet 

Bland juridiskt verksamma har under lång tid förts diskussioner om rättssäkerhetsbegreppets 

innehåll. Petri, som föddes i slutet av 1400-talet,140 anses vara en av föregångarna till svensk 

juridisk doktrin.141 Han menade att dåvarande lagar var osakliga och skrev de så kallade do-

marreglerna i syfte att råda bot på missförhållanden. Kritiken riktades främst mot lagstridiga 

domarutnämningar och den möjlighet som fanns för välbärgade individer att omvandla sina 

straff till böter. Domarreglerna består av principer riktade till domarna i sin dömande verk-

samhet och ger vägledning i hur domaren ska tjäna det rätta.142 Principerna föreskriver att 

                                                 
138 NJA 1984 s. 80. 
139 NJA 1986 s. 489. 
140 Olaus Petri var teolog och reformator. Föddes någon gång mellan 1493 -1497, död 1552. 
141 Sveriges Domstolar, Rapport om God domarsed-Om etik och ansvarstagande, 2011-12-16, s. 55. 
142 Heikki Ylikangas, Domaren i Olaus Petris vågskål, Retfærd nr 52, 1991, s. 91 ff. 



 

 
30 

den enskilde ska skyddas från godtycke och brutalitet i rättstillämpningen. En oskyldig ska 

aldrig kunna straffas för ett brott denne inte begått.143 Domarreglerna kan alltså anses spegla 

en tanke om rättssäkerhet. Aarnio144 har analyserat domarreglerna och menar att vad Petri 

avsåg med skydd från godtycke är med dagens språkbruk detsamma som att avlägsna tillfäl-

ligheter i domstolsverksamheten. Det finns indikationer på att Petris rättsäkerhetsbegrepp 

därmed avser förutsebarhet i rättstillämpningen.145 Att ha i åtanke är att domarreglerna anses 

tidlösa och påverkar rätten och rättstillämpningen än idag. Det är därmed möjligt att flertalet 

av Petris domarregler kan tas som utgångspunkt för begreppet rättssäkerhet.146 Senare tids 

jurister har också kommit att vidareutveckla hans tankegångar.147  

Rättssäkerheten som begrepp kom dock först att myntas i Sverige mellan år 1853-1854. Då 

åsyftades med begreppet en funktionsfördelning mellan domstolarna och regeringen. Ge-

mene man skulle genom denna fördelning skyddas mot godtycklig och våldsam maktutöv-

ning från statens sida. Då styret präglades av borgerlig liberalism avsågs främst skydd från 

ingrepp i den privata äganderätten. Moralens betydelse för rättssäkerheten kom först att öka 

under socialstatens inträde omkring 1900-1930.148 

6.2.4 Senare doktrins syn på rättssäkerhet 

Under 1930-talet kom Europa att dras in i ett världskrig, vilket också kom att påverka dis-

kussionerna om rättssäkerhetens innebörd. Ekelöf149 kom under denna tidsperiod att ge sitt 

bidrag till debatten om rättssäkerhetsbegreppet. Han menar att rättssäkerheten är ”en inte-

grerad del av rättssamhället, en annan sida av det förhållandet att lagen är bestämmande för 

moralen [och] … sedvänjan i samhällslivet”.150 Rättssäkerhet innebär en känsla av trygghet 

och en möjlighet att tillgodogöra sig vad man ärligen förvärvat.151 För att rättsordningen ska 

få genomslag i samhället måste rättssäkerheten tillämpas utan undantag. Rättssäkerheten 

måste också speglas i gällande rättsregler. Mest betydelsefullt är att lagen ges generell giltighet, 

att rättstillämpningen är opartisk och att hänsyn inte tas till andra omständigheter än de som 

                                                 
143 Sveriges Domstolar, God domarsed, om etik och ansvarstagande, s. 57. 
144 Aulis Aarnio har bland annat tjänstgjort som professor i civilrätt vid Helsingfors universitet och som inter-

nationella rättsfilosofiföreningens president. Född 1973. 
145 Peczenik, Aleksander, Rätten och förnuftet – en lärobok i allmän rättslära, Norstedts Förlag, Stockholm, 

1986, Aarnio, Aulis inledningskapitel, s. 17. 
146  Sveriges Domstolar, God domarsed, om etik och ansvarstagande, s. 60. 
147 Se nedan under kap. 6.1.4, Peczenik. 
148 Gustafsson, Håkan, Rättssäkerheten, moralen och ”socialsäkerheten”, Tidskrift för rättssociologi, vol. 5 

1988 nr 3/4, s. 254-255. 
149 Per Olof Ekelöf var professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Föddes 1906, död 1990. 
150 Ekelöf, Per Olof, Rättssamhälle och rättssäkerhet, SvJT 1942 s.7-19, s. 10. 
151 A. a. s. 7. 
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lagen anger. Detta motiveras bland annat med att var och en på förhand måste kunna beräkna 

effekterna av sina handlingar. På så sätt uppmuntras individen till utveckling och framsteg. 

Detta kommer även att gynna samhället som helhet.152 ”Rättssäkerhetens betydelse … [står 

därmed] i intimt sammanhang med den fria konkurrensens princip.”153 Ekelöf påpekar dock 

att rättssäkerhetens värde inte är beroende av den gällande rättens innehåll. Det enda tillfället 

då rättsäkerheten till viss del kan åsidosättas är då landets frihet och självständighet inte går 

att rädda på annat sätt.154 

Axberger155 anses som anhängare till det formella rättsbegreppet och lägger såsom Ekelöf 

inte heller någon vikt vid rättens innehåll. Det är inte bara ett juridiskt begrepp utan speglar 

en funktion. Man kan förklara innehållet utifrån flertalet infallsvinklar. Men rättssäkerhet in-

nebär generellt att lagar och rättsprinciper är utformade så att det inte föreligger en risk för 

att de kan tillämpas på ett okontrollerbart och oförutsebart sätt. Regler ska vara klara och 

tydliga. Rättstillämpningen måste också kunna förutses och kontrolleras. Legalitetsprincipen 

är en nödvändig komponent.156 

Peczenik157 utvecklar och moderniserar istället Petris tankegångar. Han menar att sambandet 

mellan det rättsliga och det moraliska är ett problem. De påverkar varandra på så sätt att då 

förutsebarheten ökar, minskar istället den moraliska godtagbarheten och vice versa. Det är 

upp till de rättsliga beslutsfattarna att ta ett socialt ansvar för att rättssäkerheten efterlevs. 

Det är de som ska finna den bästa avvägningen mellan förutsebarhet och godtagbarhet. ”För-

utsebarhet av rättsliga beslut främjas av att dessa beslut har stöd av generella rättsregler [min 

avkursivering], antingen i rättskällor eller genom tolkning av tidigare beslut i liknande fall.” 

Detta är vad han kallar den formella rättssäkerheten. Peczenik försvarar även den moraliska 

sidan av rättssäkerheten, något annat skulle snedvrida rättstillämpningen. ”Etisk godtagbar-

het av rättsliga beslut främjas av att de har stöd av moralen.[min avkursivering] Att besluten 

                                                 
152 Ekelöf, Per Olof, Rättssamhälle och rättssäkerhet, s. 11 f. 
153 A.a. s. 14. 
154 A.a. s. 15-17. 
155 Hans- Gunnar Axberger är jurist och docent i straffrätt och professor i medierätt vid Stockholms universitet. 

Föddes 1952. 
156 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – En rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, s. 136 ff. 
157 Aleksander Peczenik var professor i allmän rättslära vid Lunds universitet och professor i rättslig argumen-

tation och retorik vid universitetet i Szczecin. Föddes 1937, död 2005. 
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har stöd innebär att de i något mål är rationella [min avkursivering], det vill säga, inte god-

tyckliga.”158  

Även Lindblom159 anser att det materiella rättssäkerhetsbegreppet existerar. Det är inte real-

istiskt att endast klamra sig fast vid förutsebarhet. Det är också den moraliska definitionen 

som främst accepteras av folk i allmänhet. Men han menar att allmänhetens definition går 

längre än Peczenik. Det relevanta i diskussionen om rättssäkerhetens innebörd är dock att 

det har uppstått ett glapp mellan hur jurister och folk i allmänhet definierar begreppet. Detta 

är inte önskvärt och innebär skadeverkningar i form av att gemene man missuppfattar gäl-

lande rätt och blir förvirrad över vad som är den rätta innebörden av rättssäkerhet. Olika 

begreppsuppfattningar innebär alltså i sig en rättsosäkerhet. Lösningen är att juristerna ska 

anpassa sig och ansluta sig till gemene mans begreppsdefinition. Så har dock inte skett och 

begreppet innehåller ”allt och därför ingenting”.160 

Jareborg161 förkastar däremot Peczeniks materiella begrepp liksom distinktionen mellan for-

mell och materiell som helhet. Han menar att det inte finns någon anledning att göra en 

åtskillnad mellan begreppen. Jareborg verkar istället ansluta sig till den traditionella definit-

ionen och menar att det handlar om förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Rättssäkerhet 

innebär ett skäligt rättsskydd mot statens legala maktutövning. Rättssäkerhet är således ett 

smalare begrepp än rättsskydd och avser endast rättsliga beslut.162  

6.3 En sammanfattande definition 

Ett antal juridiskt aktiva har sökt en sammanfattande definition av rättsläget som generellt 

bör kunna användas i juridiska sammanhang. Samuelsson och Melander163 menar att ordet 

har en positiv värdeladdning. I en rättsstat anses rättssäkerheten vara något man värnar om 

väl.164 Bull och Sterzel165 anger att man med rättssäkerhet vanligen avser att lagstiftningen är 

förutsebar. Det ska vara möjligt för enskilda att förutse de rättsliga effekterna av sitt agerande. 

                                                 
158 Peczenik, Aleksander, Rätten och förnuftet – En lärobok i allmän rättslära, 1986 s. 32. 

159 Per Henrik Lindblom är professor emeritus i processrätt vid Uppsala universitet.  
160 Lindblom, Per Henrik, Tvekamp eller inkvisition – Reflektioner om straffprocessens samhällsfunktion och 

grundstruktur, SvJT 1999, s. 617, s. 647 och s. 652. 
161 Nils Jareborg är professor emeritus i straffrätt vid Uppsala universitet. Föddes 1938. 
162 Jareborg, Nils, Straffrättsideologiska fragment, Iustus Förlag, Juridiska föreningen i Uppsala, Uppsala, 1992, 

s. 80 ff. 
163 Joel Samuelsson och Jan Melander är verksamma som lärare vid Juridiska institutionen vid Uppsala univer-

sitet. 
164 Samuelsson, Joel, Melander, Jan, Tolkning och rättstillämpning, Iustus Förlag, Uppsala, 2010, s. 143. 
165 Thomas Bull är professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och hans företrädare Fredrik Sterzel 

f.d. justitieråd. 
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Det ska även finnas tillgång till rättsliga prövningsmöjligheter, vilka är rimligt utformade med 

hänsyn till tid och kostnader.166 Begreppet kan också användas i en något mer vidsträckt 

betydelse. Då innefattas även ett skydd från andra medborgare i samhället. Lag och ordning 

ska råda och man ska inte utsättas för brott.167 I denna uppsats avses med begreppet rättssä-

kerhet en förutsägbarhet gentemot statens maktutövning och godtycke. Det avser förhållan-

det mellan den enskilde och det allmänna. Rättssäkerheten anses även vara oberoende mo-

ralen. I en upphandlingsprocess innebär detta att anbudsgivare, leverantörer och gemene 

man ska kunna förutsäga hur den upphandlande myndigheten kommer att agera, samt effek-

terna av dessa ageranden. Möjlighet till domstolsprövning vid misstanke om maktmissbruk 

eller felaktigheter ska finnas. Förutsebarheten omfattar alltså även rättstillämpningen. 

                                                 
166 Bull, Thomas, Sterzel, Fredrik, regeringsformen- en kommentar, SNS Förlag, Stockholm, 2010, s. 219. 

167 Lindblom, Per Henrik, Tvekamp eller inkvisition – reflektioner om straffprocessens samhällsfunktion och 
grundstruktur, s. 647. 
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7 Rättssäkerhet inom offentlig upphandling 

7.1 Rättssäkerhet ur den upphandlande myndighetens perspektiv 

7.1.1 Lagstiftningen 

Ett av syftena med den offentliga upphandlingen är att skattemedlen ska användas på ett så 

optimalt sätt som möjligt. För att uppnå detta mål krävs att både rättssäkerhet och flexibilitet 

råder inom ramen för LOU.168 Vad gäller LOUs efterlevnad uppställs normalt inte samma 

krav på rättssäkerhet som vid bestämmelser som är straffsanktionerade. Anledningen är att 

effektivitetsaspekten värderas högre för bestämmelser som är administrativt sanktionerade. 

Det måste dock fortfarande råda en balans mellan de båda.169 

Åsikter framförs om att den offentliga upphandlingens regelverk är krångligt, komplicerat 

och byråkratiskt.170 LOU anses ha utformats alltför detaljerad och komplext, vilket gör den 

kostsam att följa. Detta leder i sin tur till en minskad förutsebarhet. För att lösa denna brist 

på förutsebarhet föreslås bland annat en avreglering för den offentliga upphandlingen under 

tröskelvärdena.171 Även en höjd direktupphandlingsgräns, som nu fått gehör, har delvis an-

setts vara en lösning på problemet.172 Att ha i åtanke är emellertid att regler som av vissa 

anses komplicerade, av andra värderas högt. Svaret på kritiken om ett byråkratiskt system 

anses i lagstiftningsarbeten inte endast vara avregleringar. En sådan metod riskerar att leda 

till att skattemedlen inte används effektivt på grund av en minskad konkurrensutsättning, 

men även ökad risk för korruption. Lösningen anses istället vara att se till så många aspekter 

som möjligt och utifrån en helhetssyn finna en balans. Det viktiga är att resultatet blir en god 

affär för alla aktörer.173 Kritik har också framförts att systemet för offentlig upphandling leder 

till att den offentliga sektorn arbetar alltför kortsiktigt. Vid upphandlingar väljs främst de 

leverantörer som kan erbjuda det billigaste inköpspriset, trots att kostnaderna på lång sikt 

blir höga. Detta leder också till att andra viktiga mål såsom miljö- och social hänsyn får ge 

                                                 
168 SOU 2011:73, s. 39. 
169 SOU 2015:12 Överprövning av upphandlingsmål m.m., s. 188 f.   
170 Eriksson, Per, Tillämpningen är problemet, tidskriften Upphandling 24, http://upphandling24.idg.se/, häm-

tad 2015-03-12. 
171 Thoren, Clas, Debattartikeln Släpp upphandlarne loss!, http://www.soi.se/, hämtad 2015-03-12. 
172 SOU 2011:73, s. 77. 
173 A. bet. s. 45. 

http://upphandling24.idg.se/
http://www.soi.se/
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vika. Om detta framförs önskemål i lagstiftningsåtgärder för ett ökat effektivitetstänk. Lagen 

måste bli tydligare och smidigare att tillämpa.174 

Likabehandling, ickediskriminering och öppenhet i 1 kap. 9 § LOU är särskilt viktiga princi-

per för att upphandlingssystemet ska upplevas som legitimt och rättssäkert.175 Principerna 

riktar sig till de upphandlande myndigheterna, men påverkar rättssäkerheten på flera plan. 

Främst leder bestämmelsen till att upphandlingen hålls öppen för insyn i de olika delarna av 

upphandlingsprocessen. De grundläggande principerna är även viktiga för förebyggandet av 

korruption och jäv.176 Om otillbörlig hänsyn tas vid ett beslut i upphandlingsprocessen strider 

detta beslut mot de upphandlingsrättsliga principerna.177 Korruption och jäv vidareutvecklas 

nedan i kap. 7.2.2. 

7.1.2 Lagstiftningens tillämpning 

Yrkesverksamma inom offentlig upphandling menar att kunskap är en viktig komponent för 

att kunna genomföra riktiga och rättssäkra upphandlingar. För att öka kunskapsnivån före-

slås krav på certifiering för de som har att sköta offentliga upphandlingar.178 Även lagstiftaren 

har uppmärksammat frågan och har, som ovan nämnts i kap. 5.3, valt att införa ett krav på 

riktlinjer vid direktupphandling. Riktlinjerna kan även ligga till grund för revision av direkt-

upphandlingar.179 Förslag har lagts fram i lagstiftningsförfaranden om att höja kompetensen 

och kunskapen genom ökade anslag till forskning. En professur inom offentlig upphandling 

bör inrättas. Även en grundutbildning på högskolenivå föreslås. Generellt anses att ökade 

resurser också kan användas för att utveckla verktyg och stöd till upphandlande enheter och 

leverantörer.180 Åsikter förekommer också om att kommunikationen mellan upphandlande 

myndigheter och leverantörer måste förbättras.181 En ökad dialog mellan parterna i upphand-

lingsprocessen välkomnas i lagstiftningsförarbeten. Det skulle leda till en förbättring av kva-

litén inom all offentliga upphandling.182  

                                                 
174 SOU 2011:73, s. 12. 
175 Stockholms byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier, 2014-12-04, Rapporten Sund offentlig upp-

handling, s. 3. 
176 Regeringskansliet, Färdplan för den offentliga upphandlingen, Elanders, 2014-09-04, s. 13 f. 
177 Upphandlingsstödet, Kammarkollegiet, Att förebygga korruption – i offentlig upphandling, 2011:11, s. 9. 
178 Upphandling 24, Artikeln Tillämpningen är problemet. 
179 Prop. 2013/14:133, s. 27. 
180 SOU 2011:73 s. 18, och s. 146 f. 
181 Upphandling 24, Artikeln Tillämpningen är problemet. 
182 SOU 2011:73, s. 16. 
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7.2 Rättssäkerhet ur ett medborgar – och leverantörsperspektiv 

7.2.1 Oavhängig och opartisk domstol 

Det finns ett samband mellan rättssäkerheten och fri- och rättigheter. Rättssäkerheten för-

verkligar dessa.183 I art 6.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (EKMR) ges var och en rätt till en rättslig prövning och 

samtidigt en rättssäker process vid prövningen av dennes civila rättigheter och skyldigheter 

eller av en anklagelse mot denne för brott. EKMR har inkorporerats i svensk lag genom lag 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. Konventionen har även givits konstitutionell status genom 

bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF. Offentlig upphandling faller generellt inte under art 6.1 EK-

MRs tillämpningsområde, men lagstiftaren anser det troligt att upphandlingsskadeavgift är 

att anse som en anklagelse om brott.184  

7.2.2 Korruption och jäv 

Generellt bygger rättssäkerhet på tilltro. Gemene man måste känna att rättssäkerheten fun-

gerar och att de som arbetar med offentlig upphandling har hög integritet. Korruptions- och 

jävsfrågor är en viktig förutsättning för denna tilltro.185 På grund av att upphandlingar om-

sätter stora summor föreligger risk för korruption och intressekonflikter. Jäv är en av de 

konflikter där objektiviteten riskerar att få ge vika för personliga eller finansiella intressen 

hos upphandlaren på grund av partiskhet.186 Korruption föreligger däremot om personer 

inom den offentliga upphandlingen planmässigt utnyttjar sin ställning i eget intresse.187 Sys-

tematiskt dåliga upphandlingar leder inte bara till att leverantörer och gemene man förlorar 

förtroendet för de som sysslar med offentlig upphandling, utan också förtroendet för den 

offentliga förvaltningen riskerar att skadas. Det är därför viktigt att LOUs regler efterlevs för 

att förhindra att snedvridningar uppstår i upphandlingsprocessen till följd av intressekonflik-

ter.188 Åsikter framfördes mot införandet av en höjd direktupphandlingsgräns just på denna 

                                                 
183 Axberger, Hans-Gunnar, Eko-brott, Eko-lagar och Eko-domstolar – en rättspolitisk utvärdering av lagstift-

ningen mot ekonomisk brottslighet, s. 146 f. 
184 Prop. 2009/10:180, s. 209. 
185 Regeringskansliet, Färdplan för den offentliga upphandlingen, s. 14. 
186 SOU 2011:73, s. 161. 
187 Språkdata Göteborgs universitet, Norstedts Svensk ordbok, tredje reviderade upplagan, 2003, s. 622. 
188 Regeringskansliet, Färdplan för den offentliga upphandlingen, s. 14. 
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grund. Flera remissinstanser menade att faran för korruption och jäv ökar om fler upphand-

lingar får direktupphandlas. Detta gäller både för leverantörs-och upphandlarledet och beror 

på den minskade öppenheten.189 I förarbetena som förelåg denna höjning menar utredningen 

att risken delvis kan uppvägas med ett krav på interna riktlinjer. Här spelar även dokument-

ationsplikten för direktupphandlingar över 100 000 kronor en viktig roll190 Som ovan nämnts 

i kap. 7.1.1 bidrar även efterlevnaden av de grundläggande principerna till en minskad kor-

ruption.  

7.2.3 Allmänna handlingars offentlighet 

I svensk rätt råder en princip om handlingsoffentlighet. Rättigheten tillerkänns såväl fysiska 

som juridiska personer191 och är grundlagsfäst genom en bestämmelse i Tryckfrihetsförord-

ningen (1949:105) (TF). I dess 2 kap. 1 § stadgas att ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte 

och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna 

handlingar”. Det är alltså endast svenska medborgares rätt, att från myndigheter begära ut 

och ta del av allmänna handlingar, som är grundlagsskyddad. Lagstiftaren ges enligt 14 kap. 

5 § 2 st. TF en möjlighet att inskränka utlänningars handlingsoffentlighet genom vanlig lag. 

Rättigheten är emellertid begränsad. För det första gäller handlingsoffentligheten endast 

myndigheter. Begreppet upphandlande myndighet är emellertid vidare än myndighetsbegrep-

pet i TF och OSL. Vissa statliga bolag faller därmed utanför handlingsoffentligheten vid 

offentliga upphandlingar eftersom kravet på bestämmande inflytande sätts olika. Handlings-

offentligheten gäller endast statliga myndigheter, kommuner, landsting och bolag som till 

mer än hälften ägs av kommuner och landsting. Hit hör även de organisationer som anges i 

bilagan till OSL.192 För det andra måste handlingen även vara att anse som allmän i enlighet 

med 2 kap. 6-7 §§ TF.  För direktupphandling finns inget krav på skriftlighet och därmed 

existerar inte heller alltid en handling som kan begäras ut.193 Dokumentationsplikten ska 

dock, som ovan nämnts i kap. 5.2, genomföras skriftligen. För det tredje får den allmänna 

handlingen inte vara hemlig. 2 kap. 2 § TF tillåter nämligen inskränkningar i handlingsoffent-

ligheten genom Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) om särskilda skyddsin-

tressen föreligger. Vad gäller offentlig upphandling finns en inskränkning i handlingsoffent-

ligheten genom en absolut anbudssekretess enligt 19 kap. 3 § 2 st. OSL. Sekretessen innebär 

                                                 
189 Prop. 2013/14:133, s. 14 f. 
190 SOU 2013:12, s. 270. 
191 RÅ 2003 ref. 83. 
192 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 127. 
193 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling- en kommentar, s. 452. 
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att fram till dess att anbuden offentliggjorts, beslut om leverantör tagits eller ärendet har 

slutförts får uppgifter som rör anbuden endast lämnas ut till den som lämnat anbudet. Efter 

att tilldelningsbeslut fattats upphör den absoluta sekretessen. Om en handling begärs ut 

måste den upphandlande myndigheten trots detta, alltid göra en vanlig sekretessprövning. 

Då krävs lagstadgad grund för att sekretess ska råda. Om så inte är fallet blir alla handlingar 

i upphandlingen offentliga. Om den upphandlande myndigheten väljer att inte lämna ut en 

handling, kan detta beslut enligt 6 kap. 7 § 1 st. OSL överklagas till kammarrätten.194 Det 

yttersta syftet med handlingsoffentligheten är att garantera rättssäkerhet, effektivitet i för-

valtningen och effektivitet i folkstyret. Lagstiftaren menar att det är viktigt att medborgarna 

ges insyn i den offentliga verksamheten. På så sätt minskar risken för fel och maktmissbruk.195 

Oberoende av om den upphandlande myndigheten omfattas av handlingsoffentligheten eller 

inte gäller alltid bestämmelserna i LOU om upplysningar.196 

7.2.4 Leverantörers rätt till överprövning 

Överprövningar är en del av rättssäkerheten vid offentliga upphandlingar. En välfungerande 

överprövningsprocess är en förutsättning för att LOU ska få genomslag.197 Vad gäller över-

prövning av ett avtals giltighet har lagstiftaren gjort en avvägning ur rättssäkerhetssynpunkt. 

Med anledning av förutsebarheten ska avtal endast ogiltigförklaras i domstol. Det anses för 

rättsosäkert att låta ett upphandlingsavtal vara ogiltigt redan från tillkomsten.198 I skrivande 

stund föreligger en utredning om förändringar av bestämmelserna om överprövning. Förslag 

har framförts om att införa ansökningsavgifter och processkostnadsansvar. Metoderna är till 

för att komma till stånd med det ökande antalet överprövningar. Överprövningsutredningen 

är emellertid negativt inställd till en sådan lösning och påpekar starkt att en sådan förändring 

måste vara välavvägd ur rättssäkerhetssynpunkt. Det får inte verka hindrande för resurssvaga 

leverantörer. Ekonomin får aldrig vara avgörande för beivrandet av överträdelser. Att gene-

rellt också försöka minska antalet överprövningar kan ifrågasättas.199 Rätten till överprövning 

                                                 
194 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 129 f. 
195 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, åttonde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 17 och s. 

23. 
196 Pedersen, Kristian, Upphandlingens Grunder, s. 127. 
197 SOU 2015:12, s. 13 och s. 37. 
198 Prop. 2009/10:180, s. 135. 
199 SOU 2015:12, s. 76- 79. 
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kan också få en motsatt effekt vad gäller rättssäkerheten. Långa handläggningstider hos dom-

stolarna och en kammarättspraxis som inte är enhetlig bidrar till att upphandlande myndig-

heter försöker undvika överprövningar.200  

7.3 Rättssäkerhet ur tillsynsmyndighetens perspektiv 

7.3.1 Tillsyn över lagens tillämplighet och KKVs rättsmedel för att förut-

sätta denna 

Tillsynen spelar en viktig roll för efterlevnaden av regelverket.201 Samtidigt måste även själva 

tillsynen bedrivas effektivt och rimligt med beaktande av rättssäkerhetskrav. Här är delvis 

internationella åtaganden relevanta, främst artikel 6 EKMR. Som en del av KKVs tillsyns-

verksamhet kan vissa överträdelser av LOU leda till att myndigheten ansöker om upphand-

lingsskadeavgift. På detta sätt har KKV fått rätten eller skyldigheten att avgöra när det ska 

anses befogat att ingripa vid otillåten direktupphandling.202 KKV menar att möjligheten att 

gå till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift har ökat respekten för de offentligrättsliga 

regelverken. Regelverken efterlevs bättre, vilket leder till ökad effektivitet och rättssäkerhet.203 

7.3.2 Preskription upphandlingsskadeavgift  

KKV menar att preskriptionstiden vad gäller upphandlingsskadeavgift är för kort. För att 

öka rättssäkerheten bör fristen förlängas. Komplicerade ärenden hinner inte utredas tillräck-

ligt och i vissa fall hinner någon utredning överhuvudtaget inte företas. Många otillåtna upp-

handlingar undgår på detta sätt ingripande från KKVs sida. KKV anger att det finns många 

direktupphandlingar som uppdagas, men som bortprioriteras eller avskrivs efter utredning 

på grund av den korta preskriptionstiden. Flera av fallen är både allvarliga och rör stora be-

lopp. Finansdepartementet medger i sin offentliga utredning att det kan vara särskilt svårt 

för KKV att få vetskap om en otillåten direktupphandling om ingen ansökan om överpröv-

ning lämnats in. En längre preskriptionsfrist avslås emellertid då det inte kan anses rimligt 

för en upphandlande myndighet att allt för länge behöva leva i ovisshet vad gäller upphand-

lingsskadeavgift.204 

                                                 
200 SOU 2011:73, s. 15. 
201 Regeringskansliet, Färdplan för den offentliga upphandlingen, s. 13. 
202 Prop. 2009/10:180, s. 210 ff. 
203 SOU 2015:12, s. 197. 
204 A. bet. s. 197 ff. 
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8 Analys 

I kapitlet nedan följer en analys av den fakta som lagts fram i uppsatsen. För att kunna be-

svara uppsatsens frågeställning diskuteras först frågan om vad rättssäkerhet är. I enlighet med 

uppsatsens syfte kommer rättssäkerheten sättas i perspektiv till direktupphandlingen. Frågan 

om förfarandet anses rättssäkert och om rättssäkerhet i så fall uppnår en tillfredställande nivå 

utreds. Om så inte är fallet blir följande fråga hur lagen borde vara för att uppnå tillfredstäl-

lande rättssäkerhet. 

8.1 Vad är rättssäkerhet? 

Rättssäkerhet är ett subjektivt begrepp. Som ovan konstaterats har dess innebörd varierat 

över tid. Innebörden kan också skifta beroende på vilken infallsvinkel eller metod som an-

vänds vid studiet av rättsordningen. I denna uppsats avses med begreppet rättssäkerhet en 

förutsägbarhet gentemot statens maktutövning och godtycke. Begreppet omfattar även en 

möjlighet till domstolsprövning. Rättssäkerheten avser förhållandet mellan den enskilde och 

det allmänna och är oberoende moralen. I en upphandlingsprocess innebär detta att anbuds-

givare, leverantörer och gemene man ska kunna förutse hur den upphandlande myndigheten 

kommer att agera, samt effekterna av dessa ageranden.  

8.2 Är förfarandet direktupphandling rättssäkert? 

Då direktupphandling tidigare kunde företas vid låga värden fick myndigheterna friheten att, 

i subjektiv mening, bedöma vilket värde som var lågt för dem. Enbart vid behov skulle myn-

digheten besluta om riktlinjer för hur direktupphandling skulle företas, vilket innebar en stor 

frihet för upphandlande myndigheter. Detta indikerar på en väldigt vag rättssäkerhet, ef-

tersom det i stort sett varken fanns regler, sanktioner eller en faktisk gräns för när förfarandet 

fick företas rent objektivt. Efterföljande lagändring införde den procentuella gränsen av di-

rektupphandling om 15 % av tröskelvärdet. I förenlighet med rättssäkerhetsbegreppet var 

lösningen förutsägbar i och med att ett övertramp av gränsen innebar otillåten direktupp-

handling. Således fick upphandlande myndigheters handlingsfrihet ta ett steg tillbaka. I jäm-

förelse med den tidigare subjektiva direktupphandlingsgränsen kan dock sägas att rättsäker-

heten nu kom att öka. Leverantörerna fick bättre förutsebarhet då det blev möjligt att utröna 

när risk fanns för att företa otillåten direktupphandling. Den upphandlande myndigheten var 

dock tvungna att redan vid en låg gräns företa formstadgat upphandlingsförfarande, oavsett 

om transaktionskostnaderna översteg värdet av upphandlingen. Detta kan inte anses kost-

nadseffektivt men desto mer rättssäkert. Upphandlingens kontraktsvärde riskerar därför att 
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kosta mer än själva värdet av upphandlingen. Lagmotiv om att göra upphandlingen effektiv 

tappade därmed sitt syfte. I senare utredningar om LOU framkom att upphandlande myn-

digheter såg domstolsprocesser som avskräckande. Frågan uppstår i vilken utsträckning upp-

handlande myndigheter valde att trots dess handlingsfrihet vid direktupphandling, ändå ut-

annonserar upphandlingen. Vid en utannonsering av direktupphandlingar riskerar förfaran-

det att återigen kosta mer än upphandlingens värde, vilket åter innebär att lagstiftarens avsikt 

med höjningen fallerar på punkten effektivitet. Syftet med ändringarna av LOU har visat på 

en trend där avsikten är att effektivisera upphandlingar. Det går tydligt att urskilja att lagstif-

taren vid direktupphandlingar värderar effektivitet och flexibilitet högre än rättssäkerheten. 

Lagstiftaren uttrycker sig emellertid inte som att avkall på rättssäkerheten sker. Något sådant 

skulle troligtvis inte accepteras. Lagstiftaren uttrycker sig istället som att en god balans i gäl-

lande rätt har uppnåtts mellan rättssäkerheten och effektiviteten inom direktupphandlingen.  

8.2.1 De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna 

I och med Sveriges medlemskap i EU kom rättssäkerheten för offentlig upphandling att öka 

genom införandet av de upphandlingsrättsliga principerna. Särskilt principerna om likabe-

handling, icke-diskriminering och öppenhet bidrar till att den offentliga upphandlingen legi-

timeras. Likabehandlingsprincipen tillgodoses exempelvis vid den upphandlande myndighet-

ens värdering av leverantörerna på lika grunder. Principerna uppnås enklast genom att utan-

nonsera upphandlingar och därmed konkurrensutsätta dem. Därefter uppfylls öppenhet och 

transparensprincipen genom presentation av tilldelningskriterier och annan relevant inform-

ation. Förfaranden över tröskelvärdena har därmed relativt lätt att tillgodose dessa principer. 

Principerna överensstämmer i stort med vad som i resonemanget anses som rättssäkert. Fak-

torer såsom förutsebarhet samt skydd emot den upphandlande myndighetens godtycke sam-

manfaller väl med öppenhet och transparens principen, likabehandlingsprincipen och icke- 

diskrimineringsprincipen. Direktupphandling är till sin karaktär oreglerat och dess avsaknad 

av formkrav torde göra det svårt för upphandlande myndigheter att följa de unionsrättsliga 

principerna i 1 kap 9 § LOU. Exempelvis är likabehandlingsprincipen synnerligen svår att 

uppfylla vid direktupphandlingar till följd av den oftast uteblivna annonseringen. Den upp-

handlande myndigheten kan välja fritt bland utbudet på marknaden. Avsaknaden av utan-

nonseringar bidrar till att den allmänna insynen, och öppenhet och transparens blir nästintill 

obefintlig. 
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8.2.2 Dokumentation och riktlinjer 

Det finns numera ett dokumentationskrav för alla upphandlingar överstigande 100 000 kr. 

Dokumentationen ska innehålla motiven till myndighetens val av leverantör och bland annat 

hur de tillgodosåg konkurrensen på marknaden vilket uppfyller vissa krav på rättssäkerhet. 

Den tidigare lydelsen innebar att dokumentation endast behövde företas vid direktupphand-

lingsgränsen. Med detta har dokumentationsplikten kommit att innebära att en skugg-gräns 

för direktupphandling till 100 000 kr har tagit form. Eftersom gränsen fördokumentation 

skärptes vid höjningen av direktupphandlingsgränsen har öppenhet och transparens ökat. 

Förutsättningen är dock att dessa uppgifter är tillgängliga för allmänheten. Riktlinjer medför 

en mer enhetlig tillämpning av dokumentationen inom en upphandlande myndighet. Om 

riktlinjerna emellertid skulle tillämpas med olika tolkningar inom den upphandlande myndig-

heten sker en förlust av förutsebarheten. Tankar om vikten av självkontroll bör därmed fram-

föras. Hur riktlinjerna praktiskt kommer ta effekt kan endast tiden avgöra. Den överhäng-

ande risken är dock att självkontrollen inte kommer ha effekt om inte påtryckningsmedel 

införs eller dess relevans som styrande dokument görs tillräckligt tydlig. Fördelen med di-

rektupphandlingens avsaknad av formkrav och nyinförda bestämmelser om riktlinjer, är att 

riktlinjerna kan utformas mer lättbegripligt. Således kan direktupphandling företas enbart ge-

nom att använda sig av riktlinjerna istället för att tolka den lagtext som finns vid direktupp-

handlingar. De granskande revisorerna kan även dra fördel av dokumentationen av direkt-

upphandling. Då det tidigare inte nödvändigtvis funnits underlag för upphandlingar under-

stigande 270 964 kr, ska numera enligt lag, dokumentation finns på alla upphandlingar över-

stigande 100 000 kr. Rent praktiskt kan därför ett externt påtryckningsmedel ifrån kommunal 

revision, medföra att dokumentationen faktiskt utförs.  

8.2.3 Handlingars offentlighet 

Den nya dokumentationsplikten medför frågor kring vilken rätt leverantörer har att begära 

ut myndigheters interna anteckningar. Genom RF och OSL konstateras vilken information 

som kan utlämnas till allmänheten. Här kan diskuteras vilka av den upphandlande myndig-

hetens handlingar som faktiskt är att anse som allmänna. Att observera är också att alla upp-

handlande myndigheter inte behöver falla under det myndighetsbegrepp som stadgas i RF 

och OSL. En förutsättning för handlingsoffentligheten är också att det överhuvudtaget finns 

en handling att begära ut. Har den upphandlande myndigheten därför underlåtit att föra 

dokumentation finns således ingen information att begära ut.  
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Sekretessen kan också komma att inverka på upphandlingsarbetet vid en direktupphandling. 

Vad som utgör skadlig information blir därmed en bedömningsfråga i varje enskilt fall. För 

att undvika att känslig eller subjektiv information lämnas ut kan den upphandlande myndig-

heten i dagsläget, teoretiskt sett, underlåta att dokumentera. Ur detta perspektiv kan alltså 

argumenteras för att någon form av påföljd vid myndigheters underlåtelse att dokumentera 

bör införas. KKV förespråkar att avtal hanteras i databaser, vilket är i tid med dagens ut-

veckling om digitalisering. Det är inte otänkbart att dokumentationen kring direktupphand-

ling inom kort kommer synliggöras genom registrering i offentliga databaser.  

8.2.4 Upphandlingsskadeavgiften och dess preskriptionsfrist 

Som KKV anger gällande upphandlingsskadeavgiften, har möjligheten att ålägga avgiften 

medfört en ökad respekt och efterlevnad av det upphandlingsrättsliga regelverket. En ökad 

efterlevnad, leder som konstaterat till en ökad rättssäkerhet. Det kan antas att upphandlings-

skadeavgiften och en tillhörande domstolsprocess, i vart fall delvis fungerat som ett påtryck-

ningsmedel på de upphandlande myndigheterna. Vad gäller preskriptionsfristen för upp-

handlingsskadeavgiften menar KKV att denna frist är för kort och bör förlängas. En föränd-

ring skulle innebära en ökad rättssäkerhet. KKV menar att allt för många otillåtna direktupp-

handlingar undgår ingripande eftersom utredning inte hinner ske innan preskription inträder. 

Regeringen är dock inte av samma åsikt. De menar att en längre frist skulle medföra negativa 

konsekvenser för de upphandlande myndigheterna. En förlängd frist skulle innebära att de 

upphandlande myndigheterna allt för länge skulle behöva leva i ovisshet vad gäller upphand-

lingsskadeavgift.  

8.2.5 Avsaknaden av sanktionsmedel för dokumentationsplikten 

Lagstiftaren valde att inte sanktionera skyldigheten att dokumentera. Lagen är tvingande, 

men sanktion följer trots det inte vid dess underlåtelse. KKV menar att dess möjlighet att gå 

till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift dock har medfört en ökad rättssäkerhet. De 

menar att sedan detta införande har regelverket bättre efterlevts. Anledningen är att avgiften 

troligen fungerat som ett påtryckningsmedel. Samtidigt kan en tanke framföras om att möj-

ligheten att kunna föra bevisning i en överprövningsprocess talar för införandet av påtryck-

ningsmedel. Det är kostsamt att sanktionera och föra processer, vilket går emot ett av upp-

handlingens syften, att skattepengarna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt för 

att tillgodose allmänna behov. Således får allmänna medel inte bara finansiera upphandlingar, 

utan även dess eventuella domstolsprocess samt upphandlingsskadeavgift. Detta kan tala 

emot argument att införa någon form av påtryckningsmedel. Det kan kommenteras att det 
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är föga troligt att man skulle införa ett rent straff vid underlåtenhet att följa dokumentations-

plikten. Samtidigt ska erinras om att vid LOUs efterlevnad uppställs normalt inte samma krav 

på rättssäkerhet som vid bestämmelser som är straffsanktionerade. Det ska även observeras 

att preventionen fungerar sämre i en organisation. Det är inte särskilt troligt att sanktionen 

direkt kommer drabba den som utfört upphandlingen. Frågan om ett ogiltigförklarande av 

ett ingånget avtal som inte föregåtts av dokumentation kan utgöra framtida sanktionsmedel 

i syfte att öka rättssäkerheten. Om sådant påtryckningsmedel kan möjliggöras krävs möjligt-

vis att utfärdandet av riktlinjer om dokumentation rent lagtekniskt inte betraktas som ett icke 

rättsligt bindande beslut. En sanktionering till en sådan rättsregel kan tyckas onaturlig. Even-

tuellt kan även en avgift liknande upphandlingsskadeavgiften vara lämplig. Vidare kan anfö-

ras att en stor tillit krävs till upphandlande myndigheter om dokumentationskravet ska anses 

uppnå den förutsebarhet som annars föreligger vid en mer utförlig lagstiftning.  

8.2.6 Regelverket, ökad kunskap samt korruption och jäv 

I tidigare propositioner lyftes bristen på kunskap och LOUs krångliga och byråkratiska ut-

formning fram som ett stort problem. Dess svårtillämpade utformning påverkar effektivite-

ten och flexibiliteten vid upphandlingar. Att det finns en lagstiftning som reglerar offentlig 

upphandling innebär emellertid en rättssäkerhetsfaktor i sig. I och med regelverket kan den 

enskilde enklare förutse hur de upphandlande myndigheterna handlar med skattemedel. 

Följaktligen påbjuder lagen på många punkter insyn, öppenhet, marknadskonkurrens, lika-

behandling, möjlighet till överprövning och upphandlingsskadeavgift. Huruvida regelverket 

efterföljs såsom det är åsyftat är däremot teoretiskt svårt att fastslå. Att lagstiftaren i propo-

sitioner lyft fram brist på kunskap och resurser tillsammans med upphandlande myndigheters 

uppfattning om att lagen är krånglig, talar för en slutsats om att lagen är svår att följa i sam-

band med att rätt kunskap hos upphandlande myndigheter att tolka lagen är bristfälliga. Då 

lagtexten om dokumentation och riktlinjer är knapp har detta möjligen effekten av att upp-

handlande myndigheter kommer använda KKVs vägledningar i större utsträckning. Detta 

kan även medföra att upphandlande myndigheters kunskap om direktupphandling på högre 

nivå inte alltid anses nödvändig. Ytterligare kunskap och resurser blir möjligtvis enbart prio-

riterat vid upphandlingar över tröskelvärdena. Att observera är även att en avreglering av 

området direktupphandlingen till följd av den höjda gränsen ökar risken för både korruption 

och jäv. Förekomsten av korruption och jäv drabbar bedömningen om rättssäkerheten ne-

gativt och framhölls i förarbetena till höjningen som en av de efterföljande riskerna.  
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8.2.7 Tillsynen och möjligheten till överprövning 

I dagsläget är upphandlingsfunktionerna om kontroll och upphandlingsstöd förlagt hos 

KKV. För leverantörer kan detta anses positivt att alla funktioner numera är samlade hos en 

enda myndighet eftersom det påbjuder en större klarhet kring upphandling. Leverantörer 

borde numera veta direkt vart de ska vända sig med diverse frågor. Leverantörer har dessu-

tom om möjligt ett större intresse av att kontrollera upphandlingar än tillsynsmyndigheten. 

Det är mindre troligt att KKV vid direktupphandlingar har möjlighet att kontrollera regel-

verkets efterlevnad. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är KKVs funktion på området direktupp-

handling därmed av ett mer upplysande och vägledande än kontrollerande. Den verkliga 

kontrollen torde istället utföras av leverantörerna. Möjligheten till överprövning är en viktig 

del av rättssäkerheten då den medför en rättslig prövning av avtal som slutit eller beslut som 

fattats i upphandlingsprocessen. Eftersom det inte finns någon avtalsspärr kan avtal slutas 

direkt vid en direktupphandling. Detta och bland annat bristen på insyn gör att överprövning 

vid direktupphandling sällan kan tillämpas. Leverantörers möjlighet till upprättelse är även 

till stor del beroende av dess agerande att uppmärksamma detta själva och driva på ärendet. 

Detta kan bli kostsamt, och för mindre ekonomiskt starka leverantörer på marknaden kan 

detta bli en strid som aldrig tas. 

8.3 Vad som talar för respektive emot rättssäkerhet inom di-

rektupphandling 

Diskussioner kan föras om rättssäkerhet verkligen råder och ska råda på alla juridiska områ-

den. Det kan dock vara acceptabelt att göra avkall på rättssäkerheten till förmån för andra 

intressen. Men sådana begränsningar ska endast ske om det finns överordnade intressen. 

Rättssäkerheten måste vara godtagbar inom alla rättsområden, även om dess styrka kan va-

riera. Detta gäller således även för direktupphandlingen. Vad gäller direktupphandlingen bör 

en balans råda mellan främst effektivitet och rättssäkerhet. Diskussioner kan föras var grän-

sen mellan dessa intressen ska dras. Nedan förs argument för och emot rättssäkerhet med 

utgångspunkt i de nuvarande bestämmelserna kring direktupphandling.  

8.3.1 Vad som talar för att rättssäkerhet råder 

Vad som talar för att rättssäkerheten ligger på en godtagbar nivå inom direktupphandlingen 

är delvis tillsynen som utövas av KKV. KKV menar att en ökad efterlevnad av regelverket 

offentlig upphandling, leder till en ökad rättssäkerhet. Trots att leverantörer är de som prak-

tiskt taget uppmärksammar orättvist behandlande vid direktupphandling, har numera leve-

rantörerna kunskap om var de kan vända sig. Då minimikraven för dokumentation finns 
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tillgänglig på KKVs hemsida på ett begripligt språk, ökar förutsebarheten hos direktupp-

handlingar. Leverantörer vet därför vad som utgjort grunderna vid tilldelning av kontrakt. 

De blir även försäkrade om den upphandlande myndigheten tagit hänsyn till alternativen på 

marknaden, och därmed inges förtroende och upplevelse av likabehandling. De riktlinjer som 

de upphandlande myndigheterna antas till en mer enhetlig tillämpning av dokumentations-

plikten. Dokumentationsplikten påverkar också rättssäkerheten positivt till följd av att den 

öppnar för möjligheten till insyn och öppenhet med hjälp av handlingsoffentligheten. En 

ökad insyn genom dokumentationsplikten minskar också benägenheten för korruption och 

jäv. Även möjligheten till upphandlingsskadeavgift vilket fungerar som påtryckningsmedel 

till att direktupphandlingsgränsen respekteras kan av denna anledning inverka positivt på 

rättssäkerheten. Fördelen med att externa påtryckningar, såsom revisorns fördelar med doku-

mentationen kan med tiden komma att utgöra rättssäkerhet till följd av att en revisors för-

säkran om att underlag finns direktupphandlingar kan bedömas likvärdigt en tillsynsmyndig-

hets arbete. Sist bör framhållas fördelen med att KKV hänvisar till en elektronisk hantering 

av direktupphandling. De förespråkar vikten med att registrera alla avtal i en databas, vilket 

till synes är en stor bidragande faktor till försäkran om reglers tillämpning, och därmed rätt-

säkerhet.  

8.3.2 Vad som talar emot att rättssäkerhet råder 

Direktupphandling är ett förfarande som saknar många av de faktorer som gör andra förfa-

randen inom offentlig upphandling rättssäkra. Exempelvis utgörs rättssäkra förfaranden av 

sådana där konkurrensen tas tillvara genom annonseringar, vilket bidrar till öppenhet och 

förutsebarhet. Förfaranden som uppfyller de unionsrättsliga principerna i generalklausulen 1 

kap 9 § LOU är ju som nämnt att betrakta som godtagbart rättssäkra men är inom direkt-

upphandling svåra att tillämpa. Den höjda direktupphandlingsgränsen innebär att gränsen 

för när formkrav vid upphandling ska företas har skiftats. Området för det oreglerade områ-

det direktupphandling blir därför större, varmed handlingsfriheten ökar och rättssäkerheten 

minskar. En höjd gräns bär ju med sig ett utökat område där insyn och öppenhet inte finns. 

Eftersom området beloppsmässigt och handlingsmässigt utökats medför detta en lika stor 

minskning av de unionsrättsliga principernas effekt för direktupphandlingen. Den ackumu-

lerade rättssäkerheten kring direktupphandling bedöms enligt gällande rätt, varmed den ny-

tillkomna dokumentationsplikten samt beslutande riktlinjerna innefattas i bedömningen. I 

förarbeten till lagändringarna har framförts brister hos upphandlande myndigheters resurser 

och kompetens. Höjningen av direktupphandlingsgränsen motiverades dock med att resurser 
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kunde omfördelas, varmed fokus istället kunde läggas på mer avancerade upphandlingar. Det 

negativa med en sådan resursfördelning är att upphandlande myndigheter riskerar att ut-

veckla ett lättvindigt betraktelsesätt till direktupphandlingar. Om upphandlande myndigheter 

fortsättningsvis ser direktupphandlingar som mindre viktiga riskerar de interna riktlinjerna 

och dokumentationskraven att mista sin effekt, och därmed dess efterlevnad. Faktumet att 

dokumentationsplikten inte är sanktionerad innebär ytterligare brister ur rättssäkerhetssyn-

punkt. Det finns inget påtryckningsmedel för de upphandlande myndigheterna att faktiskt 

kommer följa dokumentationskraven. Om dokumentation inte företas finns heller ingen 

handling att begära ut med hjälp av handlingsoffentligheten. Ur strikt rättssäkerhetssynpunkt 

kan även ifrågasättas varför dokumentationskravet inte gäller ifrån första kronan och istället 

vid en gräns om 100 000 kr.  

8.3.3 Framtiden 

Det har uttryckts i förarbeten till lagändringarna om offentlig upphandling att resurser och 

kunskaper hos upphandlande myndigheter många gånger är otillräcklig. Förslag om att införa 

offentlig upphandling som ett universitetsprogram har till följd av detta lyfts fram som en 

lösning för att öka kunskapen för lagen om offentlig upphandling. Rimligtvis bör kunskap 

om lagstiftningen samt allmän juridisk kunskap utgöra krav ställda på upphandlare i syfte att 

undvika avsteg ifrån lagen, med anledning av att den är svårtolkad och krånglig att tillämpa 

på korrekt sätt. Om kunskapskrav ställs på upphandlare ökar således förtroendet för upp-

handlande myndigheter hos leverantörer. Därmed kan rättssäkerheten vägas upp där den 

brister på andra punkter. En förhoppning med detta arbete är att området direktupphandling 

inte ska betraktas som ett arbetsområde där avancerad kunskap inte krävs. Detta är således 

beroende av hur väl tillsynsmyndighet och upphandlande myndigheter understryker dess vikt 

av korrekt tillämpning. Då direktupphandling såsom område brister i sin rättssäkerhet på 

många sätt, bidrar dokumentationsplikten och riktlinjerna direktupphandling till rättssäker-

heten. Framtida utredningen kommer utreda behovet av införandet av ett sanktionsmedel 

vid underlåtelse att dokumentera, en lösning som ur rättssäkerhetssynpunkt är positiv. In-

tressant ur ett framtidsperspektiv är om en juridisk debatt kring de helt oreglerade upphand-

lingarna understigande 100 000 kr kommer växa fram. 
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9 Slutsats 

Uppsatsens fråga hur rättssäkerheten tillvaratas på området direktupphandling enligt gällande 

rätt besvaras nedan. Frågan om de lege ferenda, en alternativ laglydelse, istället ger upphov 

till rättssäkerhet inom direktupphandling ska även fastställas. Direktupphandling som upp-

handlingsförfarande har historiskt sett genomgått förändringar som antingen inskränker den 

upphandlande myndigheters handlingsfrihet, eller utökar den. En avvägning mellan rättssä-

kerheten och upphandlingens effektivitet har som oftast utgjort grunden för lagstiftarens 

beslut om hur gränsen för direktupphandling ska fastställas. En trend av kompromisslös-

ningar för rättssäkerhetens upprätthållande motiverade lagändringar, där riktlinjer och doku-

mentation väger upp avsaknaden av formkrav vid direktupphandling, samt synlighet, öppen-

het och förutsebarhet - faktorer som bidrar till att området offentlig upphandling anses rätts-

säkert. Då lagstiftaren uttryckligen anger att riktlinjerna ska anses utgöra beslut som inte är 

rättsligt bindande uppnår regleringen om upphandlande myndigheters dokumentationsplikt 

en väldigt vag rättssäkerhet. Till följd av att underlåtelse att dokumentera dessutom inte följer 

av en sanktion, finns ingen direkt kontroll över att dokumentation faktiskt företas. Interna 

kontroller av reglernas efterlevnad samt granskande revisorer, för att inte nämna marknadens 

leverantörer, utgör de faktiska påtryckningsmedel till regelns efterlevnad. Rekvisitet för för-

utsebarhet för att rättssäkerhet ska föreligga saknas trots allt. I och med att regleringen saknar 

sanktion finns ingen tilltro till rättssystemet verkligen efterlevs. Ur leverantörers synpunkt 

finns därmed ingen möjlighet till rättslig upprättelse om de skulle anse sig orättvist behand-

lade vid en direktupphandling, annat än att få avtalet ogiltigförklarat. Direktupphandling ut-

gör till sin karaktär ett område där statistik i stort saknas, och där överprövning knappt blir 

möjlig. Öppenhet och förutsebarhet blir därmed minimal till följd av avsaknaden av form-

krav. LOU uppfattas som krånglig och byråkratisk, varmed internt utformade riktlinjer samt 

vägledningar kring direktupphandling som finns att tillgå hos KKV bidrar till att fler kan 

tillämpa förfarandet utan att behöva tolka lagtext. Detta kan teoretiskt sett innebära att ytter-

ligare resurser och kompetenskrav för i vart fall, förfarandet direktupphandling inom kort 

inte anses nödvändig. Ett resonemang av denna karaktär kan även få effekten av att förfa-

randet direktupphandling inte bör prioriteras, varmed efterföljandet av dokumentation och 

riktlinjer kan företas alltför lättvindigt eller inte företas alls.  
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För att upphandlande myndigheter ska dokumentera och därmed påvisa rättssäkerhet krävs 

påtryckningsmedel av någon form. Frågan är om regeln rent lagtekniskt kan efterföljas upp-

handlingsskadeavgift eller liknande sanktion vid underlåtelse att dokumentera, då riktlinjerna 

som nämnts betraktas som beslut som inte är rättsligt bindande. Vid en avvägning saknar 

direktupphandling faktorer som gör förfarandet rättssäkert. Frågan är om krav på doku-

mentation och riktlinjer väger upp de saknade förutsättningarna för rättssäkerhet. Delvis är 

den elektroniska hanteringen av avtal är en bidragande faktor till att dokumentationsplikten 

kommer efterföljas. Då kravets dokumentationskrav även bidrar till att kontrakt estimeras 

mer korrekt till dess belopp, och därmed undviker att direktupphandlingsgränsen överskrids 

borde dokumentationen välkomnas som ett hjälpmedel hos upphandlande myndigheter in-

ternt. Till följd av den annars svårtolkade lagtexten framstår även riktlinjerna om doku-

mentation som lättbegripliga och därmed ökar dess chanser till en korrekt tillämpning, vilket 

bidrar till rättssäkerhet. Den externa påtryckningen ifrån revisorer som inser fördelen med 

dokumentationskraven bör också bidra till att kravet faktiskt efterlevs. Fastslås bör onekligen, 

att införandet av dokumentationsplikten och riktlinjerna bidrar till mer rättssäkerhet trots att 

gränsen för direktupphandlingsgränsen höjts. Mycket talar för att dokumentationskraven 

kommer efterlevas och därmed talar detta för att området direktupphandling anses mer rätts-

säkert. I slutsatsen kan dock inte bortses ifrån det överhängande behovet av en större tilltro 

till regelns efterlevnad för att en godtagbar rättssäkerhet ska anses föreligga. Det anses väga 

tungt att en försäkran till regelns efterlevnad är lagstadgad. Frågeställningen i syftet besvaras 

med att direktupphandling enligt gällande rätt trots riktlinjer och dokumentationskrav inte 

betraktas som övervägande rättssäkert till följd av osäkerheten för reglernas framtida efter-

levnad. Avsaknaden av rättssäkerhet anses kunna vägas upp om ytterligare tillförsäkran till 

regelverkets efterlevnad finns. Sanktionsmedel för underlåtelse att dokumentera bör därför 

komplettera de lege lata, varmed härmed föreslås ett införande av en sanktionsregel, som 

komplement till gällande rätt. Lagstiftarens införande av ett sanktionsmedel för underlåtelse 

att följa ett icke rättsligt bindande beslut förefaller dock onaturligt. En omvärdering av lag-

regelns karaktär blir därmed nödvändig i samband med införandet av eventuellt sanktions-

medel.   
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