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Sammanfattning 
 
 
Avsikten med denna uppsats var att i stora drag beskriva den offentliga upphandlingens 
rättsliga styrning samtidigt som en granskning av dess samhälleliga konsekvenser kom till 
stånd. För att nå denna avsikt har EG – rätt, aktuell lagstiftning och uppkommen praxis 
belysts. Samhälleliga konsekvenser som uppmärksammats har diskuterats utifrån de rättsliga 
ramar och handlingsmönster som den offentliga upphandlingen skapar. Även andra samtida 
och i viss mån samverkande faktorer har diskuterats och belysts för att nå en högre validitet i 
arbetet. Arbetet visar på att såväl regionala som kommunmässiga skillnader riskerar att både 
förstoras som att för lång tid bli bestående.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
En samhällelig förändring har sin utgångspunkt såväl i rättsliga som utomrättsliga 
förändringar. Genomgripande samhällsförändringar har skett i vårt land genom såväl 
energikriser, miljöhot, ekonomisk och politisk globalisering, som vårt medlemskap i EU, 
vilken i sig är orsak till delar av den samhällsförändring som skett. Genom medlemskapet i 
EU har EG:s regler för offentlig upphandling införlivats i de svenska rättsreglerna, vilka 
främst utgörs av Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU), som trädde i kraft den 
första januari 1994. Lagens anpassning till EG:s regler innebär att den har anpassats till 
gemenskapsrättsliga mål, vilket har fått till följd att den offentliga upphandlingen har gått från 
att ha en nationell rättslig prägel till att få en gemenskapsrättslig sådan. Hur har denna 
anpassning påverkat vårt samhälle? Finns det för och nackdelar med denna anpassning? Finns 
det samtida utomrättsliga faktorer som samverkar, motverkar eller följer av den rättsliga 
styrningen av offentlig upphandling är också spontant uppkomna frågeställningar som 
uppstått och som uppsatsen försöker att belysa. Då uppsatsens syfte har ett brett perspektiv så 
innebär det samtidigt att många fakta och frågeställningar inte får ett slutgiltigt svar. Detta har 
dock inte varit arbetets målsättning vilken istället får ses som ett försök att dels belysa såväl 
gällande rätt för den offentliga upphandlingen som att göra en komparativ jämförelse mellan 
olika rättsregler för offentlig upphandling och andra rättsregler, dels försöka se sambandet 
mellan rättslig reglering och utomrättsliga faktorer som interagerar och på så sätt skapar 
samhällsstrukturer.  
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete har varit att dels få och dels ge en allmän rättslig inblick i offentlig 
upphandling genom att försöka belysa de rättsregler som på ett ofta förekommande och 
övergripande sätt styr den offentliga upphandlingen (med reservation för uppsatsens 
avgränsningar). En avsikt att i enkla drag påvisa den rättsliga förändring som ägt rum av 
offentlig upphandling har också varit ett mål för att: belysa rättsinstitutet, söka olika samband, 
och förstå under vilka premisser som den offentliga upphandlingen skett och sker. Då Lag 
(1992:1528) om offentlig upphandling, (LOU) i princip styrs av gemenskapsrätten har vissa 
tillämpliga delar av denna också valts att belysas i syfte att få en bättre bild av den rättsliga 
styrningen av nämnda lag. Den samhälleliga ansatsen har gjorts i syfte att hitta samband och 
samhällsstrukturer som uppkommit p.g.a. politisk, ekonomisk, och rättslig styrning då dess 
normerande verkan skapar handlingsmönster som sekundärt får lokala och regionala 
konsekvenser.  
 
 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen har avseende Lag (1992:1528) om offentlig upphandling endast haft sin 
utgångspunkt i de allmänna bestämmelserna som hittas i lagens 1 kap. därför har lagens 
övriga kapitel uteslutits.  Examensarbetet har i övrigt ingen distinkt avgränsning eftersom en 
strävan av att granska den offentliga upphandlingen såväl utifrån ett rättsdogmatiskt 
perspektiv som ur ett rättsvetenskapligt och samhälleligt perspektiv har varit dess syfte. Trots 
att offentlig upphandling även styrs av andra lagar har dessa inte analyserats utan endast 
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omnämnts då det varit till fördel för att skapa en bättre helhetsbild. En avgränsning avseende 
den nationella lagstiftningens anpassning till nu rådande EG - direktiv har av naturliga skäl 
gjorts eftersom denna anpassning ej ännu skett. Detta trots att bristen på implementering av 
direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG i den nationella lagstiftningen innebär att rådande 
direktiv får direkt verkan avseende upphandlingar över aktuella tröskelvärden eftersom 
direktiven trätt i kraft samtidigt som tidsfristen för den nationella implementeringen har gått 
ut.1  
 
 

1.4 Metod 
Arbetet med denna uppsats har genomförts som en traditionell skrivbordsundersökning där en 
rättsdogmatisk metod har tillämpats då det gäller att allmänt beskriva gällande rätt för 
rättsinstitutet offentlig upphandling. En rättsvetenskaplig och komparativ metod har däremot 
använts för att söka samband mellan å ena sidan den rättsliga styrningen av offentlig 
upphandling, andra rättsregler, och utomrättsliga faktorer - å andra sidan samhälleliga effekter 
som dessa samband skapar, eller med fog kan antas skapa. För att genomföra arbetet har EG – 
direktiv, EG – praxis, svensk nationell rätt (främst LOU), information från Internet samt 
doktrin studerats och tolkats.   
 
 

1.5 Disposition 
Ett försök till sammanhangsdisposition är den dispositionsmodell som ligger till grund för 
denna rapport, då ansatsen har varit att presentera fakta och bakgrund före åtgärd eller 
konsekvens. Dispositionsmässigt har därför rapporten fått följande struktur: inledning – 
sakförhållanden – analys – slutsatser – diskussion/frågeställningar. Löpande kommentarer har 
gjorts då jag funnit det behövligt eller tillämpligt för göra arbetet överskådligare och/eller 
läsvänligare.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 EG – domstolen, mål C – 212/04. Se punkt 115, angående skyldigheten till direktivkonform tolkning. Här 
anges att de nationella domstolarnas allmänna skyldighet att tolka den nationella rätten direktivkonformt inte 
inträder förrän den nationella införlivandefristen av ett direktiv löpt ut.  
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2. Den rättsliga styrningen av offentlig upphandling 
 

2.1 Nuvarande bestämmelser – ett införlivande av olika EG- direktiv 
Den offentliga upphandlingen i Sverige styrs främst av Lag (1992:1528) om offentlig 
upphandling (LOU). Lagen ersatte såväl det kommunala upphandlingsreglementet som den 
statliga upphandlingsförordningen. Lagen bygger för närvarande på följande EG – direktiv: 
 

• direktiv 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster.   

• direktiv 2004/17/EG om samordning av förfaranden vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster. 

 
• rådets direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för 

prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten.  
 

• rådets direktiv 92/13/EEG om samordning av gemenskapsregler om 
upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, 
transport-, och telekommunikationssektorerna.  

 
 
Direktiv 2004/18/EG har ersatt följande procedurdirektiv: rådets direktiv 93/36/EEG om 
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av varor, rådets direktiv 93/37/EEG 
om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- 
och anläggningsarbeten, och rådets direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av tjänster2.  
 
Direktiv 2004/17/EG har ersatt rådets procedurdirektiv 93/38/EEG om samordning av 
upphandlingsförfarandena för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- 
och telekommunikations- sektorerna3.  
 
De två direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG utgörs av rättsmedelsdirektiv vars innehåll 
främst rör bestämmelser om överprövning av upphandlingar samt bestämmelser om 
skadestånd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l22009.htm 
3 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l22010.htm 
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2.2 EG - rättsliga principer som styr offentlig upphandling  
För att den gemensamma marknaden inom EU ska fungera på ett tillfredställande sätt så 
måste alla företag ha möjlighet att konkurrera på lika villkor om upphandlingar. För all 
offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga principer4 måste iakttas. 
Bestämmelserna i LOU (oavsett om visst tröskelvärde har nåtts eller ej) skall därför alltid 
tolkas utifrån EG – rättsliga principer som: 

Likabehandlingsprincipen5 får inom offentlig upphandling den verkan att alla leverantörer 
skall behandlas lika. Alla leverantörer måste få tillgång till samma information och ges 
samma förutsättningar. Principen har använts för att utvidga förbudet mot diskriminering på 
grund av nationalitet till att omfatta alla förtäckta former av diskriminering genom att vid 
upphandling tillämpa sig av kriterier för åtskillnad som i praktiken får samma konsekvens.6

Av principen om icke-diskriminering7 följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Som en konsekvens av principen 
följer att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning 
av dess geografiska läge. 
 
Principen om ömsesidigt erkännande8 innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av 
behöriga myndigheter i något medlemsland gäller i de övriga medlemsländerna.  
 
Av proportionalitetsprincipen9följer att kvalifikationskraven och kraven i 
kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det 
som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att syftet med att ställa dem 
uppnås. Kraven skall vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.  

Transparensprincipen10 innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av 
förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar för 
anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga 
krav på det som skall upphandlas. De ställda kraven får inte frångås. 

De fyra friheterna anges i EG – fördraget och innebär fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital inom gemenskapens inre marknad.11  Innebär att medlemsländerna inom 
EG för att uppnå de gemenskapsmässiga mål som anges i EG – fördraget artikel 2 har att 
fullfölja en gemensam politik eller verksamhet genom att åtlyda de åtaganden som framgår av 
fördragets artiklar. 

 

                                                 
4 NOU, vanliga frågor, http://www.nou.se/10vanl.html#29 
5 Hedlund Birgitta, Olsson Kurt – Jörgen, Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster, Elanders Svenskt 
Tryck AB, Stockholm 1998. s 11 
6 Likabehandlingsprincipen kommer från artikel 6 i Romfördraget (fördraget brukar kallas för EU:s grundlag). 
7 Principen om icke – diskriminering har som likabehandlingsprincipen sitt ursprung i Romfördragets artikel 6, 
och hittas idag EGF artikel 12. 
8 http://www.nou.se/10vanl.html#29 
9 http://www.nou.se/10vanl.html#29 
10 http://www.nou.se/10vanl.html#29 
11 EGF artikel 3, 1.c 
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2.3 Sekundärrätt 
Rättsakter som antagits av EG:s institutioner är synonymt med sekundärrätten. Med 
sekundärrätten menas de följdregler i form av t.ex. förordningar och direktiv som bygger på 
primärrätten. All sekundärrätt måste ha rättslig grund i fördragen. En bestämmelse i ett 
direktiv får direkt effekt12 om: medlemsstaten låtit bli att införliva direktivet och tidsfristen 
för implementeringen har löpt ut13, eller medlemsstaten implementerat direktivet felaktigt i 
den nationella rätten.14 Om ett land underlåter att införliva ett direktiv i tid, inte införlivar 
direktivet i sin helhet eller införlivar det felaktigt, har EG-domstolen i ett antal domar 
fastställt att direktivens bestämmelser kan åberopas direkt i nationella domstolar.15 En 
förutsättning för att ett direktiv har företräde framför den nationella lagstiftningen är dock att 
den är ovillkorlig och tillräckligt precis.16 Strömholm nämner följande förutsättningar för att 
en bestämmelse i ett direktiv skall ha direkt effekt i nationell rättstillämpning: 17

• att det är fråga om en rättsligt bindande regel som har förmåga att ge människor 
rättigheter 

 
• att regeln i direktivet är klar och ovillkorlig 

 
• att inga ytterligare åtgärder från gemenskapens eller medlemsstatens sida krävs 

 
• att tidsfristen för implementering av direktivet i den nationella rätten har löpt ut 

 
• att medlemsstaten har underlåtit att implementera direktivet eller gjort detta felaktigt 

 
 
 

2.4 EG – rättsliga principer en del av primärrätten? 
De allmänna och gemenskapsrättsliga principer som EG-domstolen tillämpar hänför Bernitz 
närmast till primärrätten18, varför en sekundärrättslig regel som är oförenlig med en allmän 
rättsprincip, blir underordnad rättsprincipen19. Strömholm menar dock att de allmänna 
rättsprincipernas placering inom normhierarkin avgörs av de olika principernas individuella 
dignitet och kategoriserar dessa i: allmänna rättsgrundsatser, allmänna rättsregler för EU:s 
medlemsstater samt principer som kan sägas härröra från gemenskapsrätten som sådan. Även 
om Strömholm inte vill hänföra rättsprinciperna till primärrätten så ger han visst stöd för 

                                                 
12 Direkt effekt innebär att personer kan åberopa och kräva rättigheter från EG-rätten i en nationell domstol 
oberoende av nationella implementeringsåtgärder.  
13 EG – domstolen, mål C – 212/04. Se punkt 115, angående skyldigheten till direktivkonform tolkning. Här 
anges att de nationella domstolarnas allmänna skyldighet att tolka den nationella rätten direktivkonformt inte 
inträder förrän den nationella införlivandefristen av ett direktiv löpt ut. 
14 Strömholm Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 327 
15 EG – domstolen, förenade målen c-397/01 till c – 403/01. Här anges under punkt 115 att principen om 
direktivkonform lagtolkning inte är begränsad till förekomsten av införlivade nationella bestämmelser för ett 
visst rättsinstitut. Av principen följer således att den nationella domstolen beaktar hela den nationella rätten för 
att uppnå en direktivkonform lagtolkning. En avsaknad av nationella bestämmelser för att införliva ett visst 
direktiv ska således inte begränsa rättstillämpningen för att införliva innebörden och syftet med direktivet. 
16 EG – domstolen, mål c – 103/88; REG 1989 s. I-01839 
17 Strömholm Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 327 
18 Primärrätten utgörs av de grundläggande fördragen (EG-fördraget och Euratom-fördraget) med tillhörande 
protokoll, samt ändringar och tillägg som gjorts till dessa genom bland annat Anslutningsfördragen, Enhetsakten 
och Fördraget om Europeiska unionen vilka innehåller EG-rättens grundprinciper och rätt att anta följdregler.  
19 Bernitz Ulf, Sverige och Europarätten, s 38-40. 
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Bernitz syn på rättsprincipernas normativa styrka då han skriver” Vid kollision mellan skriven 
och oskriven rätt kan allmänna rättsprinciper utgöra en grund till ogiltigförklaring av 
sekundär EG – rätt i enlighet med ogiltighetsgrunderna i artikel 173, men vid konflikt med 
primärrätt, har den senare företräde. Däremot kan allmänna rättsprinciper tjäna som stöd 
vid tolkning av primärrättsliga regler.”20  
 

2.5 Den nationella lagstiftningens förhållande till gemenskapsrätten 
EG – rätten utgör en egen rättsordning som har företräde i förhållande till medlemsstaternas 
nationella rättsordningar. Detta innebär att även en nationell grundlag är underordnad EG – 
rätten. Av denna normhierarki och av lojalitetsprincipen följer att medlemsländerna ska 
anpassa den nationella lagstiftningen till gällande gemenskapsrätt. Medlemsstaterna ska enligt 
EG - Fördragets artikel 10 (lojalitetsprincipen) vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna 
och särskilda, för att tillse att de skyldigheter som följer av fördraget eller av gemenskapens 
institutioner fullgörs.    
 

 

3. Offentlig upphandling 
 

3.1 Offentlig upphandling förr och nu 
Från den 1 januari 1974 till den 1 januari 1981 reglerades den offentliga upphandlingen i 
Sverige av 1973 års upphandlingskungörelse. Kungörelsen styrde den statliga upphandlingen 
men i propositionen21 till denna upphandlingskungörelse framgick att den kommunala 
upphandlingen på frivillig väg borde anpassas till de riktlinjer som gällde för den statliga 
upphandlingen, vilket skedde genom primär – och sekundärkommunernas antagande av ett 
kommunalt upphandlingsreglemente (UR). Den 1 januari 1981 ändrades kungörelsen till vissa 
delar och kom samtidigt att byta namn till upphandlingsförordningen (UF). Såldes fick den 
statliga upphandlingen och den kommunala upphandlingen var sitt regelsystem i form av 
Upphandlingsförordningen (UF) respektive Kommunalt upphandlingsreglemente (UR). Under 
denna tid ställdes utifrån propositionen grundläggande krav på den statliga upphandlingen 
som kraven på affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Inom ramen för begreppet 
affärsmässighet inrymdes att vidta åtgärder för att ge mindre och medelstora företag i de 
nordligaste länen bättre förutsättningar att kunna konkurrera om statliga beställningar. Det 
fastställdes också att upphandlingen liksom tidigare borde utnyttjas som ett medel i 
sysselsättningspolitiken och att myndigheterna särskilt skulle ta hänsyn till att inhemsk 
produktion upprätthölls. Upphandlingens betydelse som ett verktyg i stabiliseringspolitiken 
och ett medel för att främja den industriella och tekniska utvecklingen berördes också.22  
 
Idag styrs den offentliga upphandlingens förfarande av Lag (1992:1528) om offentlig 
upphandling (LOU). Men även följande tre lagar verkar inom upphandlingsområdet som Lag 
(1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling (LIU), 
Konkurrenslagen (1993:20)och Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 
för offentlig verksamhet. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling är en nationellt anpassad 
                                                 
20 Strömholm Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s 324 
21 Prop. 1973:73 Kungl. Maj:ts proposition angående riktlinjer för den offentliga upphandlingen 
22 Linder George, Handbok i offentlig upphandling, s 11-15 
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lag som har sin grund i gemenskapsrättens fördrag och direktiv. Därför har lagstiftningen 
präglats av såväl Romfördragets regler om de fyra friheterna inom gemenskapens inre 
marknad och gemenskapsrättens mål23 som EG – rättsliga principer och direktiv. De fyra 
friheterna innebär som tidigare nämnts fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 
och har i likhet med andra formulerade villkor till uppgift att nå de uppsatta målen i artikel 2 
om upprättandet av en gemensam marknad och en ekonomisk och monetär union genom att 
fullfölja en gemensam politik eller verksamhet. Den gemensamma ekonomiska politiken skall 
bedrivas enligt principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens.24      
 
 

3.2 Kännetecken för offentlig upphandling 
Vad som menas med offentlig upphandling framgår av 1 kap. 2§ Lag (1992:1528) om 
offentlig upphandling, d.v.s. den upphandling som görs av staten, kommuner, landsting och 
sådana upphandlande enheter som avses i lagens 5 och 6 §§. Med upphandling avses enligt 5§ 
2st LOU: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. Skillnaden 
mellan offentlig upphandling och den upphandling som görs inom näringslivet utgör 
egentligen frihetsbegränsningarna för den offentliga enheten att ingå avtal med vem denne vill 
genom de förfaranderegler som anges i LOU och kännetecknar den offentliga upphandlingen. 
En annan skillnad är de formkrav för anbud och anbudsansökningar som enligt huvudregeln25 
kräver skriftlig form för att anbud och accept - och således ett bindande avtal skall kunna 
komma till stånd. Undantag från kravet på anbudens skiftliga form finns dock och anges i 19 
§ 2-3st, LOU. Kraven på skriftlig form enligt huvudregeln i LOU utgör ett undantag från den 
huvudregel som anges i avtalslagens 1 kap. 1§ 1st, och som lyder enligt följande: 
 Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, 
bindande för den, som avgivit budet eller svaret. I paragrafens 3st, anges dock att undantag 
från huvudregeln kan och får förekomma - vilket ger kravet på skriftlig form i LOU en 
koherens mellan de två lagarnas rättsregler - och lyder som följer: I fråga om avtal, för vars 
giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gäller vad särskilt är stadgat.  
Kravet på skriftlighet är en naturlig följd av de krav som ställs på offentliga enheters 
affärsmässighet i syfte att kunna kontrollera att upphandlingar gått rätt till och skett på 
objektiva grunder. En annan inskränkning i avtalsfriheten utgör kravet på antagande av 
antingen det lägsta eller mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet26genom att möjligheten till fri 
prövningsrätt ej kan förbehållas. Genom dessa krav så kan inte en upphandlande enhet ta 
andra hänsyn och välja ett alternativ som tilltalar enheten på andra grunder. Denna 
inskränkning gynnar dock rättsäkerhet och objektivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 EGF artikel 2. 
24 EGF artikel 4. 
25 1 kap. 19§ 1st, LOU 
26 1 kap. 22§ 2st, LOU. Angående det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga, läs mer under rubrik 4. 
Här nämns att en upphandlande enhet vid bedömningen av vilket anbud som är det mest fördelaktiga kan ta 
hänsyn till omständigheter som pris, leveranstid, driftkostnader och kvalitet. 
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4 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) 
I lagens förarbeten anges som huvudorsak till lagens tillkomst att Sverige genom EES-avtalet 
hade åtagit sig att införa regler som motsvarade EG:s regler för offentlig upphandling.27

I denna del av rapporten ges endast en övergripande information och kommentarer om viktiga 
delar av lagens innehåll som är relevanta till uppsatsens syfte och dess avgränsningar. 
 
 

4.1 En översikt av lagens innehåll 
1 kap. Allmänna bestämmelser 
2 kap. Varuupphandling 
3 kap. Upphandling av byggentreprenad 
4 kap. Upphandling inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena 
5 kap. Upphandling av tjänster 
6 kap. Upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i 2-5 kap. 
7 kap. Överprövning, skadestånd m.m. 
 
Kap. 1 innehåller som framgår av översikten allmänna bestämmelser som är gemensamma för 
all upphandling enligt lagen, utom i de fall där det framgår av rättsregeln vid vilka tillfällen 
som dess innehåll skall tillämpas. Kap. 2-5 berör olika typer av upphandlingsformer, och kap. 
6 avser upphandling under tröskelvärden. Slutligen innehåller kap. 7 regler om skadestånd, 
överprövning m.m.  
 

4.2 Huvudregel om affärsmässighet 
I 1 kap. 4§ hittas lagens huvudregel – portalparagrafen om affärsmässighet, som lyder enl. 
följande: Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall 
behandlas utan ovidkommande hänsyn. Då bestämmelsen är placerad i lagens allmänna del - 1 
kap. Allmänna bestämmelser - och har benämningen huvudregel, görs en markering att 
bestämmelsen är giltig för all upphandling och samtliga åtgärder som vidtas under ett 
upphandlingsförfarande.28Huvudregeln anger att upphandlingen skall bedrivas affärsmässigt, 
d.v.s. upphandlingen skall ske genom ett objektivt förfarande som nyttjar de möjligheter som 
står till buds för att upphandlingen skall ske i konkurrens29 mellan olika leverantörer och inte 
diskriminerar30 någon leverantör. Ordalydelsen - anbudsgivare, anbudssökande och anbud 
skall behandlas utan ovidkommande hänsyn – ger uttryck för kravet på ett objektivt 
förfarande vid upphandling.  
 Av huvudregeln om affärsmässighet framgår att upphandlingen skall nyttja de medel som står 
till buds för att upphandlingen skall ske i konkurrens mellan olika leverantörer utan att någon 
diskrimineras. En fråga som då uppkommer är ifall en upphandlande enhet i 
kvalifikationskriterierna kan ställa krav på att leverantören följer tillämpliga kollektivavtal för 
branschen? Svaret på den frågan är att kollektivavtal inom gemenskapsrätten anses som en 
metod för att nå sociala mål och inte ett socialt mål i sig. Eftersom inte kollektivavtal används 

                                                 
27 Prop. 1992/93:88 s 33 ff. 
28 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s 46. 
29 Jämför EGF artikel 3g.  
30 Jämför EGF artikel 12 – Diskriminering p.g.a. nationalitet förbjuden. Jämför också EG – domstolen förenade 
målen 117/78 och 16/77, där domstolen slagit fast att en allmän likabehandlingsprincip gäller utöver de 
uttryckliga bestämmelser som finns i fördragen. 
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av alla länder som omfattas av gemenskapsrätten så innebär det diskriminering att ställa krav 
på tecknat kollektivavtal, vilket får till följd att sådant krav inte kan ställas på en leverantör. 
Däremot så kan en upphandlande enhet ställa krav som ryms inom ramen för redan tecknade 
kollektivavtal, vilket innebär att de anställda skall ha branschenliga löner.31 Detta synliggör 
samtidigt vikten av kollektivavtal för att kunna avgöra vad som är branschenlig lön. Innebär 
en leverantörs vägran att betala branschenliga löner utifrån kollektivavtalsnivå att denne 
bedriver osund konkurrens eller utgör dessa löneskillnader marknadsanpassade löner utifrån 
tillgång och efterfrågan?  
Rättsligt stöd för likvärdiga löne- och anställningsvillkor oavsett tecknade kollektivavtal eller 
ej, kan hittas om en ändamålstolkning görs av de mål som anges i EGF – artikel 2 utifrån 
lydelsen: ”Gemenskapen ska ha till uppgift att genom att upprätta en gemensam marknad och 
en ekonomisk och monetär union och genom att följa den gemensamma politik eller 
verksamhet som avses i artiklarna 3 och 4 främja en harmonisk, väl avvägd och hållbar 
utveckling av näringslivet inom gemenskapen som helhet, en hög nivå ifråga om 
sysselsättning och socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar icke – 
inflatorisk tillväxt, en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en hög nivå i 
fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av levnadsstandarden och 
livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan 
medlemsstaterna.” Om framförallt målen i denna lagtext tolkas utifrån gemenskapens uppgift 
(såväl gemenskapens uppgift som relevanta mål är understrukna i ovanstående lagtext) så ges 
stöd för likvärdiga löner inom medlemsstaterna. Ytterligare stöd för likvärdiga löne- och 
anställningsvillkor fås genom EGF – artikel 3, 1.g. (angående säkerställandet av att den inre 
marknadens konkurrens inte snedvrids).  
 
 

4.3 Lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
Vid prövning av anbud så ska en upphandlande enhet antingen anta det lägsta anbudspriset 
eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Dessa regler för prövning av anbud 
anges i 1 kap. 22§ 1st LOU. 
I 2st samma paragraf anges att: ”Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet, skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, 
leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, 
tekniskt stöd, miljöpåverkan m.m. Enheten skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om 
upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om 
möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först.” 
 
 

4.4 Förfrågningsunderlagets problematik och fördelar 
Den upphandlande enheten måste i förfrågningsunderlaget eller annonsen precisera och vikta 
vilka omständigheter som den tillmäter betydelse vid sin bedömning av vilket som är det mest 
fördelaktiga anbudet. Då en upphandlande enhet inte kan ta andra hänsyn än till de krav som 
angivits i förfrågningsunderlaget eller annonsen skapas en risk för att upphandlingen hade 
kunnat göras bättre för att få den vara eller tjänst som besitter de bästa egenskaperna i 
förhållande till priset. Fördelarna med kravet på att upphandlande enhet i förväg skall ange 
vilka omständigheter som den tillmäter betydelse och i vilken angelägenhetsgrad detta sker är 

                                                 
31 Lann Fredrik, Thorsell Jerker, En god affär – socialt ansvar i offentlig upphandling, s 105. 
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att det främjar konkurrens på lika villkor, samtidigt som det gagnar att upphandlingen sker på 
ett objektivt och icke- diskriminerande sätt.  
 
 

4.5 Fasta tröskelvärden 
Systemet med fasta tröskelvärden innebär att dagsvärdet av en euro inte spelar någon roll då 
det fastställda förhållandet mellan svensk valuta å ena sidan och särskilda dragningsrätter 
samt euro å den andra sidan gäller till dess att regeringen i ny förordning fastställer nya 
värden.  De olika tröskelvärdena blir därmed oberoende av dagliga valutafluktuationer. Olika 
regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under vissa s.k. 
tröskelvärden. En upphandlande enhet måste därför beräkna det totala värdet av varje 
upphandling för att se vilka regler som gäller. Tröskelvärdena anges i lagens 2–5 kap. Om inte 
tröskelvärdena har uppnåtts så är inte EG:s direktiv tillämpliga på upphandlingen32 - 
upphandlingen sker då med iakttagande av lagens 6 kap. De EG – rättsliga principer som 
omnämnts under punkt 2.2 och huvudregeln om affärsmässighet skall dock alltid iakttas 
oavsett upphandlingens värde.   

 

4.6 Vilka är tröskelvärdena vid offentlig upphandling? 
I enlighet med förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling33, gäller från 
och med den 1 januari 2006 de tröskelvärden som anges i nedanstående tabell.34

 
 

  
Tröskelvärdena uttryckta i  

 EURO SEK 
Byggentreprenader 
. 5 000 000 45 670 000 

Varor och tjänster   
Försörjningssektorerna  
(utom telesektorn)  

   400 000  3 653 000  

Telesektorn    600 000  5 480 000  

Statliga myndigheter          130 000 
SDR* 

 1 253 000 

Övriga upphandlande 
enheter 
. 

   200 000  1 826 000  

Förhandsannonsering     750 000  6 850 000  

SDR betyder särskilda dragningsrätter (special drawing rights) och används inom GPA.35    

                                                 
32 NJA 2003 s. 82, upphandlingar under tröskelvärdet omfattas inte av direktivets direkta effekt.  
33 Se bilaga 1. 
34 NOU, vanliga frågor, (2007-01-17), http://www.nou.se/10vanl.html#3 
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5. Utomrättsliga faktorer och olika fakta 
Med utomrättsliga faktorer avses här olika påträffade faktorer som har en betydelse för den 
strukturbildning och samhällsutveckling som sker parallellt med den offentliga 
upphandlingen. Gemensamt för dessa utomrättsliga faktorer är dock att de verkar för 
kommunala och regionala obalanser. Faktorerna har delats in i politiska, ekonomiska och 
sociala faktorer trots att de från att ha en naturlig anknytning till rättsliga faktorer och till 
varandra, ibland har sådant gränsöverskridande samband och tillhörighet att de kan vara svåra 
att kategorisera. Med denna reservation har dock ett försök gjorts till kategorisering av olika 
faktorer. Med fakta avses de uppgifter i form av statistik och realiteter som påvisats i den 
litteratur som studerats genom arbetets gång. Faktorer kan beskrivas som primära och 
sekundära beroende på om de är skapande eller reaktiva till sin natur. De primära faktorerna 
utgörs av de förutsättningar som skapas genom politisk och rättslig samhällsstyrning. De 
sekundära faktorerna utgörs av ekonomiska faktorer och sociala strukturer som politik och 
rättslig styrning skapar. Alla faktorer skapar tillsammans och i interaktion med varandra 
primärt tendenser i samhället som kan beskrivas som enskilda människors och olika gruppers 
reaktiva handlingar. De sekundära effekterna innebär samhälleliga strukturer som uppkommer 
då de reaktiva handlingarna blir så omfattande att samhällsförändringar uppstår.  
 

5.1 De politiska faktorerna 
De politiska faktorerna kan beskrivas som: 
 

• Den anpassning som politiskt måste ske till gemenskapsrätten p.g.a. dess bindande 
verkan för medlemsländerna i EU, får till följd att nationell politik måste anpassas till 
gällande gemenskapsrätt för att sekundärt komma till uttryck i den nationella rätten. 

 
• Den struktur som en kommun uppvisar är till stor del resultatet av olika politiska 

beslut på olika nivåer. De politiska beslut som fattas inom olika institutioner påverkar 
såväl den kommunala som regionala utvecklingen. Det är genom politiska beslut som 
möjligheterna att såväl skapa en bättre infrastruktur som att besluta om åtgärder för att 
underlätta etablering av nya företag sker.36 

 
• Det faktum att fler röster finns att politiskt vinna i befolkningstäta storstads- och 

tillväxtområden än i de mindre kommunerna, motverkar en 
resursfördelningsutjämning till förmån för de mindre kommunerna. Som ett tydligt 
exempel detta kan förslaget på sänkt fastighetsskatt och skattetak på markvärde 
utgöra. Detta förslag innebär att fastighetsägarna inom de attraktiva områden som 
uppnått höga marknadspriser genom sitt fördelaktiga läge till marknad och arbeten i 
storstads- och tillväxtområden kommer att vara vinnarna om det politiska förslaget 
antas genom lagstiftning. Storstads- och tillväxtområdenas fördelar kan belysas genom 
att de allt högre taxeringsvärden37 för fastigheter som blir följden av stigande 
marknadspriser i tillväxtområden ofta kan överstiga de tak som sätts på en fastighets 
markvärde, vilket ensidigt gynnar dessa områden. Redan taxeringsvärdets 

                                                                                                                                                         
35 Betyder Government Procurement Agreement och avser avtal avseende offentliga upphandlingar inom ramen 
för världshandelsavtalet (WTO). I Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling anges 
motvärdet i svenska kronor av såväl särskilda dragningsrätter som euro. Genom att upphandla i enlighet med 
LOU följer den upphandlande enheten normalt även GPA-avtalet.  
36 Jörgensen Erika, Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet, s 80. 
37 Taxeringsvärdet skall motsvara 75 procent av marknadsvärdet. 
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konstruktion i sig, d.v.s. att återspegla 75 procent av marknadsvärdet gynnar i krontal 
ägaren till en fastighet med ett högt marknadspris i större utsträckning än den gynnar 
ägaren av en fastighet med ett lågt marknadsvärde. Sänkt fastighetsskatt och skattetak 
på markvärden skapar således drivkraft för att urbaniseringen och 
befolkningskoncentration kring storstäder och tillväxtområden skall fortgå, och 
troligen öka.   

 
• Det större politiska inflytande som större kommuner får i regionalpolitiska 

sammanhang genom jämförelsevis fler representanter än små kommuner i regionala 
samverkansorgan av olika slag.  

 
 

5.2 De ekonomiska faktorerna 
Några av de ekonomiska faktorerna kan beskrivas som följer: 
 

• En nationellt låg inflation sedan början på 90-talet som kan ses som ett resultat av 
gemenskapsrättens konvergenskriterier, där bl.a. en låg inflation är ett av dessa 
kriterier. Eftersom en stats inflation är beräknad på händelser som utspelas över hela 
staten innebär detta faktum att det kan råda tillväxt och en allmän prisstegring 
(inflation) inom vissa regioner och kommuner samtidigt som andra regioner och 
kommuner påvisar det motsatta d.v.s. fallande priser (deflation). Om man då vill 
uppnå en så hög produktion som möjligt inom en stat utan att överskida satta 
nationella inflationsmål så innebär denna ekonomiska realitet en struktur som stödjer 
ett bestående strukturmönster med tillväxtregioner och 
deflationsregioner/lågtillväxtregioner.  

   
• Generellt sett så är ett litet företag i en liten kommun i större utsträckning beroende av 

offentlig upphandlig än ett litet företag i en stor kommun. Detta för att det 
kundunderlag som utgörs av privatkunder i sig är betydligt större i den stora 
kommunen och därför kan innebära en tillräcklig omsättning och vinst för företaget. 

 
• Att en större försäljningsvolym ger lägre inköpspriser som resulterar i både större 

vinstmarginal och bättre konkurrenskraft. Detta påverkar företagens val av 
placeringsort, vilket gör att ett företags etablering till en större ort i relation till en 
mindre (generellt sett) är att föredra utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv.  

 
• Att utbyggnaden av infrastruktur och kommunikationer är av vikt för såväl inköp som 

varuleveranser och kostnader för dessa.  
 
• Tillgången på utbildad och arbetsför arbetskraft är en bidragande orsak till valet av ett 

företags etableringsort. 
 

• Den geografiska plats som regionen eller kommunen har påverkar både 
fraktkostnader och den miljöbelastning som frakterna åstadkommer. Även 
befolkningsmängden inom regionen eller kommunen är av miljömässig vikt då en 
större beställning av en viss vara utifrån en lokal efterfrågan leder till färre antal 
transporter än vad styckegodstransporter gör.   
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5.3 Sociala faktorer 
De idealtyper38som valts (målrationell handling och social relation) grundar sig på mänskligt 
handlande. Idealtyper skapade Max Weber39 för att genom olika begrepp främst förklara 
ekonomi och samhälle. De ska i detta arbete ses som sekundära faktorer vilka utvecklas från 
tendenser till sekundära effekter beroende på omfång. 
 

• Målrationell handling – innebär att individen överväger olika valmöjligheter för att nå 
ett uppställt och eftersträvat mål. Rationaliteten i handlingen bygger på rationellt 
kalkylerande av handlingens konsekvenser.40  

 
• Social relation – Begreppet symboliserar flera individers handlande och innebär att 

varje individ tar de andras handlande i beaktning och orienterar sitt handlande 
därefter. 

 
• Mänskliga behov – Behov som grundar sig i människans: fysiologiska behov, 

trygghetsbehov, kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov samt 
självförverkligande. Människan är en social varelse och har därför olika behov som 
behöver tillfredsställas. Otillfredsställda behov utlöser energi och aktivitet hos 
människan. De olika behoven varierar individuellt.41 Eftersom de fysiologiska 
behoven och trygghetsbehoven tillhör människans grundläggande behov så är det de 
som påverkar våra handlingar i störst utsträckning.  

 
  
 

5.4 Demografiska fakta 
Sverige har i genomsnitt 22 invånare per kvadratkilometer. I Stockholms län är 
invånartätheten ca 290 invånare per kvadratkilometer medan den i Norrbottens län är tre 
invånare per kvadratkilometer.42 Att befolkningen koncentreras till europeiska storstads- och 
tillväxtregioner är ett resultat av ekonomiska faktorer, och av att många unga människor och 
invandrare flyttar in till storstäderna.43 I dag bor ungefär hälften av landets befolkning i de tre 
storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne.44 Studerar man åldersstrukturen i 
landets kommuner så ser man att det främst är kommuner i Norrlands inland och i östra 
Småland som har en hög andel invånare som är över 65 år. En utveckling som har inneburit 
att många mindre tätorter inte längre kan erbjuda en grundläggande service.45  
 
 
 

                                                 
38 Idealtyp är en rent mental konstruktion som forskaren använder sig av för att närma sig den komplexa och 
faktiska verkligheten.  
39 Tysk sociolog som var en av 1900 – talets inflytelserikaste samhällstänkare och var verksam mellan 1864-
1920. 
40 Boglind Anders, Eliaeson Sven, Månson Per, Kapital, rationalitet och social sammanhållning, s 152. 
41 Bruzelius, Lars & Skärvad, Per-Hugo. Integrerad organisationslära, s 290-291. 
42 Pettersson Olof, Kommunalpolitik, s 64. 
43 Jörgensen Erika, Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet, s12. 
44 Pettersson Olof, Kommunalpolitik, s 66. 
45 Jörgensen Erika, Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet, s 13. 
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5.5 Olika samband mellan kommuners struktur och demografisk 
utveckling  
De kommuner som expanderar drar däremot till sig unga människor, vilket i sin tur genererar 
ett födelseöverskott. En ung befolkningsstruktur leder i förlängningen till en fortsatt tillväxt.46 
När man vill få människor i arbetsför ålder att flytta till en kommun är det viktigt att det finns 
en bred arbetsmarknad med yrken som kräver olika kompetensnivåer samtidigt som även 
livsmiljön är en betydelsefull faktor vid ett flyttningsbeslut.  
 
När man vill förbättra den regionala och kommunala utvecklingen är det därför viktigt att 
framstå som ett attraktivt alternativ både för företag och människor.47 Det innebär att varje 
kommun i konkurrens med andra kommer att verka för att just den ska anses vara det valbara 
alternativet, vilket i sig talar för att det är de större kommunerna som är vinnarna då de 
resursmässigt kan erbjuda såväl en bred arbetsmarknad som större valmöjligheter och utbud 
på fritiden för den enskilda människan.  
 
 

5.6 Länsstyrelsens samordnade roll 
Dessa olika förutsättningar mellan kommunerna i sig påverkar om en enskild kommun 
kommer att vara en in- eller utflyttningskommun. Om denna utveckling i sig inte är ett 
politiskt och statligt mål så ställs det stora krav på de olika länsstyrelserna för att motverka 
kommunala obalanser inom respektive regioner.  ”Enligt länsstyrelseinstruktionen skall 
länsstyrelsen ”främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd”. Länsstyrelsen har en 
samordnande roll för staten, landstinget och kommunerna inom länet. Till länsstyrelsens 
viktigaste uppgifter hör regional utveckling, miljö, lantbruk, naturvård, trafik och 
civilförsvar.48 Här kan göras den kommentaren att innebörden av lydelsen ”att främja en 
regional utveckling” är oklar. Om detta kan likställas med att gynna en tillväxtkommun i en 
region i samma utsträckning som utflyttningskommuner i samma region, eller främja ett 
resultat där t.ex. en tillväxtkommun gynnas mer än vad som motsvaras av negativ tillväxt i 
andra kommuner är dock tveksamt. Naturligtvis så kan en länsstyrelse påvisa en regional 
utveckling om t.ex. en tillväxtkommuns utveckling överskrider den negativa tillväxt som 
andra utflyttningskommuner genererar, frågan är bara om det är detta som är syftet med 
ordalydelsen enligt länsstyrelseinstruktionen.  
 
 
 

5.7 Tendenser och demografiska förändringsmönster 
”Flera utvecklingstendenser gör sig gällande. En sådan är internationaliseringen, i synnerhet 
den europeiska integrationen. Därmed tillkommer en övernationell beslutsnivå med växande 
makt. En annan tendens är att den centrala statsmaktens relativa betydelse minskar. 
Ytterligare ett utvecklingsdrag är den europeiska regionalismen, som innebär att regionernas 
ställning stärks. Dessutom har vissa av kommunernas och landstingens uppgifter övertagits 
av enskilda, företag, kooperativ och föreningar.”49

                                                 
46 Jörgensen Erika, Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet, s 62. 
47 Jörgensen Erika, Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet, s 13. 
48 Pettersson Olof, Kommunalpolitik, s 67. 
49 Pettersson Olof, Kommunalpolitik, s 69. 

 14  



6. Resultatdiskussion 
 
De påvisade utomrättsliga tendenser som framkommit under arbetets gång talar sitt tydliga 
språk nämligen att utflyttning sker från mindre orter till större och att befolkningen alltmer 
koncentreras till storstäder och tillväxtregioner. Dessa tendenser är resultatet av ekonomiska 
faktorer som framkommit i studien Mot strömmen – en studie om inflyttare till mindre 
kommuner50 enligt Erika Jörgensen. Ett annat faktum är att invånartätheten skiljer sig markant 
mellan den nordliga och sydliga delen av Sverige - (Norrbottens län 3st inv./kvadratkilometer 
respektive Stockholms län 290 inv./kvadratkilometer) – vilket får till följd att en tätort eller 
kommun i Norrbotten eller annat glesbefolkat län får större kostnader per invånare för att 
erbjuda en likvärdig offentlig service som Stockholms län och andra tätbefolkade län kan 
erbjuda. Kundunderlaget för olika lokala leverantörer är både mindre p.g.a. utomordentligt 
mindre befolkningstäthet och befolkningsmängd per yta, större avstånd mellan kommuner och 
orter i glesbefolkade områden samt kommuner som i sig inte har särskilt stor 
befolkningsmängd. Detta leder till att lokala leverantörer i glesbefolkade områden utifrån ett 
mindre kundunderlag och en mindre omsättning får högre kostnader för frakter, kundbesök 
och service än leverantörer i tätbefolkade områden får. Till dessa förutsättningar skall läggas 
att ålderstrukturen skiljer sig markant åt mellan glesbefolkade områden och tätbefolkade 
områden vilket jämförelsevis motverkar såväl etablerings- som överlevnadsmöjligheter för 
olika näringar som ett stort kompetensförsörjningsutbud på de mindre orterna. Skillnader i 
konsumtionsmönster i ett glesbefolkat och tätbefolkat område borde också naturligt föreligga 
genom att åldersstrukturen ser olika ut.  
 
Som tidigare påvisats under punkt 5.2 så innebär ett nationellt mått på inflation att det inom 
landet kan förekomma skillnader avseende inflationstakt, mellan olika regioner och orter. Då 
tillväxten i större utsträckning sker där befolkningsunderlaget är stort så innebär det också att 
det är i dessa områden som det största antalet väljare och politiker finns - vilket i sig gagnar 
att politiska hänsyn till regionala och kommunala skillnader inte kommer att tas - och en 
utjämning av ekonomisk ojämlikhet mellan regioner och kommuner därför inte kommer till 
stånd.  
 
Det är dessa olika fakta och skillnader som jag ansett så viktig att undersöka i syfte att ge 
arbetet en bättre samhällelig helhetsbild och för att undersöka om Lag (1992:1528) om 
offentlig upphandling genom dess förfaranderegler av generell karaktär, bidrar till såväl 
kommunal som regional obalans. Svaret på den frågan anser jag vara ja, även om den 
offentliga upphandlingen bara utgör en liten bidragande faktor i sammanhanget.  
 
Före LOU:s tillkomst hade varje kommun större möjligheter att gynna lokala leverantörer och 
på så sätt motverka lokal arbetslöshet och utflyttning. Jag anser att LOU borde ändras så att 
mindre kommuner och utflyttningsorter - vid upphandlingar under tröskelvärdena - skulle ges 
möjlighet att ta vissa lokala hänsyn, för att kunna gynna lokala leverantörer och på så sätt 
skapa bättre förutsättningar för deras existens och fortsatta existens. Om den offentliga 
upphandlingen i dessa kommuner genom undantag som är rättsligt sanktionerade i LOU 
skulle kunna gynna den lokale leverantören torde detta bidra till såväl den lokale 
leverantörens ekonomiska överlevnad, som till att dennes specifika kompetens och/eller 
service ges större möjligheter att stanna i kommunen. Dessa undantag skulle vidare motverka 
kommunala och regionala obalanser samtidigt som undantagen sannolikt skulle bidra till 
viktiga skatteintäkter för de mindre kommunerna. Utifrån detta resonemang så ligger hoppet 
                                                 
50 Arena för tillväxt & Svenska Kommunförbundet (2002), Kommunförbundets förlag, Stockholm. 
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till att det i förfrågningsunderlaget ges möjligheter till lokala hänsynstaganden, och i 
anbudsprövningen ges möjlighet till en extensivare tolkning för att på så sätt kunna anta det 
anbud som är det mest fördelaktiga för kommunen.  
Till en början kan frågan om den kommunala kompetensen innefattar att gynna lokala 
leverantörer för att motarbeta en lokal arbetslöshet och social utslagning så anser jag att 
frågeställningen kan diskuteras utifrån nationell lagstiftning: 
Rätten för en kommun att genom upphandling gynna lokala leverantörer i syfte att trygga 
arbetstillfällen och motverka arbetslöshet och social utslagning går i linje med målsättningen i 
1 kap. 2§ 2st Regeringsformen som lyder enligt följande: ” Den enskildes personliga, 
ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, 
bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.” 
Trots ovanstående grundlagtext har det med grund i prop. 1964: 185 angående riktlinjer för en 
aktiv lokaliseringspolitik, i ett rättsfall51 framkommit att näringslivets lokalisering är en statlig 
uppgift och inte en kommunal. Hur som helst så kan en frågeställning om LOU är förenlig 
med 1 kap. 2§ 2st RF, p.g.a. dess förfaranderegler som begränsar en kommuns möjlighet att 
gynna en lokal leverantör. På den frågeställningen kommer jag fram till två följande svar:  
Ja - Om man betraktar den offentliga upphandlingen enbart som ett sätt att på ett affärsmässigt 
sätt upphandla en viss kvalitet till lägsta möjliga pris, för att medborgarna ska få ut så mycket 
som möjligt av inbetalda skatter.  
Nej - om förbudet mot att gynna en lokal leverantör i LOU innebär att målen som anges i 1 
kap. 2§ 2st RF då kommer att motverkas, vilket i så fall innebär att LOU ej stämmer särskilt 
väl med grundlagen.  
Det största hindret för större möjligheter till lokala hänsynstaganden vid offentlig upphandling 
utgör dock rådande gemenskapsrätt då den antingen måste ändras eller omtolkas för att 
möjliggöra en sådan nationell lösning, varför förslaget avslutningsvis inte kan ses som 
realistiskt att genomföra. 
    
Som tidigare nämnts är huvudregeln att upphandlingen skall bedrivas affärsmässigt. 
Upphandlingen måste därför utföras objektivt genom ett förfarande som nyttjar de möjligheter 
som står till buds för att upphandlingen skall ske i konkurrens mellan olika leverantörer, en 
konkurrens som inte diskriminerar någon leverantör eller tar ovidkommande hänsyn. Såväl 
anbudsgivare, anbudssökande som anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. 
Problemet med att skapa en upphandling som tar erforderliga sociala och regionala hänsyn 
kan synliggöras genom LOU:s karaktär av generell lagstiftning utifrån en gemenskapsrättslig 
ekonomisk grundsyn. En politisk grundsyn som bygger på en nationalekonomisk tanke om en 
fri och konkurrensutsatt marknad som i princip reglerar sig själv. En jämförelse av den 
gemenskapsrättsliga ekonomiska synen kan göras genom att belysa Adam Smiths52 syn på 
ekonomisk politik. Slutsatsen som Smith kom fram till innebar att marknadsekonomin skulle 
lämnas så fri som möjligt genom att staten skulle bedriva en ”låt – gå – politik” som undvek 
att inskränka konkurrensen. Dock såg han risker för att de enskilda kapitalisterna skulle bilda 
monopol och karteller för att därigenom själva sätta konkurrensen ur spel. Staten hade därför 
som uppgift att försvara den fria konkurrensen mot kapitalisterna själva.53 Likheterna i dag 
drygt 200 år senare är slående, både på gott och ont.  
Problemet och paradoxen i lagstiftningen är dels att dess normerande effekt för offentlig 
upphandling i form av handlingsregler reglerar en del av just den marknad som anses vara fri, 
                                                 
51 RÅ 81 2:25 
52 Adam Smith (1723-1790) var professor i moralfilosofi i Glasgow och anses vara den som grundlade 
nationalekonomin som egen vetenskap. 
53 Eklund Klas, Vår ekonomi, s 99. 
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dels medverkar till att förstärka demografiska tendenser som utflyttning från mindre orter till 
storstäder och tillväxtorter, samtidigt som befolkningen i de orter som drabbas av utflyttning 
blir allt äldre och kräver allt mer service. En annan paradox är att de lokala och regionala 
förutsättningarna skiljer sig åt, vilket inte LOU tar hänsyn till, varför lagens syfte att 
samordna och likforma den offentliga upphandlingen skapar ett generellt 
upphandlingsbeteende som inte kan ta lokala, regionala eller - förutom i undantagsfall - 
sociala hänsyn.   
 
Max Webers syn på hur man skulle försöka förstå och förklara mänskliga handlingar eller 
historiska skeenden är lika aktuell idag som för ca.100 år sedan och får avsluta denna uppsats 
försök att beskriva en del av verkligheten med orden:  
 
”ansatser som gjorts för att psykologiskt tolka ekonomiska fenomen, visar i varje fall att man 
inte kan komma från en analys av människans psykologiska kvaliteter till en analys av sociala 
institutioner, utan omvänt: en grundläggande kännedom om institutionerna och en 
vetenskaplig analys av deras sammanhang är en förutsättning för att man ska kunna klargöra 
institutionernas grundvillkor och verkningar…” 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig 
upphandling  
 
 
1 § De tröskelvärden som anges i euro i 2–5 kap. Lag (1992:1528) om offentlig upphandling skall 
motsvaras av följande belopp i svenska kronor. 
 
euro  kronor 
200 000  1 826 000 
400 000  3 653 000 
600 000  5 480 000 
750 000  6 850 000 
5 000 000      45 670 000 
 
 
 
 
2 § De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2–5 kap. lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor. 
sdr  kronor 
130 000  1 253 000 
200 000  1 928 000 
400 000  3 856 000 
5 000 000      48 211 000 
 
Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 
2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter. 
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