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Sammanfattning

Genom traditionell juridisk metod har avsikten med den här uppsatsen varit att förmedla 
en översikt över lagstiftningen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn.
Med begreppet offentlig upphandling avses de åtgärder som en upphandlande 
myndighet vidtar i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, 
tjänster eller byggentreprenader. Bestämmelserna om offentlig upphandling betraktas 
ofta som komplicerade. I den här uppsatsen har perspektiven igår, idag och imorgon 
därför tillämpats för att klargöra dessa bestämmelser samt för att ge viss kunskap om 
rättsområdet. Enhetliga regler för statliga myndigheters upphandlingar utfärdades redan 
under slutet av 1800-talet. Reglerna har sedan dess genomgått flera förändringar och 
moderniserats. De regler som idag är gällande finns i lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling, LOU. Lagen säkerställer att den offentliga sektorn använder skattemedlen 
på bästa sätt genom att konkurrensutsätta sina inköp. Bestämmelserna i lagen förbjuder
bland annat att högre krav än nödvändigt ställs samt kräver att upphandlingsprocessen 
är förutsägbar, tydlig och öppen. Vilka upphandlingsregler i LOU som skall tillämpas 
beror bland annat på vad som skall upphandlas och värdet på upphandlingskontraktet. 
Skillnaderna mellan bestämmelserna i LOU är dels beroende på om föremålet för en 
upphandling är en vara, en tjänst eller en byggentreprenad, dels beroende på om 
kontraktets värde överstiger det tillämpliga tröskelvärdet eller ej.



Förkortningar och begrepp1

Ds Departementsserie

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

EFTA European Free Trade Association

EG Europeiska Gemenskapen

EMU (Europeiska Unionens) Ekonomiska och Monetära Union

EU Europeiska Unionen

GPA Government Procurement Agreement

KKV Konkurrensverket

LOU Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

LUF Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster

SOU Statens offentliga utredningar

UF Upphandlingsförordning (1986:366)

UR Kommunalt Upphandlingsreglemente

WTO World Trade Organization

ÄLOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling

Anbudsgivare: den som lämnar ett anbud vid en upphandling

Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna ett anbud vid urvalsupphandling, 
selektiv eller förhandlad upphandling.

A-tjänster: avser sådana tjänster som av tradition ansetts väl lämpade för 
gränsöverskridande handel. A-tjänsterna är förtecknade i LOU:s andra bilaga.

B-tjänster: avser sådana tjänster som av tradition ansetts mindre väl lämpade för 
gränsöverskridande handel. B-tjänsterna är förtecknade i LOU:s tredje bilaga. 

Byggentreprenad: utförande eller både projektering och utförande av arbete som kan 
hänföras till en verksamhet som anges i LOU:s första bilaga, eller ett byggnads- eller 

                                               
1 Begreppen är definierade utifrån lagtext, 2 kapitlet LOU (2007:1091) samt utifrån boken 
Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008.



anläggningsarbete i sin helhet, vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk eller 
ekonomisk funktion.

Byggnadsverk: är i upphandlingssammanhang det samlade resultatet av bygg- och 
anläggningsarbeten om resultatet av dem självständigt kan utgöra en teknisk eller 
ekonomisk funktion.

Direktupphandling: ett upphandlingsförfarande som förekommer vid upphandling 
under tröskelvärdena och som inte är förenat med några särskilda formkrav.

Förenklat förfarande: ett upphandlingsförfarande för upphandlingar under 
tröskelvärdena som innebär att alla intresserade leverantörer får lämna anbud. Då 
anbuden inkommit till den upphandlande myndigheten genomförs en kvalificering av 
leverantörerna och en utvärdering av anbuden. Den upphandlande myndigheten får 
förhandla med anbudsgivarna.

Förfrågningsunderlag: underlag för anbud som en upphandlande myndighet 
tillhandahåller en leverantör.

Förhandlat förfarande: ett upphandlingsförfarande för upphandlingar över 
tröskelvärden med, eller i vissa fall utan, annonsering där leverantörer får ansöka om att 
få lämna anbud. Då anbuden inkommit till den upphandlande myndigheten genomförs 
en kvalificering, därefter bjuds vissa leverantörer in att lämna anbud och tar upp 
förhandling med en eller flera av dem.

Försörjningssektorer: används som samlingsnamn på de organisationer (upphandlande 
enheter) som till följd av att de bedriver viss verksamhet (vatten, energi, transporter och 
posttjänster) skall tillämpa bestämmelserna i LUF.

Klassiska sektorn: används som samlingsnamn på de organisationer (upphandlande 
myndigheter) som till följd av att de utgör en del av, eller står under väsentligt 
inflytande av, offentlig sektor skall tillämpa bestämmelserna i LOU.

Koncession: avser ett kontrakt av samma slag som ett byggentreprenadkontrakt men 
som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja anläggningen.

Kontrakt: avser ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som antingen sluts mellan 
en eller flera upphandlande myndigheter eller en eller flera leverantörer. Kontraktet 
avser utförande av en byggnadsentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av 
tjänster. För att kontraktet skall vara giltig krävs att det är undertecknat av parterna eller 
signerat av dem med en elektronisk signatur.

Leverantör: avser den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför 
byggentreprenader.

Offentligt styrda organ: sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt 
bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas 
intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. 
Vidare krävs: 

1. att organet till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting 
eller en upphandlande myndighet



2. att dess verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller 
en upphandlande myndighet, eller

3. att mer än halva ledamöterna i organets styrelse eller motsvarande ledningsorgan 
är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.

Offentlig upphandling: avser de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 
syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 
byggentreprenader.

Ramavtal: avser ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 
och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av 
kontrakt under en given tidsperiod.

Selektivt förfarande: avser ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få 
delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att 
deltaga får lämna ett anbud. Det selektiva förfarandet är ett upphandlingsförfarande för 
upphandling över tröskelvärdena. 

Teknisk specifikation: förfrågningsunderlagets beskrivning av kraven på en varas eller 
tjänsts egenskaper eller en beskrivning på de tekniska föreskrifter som anger de 
egenskaper som krävs av ett material som skall användas i en byggentreprenad. 

Tröskelvärden: avser de gränsvärden som avgör vilka bestämmelser i LOU som skall 
tillämpas vid en viss upphandling.

Upphandlande myndighet: statliga och kommunala myndigheter som är skyldiga att 
tillämpa bestämmelserna i LOU.

Upphandlande enhet: de statliga, kommunala och andra myndigheter samt beslutande 
församlingar i kommuner och landsting som är skyldiga att tillämpa bestämmelserna i 
LUF.

Urvalsförfarande: ett upphandlingsförfarande för upphandling under tröskelvärdena, 
med föregående annonsering där alla leverantörer får ansöka om att lämna anbud. Då 
anbuden inkommit till den upphandlande myndigheten genomförs en kvalificering av 
anbudssökandena och därefter bjuder myndigheten in vissa av dem för att lämna anbud. 
När anbuden inkommit genomför myndigheten sedan en utvärdering av dessa. Den 
upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera av anbudsgivarna. 

Utvärderingskriterier: de kriterier som, vid utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet, skall användas för att fastställa vilket anbud som skall antas. 

Öppet förfarande: ett upphandlingsförfarande över tröskelvärdena, med föregående 
annonsering där alla leverantörer får lämna anbud. Efter att anbuden inkommit till den 
upphandlande myndigheten genomförs en kvalificering av leverantörerna och en 
utvärdering av anbuden. 

Överviktsprincipen: en princip som används för att särskilja varu- och tjänstekontrakt 
respektive kontrakt som avser A- och B-tjänster. Principen innebär att det, om ett 
kontrakt omfattar flera delar, är den del av kontraktet som står för den övervägande 
delen av det totala kontraktsvärdet som avgör vilken typ av kontrakt det skall anses 
vara. (Principen kan även användas vid upphandlingar som görs för flera verksamheter 



som tillhör den klassiska sektorn och verksamheter som tillhör försörjningssektorerna, 
då för att avgöra vilket regelverk som skall tillämpas.) 
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1. Inledning

Offentlig upphandling omsätter inom EU-området mycket höga belopp. Enligt en 
forskningsrapport från 2006 bedömdes de offentliga inköpen i Sverige uppgå till mellan 
450 och 535 miljarder kronor. Den offentliga upphandlingen motsvarar därmed mellan 
15 till 18 procent av bruttonationalprodukten.2 Offentlig upphandling är således en
betydelsefull funktion för samhället och samhällsekonomin. Lagstiftningen om offentlig 
upphandling syftar till att säkerställa att den offentliga sektorn använder de svenska 
skattemedlen på bästa sätt genom att konkurrensutsätta sina inköp av varor, tjänster och 
byggentreprenader. Det är därför ytterst viktigt att det offentliga upphandlingsrättsliga 
regelverket efterlevs.

Den moderna svenska lagstiftningen för offentlig upphandling inom den klassiska 
sektorn bygger på flera bestämmelser från EG-rätten. Lagstiftningen förklaras vara ett 
eget rättsområde som befinner sig i gränslandet mellan civilrätt och förvaltningsrätt. 
Rättsområdet benämns ibland med begreppet kommersiell förvaltningsrätt. Detta 
eftersom lagstiftningen reglerar hur den offentliga sektorn skall agera vid transaktioner 
på den kommersiella marknaden. 

1.1. Syfte

Syftet med den här uppsatsen på D-nivå på det rättsvetenskapliga programmet vid Luleå 
Tekniska Universitet är att förmedla en översikt över lagstiftningen om offentlig 
upphandling inom den klassiska sektorn. Uppsatsen syftar även till att belysa det 
historiska perspektivet och den förväntade framtida utvecklingen på området. Genom en 
viss inblick i rättspraxis syftar uppsatsen till att belysa problematik under den offentliga 
upphandlingsprocessen, framförallt när det gäller skillnaden mellan urvals- och 
tilldelningskriterier. 

Bestämmelserna om offentlig upphandling betraktas ofta som komplicerade och 
rättsområdet anses vara svårtillgängligt. För att undvika att rättsområdet skall kännas 
komplicerat avser uppsatsen att ge kunskaper som grundar sig på historiken bakom och 
syftet med lagstiftningen för att således kunna överblicka och förstå systematiken i 
regelverket. 

Aktuella frågeställningar som jag kommer att besvara i uppsatsen är:

 Hur ser lagstiftningen ut som reglerar offentlig upphandling inom den klassiska 
sektorn?

 Hur har lagstiftningen som reglerar offentlig upphandling inom den klassiska 
sektorn vuxit fram?

 Hur definieras skillnaden mellan urvalskriterier och tilldelningskriterier?

 Vilka möjliga förändringar kan vi förvänta oss på rättsområdet i framtiden?

                                               
2 Konkurrensverkets yttrande Dnr (410/2009) 
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Upphandling/Yttranden_2009/09-0410.pdf 2010-01-25
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1.2. Metod

Den arbetsmetod som jag använt mig av under arbetet med uppsatsen är traditionell 
juridisk metod. Jag har således studerat lagar, praxis, förarbeten samt den doktrin som 
finns på området.

1.3. Avgränsning

Då uppsatsens syfte är att undersöka det offentliga upphandlingsförfarandet och skapa 
en allmän överblick av detta kommer jag endast att belysa upphandlingen för den 
klassiska sektorn och bortse från försörjningssektorerna. Detta innebär att jag kommer 
att begränsa mig till att endast se till LOU och inte till lag (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. Det som främst skiljer 
de olika upphandlingslagarna är att de tillämpas på två olika sektorer. Lagarna 
innehåller många gemensamma bestämmelser, vilket gör att även LUF till viss del 
kommer att omnämnas i uppsatsen. 

Det finns vid sidan om LOU bestämmelser i andra lagar som kan komma att påverka 
offentlig upphandling inom den klassiska sektorn. Jag har dock valt att avgränsa mig 
från att belysa dessa då de lagbestämmelser som kommer att ligga till grund för 
uppsatsen är bestämmelserna i LOU.

Vid författandet av uppsatsen har jag även valt att avstå från någon djupare analys av 
EG-rättsliga bestämmelser. Uppsatsen innehåller olika avsnitt där EG-rättsliga 
bestämmelser och dess innebörd på offentliga upphandlingar belyses endast översiktligt. 

1.4. Disposition

Uppsatsens disposition följer utvecklingen av rättsområdet. Uppsatsen innehåller
således avsnitt som ser till offentliga upphandlingars utveckling ifrån perspektiven igår, 
idag och imorgon.

Uppsatsen börjar, efter detta kapitel, med en överblick av den offentliga upphandlingens 
historiska utveckling. Sedan följer flera avsnitt (avsnitt 3, 4, 5 och 6) som förtydligar 
hur förfarandet för offentliga upphandlingar ser ut och vilka regler som måste beaktas 
vid ett upphandlingsförfarande. Därefter kommer ett avsnitt som ser till framtida 
aspekter och vad som kan komma att påverka offentlig upphandling i framtiden. Efter 
det framåtblickande avsnittet kommer ett avsnitt som lyfter fram problematiken 
gällande skillnaden mellan urvals- och tilldelningskriterier. Uppsatsen avslutas därefter 
med ett avsnitt innehållande personliga synpunkter och tankar.
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2. Historik

Enhetliga regler för de statliga myndigheternas upphandling utfärdades redan under 
slutet av 1800-talet. Reglerna som förelåg var detaljerade och präglades framförallt av 
stark formbundenhet. De avsåg att tillgodose den grad av affärsmässighet som svarade 
mot föreliggande krav och att garantera objektivitet och offentlighet. Reglerna föreskrev 
bland annat att svenska varor skulle åtnjuta företräde före utländska varor.3

2.1. Utvecklingen på 1900-talet

Under 1920-talet utfärdades nya bestämmelser vars syfte var att anpassa upphandlingar 
till den utveckling som hade skett inom affärslivet. Genom de nya bestämmelserna blev 
förhållandet mellan svenska och utländska varor mer bestämt. Svenska varor skulle 
enligt de nya bestämmelserna äga företräde om de var av erforderlig beskaffenhet. 
Undantag från bestämmelserna kunde medges av den svenska kungen om det inte 
förelåg särskilda omständigheter. Vidare innehöll bestämmelserna riktlinjer för olika 
typer av svenska varor. I fråga om varor som tillverkats i Sverige gavs nämligen 
företräde för sådana varor som hade tillverkats med svenska råvaror och innehöll 
svenskt material. Att en inhemsk produktion upprätthölls skulle myndigheterna särskilt 
beakta. Om upphandlingar kunde medverka till att en viss näringsverksamhet eller att 
arbetslöshet inom landet förhindrades skulle särskild hänsyn tas från myndigheterna.4

Fram till mitten av 1900-talet angav alla bestämmelser om upphandling i princip att 
svenska varor skulle äga företräde framför utländska. I och med 1952 års 
Upphandlingskungörelse skärptes dock kravet på affärsmässighet, då bland annat 
preferensen för svenska varor togs bort och det istället föreskrevs att 
sysselsättningssituationen inte fick påverka besluten bakom myndigheternas inköp.5

1973 kom nya bestämmelser om offentlig upphandling genom Upphandlings-
kungörelsen (1973:600). Den nya lagen byggde på principer om affärsmässighet, 
offentlighet och rättssäkerhet. Det var endast affärsmässiga bedömningar som fick ligga 
till grund för myndigheters beslut i upphandlingsärenden. Företrädet som svenska varor 
ägt framför utländska varor var således inte längre gällande. I proposition (1973:73) 
som föregick lagstiftningen föreskrevs att principen om affärsmässighet skulle vara 
vägledande då den, från en samhällsekonomisk synpunkt, skapade den mest 
fördelaktiga upphandlingen. Principen ansågs även vara den mest gynnsamma ur en 
samhällsekonomisk synpunkt. Förutsättningen, som presenterades i propositionen, var 
att konkurrens skulle föreligga mellan olika leverantörer.6 Vad som inbegreps i 
affärsmässigheten var dock svårt för myndigheterna att entydigt besvara. Avvägningar 
av relevanta omständigheter skulle göras i varje särskilt fall och myndigheterna kom att 
bedöma upphandlingen enbart som en affärstransaktion. Myndigheterna skulle uppträda 
så att de med full kraft kunde hävda statens intressen och således göra fördelaktiga 
upphandlingar. Viktigt för myndigheternas upphandlande var att de skulle medverka till 
att statsmakternas uppställda mål för samhällets utveckling uppnåddes.7

                                               
3 Handbok i offentlig upphandling. Georg Linder. 1996. sid. 13
4 A.a. sid. 13
5 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 23
6 Proposition (1973:73) sid. 1 ff.
7 Handbok i offentlig upphandling. Georg Linder. 1996. sid. 15
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Under 1980-talet skedde vissa förändringar i lagstiftningen och Upphandlings-
kungörelsen ersattes av Upphandlingsförordningen (1986:366), UF.8 Den redigering av 
bestämmelserna som skedde var framförallt av administrativ karaktär och syftade till att 
ge en bättre överblick över regelverket i dess helhet.9 I UF angavs endast huvudregler 
för hur upphandlingsverksamhet skulle bedrivas. Vid sidan om de huvudregler som 
lagen stadgade skulle dåvarande Riksrevisionsverket utfärda kompletterande 
föreskrifter.10 Det var endast den statliga upphandlingen som reglerades genom UF. I 
och med att UF trädde i kraft lagstiftades dock även regler för den kommunala 
upphandlingen. Kommunförbundet och Landstingsförbundet hade rekommenderat
primärkommunerna respektive landstingen att tillämpa ett regelsystem som skulle avse 
en kommunal upphandling. Förbundens rekommendationer ledde till det kommunala 
Upphandlingsreglementet, UR. Bestämmelserna i UR anslöt sig i allt väsentligt till de 
statliga bestämmelserna i UF. De skillnader som förelåg mellan regelverken var 
framförallt motiverade skillnader mellan statliga och kommunala förhållanden.11

2.2. Utvecklingen på 1990-talet

Tidigt under 1990-talet bemyndigade Regeringen Finansdepartement att tillsätta en 
arbetsgrupp vars uppgift skulle vara att framlägga ett förslag till ny författningsreglering 
av den offentliga upphandlingen. Anledningen bakom önskan om en 
författningsreglering var de krav som skulle ställas på Sverige som en följd av EES-
avtalet. Vid tidpunkten ingick Sverige i den Europeiska frihandelssammanslutningen, 
EFTA. Mellan EFTA och EU hade förhandlingar om en samarbetsöverenskommelse 
skett och resultatet av dessa förhandlingar var EES-avtalet. Sverige behövde därmed en 
lagstiftning på området som skulle motsvara de regler som gällde inom det Europeiska 
ekonomiska samarbets-området, EES.12

Det som låg till grund för den svenska arbetsgruppens arbete var de direktiv som 
reglerade offentlig upphandling inom EU samt det material som uppkommit vid 
förhandlingarna mellan EFTA och EU. Arbetsgruppen bestod av företrädare från 
Utrikes-, Finans-, Närings- och Civildepartementen, Riksrevisionen, Kommun-
kollegium samt Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Resultatet som 
arbetsgruppen slutligen presenterade var två departementsserier13, i vilka förslag om en 
ny lagstiftning för offentlig upphandling framlades, lagen om offentlig upphandling, 
ÄLOU.14

Departementsserierna och förslaget om en ny lagstiftning ledde till att Regeringen 
publicerade en proposition. I proposition (1992/93:88) föreslogs ett nytt regelverk för 
den offentliga upphandlingen i Sverige som en följd av EES-avtalet. Medlemskapet i 
EFTA och EES-avtalet gjorde att Sverige åtagit sig att införa nya regler som motsvarade 
de bestämmelser som fanns i EU om offentlig upphandling inom den inre marknaden. 
EES-avtalet omfattade 129 artiklar, ett antal protokoll och cirka 1500 EG-rättsakter som
efter nödvändiga anpassningar hade angivits i bilagor till avtalet.15 Propositionen 

                                               
8 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 23
9 Handbok i offentlig upphandling. Georg Linder. 1996. sid. 17 f.
10 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 23 f. 
11 Handbok i offentlig upphandling. Georg Linder. 1996. sid. 17 f.
12 A.a. sid. 20
13 Ds (1992:4) och Ds (1992:62)
14 Handbok i offentlig upphandling. Georg Linder. 1996. sid. 20 f. 
15 EES-avtalets bilagor med rättsakter. Europeiska Ekonomiska samarbetsområdet. 1992
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föreslog att EES-avtalets regelverk i stort skulle transformeras till svensk rätt och 
således utgöra lagen om offentlig upphandling.16

Den 1 januari 1994 trädde lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, ÄLOU, i kraft.
Lagens främsta syfte var att i enlighet med EES-avtalet införliva EG-direktiv för 
värdemässigt större offentliga upphandlingar. De grundläggande principerna enligt EG-
direktiven och den nya lagstiftningen menades dock inte skilja sig stort från vad som 
hade gällt i UF och UR.17 Upphandlingar skulle fortfarande ske affärsmässigt, med ett 
sökande av konkurrens samt genomföras och avslutas utan att ovidkommande hänsyn 
togs.18

2.2.1. EU och dess påverkan

Under hösten 1994 hölls den femte folkomröstningen i svensk historia. 
Folkomröstningen gällde ett svenskt medlemskap i den Europeiska Unionen, EU. 
Omröstningen var rådgivande men de svenska partierna hade i förväg lovat att följa 
valresultatet. Väljarna kunde antingen rösta Ja eller Nej till ett medlemskap i EU. Ja-
sidan segrade med 52,3 % av rösterna mot nej-sidans 46,8 % av rösterna. Två månader 
efter folkomröstningen blev Sverige en av medlemsstaterna i EU.19

EU består idag av 27 medlemsländer och vägen till det moderna EU har varit lång och 
innehållsrik. Allt började med ett samarbete om kol- och stålproduktion mellan sex 
länder i Västeuropa. Samarbetet växte till en gemensam marknad med fri rörlighet för 
varor, tjänster, personer och kapital. Samarbetet fick namnet Europeiska Gemenskapen, 
EG. I och med att samarbetet växte utvecklades en omfattande jordbrukspolitik och en 
enad handelspolitik fördes. Under 70-, 80- och 90-talet utvidgades EG med fler 
medlemsstater och samarbetet utvidgades till att även omfatta frågor som låg utanför 
den rent ekonomiska sfären.  Det rörde sig bland annat om ett utrikespolitiskt samarbete 
för att få EG-länderna att tala med en enad röst i internationella sammanhang. Alla de 
olika delarna i det europeiska samarbetet fördes 1993 samman under ett och samma tak 
då den Europeiska Unionen, EU, bildades.  Samarbetet inom EU byggde på tre 
huvuddelar, de så kallade tre pelarna. Den första pelaren bestod av två gemenskaper; 
Europeiska gemenskapen, EG, och Europeiska atomenergigemenskapen, Euroatom. 
Den andra pelaren bestod av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, GUSP 
och den tredje pelaren bestod av det polisiära och straffrättsliga samarbetet mellan 
medlems-staterna.20

EU står just nu inför en förändring. Anledningen till förändringen är Lissabon-fördraget 
som trädde i kraft den 1 december 2009. Fördraget syftar bland annat till att skapa ett 
mer effektivt, mer modernt och mer demokratiskt EU. Innebörden av fördraget är bland 
annat nya beslutsregler i ministerrådet, fler Europaparlamentariker och en fast 
ordförande för stats- och regeringschefernas toppmöten. Innehållet i fördraget liknar till 
stor del det som tidigare har funnits i EU:s konstitutionella fördrag. Genom Lissabon-
fördraget slopas dock tanken på en enda konstitutionell text för hur hela EU skall 
fungera. Lissabon-fördraget förklaras vara ett ändringsfördrag som skall reformera och 

                                               
16 Prop. (1992/93:88) sid. 1
17 Offentlig upphandling – en handbok. Lena Hellgren m.fl. 1995. sid. 2:2
18 Lag om offentlig upphandling. Landstingens upphandlig och EU. Landstingsförbundet. 1995. sid. 7
19 Regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/sb/d/2467/a/13454 2010-01-25
20 EU-upplysningen Sveriges Riksdag http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Historik/
2010-01-25
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koppla samman de redan gällande reglerna i EG- respektive EU-fördraget. EG-fördraget 
har sedan inträdet av Lissabon-fördraget bytt namn till ”Fördraget om unionens 
funktionssätt” (framöver kommer dock fördraget ändock benämnas som EG-fördraget). 
En av följderna med Lissabon-fördragets ikraftträdande är att EU blivit en juridisk 
person. Begreppet EG försvinner således i och med att ikraftträdandet av Lissabon-
fördraget leder till att EU:s pelarstruktur försvinner. En följd av detta är bland annat att 
EG-domstolen kommer att byta namn till Europeiska unionens domstol (framöver 
kommer dock begreppet EG-domstol att användas).21

Rom-fördraget (EG-fördraget) undertecknades 1957 i Rom. Fördraget innehåller de 
grundläggande bestämmelserna för EG. I EG-fördraget har andra fördrag införlivats 
under åren som en följd av den successiva utveckling som skett inom EG och EU. Ett av 
de grundläggande syftena med fördraget var att skapa en gemensam inre marknad med 
gränsöverskridande handel. I EG-fördraget införlivades därför bestämmelser som de så 
kallade fyra friheterna. De fyra friheterna är fri rörlighet för personer, varor, tjänster och 
kapital. Till de fyra friheterna inkluderas även den fria etableringsrätten.22

Även om EG-fördraget fick bestämmelser om de fyra friheterna finns det inga 
uttryckliga bestämmelser om offentlig upphandling eller upphandling i försörjnings-
sektorerna i fördraget.23 Inte heller inom ramen för EG-fördragets konkurrensregler 
behandlas offentlig upphandling, dock föreligger ett nära samband med rättsområdet. 
Sambandet är synligt i bland annat bestämmelser om diskriminering mot företag i annat 
EU-land utifrån nationalitetsskäl. Bestämmelserna strider mot fördragets grundprinciper 
och träffas av förbudet mot åtgärder med motsvarande verkan såvitt det gäller varor och 
motsvarande regler för tjänster i artikel 28 och 49. För att säkerställa att större 
upphandlingar bedrivs i medlemsstaterna i former som säkerställer en öppen konkurrens 
har ministerrådet genom direktiv byggt upp ett omfattande regelverk. Företag inom hela 
EU kan delta på lika, objektiva villkor och riskerar inte ovidkommande hänsynstagande 
genom det uppbyggde regelverket. Reglerna bygger till stor del på det internationella 
avtalet GPA, Government Procurement Agreement, som ingicks inom ramen för WTO, 
World Trade Organization.24

                                               
21 EU-upplysningen Sveriges Riksdag http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-
historik/Historik/Utvidgning-och-nytt-fordrag-med-forhinder/  2010-01-25
22 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 25
23 A.a. 25 f. 
24 Europarättens grunder. Bernitz och Kjellgren. 2007. sid. 349 f. 
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3. En översikt av LOU 

Vid årsskiftet 2007/2008 upphörde den äldre versionen av lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling, ÄLOU, att gälla. Samtidigt som ÄLOU upphörde att gälla så 
trädde den nya versionen av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, och 
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, LUF, i kraft.25

LOU avsåg att reglera den klassiska sektorn och idag reglerar LOU förfaranden för 
offentlig upphandling som görs av myndigheter, kommuner, landsting samt bolag, 
föreningar, delägarförvaltningar, samfälligheter och stiftelser som tillgodoser ett behov i 
det allmännas intresse under förutsättning att behovet inte är av kommersiell eller 
industriell karaktär. Förenklat kan således sägas att LOU reglerar offentliga 
upphandlingar som genomförs av offentligt styrda organ.26

I propositionen (2006/07:128) som föregick lagstiftningen föreslogs att två nya lagar 
skulle ersätta ÄLOU. Lagförslagen hade sin huvudsakliga grund i två nya EG-direktiv. 
Inom EU-kommissionen hade nämligen de gamla upphandlingsdirektiven som låg 
bakom ÄLOU setts över och resulterat i två nya direktiv, (2004/17/EG) och 
(2004/18/EG). Det ena direktivet avsåg den klassiska sektorn och det andra avsåg 
försörjningssektorerna. Att det förelåg två EG-direktiv var anledningen till att 
propositionen föreslog två nya lagar. De nya direktiven menades i propositionen 
överensstämma med de direktiv som låg bakom ÄLOU. Direktiven var dock utformade 
för att vara mer lättlästa och strukturerade på ett sätt som mer kronologiskt skulle följa 
upphandlings-processen.27 Vissa företeelser i direktiven förklarades vara frivilliga att 
införa i nationell rätt. För den klassiska sektorn gällde det bestämmelser om ramavtal, 
konkurrenspräglad dialog, dynamiska inköpssystem, regler om tillämpning av 
inköpscentraler samt användning av elektroniska auktioner. I förarbetena till lagen 
ställde sig den tillsatta upphandlingsutredningen positiv till införandet av 
bestämmelserna. I sitt slutbetänkande, SOU (2006:28), lämnades till och med förslag på 
införande av samtliga frivilliga inslag.28 I LOU infördes dock endast bestämmelserna 
om ramavtal. De övriga frivilliga företeelserna beräknas dock införas i LOU i 
framtiden.29

Syftet bakom lagreglerna i LOU är att säkerställa att den offentliga sektorn använder 
skattemedlen på bästa sätt genom att konkurrensutsätta sina inköp av varor, tjänster och 
byggentreprenader. Bestämmelserna i LOU skall ge möjligheten för alla som deltar i 
offentliga upphandlingar att deltaga under lika förutsättningar. Leverantörerna ges 
således möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling. Reglerna förbjuder
bland annat att högre krav än nödvändigt ställs samt kräver att processen är förutsägbar, 
tydlig och öppen.30

                                               
25 Lagkommentar LOU (2007:1091). Karnov.
26 Ds (2009:30) sid. 81
27 Prop. (2006/07:128) sid. 1 ff.
28 A.prop sid. 1 ff.
29 Offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 31
30 Prop. (2006/07:128) sid. 1 ff.
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3.1. Lagens disposition

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är precis som dess bakomliggande direktiv
strukturerad på ett sätt som kronologiskt följer upphandlingsprocessen. Tanken bakom 
lagens disposition är att den skall följa processen på ett klart och tydligt sätt samt vara 
lättläst. Lagen består av sexton kapitel och fyra bilagor:

Kapitel 1 redogör för lagens innehåll och tillämpningsområde och innehåller 
allmänna bestämmelser.

Kapitel 2 innehåller definitioner av de begrepp som används i lagen.

Kapitel 3 innehåller bestämmelser om de tröskelvärden som avgör vilka 
bestämmelser i lagen som skall tillämpas vid en viss upphandling.

Kapitel 4 innehåller bestämmelser om de olika upphandlingsförfaranden som kan 
användas och om hur den upphandlande myndigheten skall välja mellan 
förfaranden.

Kapitel 5 innehåller bestämmelser om ramavtal.

Kapitel 6 innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer och särskilda 
kontraktsvillkor i förfrågningsunderlag m.m. 

Kapitel 7 innehåller bestämmelser om annonsering av upphandling.

Kapitel 8 innehåller bestämmelser om de tidsfrister som gäller för att komma in med 
anbudsansökningar och anbud m.m.

Kapitel 9 innehåller bestämmelser om kommunikation, information och 
dokumentation.

Kapitel 10 innehåller bestämmelser om uteslutning av leverantörer.

Kapitel 11 innehåller bestämmelser om kontroll av leverantörers lämplighet och val 
av deltagare m.m.

Kapitel 12 innehåller bestämmelser om tilldelning av kontrakt.

Kapitel 13 innehåller bestämmelser om byggkoncessioner.

Kapitel 14 innehåller bestämmelser om projekttävlingar på tjänsteområdet.

Kapitel 15 innehåller bestämmelser om upphandling som inte omfattas av direktivet
för den klassiska sektorn dvs. upphandling under tröskelvärdena.

Kapitel 16 innehåller bestämmelser om de så kallade rättsmedlen: överprövning, 
skadestånd m.m.

 Bilaga 1 – Förteckning över byggentreprenadkontrakt
 Bilaga 2 – Förteckning över tjänstekontrakt (A-tjänster)
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 Bilaga 3 – Förteckning över tjänstekontrakt (B-tjänster)
 Bilaga 4 – Definition av vissa tekniska specifikationer

3.2. Rättsprinciper och offentlig upphandling

Bestämmelserna om offentlig upphandling har i Sverige länge baserats på principerna 
om affärsmässighet, offentlighet och rättssäkerhet. En följd av Sveriges inträde i EU var 
att fler rättsprinciper blev tillämpliga.31 Den vikt som de allmänna rättsprinciperna fått 
inom EG-rätten har delvis sin förklaring i att det fanns ett markant behov att fylla ut de 
luckor som fanns inom de knappa och ofullständiga fördragsbestämmelserna och 
därmed skapa en fungerande europeisk rättsordning. De allmänna rättsprinciperna är 
bindande för gemenskapen och de innehåller grundläggande värderingar som anses 
genomsyra och prägla EG-rätten.32

För att den fria rörligheten av varor och tjänster samt den fria etableringsrätten skall 
kunna realiseras skall upphandlande myndigheter under hela upphandlingsprocessen 
iaktta principer såsom likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering, öppenhet 
(transparens) och principen om ömsesidigt erkännande.33 Detta föreskrivs i 1 kapitlet 9
§ LOU.

Paragrafen stadgar:

”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 
upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet 
iakttas.”34

Det som tidigare föreskrevs om affärsmässighet i 1 kapitlet 4 § i ÄLOU ansågs innebära 
krav på iakttagande av de angivna principerna, vilket dock tydliggjorts i LOU.35

3.2.1. Likabehandlingsprincipen

Principen innebär i sammanhang som berör upphandling att leverantörer och de 
produkter som erbjuds skall behandlas lika. De krav som ställts på produkter skall 
upprätthållas och de förfaranden och den praxis som används av de upphandlande 
myndigheterna skall tillämpas på samma sätt mot alla leverantörer som deltar i en 
upphandling.36

När det gäller krav på leverantörer gäller samma sak, emellertid behöver kraven inte 
alltid vara desamma. Ett exempel på detta är när det kommer till hur leverantörerna 
bevisar sin ekonomiska status. Alla företag som deltar i en anbudsgivning behöver inte 
visa upp mer än vad som anses vara nödvändigt av sina bankgarantier eller andra bevis 
för sin ekonomiska status. Det strider således inte mot likabehandlingsprincipen att 

                                               
31 Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling. Falk och Pedersen. 2004. sid. 15 f. 
32 Europarättens grunder. Bernitz och Kjellgren. 2007. sid. 97 f.
33 Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 44
34 1 kapitlet 9 § LOU
35 Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 61
36 A.a sid. 61
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behandla leverantörer med olika ekonomiska förutsättningar på skilda sätt. EG-
domstolen stadgar i ett mål att ”enligt fast rättspraxis innebär likabehandlingsprincipen 
att lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas 
lika, såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling”.37

3.2.2. Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen tar sikte på balansen mellan mål och medel. Principen är 
lånad från tysk rätt och har kommit att utgöra en viktig del av EG-rätten. Vid
upphandling gäller att syftet med ett krav som ställs både på leverantörer och på 
produkten, blir avgörande för bedömningen, om kravet är proportionerligt. 
Upphandlande myndigheter skall således inte ställa andra eller högre krav än vad som är 
nödvändigt för att uppnå syftet med kraven. En av effekterna av proportionalitets-
principen är därmed att krav skall anpassas efter sina syften. Föreligger det ett annat
eller mindre ingripande sätt att uppnå det önskade syftet med kravet skall det mindre 
ingripande sättet användas. Proportionalitetsprincipen skall upprätthållas under hela 
upphandlingsprocessen.38

3.2.3. Icke-diskrimineringsprincipen

All form av diskriminering på grund av nationalitet är förbjudet enligt icke-
diskrimineringsprincipen. Principen är gällande mellan medlemsstaterna i EU och de 
länder som är medlemmar i EFTA, då EES-avtalet föreligger. Principen är även 
gällande för de länder som anslutit sig till GPA.39

Enligt principen är även indirekt diskriminering otillåten. Även om en upphandlande
myndighet inte förväntar sig några utländska anbud får myndigheten vid utformningen 
av förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller 
kan utföra. Ställer en upphandlande myndighet kriterier eller krav som kan ha 
diskriminerande effekter men som ändock är sakliga, går det att upprätthålla dessa. Det 
är den upphandlande myndigheten som självständigt bestämmer och avgör vad som 
skall upphandlas. Klarar inte vissa leverantörer av att tillgodose sakligt motiverade krav 
som ställs från den upphandlande myndigheten utgör det inget brott i förhållande till 
icke-diskrimineringsprincipen.40

3.2.4. Principen om öppenhet (transparens)

För att principerna om icke-diskriminering och likabehandling skall kunna upprätthållas 
är principen om öppenhet fundamental. De till synes byråkratiska bestämmelserna i EG-
direktiven om utformning av annonser, förfrågningsunderlag, krav på specifikationer 
etcetera har utformats för att det skall vara möjligt att tillgodose rimliga krav på 
transparens.41

                                               
37 Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 61 f. 
38 A.a. sid. 64 f.
39 A.a. sid. 63
40 Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling. Falk och Pedersen. 2004. sid. 26
41 Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 63
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Det principen främst medför är skyldigheten för den upphandlande myndigheten att 
skapa öppenhet, att lämna information om upphandlingen och det praktiska 
tillvägagångssättet vid upphandlingen. För att anbudsgivarna skall ges samma 
förutsättningar för anbudsgivningen måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt. 
Förfrågningsunderlaget skall även innehålla samtliga krav på det som skall 
upphandlas.42

3.2.5. Principen om ömsesidigt erkännande

Då en upphandlande myndighet kräver in olika typer av bevis för ekonomisk och 
finansiell ställning samt teknisk förmåga och kapacitet får principen om ömsesidigt 
erkännande störst betydelse. De upphandlande myndigheterna i Sverige måste godta 
olika typer av intyg från andra EU-stater eller från stater som ingått avtal med EU. De 
svenska myndigheterna måste således godkänna officiella bokslutshandlingar, 
provresultat från andra länders provtagningsanstalter etcetera.43

                                               
42 Konkurrensverkets hemsida. http://www.konkurrensverket.se/t/Process____2231.aspx 2010-01-25
43 Lagen om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 64
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4. Olika upphandlingar

Det är både föremålet för vad som skall upphandlas och kontraktets värde som avgör 
vilka upphandlingsregler som skall tillämpas. Trots stora likheter föreligger det 
skillnader mellan bestämmelserna i LOU. Skillnaderna är dels beroende på om 
föremålet för upphandlingen är en vara, en tjänst eller en entreprenad, dels beroende på 
om kontraktets värde överstiger det tillämpliga tröskelvärdet eller ej.44

4.1. Upphandling av varor

Då upphandlande myndigheter köper varor är det i de allra flesta fall enkelt att 
konstatera att kontraktet skall upphandlas som ett varukontrakt. Det föreligger dock 
tillfällen då det kan vara svårt att avgöra om ett kontrakt skall vara ett varukontrakt eller 
ett tjänstekontrakt. Ett exempel på ett sådant tillfälle är då en leverantör skall leverera 
både varan samt montera den åt den upphandlande myndigheten. Vid ett tillfälle då det 
är svårt att avgöra hur ett kontrakt skall upphandlas skall överviktprincipen i 2 kapitlet
21 § LOU tillämpas. Paragrafen stadgar att om värdet av varorna överstiger värdet av 
tjänsterna är kontraktet ett varukontrakt. Föreligger det motsatta, att tjänsterna 
överstiger värdet av varorna är kontraktet således ett tjänstekontrakt.45

Vid en upphandling av ett varukontrakt som till värdet understiger tröskelvärdet skall i 
princip endast 15 kapitlet LOU tillämpas. Överstiger däremot kontraktsvärdet 
tröskelvärdet skall istället bestämmelserna i hela LOU tillämpas.46

4.2. Upphandling av tjänster

Vid offentlig upphandling i enlighet med LOU föreligger olika bestämmelser för olika 
tjänster, A- respektive B-tjänster. A-tjänster är tjänster som av tradition ansetts vara mer 
väl lämpade för gränsöverskridande handel. B-tjänster är tjänster som av tradition, i 
motsatts till A-tjänsterna, ansetts vara mindre väl lämpande för gränsöverskridande 
handel. A-tjänsterna finns förtecknade i LOU:s andra bilaga och B-tjänsterna finns 
förtecknade i LOU:s tredje bilaga. 

Vid upphandling av B-tjänster skall i princip endast bestämmelserna i 15 kapitlet LOU 
tillämpas, detta oavsett kontraktets värde. Detsamma gäller vid upphandling av A-
tjänster om dess värde understiger tröskelvärdet. Vid upphandling av A-tjänster som 
överstiger tröskelvärdet skall bestämmelserna i LOU tillämpas fullt ut.47

4.3. Upphandling av byggentreprenader

I 2 kapitlet 3 § LOU föreskrivs vad ett byggentreprenadkontrakt är. Paragrafen stadgar 
att ett byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som avser utförandet av eller både 
projektering och utförande av ett arbete som avser sådan verksamhet som anges i första 

                                               
44 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 47
45 A.a. sid. 47
46 A.a. sid. 47
47 A.a. sid. 48
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bilagan till LOU.48 Kategorin av kontrakt är relativt enkel att identifiera då 
förteckningen i bilagan är tydlig om vad som gäller. 

I begreppet byggentreprenadkontrakt omfattas även kontrakt som innebär att ett 
byggnadsverk realiseras enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet. Det 
väsentliga för att ett sådant kontrakt som skall omfattas av LOU:s bestämmelser är att 
byggnadsverket skall vara uppfört i enlighet med den upphandlande myndighetens krav. 
Det har ingen betydelse om den upphandlande myndigheten skall äga byggnadsverket 
eller ej. Vidare kan även ett kontrakt som avser ett byggnadsverk som en entreprenör 
byggt för att sedan hyra ut till en upphandlande myndighet vara ett byggentreprenad-
kontrakt i LOU:s mening. Det som krävs för att kontraktet skall omfattas av 
bestämmelserna i LOU är dock att byggnaden skall uppföras i enlighet med den 
upphandlande myndighetens specifikationer eller krav. Med begreppet byggnadsverk 
avses i sammanhang som berör upphandling det samlade resultatet av bygg- och 
anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan utgöra en teknisk eller ekonomisk 
funktion. Det problematiska i detta fall är att det är svårt att avgöra om resultatet av 
bygg- och anläggningsarbeten självständigt kan utgöra en teknisk eller ekonomisk 
funktion.49

Ytterligare en gränsdragning som kan vara problematisk är den som måste dras mellan 
tjänster och entreprenader, detta för att utförande av bygg- och anläggningsarbeten i 
stort sett alltid omfattar utförande av tjänster. Vid bedömning av vilka bestämmelser 
som skall tillämpas är det i detta fall inte tillåtet att tillämpa överviktsprincipen, som är 
tillämplig vid bedömning av varukontrakt eller tjänstekontrakt.50 Det som istället måste 
fastställas är kontraktets primära syfte. Innehåller ett kontrakt både tjänster och bygg-
och anläggningsarbeten skall det anses vara ett tjänstekontrakt om bygg- och 
anläggningsarbetena endast är accessoriska. Det innebär att de skall vara ett underordnat 
komplement till tjänsterna och således inte det primära syftet med kontraktet. Är det 
primära syftet med kontraktet istället utförande eller både projektering och utförande av 
ett bygg- och anläggningsarbete skall kontraktet vara ett byggentreprenadkontrakt.51 Vid 
fastställandet av kontraktets primära syfte kan även värdet av tjänsterna respektive 
bygg- och anläggningsarbetena fungera vägledande. Överstiger värdet av tjänsterna 
kraftigt värdet av bygg- och anläggningsarbetena förklaras det vara svårt att hävda att 
det är bygg- och anläggningsarbetena som är kontraktets primära syfte. Kontraktet är 
istället med största sannolikhet ett tjänstekontrakt.52 I ett äldre mål från EG-domstolen 
fastslås detta då domstolen fann att en upphandling skulle anses vara ett tjänstekontrakt 
då entreprenaden endast var av underordnad betydelse.53

Precis som vid upphandling av varor eller tjänster vars värde understiger tröskelvärdet 
skall ett byggentreprenadkontrakt med understigande värde i princip endast tillämpa 
bestämmelserna i 15 kapitlet LOU. Överstiger kontraktsvärdet för byggentreprenaden 
tröskelvärdet skall bestämmelserna i LOU tillämpas fullt ut.54

                                               
48 2 kapitlet 3 §  LOU.
49 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 48 f. 
50 se ovan, avsnitt 4.1.
51 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 49
52 A.a. sid. 49
53 Offentlig upphandling. Margareta Hentze och Hans Sylvén. 1998. sid. 184
54 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 49
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5. Tröskelvärden

Tröskelvärden har en stor betydelse i upphandlingssammanhang. Det beror på att olika 
bestämmelser gäller om upphandlingens värde understiger eller överstiger tröskelvärdet. 
Vidare varierar tröskelvärdet beroende på vad som skall upphandlas och vem som 
upphandlar. Tröskelvärden kan beskrivas som olika beloppsgränser. Anledningen till att 
tröskelvärden finns är på grund av att EG-direktivens bestämmelser endast skall 
tillämpas om ett upphandlingskontrakts värde uppgår till minst det lämpliga 
tröskelvärdet, det vill säga att det överstiger det utsatta tröskelvärdet. Understiger 
kontraktsvärdet det utsatta tröskelvärdet skall de nationella reglerna i 15 kapitlet LOU 
tillämpas.55 De nationella bestämmelserna motsvarar delvis EU:s bestämmelser vid
upphandling över tröskelvärden, de är dock mer flexibla.

Vartannat år fastställs nya tröskelvärden av den Europeiska kommissionen, dessa 
publiceras sedan i form av en förordning. I upphandlingsdirektiven anges 
tröskelvärdena i euro. För de medlemsstater i EU som inte är med i EMU fastställs 
tröskelvärdens motvärden i nationella valutor. Den 1 januari 2010 trädde de senaste
tröskelvärdena i kraft efter att förordningen implementerats i svensk rätt. Revideringen 
av tröskelvärdena innebar vid ikraftträdandet en sänkning från tidigare förordningens 
värden.56

De tröskelvärden som för närvarande föreligger vid offentliga upphandlingar är:

Upphandlingsform        Tröskelvärdena uttryckta i 

     EURO      SEK

Varor och tjänster

 Upphandlande statliga 
myndigheter (LOU)    125 000   1 243 375

 Övriga upphandlande 
myndigheter (LOU)    193 000   1 919 771

 Upphandlande enheter (LUF)    387 000   3 849 489

Byggentreprenad (LOU och LUF) 4 845 000 48 193 215

                                               
55 Konkurrensverkets hemsida. http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=2996 2010-01-25
56 Konkurrensverkets hemsida. http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5448 2010-01-25
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5.1. Tröskelvärdesberäkning

Bestämmelser om hur värdet av de kontrakt som upphandlas skall beräknas finns i 3 
kapitlet LOU. En sådan beräkning, så kallad tröskelvärdesberäkning, skall alltid 
genomföras inför en upphandling för att fastställa vilka bestämmelser i LOU som skall 
tillämpas under upphandlingsförfarandet. Att uppskatta ett kontrakts verkliga värde är
dock ingen lätt uppgift, detta eftersom ett kontrakts verkliga värde endast kan fastställas 
exakt först efter att upphandlingen genomförts. Tröskelvärdesberäkning är därför ingen 
exakt vetenskap. Upphandlande myndigheter måste genomföra en kvalificerad 
uppskattning av kontraktsvärdet som är baserad på objektiva grunder. Att en korrekt 
uppskattning genomförs är viktigt för att den upphandlande myndigheten inte skall 
använda fel upphandlingsförfarande. Skulle det uppskattade värdet ligga strax under 
tröskelvärdet är bestämmelserna för upphandling över tröskelvärdena de som skall 
tillämpas för säkerhets skull. I 3 kapitlet 3 § LOU stadgas att kontraktets värde skall 
uppskattas till det totala belopp som skall betalas enligt kontraktet. Innebörden av 
paragrafen är således att all ersättning som kommer att betalas skall beaktas vid 
tröskelvärdesberäkningen.57

5.2. Upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena

LOU och LUF innehåller bestämmelser om tre olika upphandlingsförfaranden för 
upphandlingar över tröskelvärdena. De tre olika upphandlingsförfarandena är öppet 
förfarande, selektivt förfarande och förhandlat förfarande. Vid upphandling i 
försörjningssektorerna får de upphandlande enheterna i princip välja fritt mellan de 
olika förfarandena. Vid upphandling i den klassiska sektorn har de upphandlande 
myndigheterna dock inte samma frihet. Upphandlande myndigheter får endast i 
undantagsfall använda sig av ett förhandlat upphandlingsförfarande.58

Vid ett öppet förfarande bjuder den upphandlande myndigheten in leverantörer att 
lämna anbud genom annonsering. De leverantörer som är intresserade får då begära ut 
förfrågningsunderlaget och sedan lämna anbud. Då anbuden inkommit till myndigheten 
genomförs en kvalificering av leverantörerna och en utvärdering av anbuden. Den 
upphandlande myndigheten får vid ett öppet förfarande inte förhandla med 
anbudsgivarna. Vid ett selektivt förfarande bjuder den upphandlande myndigheten även 
in leverantörer att lämna anbud genom annonsering. Leverantörerna får dock ansöka om 
att få lämna ett anbud. Efter att ansökningarna inkommit genomför den upphandlande 
myndigheten en kvalificering av de anbudssökande, därefter bjuder myndigheten in 
vissa av de kvalificerade anbudssökande att lämna anbud. När anbuden inkommit 
genomför myndigheten en utvärdering av dessa. Inte heller vid selektiva förfaranden får 
myndigheter förhandla med anbudsgivarna.59

Det förhandlande förfarandet är ett upphandlingsförfarande med eller, i vissa 
undantagsfall, utan annonsering där leverantörerna får ansöka om att få lämna anbud. 
Upphandlingsmyndigheten genomför sedan en kvalificering och bjuder in vissa av de 
kvalificerade anbudssökandena för att lämna anbud. Därefter får myndigheten förhandla 
med en eller flera av dem som lämnat anbud. Alla aspekter av de lämnade anbuden får 
omfattas av förhandlingen. I 4 kapitlet 3 § LOU anges dock att förhandlingarna, vid ett 

                                               
57 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 52 f. 
58 A.a. sid. 57 f. 
59 A.a. sid. 57 f.
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förhandlat förfarande med föregående annonsering, skall syfta till att anpassa anbuden 
till de krav som framgår av annonsen och förfrågningsunderlaget. Detta för att få fram 
det bästa anbudet. Friheten att förhandla är således begränsad. Förhandlingarna skall 
främst röra de lämnade anbuden och syfta till att anpassa dem till kraven i annonsen och 
förfrågningsunderlaget och inte tvärtom. Vid hela förfarandet måste även den 
upphandlande myndigheten beakta de grundläggande och allmänna gemenskapsrättsliga 
principerna. En upphandlande myndighet får, enligt 4 kapitlet 4 § LOU, vid ett 
förhandlat förfarande genomföra förhandlingarna i successiva steg. Anledningen till att 
förhandlingen får genomföras i steg är att minska det antal anbud som förhandlingen 
omfattar. Förutsättningen för att förhandlingen skall få ske är dock att det framgår av 
annonseringen eller förfrågningsunderlaget att den är successiv.60

Vid upphandling över tröskelvärdena inom den klassiska sektorn är huvudregeln att 
öppet förfarande eller selektivt förfarande skall tillämpas, detta i enlighet med 4 kapitlet
1 § LOU. Som tidigare nämnts, får förhandlat förfarande, med eller utan föregående 
annonsering, i vissa undantagsfall ske vilket stadgas i 4 kapitlet 2, 5, 7 och 8 §§ LOU. 

5.3. Upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena

För upphandling under tröskelvärdena finns det i LOU bestämmelser om tre olika 
förfaranden. De tre olika förfarandena är förenklat förfarande, urvalsförfarande och 
direktupphandling. Upphandlande myndigheter får fritt välja mellan förenklat 
förfarande och urvalsförfarande, direktupphandling får endast ske i undantagsfall.61

Definitionerna av de olika förfarandena finns i 2 kapitlet 23-25 §§ LOU. 

Ett förenklat förfarande är ett upphandlingsförfarande med eller, i vissa undantagsfall,
utan föregående annonsering. Den upphandlande myndigheten bjuder genom 
annonsering in leverantörer att lämna anbud. Alla leverantörer som sedan är intresserade 
att lämna anbud får göra det. Då anbuden inkommit genomför den upphandlande 
myndigheten en kvalificering av leverantörerna och en utvärdering av anbuden. Därefter 
får myndigheten förhandla med anbudsgivarna. I de undantagsfall, då en förenklad 
upphandling sker utan annonsering, får den upphandlande myndigheten vända sig direkt 
till en viss leverantör eller flera leverantörer. Sker ingen annonsering anses förfarandet 
påminna om en direktupphandling. Bestämmelserna om skriftlighet och upplysningar 
om tilldelningsbeslutet skall dock tillämpas även utan en föregående annonsering. 
Processen som sker vid ett förenklat förfarande vid upphandling under tröskelvärdet 
motsvarar processen som genomförs vid ett öppet förfarande vid upphandlingar över 
tröskelvärdet. Det föreligger dock en skillnad och det är att förhandlingar alltid är 
tillåtna och får genomföras vid ett förenklat förfarande.62

Vid ett urvalsförfarande sker en föregående annonsering där alla leverantörer som är 
intresserade får ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten 
genomför då anbuden inkommit en kvalificering av anbuden och bjuder sedan in vissa 
av leverantörerna att lämna anbud. När anbuden inkommit genomförs en utvärdering av 
dessa. Vid ett urvalsförfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en 
eller flera av de anbudsgivande leverantörerna. Urvalsförfarande vid upphandlingar 
under tröskelvärdena motsvarar de selektiva förfaranden som sker vid upphandlingar 

                                               
60 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 58
61 A.a. sid. 63
62 A.a. sid. 64
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över tröskelvärdena. Den viktigaste skillnaden som föreligger mellan de två förfaranden 
är att förhandlingar alltid är tillåtna vid ett urvalsförfarande.63

Vid upphandling under tröskelvärdena inom den klassiska sektorn är huvudregeln att 
förenklat förfarande eller urvalsförfarande skall tillämpas. Detta i enlighet med 15 
kapitlet 3 § 1 stycket LOU. Den upphandlande myndigheten får vid upphandling under 
tröskelvärdena fritt välja mellan de två förfarandena. Direktupphandling är, som tidigare 
nämnts, endast tillåtet i undantagsfall. En direktupphandling skiljer sig kraftigt från 
andra upphandlingsförfaranden. Detta för att det vid en direktupphandling inte
föreligger några formkrav för upphandlingens genomförande. Några krav på 
annonsering eller skriftliga anbud föreligger inte heller och begreppet direktupphandling 
täcker allt från köp som genomförs över disk i butik till köp som föregås av mer 
omfattande kontakter med olika leverantörer.64

Kraven som föreligger för att det i undantagsfall skall vara tillåtet att genomföra en 
direktupphandling är att upphandlingens värde antingen är lågt eller att det finns 
synnerliga skäl, vilket stadgas i 15 kapitlet 3 § 2 stycket LOU. Kring begreppet lågt 
värde och vilken summa som skall utgöra gränsen föreligger en viss osäkerhet. Att 
osäkerhet föreligger beror på att lagstiftningen inte definierar begreppet. Inte heller i 
förarbeten till lagstiftningen finns någon definition.65 I upphandlingsutredningens 
slutbetänkande, SOU (2006:28), lämnades ett förslag på vad som skulle anses vara ett 
lågt värde. För varor och tjänster föreslogs att ett värde under 10 procent av gällande 
tröskelvärde skulle anses vara lågt. Vid upphandling av byggentreprenad föreslogs att 
ett värde som motsvarade högst 1 procent av det gällande tröskelvärdet skulle anses som 
lågt. Om det skulle föreligga särskilda skäl menade utredningen att ett värde som 
motsvarande 20 procent av gällande tröskelvärde skulle kunna anses vara lågt vid varu-
och tjänstekontrakt.66 Den allmänt utbredda uppfattningen, som under flera års tid dock 
har tillämpats, är att gränsen för ett lågt värde motsvarar 4 till 5 prisbasbelopp.67

Förslaget som lämnades av upphandlingsutredningen föll därmed på grund av att det 
inte ansågs lämpligt att fixera ett visst värde som lågt.68 Prisbasbeloppet för 2010 är 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställt till 42 400 kr. Gränsen för lågt 
värde är således idag mellan 169 600 och 212 000 kronor. Den allmänt utbredda 
uppfattningen tillämpas av Kammarrätterna och beräkningen har således erkänts i 
rättspraxis.69

Det andra kravet som ställs, för att en direktupphandling skall tillåtas, är att det 
föreligger synnerliga skäl. Uttrycket synnerliga skäl förtydligar att en direktupphandling 
endast får utnyttjas i undantagsfall, vilket främst gäller oförutsedda händelser som den 
upphandlande myndigheten inte själva kunnat påverka.70

                                               
63 A.a. sid. 63 ff.
64 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 65
65 A.a. sid. 66
66 SOU (2006:28) sid. 245 f. 
67 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 66
68 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 417
69 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 66
70 A.a. sid. 66



18

6. Ramavtal

Ett ramavtal är enligt definitionen i LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera 
upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren 
för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Företeelsen av ramavtal är
inom den klassiska sektorn inte någon ny företeelse för inköpare. Nyttjandet av 
ramavtal har inom EU:s medlemsstater länge varit utbrett, dock utan stöd i de tidigare 
upphandlingsdirektiven. Först i det förra försörjningsdirektivet71 infördes bestämmelser 
om ramavtal.72 Lagstöd för nyttjandet av ramavtal inom den klassiska sektorn kom först 
vid införandet av LOU.73

Detaljerade bestämmelser om hur ramavtal skall upphandlas och användas återfinns i 5 
kapitlet LOU. En upphandlande myndighet som vill sluta ett ramavtal skall upphandla i 
enlighet med LOU:s bestämmelser om upphandling av vanliga upphandlingskontrakt. 
Detta stadgas i 5 kapitlet 1 § LOU och innebörden av paragrafen är att ramavtal skall 
upphandlas genom öppet förfarande eller selektivt förfarande, eller i undantagsfall 
genom ett förhandlat förfarande. Följden av detta är att den upphandlande myndigheten 
skall utforma ett skriftligt förfrågningsunderlag och annonsera upphandlingen för att 
bjuda in leverantörer. Därefter skall myndigheten genomföra en kvalificering av 
leverantörerna samt utvärdera anbuden. Utvärderingsgrunden som skall föreligga för 
valet av leverantör till ramavtalet är lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet.74 Huvudregeln för ett ramavtals löptid är fyra år. Dock föreligger det ett 
undantag. För om det finns särskilda skäl får ett ramavtal ha en längre löptid än fyra år 
enligt 5 kapitlet 3 § LOU. För att löptiden skall få förlängas krävs dock att den 
upphandlande myndigheten kan visa att det finns ett särskilt skäl som har att göra med 
föremålet för upphandlingen.75

Vid tilldelningen av kontrakt, som grundar sig på ett ramavtal, föreligger olika 
bestämmelser beroende på med vem som ramavtalet har ingåtts. Har ramavtalet ingåtts 
med en leverantör är 5 kapitlet 4 § LOU tillämplig. Paragrafen stadgar att villkoren i 
kontraktet som grundar sig på ramavtalet skall överensstämma med villkoren i 
ramavtalet. Det föreligger möjlighet till skriftligt samråd med leverantören som då kan 
få möjlighet att precisera villkoren. Tidigare inlämnade uppgifter får inte ersättas under 
samrådet, utan det som får konkretiseras är de uppgifter som tidigare lämnats av 
leverantören.76 Ramavtal som ingåtts med flera leverantörer regleras av 5 kapitlet 5 § 
LOU. Paragrafen stadgar att om ett ramavtal skall ingås med flera leverantörer skall det 
röra sig om minst tre stycken, under förutsättning att det finns tre leverantörer som 
uppfyller kraven. Upphandlande myndigheter får, om samtliga villkor för 
kontraktstilldelningen är fastställda i ramavtalet, tilldela kontrakt i enlighet med 
villkoren. För att samtliga villkor skall vara fastställda måste ramavtalet bland annat 
innehålla en reglering av vilken leverantör som i första hand skall tilldelas kontraktet. 
Regleringen fungerar som en rangordning och kallas för en fördelningsnyckel. Finns det 
ingen fördelningsnyckel kan tilldelningen av kontraktet komma att strida mot 
likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet. Om ett ramavtal ingåtts med flera 
leverantörer och samtliga villkor inte anges i avtalet, skall leverantörerna bjudas in för 

                                               
71 Direktiv (93/98/EEG)
72 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 186
73 Se ovan avsnitt 3
74 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 69
75 A.a. sid. 69
76 Konkurrensverkets hemsida. http://www.konkurrensverket.se/t/Process____3289.aspx 2010-01-25
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att på nytt få lämna anbud. Då i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. 
Förfarandet kallas för en förnyad konkurrensutsättning.77

Hur en förnyad konkurrensutsättning går till finns stadgat i 5 kapitlet 7 § LOU. Blir en 
förnyad konkurrensutsättning aktuell skall den upphandlande myndigheten först 
skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet. Leverantörerna 
skall få en tidsfrist som är tillräcklig för att inkomma med skriftligt anbud för varje 
enskilt kontrakt. Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i de 
mottagna skriftliga anbuden innan svarstiden löpt ut. Myndigheten skall sedan tilldela 
varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på 
grundval av de tilldelningskriterier som angetts i förfrågningsunderlaget till 
ramavtalet.78 Vid den förnyade konkurrensutsättningen kan inte villkoren i ramavtalet 
omförhandlas. Krav som ställts i avtalet kan inte heller ändras eller bytas ut. Ändringar i 
sak av villkoren är således inte tillåtna. Det enda som är möjligt att genomföra är att 
villkoren kan preciseras eller kompletteras om det är nödvändigt. Det är då fråga om att 
komplettera eller förfina villkoren i ramavtalet för att fånga upp särskilda 
omständigheter för att kunna fullgöra ett enskilt kontrakt.79

Vissa av bestämmelserna i 5 kapitlet LOU gäller oavsett om ramavtalet ingåtts med en 
eller flera leverantörer. En grundläggande bestämmelse för ramavtal är att kontrakt 
endast får tecknas mellan upphandlande myndigheter och leverantörer som från början 
var part i ramavtalet. Möjligheten att sluta ett ramavtal i efterhand föreligger således 
inte för upphandlande myndigheter eller leverantörer. Väsentliga avvikelser från 
villkoren i ramavtalet får inte heller ske från någon av parterna.80

                                               
77 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 71 f. 
78 5 kapitlet 7 § LOU.
79 Konkurrensverkets hemsida. http://www.konkurrensverket.se/t/Process____3289.aspx 2010-01-25
80 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 71
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7. Framtida aspekter för offentlig upphandling 

7.1. Departementsserie (2009:30)

Den 2 juli 2009 publicerade upphandlingsutredningen en utredning vid namn ”Nya 
rättsmedel med mera på upphandlingsområdet” Ds (2009:30). Departementsserier (Ds) 
och betänkanden samt slutsatser från statens offentliga utredningar (SOU) utgör det 
andra steget i arbetet för en ny lagstiftning. Promemorian innehåller förslag till 
ändringar i LOU och LUF.

Det förslagen i promemorian huvudsakligen berör är tre frågor: 

 För det första syftar förslagen till att genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv (2007/66/EG). Direktivet är en ändring och modernisering av rådets 
direktiv (89/665/EEG) och (92/13/EEG) och handlar om att effektivisera 
förfarandena för prövning av offentlig upphandling. 

 För det andra syftar förslagen till att införa en sanktionsavgift.

 För det tredje föreslår förslagen ändringar som syftar till att förenkla 
upphandlingsförfarandet.81

Syftet bakom de två tidigare rättsmedelsdirektiven82 var att säkerställa efterlevnaden av 
upphandlingsregler. Direktivet som avsåg den klassiska sektorn implementerades i 16 
kapitlet ÄLOU. Bestämmelserna i svensk rätt har sedan dess ändrats på grund av 
utvecklingen av EG-domstolens praxis. De rättsmedel som idag föreligger återfinns i 16 
kapitlet LOU. Utvecklingen av praxis i EG-domstolen förklaras vara det 
bakomliggandet skälet till att direktiv om ändring beslutats.83

Upphandlingsutredningen förklarar i promemorian att ändringsdirektivets övergripande 
syfte är att komma till rätta och reglera två väsentliga problem som anses föreligga vid 
upphandlingsförfarandet. Det första problemet är att upphandlande myndigheter
skyndar sig att teckna ett upphandlingskontrakt för att stänga möjligheten till 
överprövning. I ändringsdirektivet finns bestämmelser som förbjuder upphandlande 
myndigheter att ingå avtal inom en viss tid efter det att underrättelse om 
tilldelningsbeslutet har skickats till berörda anbudssökande och anbudsgivare. Förbudet 
kallas för en avtalsspärr. Bestämmelser om en avtalsspärr innebär att det skulle införas 
en period under vilken avtal inte får ingås. Avtalsspärren föreslås gälla tio eller femton 
kalenderdagar, beroende på kommunikationssätt, från och med det att en upphandlande 
myndighet skickat en underrättelse om tilldelningsbeslut till anbudssökandena eller 
anbudsgivarna. Regleringen underlättar och gör det praktiskt möjligt för berörda 
anbudssökande eller anbudsgivare att begära överprövning av tilldelningsbeslutet.84

Det andra problemet som ändringsdirektivet avser att reglera är det faktum att det 
saknas effektiva rättsmedel mot otillåtna direktupphandlingar av kontrakt. Idag saknas 
det nämligen effektiva bestämmelser mot upphandlingar som sker utan vederbörlig 
                                               
81 Ds (2009:30) sid. 3
82 (89/665/EEG) och (92/13/EEG)
83 Ds (2009:30) sid. 107
84 A.bet. sid. 109 f.
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annonsering. Ändringsdirektivet reglerar detta genom bestämmelser om ogiltighet av 
avtal som påföljd vid otillåten direktupphandling.85 Avtal som skall kunna förklaras 
ogiltiga är avtal där det är frågan om otillåten direktupphandling samt även avtal som 
inte iakttagit avtalsspärren och avtal som överträder reglerna om förnyad konkurrens-
utsättning.86

Promemorian berör även införandet av en särskild avgift, en så kallad 
marknadsskadeavgift, som kan påföras upphandlande myndigheter. I ändringsdirektivet 
föreskrivs att medlemsstaterna i EU är skyldiga att införa bestämmelser om alternativa 
sanktioner i vissa fall när ett avtal får bestå trots att grund för ogiltighet föreligger. 
Medlemsstaterna skall enligt direktivet föreskriva om att prövningsorganet får besluta 
om en överträdelse ska medföra ogiltighet eller en alternativ sanktion.87 Sanktionen 
skall påföras om rätten beslutat att ett avtal får bestå med hänsyn till ett tvingande 
allmänintresse samt vid överträdelser av en avtalsspärr som inte skall föranleda 
ogiltighet av avtalet. De alternativa sanktionerna skall enligt ändringsdirektivet vara 
avgifter eller förkortning av avtalstidens längd. Sanktionerna skall vara effektiva, 
proportionerliga samt avskräckande för att syftet med sanktionen, marknadsskade-
avgiften, skall uppfyllas. Syftet bakom beslutsfattandet om en marknadsskadeavgift är 
att de skall förebygga den skada som en otillåten direktupphandling eller annat 
otillbörligt beteende kan medföra.88 I upphandlingsutredningens promemoria föreslås 
det att det skall vara Konkurrensverket, KKV, som skall ansöka om påförandet av 
marknadsskadeavgiften hos allmän förvaltningsdomstol. Detta för att KKV redan är 
tillsynsmyndighet och således utövar tillsynen av offentliga upphandlingar.89 Vidare 
föreskrivs att marknadsskadeavgiften skall kunna påföras upphandlande myndigheter 
respektive upphandlande enheter.90 Avgiften föreslås vidare uppgå till lägst 10 000 
kronor och högst 5 000 000 kronor. Det föreskrivs dock att avgiften inte får överstiga 
mer än tio procent av upphandlingens kontraktsvärde. För att avgiften skall uppnå sitt 
syfte bör den kunna bestämmas till ett sådant belopp att det inte är möjligt att medvetet 
ådra sig en sanktionsavgift med ett lägre belopp än kostnaden för att genomföra en 
korrekt upphandling. Avgiften skall således sättas så högt att den motverkar lagtrots.91

Marknadsskadeavgiften föreslås i promemorian sedan tillfalla staten.92

Regelförenklingarna i LOU som föreslås i promemorian93 är bland annat att:

 inhämtandet av uppgifter som från Skatteverket skall få göras av en 
upphandlande myndighet.

 kontroll av intyg, certifikat och betyg skall begränsas till den anbudsgivare som 
myndigheten har valt att tilldela kontrakt.

 leverantörer som på myndigheters begäran inte inkommer med efterfrågande 
bevis inom angiven tidsfrist riskerar att uteslutas från upphandlingen.

 ett fast direktupphandlingsbelopp för varor och tjänster införs på 286 673 
kronor. Samma belopp skall även gälla byggentreprenader.

                                               
85 Ds (2009:30) sid. 108
86 A.bet. sid. 108 ff.
87 A.bet. sid. 114
88 A.bet. sid. 203 ff. 
89 A.bet. sid. 224
90 A.bet. sid. 214
91 A.bet. sid. 219 f. 
92 A.bet. sid. 222
93 A.bet. sid. 244 ff.
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 förtydliganden i LOU att anbud och underrättelse om tilldelningsbeslut får 
meddelas elektroniskt.

 möjlighet att inrätta och nyttja inköpscentraler införs. 

Upphandlingsutredningen inställning till ändringsdirektivet är mycket positiv och 
lagändringarna som föreslås träda i kraft den 1 juni 2010.94

7.1.1. Konkurrensverkets remissvar till Ds (2009:30)

I promemorian beskriver upphandlingsutredningen hur KKV kan komma att påverkas 
av ändringsdirektivet. KKV föreslås få en förändrad tillsynsroll vilket skulle leda till 
ökad arbetsbelastning samt ett behov av ändrade arbetsmetoder. Enligt promemorian har 
KKV redan beviljats anslag på tio miljoner kronor för den nya tillsynsverksamhet som 
föreslås.95

Den 15 september 2009 publicerade KKV ett remissvar till upphandlingsutredningens 
promemoria. Bestämmelserna i ändringsdirektivet ansåg KKV vara komplicerade och 
svåröverskådliga men KKV ställer sig ändock positivt till promemorians förslag till 
genomförande av ändringsdirektivet till svensk rätt. För att regelefterlevanden skall 
kunna säkerställas behövs det nya rättsmedel och att effektiva sanktioner måste kunna 
riktas mot upphandlande myndigheter och enheter som inte följer lagarna menade KKV 
i sitt remissvar.96

Förslaget om att införa en marknadsskadeavgift på upphandlingsområdet ställer sig 
KKV speciellt positivt till. Marknadsskadeavgiften anses vara ett viktigt första steg i 
arbetet med att skapa förutsättningar för en effektiv tillsyn. KKV anser dock att det 
föreliggande förslaget inte är tillräckligt. Avgiftens maximibelopp på 5 000 000 kronor 
är enligt KKV inte högt nog för att avhålla från otillåtna direktupphandlingar. Avgiftens 
preventiva effekt skulle, vid upphandlingar där kontraktsvärdet uppgår till mycket höga 
belopp, kunna bli försumbar. Ett beloppsmässigt avgiftstak borde därmed inte föreligga. 
Den enda begränsning som marknadsskadeavgiften maximalt får uppgå till föreslås vara 
10 procent av kontraktsvärdet. Avgiften borde även kunna påföras vid andra 
överträdelser än de som anges i promemorian menar KKV. Vidare ställer sig KKV även 
positivt till förslagen om införande av avtalsspärr och tidsfrister, dock anser KKV att 
reglerna även borde gälla för icke-direktstyrda upphandlingar.97

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom uttalade sig om KKV:s remissvar och 
framförde att det är bra att KKV får ökade möjligheter att sätta stopp för olagliga affärer 
som görs av staten eller kommuner. Möjligheter att ta upphandlande myndigheter till 
domstol har KKV saknat och nya bestämmelser skulle vara ett stort steg framåt för 
upphandlingsförfarandet. Sjöblom förtydligar emellertid KKV:s önskan om ännu 
kraftigare verktyg då han säger att ”vissa upphandlingar kan handla om tiotals miljarder, 
och då framstår inte 5 000 000 kronor i maximala böter som tillräckligt 
avskräckande”.98

                                               
94 Ds (2009:30) sid. 299
95 A.bet. sid. 304
96 Konkurrensverkets yttrande Dnr (410/2009) sid. 1 
http://www.konkurrensverket.se/upload/Filer/Upphandling/Yttranden_2009/09-0410.pdf 2010-01-25
97 A.a. sid. 1 ff. 2010-01-25
98 Konkurrensverkets hemsida. Uttalande från KKV:s generaldirektör. 
http://www.kkv.se/t/NewsPage____5222.aspx 2010-01-25
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7.2. Lagrådsremiss

Den 23 december 2009 remitterades en lagrådsremiss från Regeringen till Lagrådet. I 
lagrådsremissen föreslås regelförenklingar för att förbättra förutsättningarna för en 
effektiv offentlig upphandling och för att underlätta för företag att deltaga i 
upphandlingar. Lagrådsremisser utgör det tredje steget i den så kallades 
lagstiftningskedjan. Remissen är ett förslag till propositionstext som Regeringen skickar 
till Lagrådet för granskning innan en proposition lämnas till Riksdagen.99

Det bakomliggande syftet med nya reglerna som föreslås i remissen är en bättre 
fungerande upphandling som kan komma att stärka såväl den offentliga sektorns 
ekonomi och kvalitet som näringslivets möjligheter vid upphandling. Lagrådsremissen 
innehåller förslag om ändring i LOU och LUF som en följd av Europaparlamentets och 
rådets direktiv (2007/66/EG). Förslaget innehåller bestämmelser om bland annat nya 
rättsmedel, konkurrenspräglad dialog, elektronisk auktion, miljöhänsyn och sociala 
hänsyn samt regelförenklingar. Innebörden av konkurrenspräglad dialog skulle vara ett 
nytt upphandlingsförfarande. Regeringen föreslår att ett nytt upphandlingsförfarande
införs i upphandlingslagarna, detta för att bidra till att skapa goda förutsättningar för ett 
effektivt resursutnyttjande och förmånliga inköpsvillkor för det allmänna.
Konkurrenspräglad dialog kan underlätta vid upphandlingar av särskilt komplicerade 
kontrakt och förfarandet syftar till att identifiera och definiera hur myndighetens behov 
på bästa sätt kan tillgodoses. Införandet av en avtalsspärr ställer sig Regeringen positiv 
till och föreslår precis som promemorian, Ds (2009:30), att en sådan införs. 
Lagrådsremissen består av förslag som överensstämmer med upphandlings-
utredningens förslag. Regeringen föreslår i sin lagrådsremiss att ändringarnas i LOU 
och LUF skall träda i kraft den 1 juli 2010.100

7.3. Kammarkollegiets arbete

År 2010 bör den statliga förvaltningen ha kapacitet att hantera sina inköpsprocesser
elektroniskt, detta är ett av Regeringens satta mål för den statliga förvaltningen. För att 
det skall kunna bli ett uppfyllt mål bemyndigade Regeringen Kammarkollegiet att 
utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt att driva utvecklingen av teknisk 
upphandling. Regeringen har anslagit 22 miljoner årligen för arbetet som 
Kammarkollegiet genomför. Uppgiften är ett av leden i Regeringens satsning på ökad 
tillväxt och effektivare offentlig upphandling. Fokuseringen inom arbetet är att leverera 
praktiska verktyg, vägledningar och funktioner som skall fungera i nära samverkan med 
intressenterna på upphandlingsmarknaden.101

Arbetet som Kammarkollegiet genomför syftar bland annat till att samordna IT-
upphandlingen inom den offentliga upphandlingen. Syftet med arbetet är att skapa bästa 
möjliga villkor för anskaffning och användning av IT. Vidare har kollegiet i uppdrag att 
utveckla och förvalta ett nationellt upphandlingsstöd, att driva utvecklingen av en 
elektronisk upphandlingsform samt att deltaga i standardiseringsarbete på området.102

                                               
99 Regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/sb/d/11392/a/137538 2010-01-25
100 A.a. 2010-01-25
101 Kammarkollegiets hemsida. http://www.kammarkollegiet.se/nus/nus.html 2010-01-25
102 Kammarkollegiets hemsida. http://www.kammarkollegiet.se/omkk.html 2010-01-25
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Syftet bakom Kammarkollegiets upphandlingsstöd är att bidra till en mer effektiv, 
kvalitetsmedveten offentlig upphandling där konkurrensen på marknaden skall tas 
tillvara på ett bättre sätt. Genom att bättre tillvarata konkurrensen på marknaden kan 
skattemedlen användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn 
och näringslivet. Det nationella upphandlingsstödet avser således att främja den goda 
affären i offentlig upphandling. Arbetet går ut på att förstärka de strategiska, 
kompetensmässiga, organisatoriska och tekniska förutsättningar vid upphandlingar och 
på så sätt tillvarata potentialen till effektivitets- och kvalitetsvinster. Det 
Kammarkollegiet strävar efter med arbetet som avser elektronisk upphandling är att 
uppnå en obruten elektronisk anskaffningsprocess. Arbetet genomförs utifrån flera olika 
infallsvinklar, detta för att på bästa sätt tillvarata de effektivitetsvinster som finns att 
hämta för både upphandlare och leverantörer i användandet av elektroniska systemstöd 
för offentlig upphandling.103

Det ingår i Kammarkollegiets arbete att utveckla ett modellförfrågningsunderlag som 
skall förenkla upphandlingsprocessen och underlätta anbudslämningen. Detta för att 
antalet överprövningar skall minska; bättre genomförda upphandlingar där reglerna 
efterlevs leder till att överprövningarna minskar, vilket i sin tur minskar kostnaderna för 
upphandlande myndigheter och leverantörer.104

                                               
103 Kammarkollegiets hemsida. http://www.kammarkollegiet.se/nus/elektronisk.html 2010-01-25
104 Regeringens hemsida. http://www.regeringen.se/sb/d/11678/a/120992 2010-01-25
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8. Problematiska aspekter vid en upphandling

Under leverantörskvalificeringsfasen och anbudsutvärderingsfasen i upphandlings-
processen sker ofta felaktig tillämpning av lagregler. Problematiken grundar sig på de 
olika krav och kriterier som föreligger i faserna. Upphandlande myndigheter blandar vid 
upphandlingsförfaranden ofta samman urvalskriterier och tilldelningskriterier. 
Urvalskriterier ingår i leverantörskvalificeringsfasen och avser krav på leverantörernas 
ekonomiska ställning och tekniska kapacitet, till exempel leverantörernas erfarenhet, 
personalstyrka, utrustning samt förmåga att hålla tidsfrister. Tilldelningskriterier ingår i 
anbudsutvärderingen och avser endast sådana kriterier som syftar till att fastställa till 
exempel det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Frågan om skillnaden mellan urvalskriterier och tilldelningskriterier har bedömts i mål 
såväl i EG-domstolen som svenska domstolar.105 Ändock är frågan komplex. Genom att 
se till rättsläget och rättspraxis är förhoppningen att nu kunna presentera en redogörelse 
av skillnaden mellan kraven och kriterierna.

8.1. Leverantörskvalificering

Vid en offentlig upphandling kan myndigheter välja att genomföra prövning av 
leverantörer på två sätt, antingen genom en uteslutningsprövning eller genom en 
leverantörskvalificering. Syftet bakom alternativen är att bedöma om en leverantör 
klarar att genomföra ett upphandlingskontrakt. Upphandlande myndigheter får genom 
prövningen en möjlighet att dels välja bort sådana företag som av vissa skäl är direkt 
olämpliga som leverantörer, dels kontrollera att anbudsgivarna eller de anbudssökande 
verkligen har förutsättningar att tillgodose de behov som myndigheten har.106

Uteslutningsprövningen går ut på att upphandlande myndigheter kontrollerar om det 
finns någon anledning att utesluta någon av anbudsgivarna från upphandlingen. 
Prövningen genomförs mot bakgrund av uteslutningsgrunderna i LOU. Uteslutnings-
grunderna för upphandlingar över respektive under tröskelvärdena finns lagstadgade i 
10 kapitlet respektive 15 kapitlet LOU. En upphandlande myndighet är till exempel 
skyldig att utesluta en leverantör från en offentlig upphandling om det är så att 
myndigheten fått kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd 
för viss typ av brottslighet. Föreligger det särskilda skäl får en upphandlande myndighet
dock avstå från att utesluta en leverantör trots att denne tidigare blivit dömd för viss typ 
av brottslighet. Ett sådant särskilt skäl kan vara att det gått lång tid sedan brottet ägde 
rum.107

Det bakomliggande syftet med att ställa krav på leverantörerna är att göra en 
kvalificering av deras förmåga att leverera det som upphandlingen avser. Dock 
föreligger det varken i LOU eller i lagens bakomliggande direktiv någon definition av
vilka krav som går att ställa på leverantörer vid offentliga upphandlingar. Frånvaron av 
regler medför däremot inte att krav inte kan ställas. I upphandlingsdirektivet finns 
nämligen kataloger med bevis som kan begäras in från leverantörer om deras 
ekonomiska, finansiella ställning samt yrkesmässiga och tekniska kunskaper och 
kapacitet. Bevismedlen har implementerats i LOU och kallas även för kriterier för 

                                               
105 http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=4805 2010-01-25
106 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 105
107 A.a. sid. 105 ff.
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kvalitativt urval. Slutsats om vilka krav som får ställas dras utifrån bevisen/kriterierna.
Bestämmelser för genomförandet av leverantörskvalificeringen vid upphandlingar som 
överstiger tröskelvärdet finns i 11 kapitlet LOU. Leverantörskvalificeringen skall inom 
den klassiska sektorn genomföras på grundval av kriterier som avser förmågan att 
genomföra det kontrakt som skall upphandlas. Inom försörjningssektorerna gäller 
endast att kriterierna skall vara objektiva och icke-diskriminerande. Vidare föreligger
det inte heller några bestämmelser om vilka bevis som kan krävas in från 
leverantörerna. För offentliga upphandlingar som understiger det aktuella tröskelvärdet
är 15 kapitlet LOU tillämpligt. Bestämmelserna i kapitlet stämmer överens med 
bestämmelserna för upphandling inom försörjningssektorerna. Det föreligger dock inget 
hinder för en myndighet att kräva in samma bevis som finns intagna i 11 kapitlet LOU
för upphandlingar som genomförs med stöd av bestämmelserna i 15 kapitlet LOU.108

Leverantörskvalificeringen skall genomföras innan kontraktet tilldelas i enlighet med 
bestämmelserna som styr anbudsutvärderingen. Innebörden av bestämmelserna som 
återfinns i 11 kapitlet 1 § LOU är dock inte att den definitiva leverantörsbedömningen 
måste genomföras innan anbuden utvärderas. Leverantörsbedömningen måste bara 
genomföras före kontraktstilldelningen. Paragrafens ordalydelse utesluter således inte 
att själva anbudsutvärderingen görs i samband med den slutliga kvalificeringen.109

Att det i lagen inte finns några specifika krav eller kravnivåer innebär att en myndighet 
kan ställa egna krav. Den upphandlande myndigheten måste dock ställa sina krav så att 
de inte kommer i konflikt med lagreglerna eller de allmänna rättsprinciperna.110 En 
upphandlande myndighet får i enlighet med 11 kapitlet 2 § LOU ställa krav på en lägsta 
nivå för anbudssökandes och anbudsgivandes ekonomiska, tekniska och 
yrkesverkmässiga kapacitet. De lägsta nivåerna för den kapacitet som krävs vid en 
upphandling är kvalificeringskraven. De skall framgå av annonsen om upphandlingen
samt stämma överens med bevismedlen som finns stadgade i 11 kapitlet 7-15 §§ LOU. 
Om ett bevismedel finns uppräknat i paragraferna får krav ställas som kan styrkas med 
bevismedlet om det är relevant för upphandlingen. De bevis, som kan krävas in från 
leverantörerna, när det gäller den ekonomiska statusen, är inte uttömmande reglerat i 
direktiv eller LOU. Därför är det möjligt att även andra bevis, än de som finns intagna i 
11 kapitlet 7-9 §§ LOU, får efterfrågas och lämnas. De bevis, som kan krävas in, när det 
gäller teknisk och yrkesmässig kapacitet, skall bedömas och kontrolleras av de 
upphandlande myndigheterna mot de bevis, som finns förtecknade i 11 kapitlet 11-12 
§§ LOU. Bevis gällande teknisk och yrkesmässig kapacitet skiljer sig från bevis 
gällande den ekonomiska statusen, då dessa är uttömmande. Oavsett om det uppställts 
några kvalificeringskrav överhuvudtaget, så är det inte möjligt att bedöma ett företags 
tekniska meriter att genomföra kontraktet på annat sätt än att bedöma och kontrollera 
företaget mot de bevis som finns förtecknade i 11 kapitlet 11-12 §§. Har det inte 
uppställts några minimikrav, skall proportionalitetsprincipen vara vägledande.111

Upphandlande myndigheter bör noga precisera sina krav och villkor då de beskriver 
föremål för en upphandling. Under upphandlingens gång går det i allmänhet inte att 
ändra ett förfrågningsunderlag, vare sig det rör sig om specifikationer eller krav. Krav 
som finns med i annonseringen av upphandlingen kan till exempel inte ändras då det 
kan finnas leverantörer som på grund av annonseringen avstått från att deltaga i 
anbudsgivningen. Att ändra uppgifter som redan publicerats skulle vara ett brott mot 

                                               
108 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 305 f. 
109 A.a. sid. 308 f. 
110 A.a. sid. 306
111 A.a. sid. 305 ff.
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likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet. Den enda möjlighet som 
föreligger om en ändring måste genomföras är att göra om hela upphandlingen.112

8.2. Anbudsutvärdering

Den fas som oftast är den viktigaste vid en offentlig upphandling är 
anbudsutvärderingen. Fasen utgör kärnan i en upphandling. Detta för att det under fasen 
avgörs vilken leverantör som verkligen får kontraktet. De leverantörer som är aktuella 
vid en anbudsutvärdering är de leverantörer som tagit sig igenom de urvalskriterier som 
uppställts under kvalificeringsfasen.

Bestämmelserna för anbudsutvärdering över respektive under tröskelvärdena återfinns i 
12 kapitlet respektive 15 kapitlet LOU. Vilka kriterier och krav, som är tillåtna eller 
otillåtna för en upphandlande myndighet att tillämpa vid upprättandet av en 
specifikation och vid en anbudsutvärdering, är endast sådana krav och kriterier
(tilldelningskriterier) som är förenliga med EG-rätten. Upphandlande myndigheter skall, 
som tidigare nämnts, beakta rättsprinciperna inom EG-rätten. Skulle en specifikation 
bryta mot någon av rättsprinciperna bryter det således även mot upphandlingsdirektiven 
och LOU:s bestämmelser.113

Det föreligger två utvärderingsgrunder då en myndighet skall genomföra en 
anbudsutvärdering. Det är antingen att myndigheten antar det anbud som har det lägsta 
anbudspriset eller att myndigheten antar det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt 
med hänsyn till olika utvärderingskriterier som anges i annonsen om upphandlingen 
eller i förfrågningsunderlaget. Detta stadgas i 12 kapitlet 1 § LOU. Användning av 
utvärderingsgrunden ”lägsta pris” innebär dock inte att den upphandlande myndigheten 
endast kan fokusera på priset. Myndigheten måste även se till de övriga krav som finns i 
förfrågningsunderlaget. Förutsättningen som föreligger för att anbudet med det lägsta 
priset skall kunna antas är att det uppfyller samtliga krav. Genom att ställa höga 
obligatoriska kvalitetskrav kan myndigheter säkerställa att det som upphandlingen avser 
håller hög kvalitet även om det skulle vara så att priset är det som blir föremål för 
utvärdering. När en upphandlande myndighet använder sig av utvärderingsgrunden ”det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” skall det anbud antagas som uppfyller alla krav i 
förfrågningsunderlaget och som vid en relativ bedömning mellan anbuden är det mest 
ekonomiskt fördelaktiga. De utvärderingskriterier som finns angivna i förfrågnings-
underlaget används som hjälp vid den relativa bedömningen mellan anbuden.
Uppräkningen av kriterierna är således inte uttömmande. Varje enskilt kriterium 
behöver inte vara av ekonomisk natur men de skall tillsammans syfta till att fastställa 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.114

Stundtals föreskrivs att kraven som föreligger vid anbudsutvärderingar kan delas upp i 
obligatoriska krav respektive utvärderingskriterier, så kallade skallkrav och börkrav. Att 
använda termen börkrav är dock olämplig för att beskriva utvärderingskriterier. 
Anledningen till att termen stundtals används är på grund av att den används i andra 
sammanhang som inte har med anbudsutvärdering att göra.115

                                               
112 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 307
113 Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling. Falk och Pedersen. 2004. sid. 91 f.
114 Upphandlingens grunder. Kristian Pedersen. 2008. sid. 117 f. 
115 Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling. Falk och Pedersen. 2004. sid. 91 ff.
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Obligatoriska skallkrav kan avse både anbudsgivarna och det som upphandlas. 
Skallkraven måste upprätthållas och de skall kontrolleras av den upphandlande 
myndigheten. Dock kan skallkraven inte utgöra en grund för jämförelser mellan 
anbuden. Den enda grunden för jämförelsen mellan anbuden utgörs av utvärderings-
kriterierna. En problematisk aspekt är dock vilket antal utvärderingskriterier som skall 
utvärderas. Desto fler utvärderingskriterier, desto osäkrare riskerar anbudsutvärderingen 
att bli. Emellertid så kan upphandlande myndigheter minska antalet kriterier genom att 
ange en viss nivå för ett kriterium, ett skallkrav. Detta är en möjlig lösning då 
skallkraven skall upprätthållas och om ett anbud inte tillgodoser myndighetens krav är 
det inte aktuellt för upphandlingsförfarandet.116

Ofta delas utvärderingskriterier in i ekonomiska kriterier och andra kriterier. De icke-
ekonomiska kriterierna är de som inte ger den upphandlande myndigheten en 
ekonomisk fördel. EG-domstolen har beslutat att det endast är utvärderingskriterier som 
finns med i annons eller förfrågningsunderlag som skall utvärderas. Viktigt är även att 
dessa kriterier är tydliga och förståeliga för leverantörerna. Kriterier skall vara 
formulerade på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla 
anbudsgivare kan tolka dem på samma sätt menar EG-domstolen. Utvärderingskriterier 
skall vara kopplade till föremålet för kontraktet enligt 12 kapitlet 1 § LOU. Lagregeln 
begränsar dock inte användningen av kriterier som är kopplade till kontraktet om de har 
effekter på sikt.117 Utvärderingskriterier som avser social hänsyn lämpar sig dåligt för 
anbudsutvärdering. Krav som avser social hänsyn bör inte vara föremål för en relativ 
jämförelse mellan olika anbud. De bör istället utformas som obligatoriska krav som 
måste uppfyllas.118

Det föreligger ett principiellt förbud mot att hänvisa till en tillverkningsprocess i 
upphandlingsspecifikationer eller att tillämpa en tillverkningsprocess som utvärderings-
kriterium i offentlig upphandling. Förbudet är dock inte absolut. Ur miljösynpunkt är 
det ofta relevant att ställa krav på tillverkningsprocessen av varor. Krav på 
tillverkningsprocessen vid framställning av varor kan typiskt sett vara handels-
hindrande. Detta för att krav på tillverkningsprocess leder till att vissa företag gynnas 
och att andra missgynnas.119 Om en tillverkningsprocess påverkar varans egenskaper 
när det kommer till hållbarhet, form eller liknande är det tillåtet att hänvisa till 
tillverkningsprocessen. För att miljökriterium skall vara tillåtet i utvärderingsfasen
krävs att det tar sikte på ett miljöproblem, som särskilt har adresserats av EU. Kriterier 
som avser att exempelvis bekämpa växthuseffekten är tillåtna. Att föreskriva i ett 
förfrågningsunderlag att el skall komma från förnybara källor är således tillåtet. Alla 
kriterier med bäring på tillverkningsprocesser i etablerade miljömärkningssystem är 
dock inte alltid tillåtna. Det är därför viktigt att kontrollera om EU har adresserat ett 
miljöproblem innan ett miljökriterium tillåts som ett utvärderingskriterium. De kriterier 
som i regel kan tillämpas är de som finns med som kriterier i EU-blomman120.  
Kriterierna i EU-blomman syftar till att främja bättre produkter ur miljösynpunkt. EU-
blomman får inte innehålla kriterier som är otillåtet handelshindrande, detta eftersom 
kriterierna inte får strida mot EG-rättens bestämmelser.121

                                               
116 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 352 f.
117 A.a. sid. 353 ff. 
118 A.a. sid. 360
119 A.a. sid. 217
120 EU-blomman, vars riktiga namn är EU Ecolabel, är det gemensamma europeiska miljömärket.
121 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 357 ff.
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Vid upphandlingar över tröskelvärden är upphandlande myndigheter skyldiga att vikta 
utvärderingskriterierna. Innebörden av detta är att myndigheterna måste ange 
utvärderingskriteriernas inbördes förhållande, i enlighet med 12 kapitlet 2 § LOU. 
Kriteriernas vikt får anges som intervall med en lämplig största tillåtna spridning 
angiven. I vissa undantagsfall får även kriteriernas vikt anges i fallande prioritets-
ordning. För att få ange kriteriernas vikt i fallande prioritetsordning måste 
myndigheterna dock visa att det inte föreligger någon möjlighet att ange någon viktning. 
Myndigheter får vid upphandling under tröskelvärdena själva bestämma om de vill ange 
någon viktning i kriterierna eller om de vill ange dem i fallande prioritetsordning enligt 
15 kapitlet 16 § LOU.122

8.3. Skillnaden mellan faserna och dess kriterier

Vad är då skillnaden mellan urvalskriterier och tilldelningskriterier samt 
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier? Skillnaden är relativt logiskt definierad, 
för som tidigare anförts ingår urvalskriterierna i leverantörskvalificeringsfasen och 
tilldelningskriterierna ingår i anbudsutvärderingsfasen. Förenklat skulle det kunna sägas 
att kriterierna på leverantörerna är organisationsorienterade kriterier medan kriterierna 
för tilldelning av kontrakt är produktorienterade kriterier. Leverantörskvalificeringen 
och dess urvalskriterier samt kvalificeringskrav tar sikte på leverantörerna. 
Upphandlande myndigheter får vid kvalificeringen av leverantörer bedöma 
leverantörernas förmåga att genomföra ett visst upphandlingskontrakt. Vid 
kvalificeringen får myndigheterna endast ta hänsyn till kriterier som har bäring på 
ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk förmåga, kapacitet och yrkeskunnande. 
Anbudsutvärderingen, tilldelningskriterier och utvärderingskriterier tar sikte på det som 
skall levereras. Tilldelningskriterierna är antingen att myndigheten antar det anbud som 
har det lägsta anbudspriset eller att myndigheten antar det anbud som är ekonomiskt 
mest fördelaktigt med hänsyn till olika utvärderingskriterier som den upphandlande 
myndigheten angett.123

Det föreligger således en tydlig skillnad men ändå blandas de olika faserna och dess 
krav eller kriterier ihop. Anledningen till det är att uppdelningen av kriterierna inte alltid 
är självklar och att kriterierna ofta går in i varandra. De olika faserna styrs av olika 
regler men det innebär inte att ett och samma kriterium inte kan tillämpas både vid 
kvalificering av leverantörer och vid anbudsutvärdering.124

Genom tillämpning av ett exempel kan detta förtydligas. Om det till exempel ställs ett 
obligatoriskt krav, ett kvalificeringskrav, på lyftprestanda som en lyftkran skall kunna 
uppfylla så utesluter inte kravet tillämpning av samma slags kriterium/bevis för ett 
utvärderingskriterium som också avser lyftprestanda. I det senare fallet utgör således 
lyftprestanda ett utvärderingskriterium. Det obligatoriska kravet om ett minimikrav på 
lyftprestanda är emellertid ett kvalificeringskrav. I utvärderingsfasen kan det dock 
utgöra ett krav som leverantörerna poängsätts efter beroende på hur stor lyftprestandan 
är. Den funktion som bevis och kriterier har i en upphandling är det som är avgörande 
för om kriterierna tillämpas på rätt sätt.125

                                               
122 Lag om offentlig upphandling – en kommentar. Jan-Erik Falk. 2009. sid. 357 ff.
123 A.a. sid. 362 ff.
124 A.a. sid. 362 f.
125 A.a. sid. 363 ff.
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8.3.1. EG-domstolens ställningstagande i Lianakis-målet (C-532/06)

Lianakis-målet och EG-domstolens dom har kommit att bli av betydelse vid 
upphandlingstvister i svensk rätt. Anledningen till detta är att fallet berör problematiken 
med användningen av kvalificeringskriterier som tilldelningskriterier eller utvärderings-
kriterier. Även om målet avgjordes efter bestämmelser i tidigare EG-direktiv, än de som 
idag gäller för offentliga upphandlingar, är målet fortfarande av betydelse. Att målet 
fortfarande är av betydelse beror framförallt på att bestämmelserna inte förändrats i de 
direktiv som nu tillämpas.

Under mitten av 2000-talet utlyste en kommunstyrelse i Grekland ett upphandlings-
förfarande för tilldelning av kontraktet för utförandet av ett projekt. I annonseringen om 
upphandlingen angavs kriterierna för tilldelningen i prioritetsordning. Kriterierna för 
tilldelning skulle vara den sakkunniges (organisationens) styrka, erfarenhet av projekt, 
som utförts under de tre föregående åren, anbudsgivarnas personalstyrka och utrustning, 
och förmågan att utföra projektet inom den fastställda tidsfristen, med hänsyn till de 
åtaganden, som företaget gjort, och dess vetenskapliga potential.

Sammanlagt tretton konsultföretag kom att deltaga i anbudsförfarandet. Under 
bedömningsförfarandet av företagen fastställde upphandlingskommittén de viktnings-
koefficienter och underkriterier med avseende på de kriterier för tilldelning som 
omnämndes i annonseringen om upphandlingen. Upphandlingskommittén tillämpade de 
regler och kriterier som de uppställt och gjorde en rangordning av företagen. 
Upphandlingskontraktet tilldelades slutligen ett av företagen. Två av företagen som 
hade lämnat anbud och varit aktuella under upphandlingsprocessen begärde 
överprövning av kommunstyrelsens beslut till Greklands högsta domstol. Anledningen 
var att de ansåg att kontraktet hade tilldelats endast på grund av att 
upphandlingskommittén i ett senare skede hade fastställt viktningskoefficienter och 
underkriterier med avseende på de kriterier för tilldelning som omnämndes i 
annonseringen om upphandlingen. Den högsta domstolen beslutade att vilandeförklara 
målet och överlämnade en tolkningsfråga till avgörande hos EG-domstolen.

En av de viktigaste frågorna, som den grekiska domstolen ställde till EG-domstolen i 
begäran om ett förhandsbesked, gällde relationen mellan kriterier, som typiskt sett har 
ett samband med kvalificeringen av leverantörerna, och kriterier, som har bäring i 
anbudsutvärderingen. Tolkningsfrågan som överlämnades till EG-domstolen var: ”om 
det i ett meddelande om upphandling rörande tilldelning av ett tjänstekontrakt endast 
föreskrivs vilken prioritetsordning tilldelningskriterierna skall ha, utan att det fastställs 
viktningskoefficienter för varje enskilt kriterium, skall det enligt artikel 36 i direktiv 
92/50 anses tillåtet att upphandlingskommittén fastställer kriteriernas viktnings-
koefficienter i ett senare skede, och, i så fall, på vilka villkor?”. 

EG-domstolen konstaterade att kontrollen av anbudsgivarnas lämplighet och 
utvärderingen av deras anbud kan äga rum samtidigt men att det är två skilda moment 
som omfattas av två olika regelverk. I sina domskäl menade EG-domstolen att den 
upphandlande myndigheten vid kontroll av anbudsgivarnas lämplighet skall utgå från 
kriterier avseende ekonomisk och finansiell ställning samt teknisk kapacitet. Domstolen 
kallade dessa för kriterier för kvalitativt urval. Tilldelningen av kontrakt skall dock 
genomföras mot bakgrund av kriterierna lägsta pris eller det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet. Kriterier som inte syftar till att fastställa det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet utan som huvudsakligen avser bedömningen av anbudsgivarnas 
förmåga att utföra projektet skall således inte anses utgöra kriterier för tilldelningen.
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EG-domstolen markerade att de kriterier som angetts som tilldelningskriterier, i själva 
verket felaktigt ”huvudsakligen” avsåg kvalificeringsfasen. Då några särskilda kriterier 
för kvalificering inte angetts i upphandlingen förstärktes intrycket av en samman-
blandning av kriterierna.

Enligt EG-domstolen har en upphandlande myndighet inte rätt att tillämpa 
bestämmelser om viktning och underkriterier med avseende på kriterier för tilldelning 
utan att i förväg underrätta anbudsgivarna om dessa. EG-domstolens tolkning 
motiverades med syftet att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och att 
skydda de ekonomiska aktörernas intressen. Anbudsgivarna skall behandlas lika under 
hela upphandlingsförfarandet och den upphandlande myndigheten skall informera om 
de kriterier och villkor som aktualiseras i samband med varje upphandling. Kriterier 
som huvudsakligen avser vilken erfarenhet samt vilka kvalifikationer och resurser som 
anbudsgivare förfogar över för att säkerställa ett gott utförande av projekt skall därmed 
inte anses utgöra utvärderingskriterier ansåg EG-domstolen i sitt avgörande.

En tydlig linje mellan vilka krav som kan användas för att pröva leverantörernas 
förmåga respektive vilka kriterier som kan användas för att utvärdera hur bra anbuden 
är drogs av EG-domstolen. Att låta kvalificeringskraven flyta in samt vara den del av de 
kriterier som avgör vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga är enligt 
domstolen inte möjligt. En upphandlande myndighet kan använda sig av referenser vid 
leverantörskvalificeringen men inte vid en utvärdering av anbud. Detta för att referenser
indikerar något om leverantörens erfarenhet och om dess förmåga att utföra liknande 
projekt. EG-domstolen angav således i sin dom att det inte är uteslutet att kontrollen av 
anbudsgivarnas lämplighet och tilldelning av kontraktet kan äga rum samtidigt. 
Domstolen bedömde dock att kriterier använts på ett felaktigt sätt av den upphandlande 
myndigheten, upphandlingen hade med andra ord inte genomförts enligt reglerna.

8.3.2. Ställningstagande från Kammarrätten i Göteborg (mål nr. 6411-
08)

Vid en överprövning i Kammarrätten i Göteborg anförde rätten, utifrån Lianakis-målets 
dom, att anbudsprövning består av två faser. Det rör sig om kvalificeringsfasen, där 
anbudsgivarnas lämplighet kontrolleras utifrån kriterier avseende ekonomisk och 
finansiell ställning samt teknisk kapacitet. Anbudsgivare som uppfyller de minimikrav 
som uppställs under kvalificeringsfasen går sedan vidare till utvärderings- eller 
tilldelningsfasen. Tilldelning av kontrakt skall ske i enlighet med kriterierna lägsta pris 
eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kammarrätten förtydligade i sina 
domskäl att det är viktigt att hålla isär de båda faserna och utslagsgivande för vilken 
leverantör som skall vinna en upphandling skall vara priset och kvalitet på 
varan/tjänsten och inte faktorer som berör själva företaget. 

Upphandlingen som låg till grund för målet var av vård-, omsorgs-, och 
behandlingsplatser och parter i målet var Björkviks vårdhem AB och Kommun-
förbundet i Skåne. Björkvik var sökande part och yttrade att upphandlingen hade brutit 
mot LOU genom felaktig, och i strid med EG-domstolens dom i Lianakis-målet, 
användning av kvalificeringskriterier som tilldelningskriterier och utvärderings-
kriterier. 

Björkvik anförde bland annat i sitt yrkande att ingen av punkterna i Kommunförbundets 
förfrågningsunderlag avsåg att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
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Förfrågningsunderlaget angav inte heller något om hur anbudsgivaren skulle utföra sin 
tjänst. Den centrala frågan i målet som Björkvik anförde var om kriteriet ”personal” 
kunde utgöra ett tilldelningskriterium. Kommunförbundet ansåg att Kammarrätten 
skulle avslå överklagandet och anförde samt vitsordade att det av Lianakis-målet följer
att ett tilldelningskriterium skall beröra hur anbudsgivaren kan utföra tjänsten.
Kommunen refererade även till ett annat fall från EG-domstolen, Concordia-målet. I 
Concordia-målet hade det konstaterats att rekvisiten för tilldelningskriterier är uppfyllda 
så länge det finns ett samband mellan kontraktsföremålet och myndigheterna inte ges 
obegränsad frihet. Vidare krävs även att rekvisiten anges i kontraktshandlingarna eller i 
meddelandet om upphandling samt att de är förenliga med gemenskapsrättens principer 
i övrigt.

Länsrätten konstaterade i sitt ställningstagande att upphandlingen avser delar inom vård 
och omsorg och att det därför kan vara svårt att utforma ett förfrågningsunderlag 
optimalt. Att ett förfrågningsunderlag skulle vara svårt att utforma motiverade 
Länsrätten inte utgöra något skäl för att kvalificeringskriterier dock skulle vara tillåtna 
att använda som tilldelningskriterier. Då upphandlare får ta ställning till en 
förhållandevis stor variation av anbudsinnehåll menade Länsrätten att alltför preciserade 
kvalificeringskriterier skulle kunna begränsa antalet och därmed möjliga leverantörer. 
Om upphandlingsföremålet är en tjänst som är svår att beskriva skulle det dock kunna 
motivera användning av kvalificeringskriterier som tilldelningskriterier anförde 
Länsrätten i sina domskäl.

Länsrättens dom ifrågasattes av Kammarrätten, detta för att deras slutsats ansågs vara 
svårförståelig. Länsrättens ställningstagande förklarades sakna stöd i Lianakis-målet. I 
Lianakis-målet fastslås att kriterier som syftar till att endast fastställa förmågan att 
utföra kontraktet inte får användas som tilldelningskriterier. Och att Länsrätten anförde i 
sina domskäl att preciserade kvalificeringskrav kan begränsa antalet anbudsgivare ansåg
Kammarrätten inte vara ett godtagbart skäl för att ha kvalificeringskriterier som 
tilldelningskriterier. Om kommunerna önskat att bedöma erfarenhet och utbildning 
skulle det ha skett i kvalificeringsfasen anförde Kammarrätten. Om kommunerna hade 
ansett det svårt att precisera kraven i fråga om erfarenhet och utbildning hade 
kommunerna fått avstå från att bedöma dessa förhållanden. Kammarrätten konstaterade 
i sina domskäl att det är den principiella skillnaden mellan kvalificeringskrav och 
tilldelningskriterier som är avgörande och inte om det är lätt eller svårt att definiera 
kvalificeringskraven.

Kammarrätten hänvisade i sina domskäl flera gånger till Lianakis-målet och menade att 
det var uppenbart att de tilldelningskriterier som upphandlingskommittén i Lianakis-
målet använt sig av inte kunde få beaktas i tilldelningsfasen. Detta eftersom kriteriet 
”erfarenhet” skulle bedömas med bakgrund av värdet av genomförda projekt. Kriteriet 
”personalstyrka” och ”utrustning” skulle bedömas i förhållande till arbetsgruppens 
storlek samt kriteriet ”förmåga att utföra projekt inom den fastställda tidsfristen” skulle 
bedömas i förhållande till värdet på de åtaganden som företaget hade gjort.
Kammarrätten tolkade utifrån Lianakis-målet att det endast är sådan erfarenhet som är 
relevant för att bedöma risken om en anbudsgivare kan genomföra det aktuella projektet 
som får uppmärksammas vid beaktande av anbudsgivares erfarenhet. Vidare ansåg
Kammarrätten att kvalitet och pris är av avgörande betydelse vid tilldelningskriteriet 
”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”, däremot är det i vissa fall omöjligt att mäta 
kvalitén. I fall som detta då det handlar om vård och omsorg menade därför 
Kammarrätten att det framstår som praktiskt omöjligt att mäta kvaliteten om man inte 
får se till och bedöma personalens erfarenhet och kompetens. Det som dock skall vara 
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avgörande är om erfarenhet kan förväntas leda till ökad kvalitet. Lianakis-målets dom 
innebär således inte något hinder mot att poängsätta personalens erfarenhet och 
kompetens inom ramen för tilldelningsfasen. Förutsättningen är att det skall föreligga en 
direkt koppling mellan erfarenhet och kvalitetsnivå på det som upphandlas.

Kammarrättens ansåg att upphandlingen skulle göras om och det grundades på att 
förfrågningsunderlaget innehållit väsentliga brister med avseende på transparens och 
likabehandling. Kommunförbundet hade i sitt förfrågningsunderlag inte angett vad som 
skulle presteras i de olika delar som upphandlingen avsåg.

8.3.3. Ställningstagande från Kammarrätten i Stockholm (mål nr. 3582-09)

Även vid en överprövning av en offentlig upphandling i Kammarrätten i Stockholm 
refererades det till Lianakis-målet. Kammarrätten konstaterade utifrån Lianakis-målet 
att det inte föreligger något generellt förbud mot att använda referenser i 
utvärderingsfasen. Rekvisitet som dock måste uppfyllas är att referenserna skall vara 
ägnade att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Kriterier som 
huvudsakligen avser vilken erfarenhet och vilka kvalifikationer och resurser 
anbudsgivaren förfogar över för att säkerställa ett gott utförande av projekt kan inte 
anses utgöra utvärderingskriterier.

Den offentliga upphandlingen som låg till grund för målet genomfördes av Stockholms 
stad under våren 2009. Upphandlingen var en öppen upphandling av IT-konsulttjänster 
och målet rörde frågan om möjligheter att använda referenser i anbudsutvärderingen och 
utformningen av utvärderingskriterier. Parterna i målet var Stockholms stad och 
Omicron Ceti AB.  

Det som anfördes av den sökande parten Omicron vid överprövningen var att 
anbudsutvärderingen hade avgjorts genom en referenstagning. Referenterna skulle 
besvara femton frågor, varav de tre första var kvalificerande och skulle besvaras med ja 
eller nej. På de resterande frågorna skulle referenterna sätta poäng mellan 1-11 poäng 
och dessa poäng lades sedan till grund för utvärderingen. Omicron anförde att 
utvärderingen av referensuppgifterna inte genomförts med transparens, då de olika 
poängnivåerna inte var definierade med beskrivningar av vad som krävdes för varje 
poängnivå. Därmed menade Omicron att det var omöjligt att genomföra en rättvis 
jämförelse mellan de olika referensobjekten och ett brott mot likabehandlingsprincipen 
förelåg. Stockholms stad angav dock att förfrågningsunderlaget och dess angivna 
kvalificeringskrav och utvärderingskriterier var klara och tydliga. Utvärderingen hade 
genomförts i enlighet med angivna förutsättningar och bedömningen skedde på lika 
villkor. Vilka frågor som skulle ställas till referenserna var även angivet samt även hur 
poängsättningen skulle genomföras. Stockholms stad anförde att det därmed var möjligt 
att genomföra en saklig och objektiv jämförelse och att alla anbud behandlades lika.

Länsrätten ansåg att det sätt på vilket utvärderingskriteriet ”referenser” var utformat gav
ett visst utrymme för subjektiva värderingar då det inte var definierat vad som krävdes 
för respektive poäng. Länsrätten menade att det vid betygsättning av referenser ligger i 
sakens natur att ett visst mått av subjektiv bedömning är nödvändig. Förfarandet ansågs 
därför inte inneburit något avsteg från någon av LOU:s underliggande principer och det 
förelåg inte heller någon grund för ingripande enligt 16 kapitlet 2 § LOU. Länsrätten 
ansåg därmed att upphandlingen hade genomförts enligt reglerna. 
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Som ovan nämnts konstaterade Kammarrätten att det inte finns något generellt förbud 
mot att använda referenser i utvärderingsfasen. De kriterier som huvudsakligen avser 
vilken erfarenhet, kvalifikationer och resurser anbudsgivaren förfogar över för att 
säkerställa utförande av projekt skall inte anses utgöra utvärderingskriterier. De frågor 
som skulle besvaras av referenterna ansåg Kammarrätten huvudsakligen vara hänförliga 
till anbudsgivarens kvalifikationer och inte till hur väl föremålet för upphandlingen 
kunnat genomföras. Kammarrätten beslutade därmed att upphandlingen skulle göras 
om.
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9. Slutsats

Offentliga upphandlingar omsätter årligen enorma summor och för att de skall fungera 
på bästa sätt samt vara så effektiva som möjligt regleras de genom flera bestämmelser. 
Genom de nationella regler och de allmänna rättsprinciper som föreligger skapas 
möjligheten att genomföra offentliga upphandlingar som ser till både upphandlande 
myndigheter och leverantörer. Den fria rörligheten av varor och tjänster samt den fria 
etableringsrätten är viktiga byggstenar för den offentliga upphandlingens regelverk. Den 
svenska lagen om offentlig upphandling, LOU, är skapad för att tillgodose dessa 
faktorer och det anser jag även att den gör. 

Lagreglerna om offentlig upphandling anser jag vara nödvändiga. LOU och offentliga 
upphandlingar betraktas som komplicerade och svårtillgängliga och därför behövs en 
lagstiftning som är utförlig och som på ett strukturerat sätt reglerar området. 
Bestämmelserna i LOU stadgar hur den offentliga sektorn skall agera vid transaktioner 
på den kommersiella marknaden. Således är lagen oerhört viktig och nödvändig då den 
tillhandahåller regler för hur den offentliga sektorn skall handskas med de svenska 
medborgarnas skattepengar vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. 
Betydelsen av offentliga upphandlingar är således en både ekonomiskt och strategiskt 
viktig samhällsfunktion. Offentliga upphandlingar är inte bara viktiga ur ett lokalt 
perspektiv utan de är även en viktig samhällsfunktion ur ett nationellt och ett europeiskt 
perspektiv. Offentliga upphandlingar och regleringen på rättsområdet som består av 
både nationella och EG-rättsliga bestämmelser har skapat möjligheter för den svenska 
tillväxten. Lagreglerna skapar möjlighet för svenska företag att konkurrera på den 
europeiska marknaden samt möjligheter för utländska företag att konkurrera på den 
svenska marknaden. Med ett sökande av konkurrens och objektivitet kan den fria 
rörligheten av varor och tjänster samt den fria etableringsrätten gynnas. Genom 
offentliga upphandlingar kan den offentliga sektorn således vara en del i det 
marknadsekonomiska system som idag existerar. Myndigheter kan upphandla på 
marknadens villkor och sätta egna preferenser, så länge som myndigheten inte handlar 
på ett sätt som strider mot de allmänna rättsprinciperna och lagreglerna. En ökad 
konkurrensutsättning bidrar även till att varor och tjänster kan upphandlas till lägre 
kostnader vilket givetvis gynnar staten, statliga bolag och den svenska befolkningen.

Att offentliga upphandlingar har kommit att utgöra en viktig samhällsfunktion även ur 
ett europeiskt perspektiv anser jag vara en följd av den gemenskapsrättsliga reglering 
och praxis som finns på rättsområdet. Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
skapas förutsättningar för en gemensam reglering och de 27 medlemsstaterna i EU tar 
alla del av regleringen. Således har det skapats en gemensam nämnare hos 
medlemsstaterna vilket gynnar det europeiska samarbetet samt den europeiska 
ekonomin. Även om det föreligger väsentliga skillnader mellan de olika rättssystemen i 
Europa underlättar de gemenskapsrättsliga regleringarna den fria rörligheten av varor 
och tjänster och offentliga myndigheter kan på bästa sätt verka på den kommersiella 
marknaden. 

Den 1 januari 2008 ersattes ÄLOU av den nya LOU, lagen är således inte speciellt 
gammal. Trots att lagen inte är speciellt gammal kommer den inom kort att genomgå en 
förändring. Jag grundar mina tankar om en förändring på det pågående arbete som 
Regeringen initierat. Förändringen, eller snarare moderniseringen, av lagen beror på de 
initiativ på området som kommer ifrån EU. Som tidigare anförts har de tre första stegen 
i den så kallade lagstiftningskedjan redan slutförts. Upphandlingsutredningens
promemoria, Ds (2009:30) om nya rättsmedel, samt den nyligen remitterade 
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lagrådsremissen från Regeringen till Lagrådet tyder på att vi snart kan förvänta oss en 
lagändring. Upphandlingsförfarandet kommer således få nya rättsmedel då Europa-
parlamentets och rådets direktiv (2007/66/EG) kommer att implementeras i LOU. 
Införandet av nya rättsmedel vid offentlig upphandling ställer jag mig positiv till. Detta 
eftersom jag tror att innebörden av de nya funktionerna kommer att fungera preventivt. 
Följden av att bryta mot bestämmelserna blir tydligare, påföljden konkretiseras och 
därmed tror jag att parterna efterlever och följer reglerna för att undkomma påföljden.

Arbetet som Kammarkollegiet just nu genomför kommer troligen även att modernisera 
det offentliga upphandlingsförfarandet. Nästa naturliga steg i den offentliga 
upphandlingens utveckling anser jag vara att skapa ett upphandlingsprogram utifrån den 
moderna tekniken. Västvärlden är idag ett informations- och IT-samhälle. Därför är det 
ett logiskt steg att även de offentliga upphandlingsförfarandena moderniseras och görs 
möjliga att genomföra på elektronisk väg. Förstärks de strategiska, kompetensmässiga, 
organisatoriska och tekniska förutsättningarna vid upphandlingar kommer säkerligen 
utvecklingen att vara positiv och följa dagens informations- och IT-samhälle samt dess
utveckling. Att skapa en möjlighet för en mer effektiv och kvalitetsmedveten offentlig 
upphandling låter som en mycket bra satsning och lyckas den kommer säkerligen 
konkurrensen på marknaden att kunna tillvaratas på ett bättre sätt. Arbetet som 
Kammarkollegiet genomför tror jag kommer att få en positiv betydelse för svenska 
företag. Detta eftersom jag tror att deras arbete kommer att utmynna i bättre 
informationsmöjligheter på upphandlingsområdet.  Resulterar Kammarkollegiets arbete 
i en fungerande plattform för elektronisk upphandling kommer säkerligen 
upphandlingsmarknaden även att växa. Detta kommer i sin tur leda till att företag och 
företagare gynnas. För om det skapas nya marknader, skapas det även nya möjligheter. 

Problematiken med urvalskriterier och tilldelningskriterier tror jag är en aspekt inom 
offentliga upphandlingar som är svår att komma ifrån. Bestämmelserna som finns i 
LOU fungerar som ett ramverk för vad som skall upprätthållas vid offentliga 
upphandlingar. Lagen utgör dock ingen garanti för att resultatet av en offentlig 
upphandling är lyckat. Jag ställer mig, som tidigare nämnts, positiv till de regler och 
bestämmelser som idag föreligger och dessa anser jag även vara bra utformade. Det 
föreligger dock inget som säger att de inte kan formuleras och utformas på ett ännu 
bättre sätt. Ett förslag som kanske skulle kunna minska problematiken är regler som
klarare förtydligar att det är viktigt att hålla isär leverantörskvalificeringsfasen och 
anbudsutvärderingsfasen. I ett av de överprövningsmål som uppsatsen lyfter fram 
tydliggjorde Kammarrätten i sina domskäl att det är viktigt att hålla isär faserna. Det 
som skall vara utslagsgivande för vilken leverantör som skall vinna en upphandling 
skall vara priset och kvalitet på varan/tjänster och inte faktorer som berör själva 
företaget. Kommer det tydligare regler eller regler som är formulerade på ett annorlunda 
vis än de regler som idag föreligger, så kommer kanske de olika faserna således att
kunna särhållas bättre. Om införandet av nya rättsmedel får en preventiv funktion tror 
jag att det även kan leda till att problematiken med urvalskriterier och tilldelnings-
kriterier blir mindre komplex. Detta eftersom upphandlande myndigheter då kommer att 
vara mer noggranna vid författande av förfrågningsunderlag.

Ytterligare en viktig del att belysa vid problematiken med urvalskriterier och 
tilldelningskriterier är kunskapen hos den som författar ett förfrågningsunderlag. 
Föreligger det en djupare kunskap inom rättsområdet hos den som författar 
förfrågningsunderlaget kan möjligen en tydligare särhållning mellan leverantörs-
kvalificeringsfasen och anbudsutvärderingsfasen uppnås. Upphandlande myndigheter
bör därför kanske få en utbildning på vad ett förfrågningsunderlag borde innehålla och 



37

hur det bör utformas på bästa vis. Arbetet som Kammarkollegiet genomför tror jag även 
kommer att kunna underlätta vid problematiken gällande de olika faserna. Arbetet att 
modernisera samt utveckla en form av teknisk upphandling kan bidrag till nya 
hjälpmedel för parterna. Föreligger det bättre möjligheter att lätt tillvarata information 
och kunskap så kanske fler förfrågningsunderlagsförfattare gör det. Går det att på ett 
smidigt sätt se hur ett förfrågningsunderlag skall utformas samt vad det skall innehålla 
så kommer kanske särhållningen av de olika faserna att efterlevas på ett bättre vis. 
Genom att det skapa en elektronisk plattform kommer information och kunskap att vara 
mer lättillgänglig för båda parterna i en offentlig upphandling och som alla vet så för 
kunskap med sig makt. En aspekt som jag dock tror är ytterst viktig för att 
problematiken skall bli mindre komplex är att parterna i offentliga upphandlingar förstår 
att varje upphandling är unik. 
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