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Förord 
Avsikten med denna uppsats är att redogöra hur den offentliga upphandlingen går till samt de 
positiva och negativa sidorna av denna upphandlingsform. Till min hjälp under arbetets gång 
har jag haft diskussioner med representanter från både den upphandlande sida samt från 
leverantörer. Jag vill här med passa på att tacka Matz Öman och Viktoria Arenbro på 
Norrbottens läns landsting för deras hjälp och råd samt förslag på upplägg. Jag vill även tacka 
Tord Pettersson på Bröderna Berner för hans hjälp som givit mig insikt i leverantörernas sida 
av upphandlingen, samt hans förslag på frågeställningar. Jag vill även passa på att tack min 
handledare Christer Ödberg för hans hjälp och vägledning. Jag hoppas att denna uppsats kan 
ge en beskrivning om hur upphandlingsprocessen ser ut samt dess fördelar och nackdelar. 
 
 
Luleå 2005-02-09 
 
 
 
 
Liza Pettersson  
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Sammanfattning 
Lagen om offentlig upphandling har under de senaste tio åren reglerat 
upphandlingsförfaranden i Sverige. Lagen är ett resultat av en rad olika EG-direktiv som 
implementerats i den svenska lagstiftningen. På grund av att LOU ursprungligen kommer från 
EG-direktiv styrs en hel del av upphandlingsreglerna av allmänna europarättsliga principer.    
Lagens grundtanke är att all upphandling skall genomföras på ett affärsmässigt sätt samt i 
konkurrens. Lagstiftningen har, dels på grund av EG-direktiven och dels på det komplicerade 
ämnesområdet, blivit väldigt omfattande och komplicerad. Detta gör att lagstiftningen har 
blivit detaljerad och svåröverskådlig. För att uppnå konkurrens och affärsmässighet ställer 
lagstiftningen höga krav på leverantörerna och dess kompetens.  
 
Syftet med denna D-uppsats är att klargöra hur den offentliga upphandlingen går till, vilka 
lagar och regler som reglerar den samt vilka fördelar och nackdelar det finns för de 
inblandade parterna. Detta görs dels medhjälp av en klassisk juridisk metod och dels genom 
diskussioner med företrädare för leverantören och den upphandlade enheten.       
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Abstract  
The law that rules the public purchase in Sweden has been in use for the last ten years. The 
law is the result of a number of directives from the European Union that has been introduce 
into Swedish law. Because of the many rules the public purchase is also controlled by the 
general principle of the European Union. The idea of the law is that all the purchase will be 
carried out whit good businesslike manner and in competition. The law has, because of its 
origin, become very large and complicated. This has resulted in that the law has been verbose 
and hard-to-grasp. The law requires high standards on the suppliers to achieve a good 
businesslike manner and to do purchase in competition.     
 
The purpose with this Master’s thesis was to investigate how the public purchases are carried 
out, which laws and rules that regulate the purchases and which advantage and disadvantage 
there is for all the involved parts. To achieve the given purpose I have studied available 
literature within the research area and carried out discussion whit representative from both the 
suppliers and the purchasers.   
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Definitioner av termer i LOU 
I LOU och i samband med offentlig upphandling finns ett antal begrepp och termer1 vars 
betydelse är väsentlig för att förstå lagstiftningen och kunna tillämpa den på ett korrekt sätt.  
 
Anbudsgivare: den som lämnar anbud. 
 
Anbudssökande: den som ansöker om att få lämna anbud vid urvalsupphandling, selektiv eller 
förhandlad upphandling.  
 
Ansökningsinbjudan: underlag varigenom den upphandlande enheten inbjuder leverantörer att 
ansöka om att få lämna anbud vid urvalsupphandling.  
 
Avrop: att avropa innebär att man successivt beställer utifrån ett tidigare tecknat avtal. Vid 
beställning genom avrop behöver inte avroparen tillämpa upphandlingsreglerna eftersom 
dessa tillämpats av den som tecknade avtalet.2  
 
Byggentreprenad: utförande eller både utförande och projektering av ett arbete, som kan 
hänföras till en verksamhet som avges i avdelning C i bilagan till LOU, eller byggnads- eller 
anläggningsarbete i sin helhet, vars resultat självständigt kan fullgöra en teknisk och 
ekonomisk funktion.  
 
Culpa: oaktsamhet, vårdslöshet.3
 
Direktupphandling: upphandling utan krav på anbud.  
 
Dolus: (ont) uppsåt.4  
 
Force majeure: oförutsedd omständighet av extraordinär karaktär vilken kan göra det 
omöjligt att fullgöra en prestation. Det handlar i regel om naturkatastrofer, krig, bränder och 
dylikt. Även andra typer av händelser kan emellertid bli beaktade som force majeure och 
befria part från avtalad prestationsskyldighet.5  
  
Förenklad upphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att delta. Deltagande 
leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller flera 
anbudsgivare.    
 
Förfrågningsunderlag: underlag för anbud, som en upphandlande enhet tillhandahåller från 
en leverantör. 
 
Förhandlad upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer 
att lämna anbud och tar upp förhandling med en eller flera av dem. 
 
Försörjningssektorn: sektorerna vatten, energi, transport och telekommunikationer. Alla 
myndigheter, bolag och liknande över vilka stat, kommun eller landsting har ett direkt eller 
                                                 
1 Begreppens och termernas betydelse definieras i 1 kap. 5 § LOU om inget annat framgår av noterna.  
2 Hellgren, Palm, Zackari, Offentlig upphandling, supplement 11, december 2003, s. 6:6. 
3 Melin, Juridikens begrepp, s. 102.  
4 Melin, s. 116.  
5 Melin, s. 159.  
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indirekt bestämmande inflytande. Samt vissa privata företag som bedriver verksamhet med 
särskilt tillstånd från en myndighet, är upphandlande enheter om de bedriver verksamhet inom 
försörjningssektorn. Det finns ingen begränsning vad gäller val av upphandlingsförfarande 
och tidsfristerna är mer flexibla än för upphandlingar inom den klassiska sektorn.6  
 
GPA: flersidigt avtal avseende offentlig upphandling inom WTO.7  
 
Leverantör: den som tillhandahåller varor eller utför arbeten eller tillhandahåller tjänster även 
om han inte varit den som i det särskilda fallet tillhandahållit eller utfört det som upphandlats.  
 
Positiva kontraktsintressen: den förlust som part lider då avtalet inte fullgjort. Innefattar dels 
den direkta förlusten som parten fått vidkänna, dels den vinst som han skulle ha gjort, om 
kontraktet rätteligen fullgjorts. Parten skall med andra ord försättas i den ekonomiska 
ställning som han befunnit sig i om kontraktet fullgjorts.8
 
Ramavtal: avtal som ingår mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer i 
syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som görs under en viss period.  
 
SDR: särskilda dragningsrätter som fastställs på grundval av ett vägt genomsnitt av 
kursutvecklingen för viktigaste valutorna.9
 
Selektiv upphandling: upphandling där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att 
lämna anbud.  
 
TED: EU: s databas för publicering av offentlig upphandlingar som innehåller samma 
information som EGT. Basen har sitt säte i Luxemburg och uppdateras varje dag.10

 
Upphandlande enhet: statliga, kommunala och andra myndigheter, andra beslutande 
församlingar i kommuner och landsting, sådana bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser 
som anges i 1 kap. 6 § LOU och såvitt det avser upphandling enligt 4 och 6 kap., sådana 
enheter som avses i 4 kap. 1 § andra styck och 6 kap. 1 § tredje stycket, sammanslutningar av 
sådana myndigheter, beslutande församlingar, bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och 
enheter samt Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i frågan om 
verksamhet som bedrivs enlig begravningslagen (1990:1144).    
 
Upphandling: köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster. 
 
Upphandlingskontrakt: skriftligt avtal som en upphandlande enhet ingår avseende 
upphandling enligt LOU och som undertecknas av parterna eller signeras av dem med en 
elektrisk signatur.      
 
Urvalsupphandling: upphandling där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna 
anbud och den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud. 
 
Öppen upphandling: upphandling där alla leverantörer får lämna anbud.  

                                                 
6 www.ajour.se/begrepp.htmy  
7 Falk, Pedersen, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 53 och 95. 
8 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s. 159.  
9 www.nou.se/10vanl.html#3   
10 www.ajour.se/begrepp.htmy  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  
Den offentliga upphandlingen spelar en betydande roll i dagens ekonomiska och juridiska liv. 
Under den senaste tiden har den offentliga upphandlingen även fått stort utrymme i media, 
både i Sverige och i övriga Europa. Exempelvis kan nämnas upphandlingen av vägtullarna i 
Stockholm, den betydelsefulla Alcateldomen och för att ta ett exempel som ligger geografiskt 
närmare kan nämnas den misslyckade upphandlingen av restaurangverksamheten på Luleå 
tekniska universitet under vintern 2004/05. Lagen om offentlig upphandling är utformad som 
ett skydd för leverantörerna samt för att ge dem en utökad möjlighet till konkurrens. 
Upphandlingslagstiftningen har sin grund i EG: s direktiv rörande upphandling.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är framförallt att klargöra för de lagar och reglerna som rör den 
offentliga upphandlingen i Sverige och hur dessa eventuellt kan underlätta 
upphandlingsprocessen. Samt att redogöra för fördelar och nackdelar från såväl den 
upphandlande enhetens sida som leverantörens sida.       
 

1.4 Frågeställning  
− Har lagen om offentlig upphandling underlättat de offentliga upphandlingarna? 
− Vilka är fördelarna respektive nackdelarna för den upphandlande enheten? 
− Vilka är fördelarna respektive nackdelarna för leverantören?  
− Finns det några gemensamma fördelar eller problem?  
− Vilket är syftet med lagen, samt uppfylls detta syfte? 
 

1.3 Metod 
Uppsatsen utgår ifrån en klassisk juridisk metod vilket innefattar litteraturstudier av lagar, 
praxis, förarbeten och en betydande mängd material med utgångspunkt i doktrinen. Vidare har 
jag för att kunna analysera fördelar och nackdelar från både den upphandlande enheten och 
leverantörerna, haft diskussioner och samtal med representanter från båda dessa sidor. Jag vill 
redan nu påpeka att denna analysdel utgår ifrån mina egna erfarenheter och kunskaper efter 
förförståelse som jag fått efter samtal och diskussioner med företrädare för norrbottens läns 
landsting och för Bröderna Berner AB och är således ingen redogörelse av dessa båda parters 
åsikter.  
 

1.5 Avgränsning 
I denna uppsats kommer offentlig upphandling som överstiger tröskelvärdena att i huvudsak 
behandlas, detta innebär att upphandlingar under tröskelvärdena (kap. 6) utesluts. Vidare är 
uppsatsen en generell genomgång av upphandlingsförfarandet och dess fördelar och nackdelar. 
Detta betyder att de speciella reglerna som gäller vid upphandling av olika produkter (varor 
kap. 2, byggnadsentreprenad kap. 3, vatten-, energi-, transport-, och telekommunikation kap. 
4, tjänster kap. 5) utesluts. I analysdelen kommer vidare inte alla delar av 
upphandlingsförfarandet analyseras utan endast de fördelar och nackdelar, utifrån både den 
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upphandlande enheten och leverantörernas sida, som jag anser vara intressant och relevant för 
upphandlingsförfarandet och dess framtid.       
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2 Historik  

2.1 Historisk utveckling 
Reglerna om offentlig upphandling är inte något nytt påfund, de första regleringarna kom till i 
slutet av 1800-talet. Dessa mycket detaljerade regler avsågs tillgodose den typ av 
affärsmässighet som förväntades på den tiden, samt att uppfylla de krav på objektivitet och 
offentlighet som då förelåg. Reglerna föreskrev i princip att svenska varor hade företräde 
framför utländska. För att anpassa dessa regler till samhällets utveckling har lagstiftningen 
ändrats och omarbetats ett flertal gånger för att nå dagens utformning. Den första 
anpassningen kom 1920 då förhållandet mellan svenska och utländska varor utreddes. 
Resultatet av detta blev att svenska varor skulle äga företräde om de var av ”erforderlig 
beskaffenhet” undantag från denna regel kunde endast medges av Kunglig Majestät. Vid en 
senare ändring skärpte dessa bestämmelser ytterliggare för att medverka till att bevara en 
speciell näring inom Sverige eller till följd för att förhindra arbetslöshet i landet.11  
 
I 1952 års upphandlingskungörelse12 ändrades denna huvudregel till att bygga på principer om 
affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet, vilket än i dag är grundläggande för den 
offentliga upphandlingen. På detta sätt fick affärsmässigheten en större betydelse för den 
offentliga upphandlingen. Det var således affärsmässighet som skulle ligga till grund för 
upphandlingsbeslut från myndigheterna. Denna kungörelse ersattes senare med 1973 års 
upphandlingskungörelse13  vilken senare utformades till ett lagmotiv14 , denna proposition 
stadgade i huvudsak att kraven på affärsmässighet skulle vara den grundläggande principen 
vid statliga upphandlingar. Propositionen reglerade även åtgärder som var till för att förbättra 
förutsättningarna för företag i utsatta regioner, detta som ett medel i stabiliseringspolitiken 
samt som ett medel för att främja den tekniska och industriella utvecklingen. Propositionen 
behandlade även fall där avvägningen mellan principen om affärsmässighet och de krav på 
mål inom centrala områden som samhället ställde, exempelvis försvarspolitiken. Även en 
önskan om att den kommunala upphandlingen skulle anpassas till de regler som gällde för de 
statliga upphandlingarna framgick. Slutligen framfördas åtgärder för att öka samordningen 
inom hela den offentliga upphandlingen.15    
 
Detta lagförslag konstaterade även att upphandlingarna skulle genomföras på ett så pass 
fördelaktigt sätt som möjligt utifrån statsfinansiell synpunkt. Detta genom att fastställa att 
principen om affärsmässighet skulle vara vägledande inom den statliga upphandlingen. Denna 
princip torde även ha varit den mest gynnsam utifrån en samhällsekonomisk utgångspunkt. En 
väsentlig förutsättning för detta var att konkurrens skulle föreligga mellan de olika 
leverantörerna, denna konkurrens kom till genom den fria anbudsgivningen, de anbud som var 
mest förmånligt skulle antas. Denna bestämmelse skilde sig från praxis i andra länder genom 
att myndigheterna var skyldiga att se över även sådana anbud som kommit från icke 
tillfrågade anbudsgivare. Vad som skulle anses vara det mest fördelaktiga budet utgick inte 
endast ifrån priset utan en avvägning mellan pris och kvalitet kunde till exempel vara 
avgörande. Även anbudsgivarens förmåga att fullfölja sina åtaganden, erbjuda service, 
framtida kostnader och så vidare var aspekter som bedömdes vid upphandlingen. 
Myndigheterna hade endast att bedöma upphandlingen som en affärstransaktion. De 
                                                 
11 Linder, Handbok i offentlig upphandling, s. 13.   
12 Upphandlingskungörelsen (1952:496).  
13 Upphandlingskungörelsen (1973:600).  
14 Prop. 1973:73 riktlinjer för den offentliga upphandlingen. 
15 Linder, s. 14. 
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upphandlanden myndigheten skulle agera på så sätt att den kunde skydda statens intressen och 
på så sätt göra fördelaktiga upphandlingar. Exempel på sätt som tillvaratog statens intresse 
kunde vara att ökat samarbete mellan myndigheter samt genom valet av 
beställningstidpunkten anpassades med hänsyn till säsong- eller konjunkturföränderligheter.16

 
Andra huvudprinciper i denna proposition var kraven för rättssäkerhet och offentlighet. Till 
slut konstaterade även utredarna, att upphandlingar borde använda som ett medel i 
sysselsättningspolitiken. En metod var att tidigarelägga beställningar till industrin då det 
förelåg en tid av konjunkturavmattning.17   
 

2.2 Förhållandet åren närmast före 1994        
Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 1 januari 1994, innan dess fanns det lagstiftning 
både inom den statliga upphandlingen och den kommunala upphandlingen.   
 

2.2.1 Statliga upphandlingar  
De statliga upphandlingarna reglerades i den tidigare nämnda kungörelsen från 197318, den så 
kallade upphandlingskungörelsen. Denna kungörelse ändrades 1981 samt 1986, i samband 
med den senare revisionen ändrades även namnet till Upphandlingsförordningen19, UF. Lagen 
föreskrev att ytterligare föreskrifter som kan komplettera lagen får meddelas av 
Riksrevisionsverket. Dessa kompletteringar var, så som resterande delen av lagen, bindande 
för myndigheterna. Till sin hjälp för tillämpningen hade RRV utarbetat allmänna råd och 
kommentarer till förordningen.20    
 

2.2.2 Kommunala upphandlingar 
Vid tiden för införandet av de statliga reglerna för upphandling införde Kommunalförbundet 
och Landstingsförbundet rekommendationer till primärkommuner och landsting att godta ett 
kommunalt upphandlingsregelsystem, UR. Dessa regler, med tillhörande anvisningar, 
överrenstämde till stor del med de statliga bestämmelserna i upphandlingsförordningen. Dessa 
regler skulle dock följas av kommunerna på frivillig grund.21

 
Det förelåg trots allt vissa skillnader mellan de två upphandlingsbestämmelserna, för 
kommuner och landsting å ena sidan och staten på andra sidan. Skillnaderna motiverades med 
att det förekom skillnader mellan statliga och kommunala förhållanden. Det gjordes bland 
annat skillnad mellan när reglerna skulle tillämpas. En annan olikhet var att enligt reglerna i 
UF skulle det anges vilken upphandlingsform som syftades i anbudsinfordran. Medan det 
enligt UR erfordrades sådan information endast då det var frågan om en sluten upphandling. 
Även de regleringar som rörde mervärdesskatt i 11 § UF hade ingen motsvarighet i UR. 
Tillika hade dokumentationsreglerna i 13 § UF inte samma betydelse som reglerna i 16 § UR. 
UF föreskrev att myndigheterna var tvungna att dokumentera de skäl för vilket anbudet 
antagits och andra överenskommelser, medan motsvarande reglering i UR endast stadgar att 

                                                 
16 Linder, s. 14 f.  
17 Linder, s. 16.  
18 Upphandlingskungörelsen (1973:600).  
19 Upphandlingsförordningen (1986:366).  
20 Linder, s. 17.  
21 Linder, s. 17 f.  
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sådana skäl ”borde antecknas”. De regler som fanns i UF angående rikets säkerhet hade av 
naturliga skäl ingen motsvarighet i UR då kommunerna inte handhöll sådana uppdrag.22      
 

2.2.3 GATT och WTO   
Redan före EU inträdet fanns det internationella handelsavtal som kontrollerade handeln 
mellan länder, ett av dem var det allmänna tull- och handelsavtalet GATT. Såsom följd av 
detta avtal grundades 1947 ett forum för förhandlingar i syfte att främja och utveckla 
ekonomin genom bland annat att undanröja hinder för handel mellan länder.23

 
GATT reviderades bland annat beträffande statliga upphandlingar under den så kallade 
Tokyorundan24. Denna överenskommelse syftade till att vidga världshandeln och motverka 
främjandet av landets egna leverantörer, bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 1981. För 
Sveriges del betydde detta att 23 statliga myndigheter påverkades av förordningen om 
tillämpning av GATT-överenskommelsen 25 . Bestämmelsen skulle tillämpas vid 
upphandlingar av varor vars värde översteg 130 000 SDR, tjänster omfattades dock inte av 
denna reglering.26  
 
I december 1993 beslutades det att ett nytt GATT-avtal skulle slutas. Avtalet undertecknades 
av 120 länder, alla dessa länder tillämpade inte fri handel automatiskt utan endast de länder 
som frivilligt anslöt sig till överenskommelsen omsatte frihandeln i praktiken. Mellan de 
frivilligt anslutna länderna27 rådde en ny marknad för offentliga upphandlingar av varor, 
tjänster och byggentreprenad. I samband med det nya avtalet förändrades GATT till en 
överstatlig världshandelsorganisation för att garantera reglernas efterlevnad, WTO 28  
bildades.29                 
 

2.3 Förhållandet närmast efter EU inträdet 

2.3.1 Offentlig upphandling enligt EG: s direktiv 
EG-fördraget saknar regler rörande offentlig upphandling och dessa frågor behandlas inte 
heller inom fördragets konkurrensregler. Detta innebär dock inte att den offentliga 
upphandlingen är oreglerad inom EG-fördraget. Det finns ett nära samband med 
konkurrensreglerna samt att EG: s allmänna rättsliga principer30 reglera upphandlingen. Rådet 
har genom en rad olika direktiv byggt upp ett omfattande regelverk för offentlig upphandling. 
Detta i syfte att säkerställa att större upphandlingar bedrivs inom medlemsstaterna i former 
som säkerställer en öppen konkurrens, där företag i hela EU kan delta på lika, objektiva 
villkor och inte riskera obehörigt hänsynstaganden. Direktiven reglerar bland annat 
tillvägagångssättet vid offentliga upphandlingar, både gällande anbudsinfordran och 
anbudsbedömning. Dessa ligger till grund för att diskrimineringsförbudet efterlevs. Att få till 
                                                 
22 Linder, s. 18.  
23 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 2:3 f.  
24 Tull- och handelsförhandling i GATT 1973-79. Namnet beror på att den deklaration som angav riktlinjer och 
mål för förhandlingarna antogs vid ett ministermöte i Tokyo. 
25 GATT-ÖS (1980:849 senare ändrad till 1992:1505). 
26 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 2:3 f. 
27 De länder som är anslutna är: Norge, Schweiz, Liechtenstein, EU-länderna, USA, Kanada, Japan, Korea, 
Hongkong, Singapore, Aruba och Israel.  
28 World Trade Organisation. 
29 Hellgren, Palm, Zackari, Supplement 4, december 1997, s. 2:4. 
30 Se nedan avsnitt 3. 
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stånd en välfungerande fri konkurrens inom EU på den offentliga marknaden, är en viktig del 
av förverkligandet av den fria inre marknaden.31       
 
I och med Sveriges EU inträde, 1 januari 1994, blev lagen om offentlig upphandling32, LOU, 
gällande. Lagen stiftades huvudsakligen för att införliva EG: s direktiv rörande värdemässigt 
större offentliga upphandlingar. Enligt EES-avtalet åtog sig Sverige att reglera den nationella 
lagstiftningen så att den överrensstämde med EG: s direktiv, då även de direktiv som rörde 
den offentlig upphandling. Även krav på likabehandling, icke-diskriminering och lika 
konkurrensvillkor var en del av EES-avtalets regler. Syftet med att harmonisera de nationella 
lagstiftningarna med EG: s regler var att garantera alla leverantörer samma möjlighet till 
anbudsprövning vid upphandlingar som översteg vissa tröskelvärde. Det finns fem principer 
för att skapa internationell enhetlighet inom de offentliga upphandlingarna som gäller: 

- Vilka som skall tillämpa reglerna för offentlig upphandling och på vilka områden. 
- Vilka prövningskriterier som normalt gäller. 
- Vilka krav som gäller vid publicering för att skapa enhetlighet rörande annonsering, 

tidsfrister och information. 
- Förutsättningar för deltagande med avseende på dels urvalskriterier för ansökan att få 

lämna anbud och dels för anbudsprövning. 
- Hur efterlevnaden av dessa regler skall kontrolleras och styras.33         

 
Det finns trots detta ett undantag till EG: s regel om icke-diskriminering. Enligt artikel 36 i 
direktivet om upphandling får ett anbud förkastas, om det till mer än hälften består av varor 
med ursprung utanför EU. Vid prövning av flera likvärdiga anbud skall företräde ges till det 
anbud som har övervägande ursprung inom EU, förutsatt att priset inte överstiger det anbud 
med ursprung i tredje land med mer än högst tre procent. Detta är de så kallade 
tredjelandsreglerna. Det finns dock ett undantag även mot denna regel, i de fall EU eller dess 
medlemsländer har slutit avtal med det berörda tredjelandet vilket skall garantera ett 
öppnande av dessa länders offentliga marknader, exempel på ett sådant avtal är EES-avtalet.34  

                                                 
31 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 297 f.  
32 Lag (1992:1528) om offentlig upphandling.  
33 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 2:2 f.   
34 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 2:3. 
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3 Allmänna principer att betrakta vid upphandling 
Det finns ett antal rättsliga principer tagna från EG-rätten som tillämpas vid offentliga 
upphandlingar. Ett problem som dock kan uppstå är att de allmänna rättsprinciperna inte kan 
tillämpas på andra områden än dem där EG har kompetens, vilket resulterar i att stora 
rättsområden utelämnas till medlemsländernas egen beslutanderätt. Trots detta tjänar 
principerna som vägledning inom medlemsländerna. 35    
 

3.1 Icke-diskrimineringsprincipen  
Denna princip förbjuder all typ av diskriminering på grund av nationalitet och är gällande 
inom EU samt de länder som är medlemmar i EFTA eller GPA. Eftersom att EU är part i 
dessa avtal tillhör de EG-rätten.36  
 
All typ av diskriminering är otillåten enlig denna princip även indirekt diskriminering. Om 
den upphandlande enheten ställer krav som kan vara diskriminerande men som ändå måste 
anses som skäliga, skall det inte anses vara diskriminerande. Ett exempel på det är inköp av 
varm mat till en skola som endast torde kunna levereras av en lokal leverantör. Även fall då 
valet av vara kan gynna ett land kan inte anses diskriminerande, det är upp till varje 
upphandlande enhet att själv bestämma vad de skall upphandla. Denna princip har sitt 
ursprung i artikel 12 i EGF.37       
 

3.2 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen är snarlik den ovan nämnda icke-diskrimineringsprincipen. Den 
utgår även den från artikel 12 EGF, som stadgar att all diskriminering grundad på 
nationalitetsskäl är förbjuden. Denna princip kom i huvudsak till för att upprätthålla en rättvis 
behandling av personer. Principen spelar trots det en viktig roll inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Artikel 34.2 EGF säger att ordningen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken ”skall utesluta varje form av diskriminering mellan producenter och 
konsumenter inom gemenskapen” 38 . Enligt ett uttalande av EG-domstolen ger denna 
bestämmelse uttryck för en allmän likabehandlingsprincip inom gemenskapen. Denna princip 
anses dock inte överträdd på grund av de olika nationella lagstiftningarna. Det är inte 
diskriminerande att tillämpa olika regler för sin egen befolkning, förutsatt att reglerna 
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt gentemot andra EU-länder på de områden där 
gemenskapsrätten ger enskilda rättigheter. Utanför dessa områden är EG-rätten inte 
tillämplig.39

 
Vid tillämpning av denna princip vid offentlig upphandling innebär det att alla leverantörer 
samt de produkter som de kan erbjuda skall behandlas lika. De krav som ställs på leverantörer 
och produkter skall upprätthållas och de arbetsmetoder och regler som används av den 
upphandlande enheten skall tillämpas lika mot alla leverantörer som deltar i upphandlingen. 
Alla leverantörer skall ges samma möjligheter, ett villkor kan heller inte upprätthållas endast 
mot en leverantör utan måste upprätthållas gentemot alla inblandade leverantörer. Ett exempel 

                                                 
35 Bernitz, Kjellgren, s. 113. 
36 Falk, Pedersen, s. 26.  
37 Falk, Pedersen, s. 26.  
38 EGF 34.2 
39 Bernitz, Kjellgren, s. 110 ff.   
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på då likabehandlingsprincipen inte efterlevts är det så kallade Stora Beltfallet40, där en 
leverantör tilläts att använda sig av en annan beräkningsgrund vid utförandet av arbetet. De 
andra leverantörerna fick inte tillgång till denna förmån vilket resulterade i att EG-domstolen 
ansåg att detta handlande var ett brott mot likabehandlingsprincipen.41     
 

3.3 Principen om transparens  
Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen skall kännetecknas av 
förutsägbarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna skall ges samma förutsättningar för 
anbudsgivning, måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydlig samt ha en fullständig 
redogörelse av samtliga krav på den planerade upphandlingen.42 Principens huvudsakliga 
syfte är att motverka diskriminering av leverantörer. Detta innebär i praktiken att företag i alla 
EU-länder skall kunna få samma information om aktuella anbudsförfaranden, detta finns 
bland annat publicering i EGT.43  
 

3.4 Proportionalitetsprincipen 
Proportionalitetsprincipen är en allmän rättssäkerhetsprincip som har sin grund i tysk rätt. 
Numera återfinns den i artikel 5.3 EGF och stadgar ”att gemenskapen inte skall vidta någon 
åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördraget”. Detta innebär 
att gemenskapens institutioner skall använda sig av åtgärder som inte är mer betungande eller 
långtgående än vad som kan anses nödvändigt för att uppnå syftet. Det skall föreligga en 
balans mellan mål och medel. I praxis kan det utläsas att proportionalitetsbedömning mellan 
mål och medel är grundläggande, framförallt när det rör sig om åtgärder som kan vara 
handelshindrande vid import från andra EU-länder.44   
 
Proportionalitetsprincipen kan även tillämpas vid offentliga upphandlingar där den får 
betydelse för den upphandlande enheten, de får inte ställa högre krav på leverantören än vad 
som är nödvändigt för att uppnå det förutbestämda målet. Principen blir som regel aktuell när 
alltför höga krav ställs på leverantören. Kraven får inte överstiga vad som kan anses vara 
nödvändigt för att uppfylla målet med upphandlingen.45     
 

3.5 Principen om ömsesidigt erkännande 
Denna princip om ömsesidigt erkännande har tillkommit genom bland annat R-dir 89/4846 
vilket rör erkännande av utbildningar som varat tre år eller längre. Principen finns dock ännu 
inte fastställd genom någon lagstiftning men framstår tydligt i EG-domstolens praxis47, där 
principen tillmäts omfattande betydelse och har stor genomslagskraft. Vid offentliga 
upphandlingar torde denna princip innebära att testrapporter, utbildningar, certifikat och 

                                                 
40 Mål C-243/89, EU-kommissionen mot Danmark.  
41 Falk, Pedersen, s. 27.  
42 NOU, Kort om LOU lagen om offentlig upphandling och NOU nämnden för offentlig upphandling, s. 4.   
43 Bernitz, Kjellgren, s. 298 f.  
44 Bernitz, Kjellgren, s. 115 f.  
45 Falk, Pedersen, s. 27.  
46 R-dir 89/48/EEG om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre 
utbildning som omfattar minst tre års studier.  
47 Mål C-120/78 Cassis de Dijon.  
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liknande, som utfärdats i ett annat EU-land, måste respekteras. Principen tillämpas i de fall 
svenska upphandlande enheter kräver bevis för ekonomisk och teknisk status48.49      
 

3.6 Principen om affärsmässighet 
Principen om affärsmässighet är, som tidigare sagts, huvudregeln i LOU. Regeln framgår i 
den så kallade portalparagrafen 1 kap. 4 § LOU. Den stadgar att upphandlingar skall göras 
med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan obehörig hänsyn. 
Denna regel har inte sin grund i EG: s upphandlingsdirektiv, trots detta stämmer den väl 
överens med de tidigare nämnda principerna. 50  Kraven på affärsmässighet åligger den 
upphandlande enheten och bör iakttas under hela upphandlingsprocessen. Upphandlingen i 
enskilda fall bör kännetecknas av objektivitet från den beredande och handläggande 
personalens sida samt att den inte strider mot ett gott affärsmässigt och företagsekonomiskt 
handlande.51   
    
Det är alltid den upphandlande enhetens skyldighet att undersöka och tillvarata den 
konkurrens som finns mellan tänkbara leverantörer på marknaden. Dock bör påpekas att 
anbudsgivarkretsen alltid anpassas efter upphandlingens ekonomiska karaktär. 52  Här 
föreligger dock en viss osäkerhet hur långt principen om affärsmässighet skall tillämpas, skall 
principen gå utöver reglerna i upphandlingsdirektiven? Hur skall då till exempel 
konkurrensmöjligheterna tillämpas? Om det skall tolkas på ett sådant sätt att den 
upphandlande enheten mer aktivt skall söka konkurrenter vid en upphandling än vad som 
framgår av regelsystemet i övrigt, innebär det att kravet går utöver vad som krävs i 
upphandlingsdirektiven.53       
 
För att sammanfatta vad en affärsmässig upphandling bör innehålla kan man utgå ifrån de sex 
nedanstående punkterna: 

1. Välj det mest lämpliga upphandlingsförfarandet.  
2. Affärsmässigt beteende skall vidtas av den upphandlande enheten, ingen 

anbudsgivare får diskrimineras eller favoriseras.  
3. Hänsyn skall tas till det som krävs för att få till stånd en så ekonomisk fördelaktig och 

ändamålsenlig upphandling som möjligt för den upphandlande enheten.  
4. Objektivitet skall iakttas under hela upphandlingsprocessen. Varje anbudsgivares 

intressen gentemot de andra anbudsgivarna skall tillvaratas. Det är en mycket viktig 
funktion för den upphandlande enheten, till följd av upphandlingssekretessen saknar 
anbudsgivarna möjlighet att bevaka sina intressen.  

5. Den upphandlande enheten måste hålla fast vid kraven i förfrågningsunderlaget 
gentemot samtliga anbudsgivare. I de fall kraven ändras till allt för stor del måste 
upphandlingen göras om.  

6. Det är viktigt att komma ihåg att varje upphandling är en affärstransaktion, ingen 
irrelevant hänsyn får tas vid val av leverantör.54   

                                                 
48 Se nedan styck 6.3. 
49 Falk, Pedersen, s. 28.  
50 Falk, Pedersen, s. 28.  
51 Linder, s. 91.  
52 Linder, s. 91. 
53 Falk, Pedersen, s. 28 f.  
54 Linder, s. 91 f.  
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4 Lag om offentlig upphandling 

4.1 Allmänt  
Lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 januari 1994 till följd av EG: s 
upphandlingsregler. LOU omfattar kommuner, landsting, staten och offentligt ägda företag. 
Lagen är en redigerad sammanfattning av EG: s upphandlingsdirektiv och avsikten kan antas 
vara att underlätta tillämpningen av dessa direktiv. Den 1 januari 1998 ändrades55 den svenska 
lagstiftningen för att bättre överrensstämma med EG: s direktiv.56 Efter det att lagen antogs 
1994 har den fram till dagens datum ändrats vid tio tillfällen. Vissa av dessa ändringar, så som 
det ovan nämnda, har gjorts efter påpekanden från kommissionen om bristande 
överrensstämmelse mellan LOU och EG-direktiven. 57  Grunden för 
upphandlingslagstiftningen återfinns i EU: s fyra friheter; fri rörlighet för varor, personer, 
tjänster och kapital inom EU: s inre marknad. Den gemensamma nämnaren för regelverket är 
således den öppna marknaden. Inom detta koncept ligger förståelsen att ingen upphandling får 
göras på ett sådant sätt att någon leverantör särbehandlas. Upphandlingen skall ske med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomföras affärsmässigt samt att alla 
inblandade parter och anbud skall behandlas utan oväsentlig hänsyn. Till följd av att lagen är 
baserad på ett antal olika EG-direktiv som tagits fram och antagits vid olika tidpunkter har det 
uppkommit upprepningar av bestämmelser. Den tidigare gällande UR har till stor del 
implementerats i kapitlet för nationella upphandlingar i LOU: s sjätte kapitel.58      
 

4.2 Lagens disposition  
Lagen om offentlig upphandling innehåller många detaljbestämmelser för de upphandlingar 
som berörs av EG-direktiven. Lagens disposition framgår av 1 kap 1 §. De sju kapitlen i LOU 
är uppdelade enligt nedanstående lista: 

1 kap. allmänna bestämmelser. 
2 kap. varuupphandling.  
3 kap. upphandling av byggentreprenad. 
4 kap. upphandling inom vatten-, energi-, transport-, och 
telekommunikationsområdena. 
5 kap. upphandling av tjänster. 
6 kap. upphandling som understiger de tröskelvärden som anges i kapitel 2 till 5.  
7 kap. överprövning, skadestånd med mera.59

 
Regleringarna i första kapitlet styr i huvudsak det som är gemensamt för alla upphandlingar 
över tröskelvärdena. Det finns dock en huvudregel som säger att all offentlig upphandling 
oavsett värdet ska göras affärsmässigt, samt att alla konkurrensmöjligheter som finns skall 
användas. Vidare sägs att vid prövning av anbud skall antingen de anbud som är ekonomiskt 
mest fördelaktigt, här måste priset vägas med andra affärsmässiga krav såsom leveranstid, 
driftskostnader, tekniska egenskaper, miljöpåverkan och så vidare, eller anbudet med det lägst 
anbudspriset antas. Det är således inte bara att anta de anbud med det lägsta priset utan det 
krävs en ekonomisk avvägning vilket anbud som är mest fördelaktigt. I sjunde kapitlet 

                                                 
55 Lag (1997:1068) om ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.   
56 Löfving, Setterlig, Kommunal upphandling, s. 30 f. 
57 Anbudsjournalen, Sveriges marknadstidning för offentlig upphandling, nr 45, 5 november 2004, s. 10. 
58 Löfving, Setterlid, s. 30 f.  
59 Linder, s. 24.  
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återfinns bestämmelser om sanktioner då lagen inte följs. De övriga kapitlens tillämpning är 
beroende av viken typ av upphandling det rör sig om. 60     
 

4.3 Tröskelvärdena 
LOU skiljer mellan upphandlingar som överstiger tröskelvärdena respektive de som 
understiger tröskelvärdena. Tröskelvärdena innebär ett bestämt belopp som de beräknade 
kostnaderna för upphandlingen, exklusive moms, skall överstiga.61 Tröskelvärdena beräknas 
av EU-kommissionen och publiceras i EGT, det sker normalt en omräkning vartannat år som 
grundas på den genomsnittliga dagskursen för den nationella valutan, uttryckt i euro, under 
föregående tvåårsperiod.62 För upphandlingar som överstiger dessa värden innehåller LOU 
detaljerade bestämmelser baserade på EG-direktivet om offentlig upphandling. Dessa 
upphandlingar regleras i andra till femte kapitlet LOU, det som bör påpekas är att 
tröskelvärdena inte uppgår till samma värde i de olika kapitlen utan varierar beroende på om 
upphandlingen rör varor, tjänster eller entreprenad. Utgångspunkten i LOU är att det 
sammanlagda värdet på upphandlingen skall vara avgörande vid beräkning av tröskelvärdet. 
Vid det tillfället flera upphandlingar av varor av samma typ genomförs samtidigt, skall det 
göras en gemensam beräkning av dessa varor. Det är heller inte tillåtet att dela upp en 
upphandling för att understiga tröskelvärdena. I de fall värdet på upphandlingen understiger 
tröskelvärdena finns även det reglerat i LOU: s sjätte kapitel, dessa regler bygger dock inte på 
EG-direktiv. Oavsett om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdena eller inte gäller 
principen om affärsmässighet och reglerna om överprövning och skadestånd. 63  
Tröskelvärdena i LOU anges både i euro och i SDR. SDR fastställs på grundval av ett vägt 
genomsnitt av kursutvecklingen för viktiga valutor. Dessa tröskelvärden regleras i en separat 
förordning64, vilken återfinns under andra kapitlet i LOU.65

 
Enligt förordningen gäller från och med den 15 februari 2004 följande tröskelvärden vid 
upphandling.66   
 
 EURO SEK 
Byggentreprenad 5 000 000  46 134 000 

Varor och tjänster    

Försörjningssektorn67 400 000 3 690 000 

Telesektorn 600 000 5 536 000 

Statliga myndigheter  130 00068 1 421 000 

Övriga upphandlande enheter 200 000 1 845 000 

Förhandsannonsering  750 000 6 920 000 

                                                 
60 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 2:5. 
61 FAR, Regler om offentlig upphandling, s. 8 f.  
62 Anbusjournalen, nr 40, oktober 2004, s. 9.  
63 FAR, s. 8 f.  
64 Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
65 Anbudsjournalen, nr 41, oktober 2004, s. 9.    
66 www.nou.se/10vanl.html#3  
67 Utom telesektorn.  
68 SDR, särskilda dragningsrätter.  
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5 Upphandlingens ekonomiska betydelse och strategiska 
roll 

5.1 Den ekonomiska betydelsen 
De summor som den offentliga upphandlingen omsätter varje år är synnerligen omfattande. 
Den huvudsakliga kostnaden som en upphandlande enhet har, förutom löner, sociala avgifter, 
administration och liknande, är kostnader för upphandlingar.69 Enbart inom den offentliga 
sektorn i Sverige omsätts 400 miljarder kronor om året vilket motsvarar ca 20 procent av 
Sveriges BNP. Inom EU ligger omsättningen på otroliga 8000 miljarder kronor.70     
 
Med kraven på ökad effektivitet och besparingskrav av offentliga utgifter har 
upphandlingsfrågorna fått en ökad betydelse både för förändringen av den offentliga 
verksamheten, så som besparingar och effektivitetsvinster, samt erhållit en ökad strategisk roll. 
En effektivare upphandling kan bidra till besparingar av stora belopp, vissa studier räknar 
med att cirka 10 procent av inköpskostnaderna skulle kunna sparas. Denna besparing 
motsvarar statens årliga kostnad för barnbidrag och föräldraförsäkring. 71  Utvecklingen 
medverkar också till förändringar inom den offentliga verksamheten. Förändringarna 
medverkar till besparingar och effektivitetsvinster genom affärsmässigt agerande. I takt med 
förändringen inom den offentliga verksamheten, blir möjligheterna för konkurrens mer 
tillgängliga inom den offentliga tjänsteproduktionen. Ut detta perspektiv blir det allt viktigare 
att uppmärksamma den offentliga upphandlingen samt att ansvara för att den bedrivs 
affärsmässigt och objektivt.72  
 

5.2 Betydelsen av konkurrens på den inre marknaden 
Huvudsyftet med den inre marknaden går tillbaka ända till 1957 då Romfördraget 
undertecknades av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. 
Under EG: s utveckling har tanken om en fri inre marknad levt kvar och många av reglerna 
har till syfte att främja denna typ av marknad. Överstatlighet och rättsgemenskap är två 
exempel som används för att underlätta handeln mellan medlemsländerna. En central uppgift 
har även varit att harmonisera lagstiftningar och bestämmelser mellan länderna vilka tidigare 
utgjort handelshinder.73

 
Inom den inre marknaden finns en vision att skapa gränslös konkurrens, då även när det gäller 
offentlig upphandling. Kostnaderna för de offentliga upphandlingarna är, som tidigare nämnts, 
mycket stora. Den beräknas till mer än 15 procent av medlemsländernas gemensamma BNP. 
En stor del av dessa upphandlingar har gjorts nationellt och utan eller med liten användning 
av konkurrens. Genom att utnyttja den konkurrens som finns att tillgå kan den upphandlande 
enheten åstadkomma betydande besparingar och effektivitetsvinster. Då hela den tillgängliga 
marknaden utnyttjas kan det medföra att skickliga företag växer medan risken finns att de som 
inte kan hävda sig faller bort. Denna utveckling gör att kraven på effektivitet, förnyelse och 
kompetens ökar på både de upphandlande enheterna och leverantörerna.74

 

                                                 
69 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 12, december 2004, s. 1:1. 
70 www.kommers.se/page_disp.asp?node=207  
71 2004/05:Fi 246, Upphandling, s. 1.  
72 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 12, december 2004, s. 1:1. 
73 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 12, december 2004, s. 1:2. 
74 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 7, december 1999, s. 1:3.  
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5.3 Det strategiska perspektivet    
För att uppnå ett positivt resultat med den offentliga upphandlingen samt förbättra 
förvaltningen av resurserna är det viktigt att upphandlingen blir en del av verksamheten och 
inte isoleras. För att uppnå denna ökade effektivitet och besparingar, inom 
upphandlingsverksamheten, krävs en utvecklad upphandlingskompetens. Detta kan göras 
genom en förändring av rutiner, hjälpmedel för att få dessa mer ändamålsenliga, analys av 
behovet av olika varor och tjänster. Utöver detta krävs vidare att ett bra redovisnings- och 
uppföljningssystem utformas för att kunna kontrollera upphandlingens betydelse för 
verksamhetens resultat. Detta förutsätter att upphandlingen styrs så att ett affärsmässigt 
synsätt får genomslag, att den kompetens som finns utnyttjas på bästa sätt samt att den 
utvecklas, att fördelar av storköp tas till vara och därtill även att kostnader för 
upphandlingsprocessen begränsas. 75  Enligt förarbetena till lagen om ingripande mot 
otillbörligt beteende vid offentlig upphandling76  stadgas att den andel av den offentliga 
verksamheten som är utsatt för konkurrens skall ökas ytterliggare. Det fastslås vidare att 
strategier för att säkerställa affärsmässighet i upphandlingar skall utvecklas för att undvika 
rättsliga prövningar och skadeståndskrav.77  

                                                 
75 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 7, december 1999, s. 1:3 f.  
76 Prop. 1993/94:222 förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 
upphandling. Se även kap. 10.   
77 Prop. 1993/94:222 s. 28 ff.  
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6 Konkurrens på lika villkor  

6.1 Informationens betydelse och aktivt sökande efter konkurrens 
En av förutsättningarna för att uppnå konkurrens vid upphandlingar är att sprida information 
om upphandlingen till så stort antal potentiella leverantörer som möjligt. Upphandlingar som 
utövas i och utanför Sverige skall därför annonseras ut i EGT. Denna annonsering gör det 
lättare, inte bara för svenska leverantörer utan även för utländska leverantörer att 
uppmärksamma och tävla om upphandlingen. Annonseringsplikten gäller även för 
upphandlingar under tröskelvärdena med anledning av att alla upphandlingar skall 
genomföras på ett affärsmässigt sätt. För att alla anbudsgivare skall få tillgång till samma 
underlag och ha möjlighet att räkna på samma grund måste informationen vara tydlig, korrekt 
och fullständig beträffande vad som skall presterad av både vara och tjänst, kvalitet, pris med 
mera samt de övriga villkoren för upphandlingen.78    
 
Det enda sätt att bedöma om pris och övriga villkor i anbuden är rimliga är om upphandlingen 
är gjord i konkurrens. Om marknaden inte är undersökt kan det inte försäkras att det pris som 
den upphandlande enheten fått är det mest fördelaktiga. En upphandling i konkurrens kan 
således spara både tid och pengar för den upphandlande enheten. Konkurrensen mellan gamla 
och nya leverantörer sätter press på de gamla leverantörerna att utvecklas och förnya sig 
samtidigt som det ger nya leverantörer en möjlighet att ta sig in på marknaden. 79   
 

6.2 Undantag från kraven på konkurrens 
Trots det ovan nämnda om konkurrens som en del av affärsmässigheten finns det undantag 
från dessa krav, i vissa fall finnas det inget att vinna genom att annonser till flera leverantörer. 
Dessa undantag är väl reglerade när det gäller upphandlingar över tröskelvärdena vilket 
framgår av 2 kap. 11 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 16 §, och 5 kap. 17 och 33 §§. Reglerna gäller i 
stora drag vid upphandlingar av varor, byggnadsentreprenad och tjänster under vissa speciella 
förhållanden. Undantag från karven om konkurrens kan även bli gällande om varan, 
byggentreprenaden eller tjänsten ingår i ett forskningsprojekt, begränsas av patent- eller 
ensamrätt, force majeure, är en tilläggsbeställning samt vid formgivningstävlingar där 
vinnaren skall tilldelas upphandlingen. Inom försörjningssektorn undantas dessutom varor på 
råvarumarknad, avrop inom gällande ramavtal samt varor som tillfälligt bjud ut under 
markandsvärdet. Utformningen av avtal och ramavtal åskådliggör även konkurrenskravens 
vikt. Tilläggsbestämmelser och avrop får i huvudsak inte sträcka sig längre än tre år. Det 
måste föreligga särskilda skäl för att under långt tid få göra undantag från konkurrenskraven 
inom LOU.80          
 

6.3 Krav på leverantören  
Kraven som kan ställas på leverantörerna reglers i 1 kap. 17 och 18 §§ LOU. Det är den 
upphandlande enheten som bestämmer vilka uppgifter rörande registrering, kvalifikationer 
och dylikt som behövs för att bedöma om leverantören uppfyller dessa uppställda krav. Det är 
i annonsen om upphandling eller annonsen till inbjudan om upphandling som den 
upphandlande enheten skall specificera vilka upplysningar om leverantörens tekniska förmåga 
                                                 
78 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 5:1.  
79 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 5:1. 
80 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 5:3. 
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och kapacitet samt dess finansiella och ekonomiska ställning som krävs. Den upphandlande 
enheten måste dock ta hänsyn till leverantörens intresse att skydda sina affärshemligheter och 
tekniska hemligheter. Detta skydd skall upprätthållas om leverantören har godtagbara skäl att 
inte lämna ut uppgifter, det blir således en bedömningsfråga från fall till fall. En anbudsgivare 
kan bli utesluten från upphandlingen i de fall denne låtit bli att lämna väsentliga begärda 
uppgifter eller lämnat felaktiga upplysningar.81  
 
En anbudsgivare kan bli utesluten från deltagande i upphandlingen i enlighet med 1 kap. 17 § 
LOU. De kriterier som anges för uteslutning är om leverantören: 

1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller 
tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 

2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, 
eller annat liknande förfarande,  

3. Är dömd för brott avseende yrkesutövning enlig lagakraftvunnen dom, 
4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande 

enheten kan visa detta, 
5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det 

egna landet eller i det land där upphandlingen sker. 
Att bedöma om sakförhållandena i punkt 1,2 och 5 föreligger kräver endast en kontroll med 
någon eller några av följande informationskällor 82 : PRV, KFM, skattemyndigheten, 
upplysningscentralen, soliditet, Justitia, tingsrätt, fackförening, referenser med flera. I de fall 
där punkt 3 och 4 kan tillämpas kan däremot problem uppstå.83  
 
Enligt punkt 3 skall en leverantör uteslutas om han är dömd för brott avseende 
yrkesutövningen. Den första frågan som måste besvaras är vilken typ av brott i 
yrkesutövningen som avses i lagen. Detta finns inte uttryckt i lagen men det torde gälla brott 
som direkt avser företagets verksamhet så som skattebrott, ekonomiska brott samt brott som 
avser den specifika verksamheten. Då denna fråga är besvarad uppkommer frågan om brottet 
måste ha relevans för den aktuella upphandlingen eller om det kan avse vilket brott som helst 
i yrkesutövningen. Svaret bör bli att brottet skall ha relevans för upphandlingen.84 Det kan 
dock uppstå problem att få information och upplysningar om ett brott har begåtts då sådan 
information är sekretessbelagd.85  
 
I punkt 4 regleras de fall då leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 
Hur denna bestämmelse skall tolkas är inte helt klart, men det torde innebära överträdelse av 
bestämmelser för verksamheten då det inte är fråga om brott.86 En upphandlare kan även 
utesluta en leverantör om denne låter bli att lämna väsentlig, begärd information eller då 
denne lämnar felaktiga uppgifter.87      
 
Den upphandlande enheten kan med stöd 1 kap 18 § LOU kräva information om 
leverantörens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet. De 
uppgifter som begärs måste vara relevanta för den aktuella upphandlingen. Då uppgifterna rör 
leverantörens finansiella och ekonomiska ställning får den upphandlande enheten begära att 

                                                 
81 Forsberg, s. 88 f och Hellgren, Palm, Zackari, s. 5:4 ff.  
82 RRV 1996:74, Effektivare kontroll vid offentlig upphandling.  
83 Forsberg s. 91 f.  
84 SOU 1997:111 Branschsanering - och andra metoder mot ekobrott, s. 463.  
85 Forsberg, s. 90.  
86 SOU 1997:111, s. 465.  
87 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 5:6.  
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en leverantör visar prov på de bevis som framgår av förordningen om bevis för offentlig 
upphandling 88  detta för att stärka sin finansiella och ekonomiska ställning. Denna 
bestämmelse är endast tillämplig då det handlar om upphandlingar enligt 2, 3 eller 5 kapitlen 
LOU. Bestämmelserna om begäran om information gäller även leverantörens tekniska 
förmåga och kapacitet. Den upphandlande enheten skall vid begäran av sådana uppgifter ta 
hänsyn till leverantörens eventuella affärshemligheter och tekniska hemligheter.89     
 

6.4 Upphandlingskompetens 
Konkurrensen på marknaden bör utnyttjas för att uppnå besparingar vid upphandlingen. För 
att kunna dra nytta av den konkurrens som finns, eller för att skapa konkurrens om det saknas, 
krävs att den som sköter upphandlingen besitter en viss kompetens. Det är viktigt att denna 
kompetens regelbundet ses över för att uppfylla kraven på affärsmässighet. Det finns fem 
huvudskaliga kompetenskrav som kan ställas på en upphandlare.90

 
Sakteknisk kompetens. Detta innebär att upphandlaren skall:  

- Ha god kännedom om i vilken miljö varorna/tjänsterna skall användas i, 
- Veta vilka regler och standarder som styr verksamheten, 
- Kunna precisera kraven i förfrågningsunderlaget så att de överrensstämmer 

med verksamhetens mål samt utifrån dessa krav göra det möjligt att infordra 
och pröva anbud utifrån dem. 

 
Med allmän kommersiell kompetens menas att upphandlarens skall: 

- Ha god marknadskännedom, 
- Ha överblick över vilka leveransbestämmelser som är tillämpliga på 

upphandlingsområdet, 
- Ha god förmåga att bedöma leverantörens finansiella och ekonomiska 

ställning samt dess seriositet,  
- Kunna bedöma olika kalkylmetoders tillämplighet,  
- Samt ha förmåga att förhandla om avtalsvillkor som har betydelse ur 

kostnads- och risksynpunkt. 
 
Det kräv förutom dessa två kompetenser även juridiska kunskaper för att kunna genomföra 
upphandlingar på ett korrekt och effektivt sätt. Den juridiska kunskapen brukar delas upp i tre 
olika kompetenser.  
  
Allmän inköpsjuridisk kompetens innefattar kunskap om: 

- Avtalslagen, främst för att slutande av avtal samt grunden för 
ogiltighetsförklaring av avtal, 

- Köplagen, främst vad gäller giltighet vid köp av leverantörer i och utanför 
Sverige, 

- Förvaltningslagen rörande jäv, 
- Regler om offentlighet och sekretess, främst för att få insyn i offentliga 

myndigheter och bolag, 
- Mutlagstiftningen, 
- Konkurrenslagstiftningen.  

                                                 
88 Förordning (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandlig.  
89 Forsberg, s. 92 ff.  
90 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 4:1.  
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Upphandlingsteknisk kompetens kräver: 

- Ingående kunskap om reglerna för upphandling samt deras 
tillämpningsområden, exempelvis LOU, otillbörlighetslagen, 
överrensstämmelse med EG: s lagstiftning, 

- Förmågan att tillämpa reglerna på ett sådant sätt att ingen överprövning eller 
skadeståndsanspråk uppstår. 

 
Annan juridisk kompetens som det indirekt ställs krav på vid förberedelse för upphandling är 
kunskap inom: 

- Medbestämmandelagen, 
- Lag om anställningsskydd, 
- Arbetsmiljölagen,  
- Produktsäkerhetslagen,  
- Räntelagen.  

 
Rollfördelningen inom den upphandlande enheten bör ske utifrån kompetens. Det gäller att 
ansvarsfördelningen mellan upphandlarna på olika nivåer sker utifrån kompetens och 
möjligheterna att upprätthålla och utveckla kompetensen. En ökad satsning på den interna 
upphandlingskompetensen ger utslag i form av större enhetlighet i upphandlingsförfarandet, 
ökad erfarenhet, ökat utnyttjade av konkurrens, bättre förfrågningsunderlag, sakligare 
prövning samt utförligare avtal. Detta innebär också en förbättrad information till marknaden 
om planerade och genomförda upphandlingar.91   

                                                 
91 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 4:1 ff.  
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7 Förberedelse för anskaffning och upphandling  

7.1 Anskaffningsprocessen   
Anskaffningsprocessen vid offentlig upphandling är mycket detaljerat reglerad, men följer i 
huvudsak bestämmelserna för det privata näringslivet. De största skillnaderna gäller i första 
hand procedurregler men vissa avgörande skillnader finns även i de materiella reglerna, 
exempel på det är reglerna om förhandling vilket endast får användas i särskilt reglerade fall 
utanför försörjningssektorn och under tröskelvärdena. I övrigt följer den offentliga 
upphandlingen samma mönster som den privata.92 Upphandlingen utgör endast en del av 
anskaffningsprocessen, se figur 1 nedan. 

1. Behov13. Erfarenhetsåterföring  

2. Anskaffningsbeslut 
12. Slutanvändning  

3. Förberedelse för 
upphandling  11. Betalning 

4. Infordran av 
anbud  

10. Leverans 

5. Mottagande och 
öppnande av anbud  

9. Beställning/ 
upphandlingskontrakt  

6. Prövning av anbud 
och kontroll av 
anbudsgivare  

8. Upphandlingsbeslut  

7. Förhandling
 

Figur 1.  Anskaffningsprocessen.  

Punkt 3 till 9 ingår i själva upphandlingen.93

                                                 
92 Falk, Pedersen, s. 55 f.  
93 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 2, maj 1995, s. 4:5.  
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7.2 Att tänka på innan upphandlingsarbetet påbörjas 
Innan upphandlingsarbetet påbörjas är det nödvändigt att granska ifall det redan föreligger 
någon övergripande samordnig, exempelvis statlig eller kommunal, för det aktuella 
upphandlingsbehovet. I de fanns det föreligger ett sådant eller liknande behov skall det 
utredas om dessa upphandlingar bör samordnas. Genom att samordna upphandlingen för varor 
och tjänste kan detta resultera i mer fördelaktiga villkor än de skulle ha blivit vid 
införskaffande på egen hand. Genom samordning utnyttjas även fler aktörer på marknaden 
vilket i sin tur främjar konkurrensen. En förutsättning för samordning är dock att alla parter 
skall se de ekonomiska fördelarna av samordningen. Inom den statliga sektorn finns från och 
med den 1 augusti 1998 en förordning 94  som reglerar samordningen. Fördelen med ett 
samordnat inköp är att åstadkomma besparingar genom att stärka köpkraften och förenkla 
upphandlingsarbetet. Det finns dock en risk att samordningen leder till att så stora 
inköpsvolymer att endast en liten grupp alternativt endast en leverantör kan uppfylla kraven, 
vilket i sin tur kan leda till att konkurrensen sätts ur spel. Samt att en alltför stor 
samordningssträvan vilket torde medföra ett stort administrativt arbete, vilket medför höjda 
administrationskostnader, och försvårar för små och medelstora företag att delta i 
upphandlingen, en risk för oligopol kan föreligga.95               
 
Nästa steg är att välja upphandlingsförfarande samt vilket sätt anbud skall inkrävas. Valet av 
anbudsförfarande skall vara grundat på affärsmässighet, upphandlaren skall även välja den typ 
av förfarande som ger den största möjligheten för konkurrens, även upphandlingens art och 
storlek är av betydelse för valet. Det kan i detta skede finnas skäl att begränsa antalet 
anbudsgivare i förhållande till antalet leverantörer på markanden. Detta görs genom ett 
fastställande av vilka kriterier urvalet skall göras på och hur dessa anbudsgivare informeras. 
Vid upphandlingar krävs, förutom det ovan sagda, att hänsyn tas till tidsfrister och 
publikationskrav samt bevakning av tröskelvärdena. En upphandling får inte delas upp i flera 
olika upphandlingar för att understiga tröskelvärdena och därigenom kringgå lagen.96   
 

7.3 Aktivitets- och tidsplan för anbudsförfarandet  
En upphandling som avses i LOU med anbudsförfarande måste förberedas i flera olika 
avseenden. Denna förberedelse kräver både tid och resurser för att anbudet skall antas i den 
hårda konkurrensen. Hur upphandlingsarbetet läggs upp avgör givetvis av vilket behov av 
produkten/tjänsten samt dess art och storlek. För att minska de administrativa kostnaderna 
krävs att den som upphandlar har erfarenhet och kompetens samt att rutiner för upphandling 
finns framtagna och därtill även tillgång till hjälpmedel. Den tid som läggs ner på 
upphandlingsarbetet måste vara proportionerlig till upphandlingens storlek. Tiden för att 
förbereda och genomföra en upphandling beror inte endast av komplexiteten och 
upphandlingsförfarandet utan även av hur många som involveras internt och externt i 
upphandlingen. Desto fler intressenter desto högre krav ställs på noggrann planering.97

 

                                                 
94 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.   
95 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 11, december 2003, s. 6:1 ff.  
96 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 11, december 2003, s. 6:1.  
97 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 6:7.  
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7.3.3 Aktiviteter och tidsfrister  
 
Aktivitet Tidsfrist 

Anbud infordras 
- annons används till byrån för EGT 
- publicering i EGT/TED 
- och genom andra medier 

Max 12 dagar 

Leverantör begär förfrågningsunderlag 
- förfrågningsunderlaget används 
- ytterliggare information 

Max 6 dagar efter begäran om underlag 
 
Minst 6 dagar före anbudstidens utgång  

Arbete med anbud  
- omfattande underlag/besök på plats 

förlänger minimitiden 
 

Minst 52 dagar 

Anbud mottas och öppnas  

Prövning av leveranskvalifikationer och 
anbud med normal tidsåtgång  

 

Beslut om val av leverantör och anbud 
- alla anbudsgivare meddelas 

 

 

Upphandlingskontrakt/avslutad upphandling 
- annons användes till Byrån för EGT 
- publiceras i EGT/TED 

Minst 10 dagar efter beslutsmeddelandet 
Max 48 dagar efter avslutad upphandling 

 
 

Figur 2. Detta är gången som en upphandling av varor över tröskelvärdena utan förhandsannonsering 
genomgår samt de tidsfrister som föreligger för de olika aktiviteterna.98

                                                 
98 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 6:12. 
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8 Genomförandet av upphandlingen  

8.1 Förfrågningsunderlag 
Anbudsgivarna skall grunda anbudsgivningen och beräkningarna på ett skriftligt 
förfrågningsunderlag. Med hjälp av detta underlag skall anbudsgivarna ha möjlighet att se vad 
som kommer att beaktas vid anbudsprövning. Vid upphandlar är förfrågningsunderlaget den 
del som beskriver vad upphandlingen rör och hur denna skall se ut och det är utifrån denna 
beskrivning som de skall gör en objektiv och rättvis prövning av anbuden. Med anledning av 
detta skall förfrågningsunderlagen vara så fullständiga som möjligt för att göra 
anbudsgivningen bättre samt underlätta jämförelsen mellan olika konkurrerande anbud.99  
Förfrågningsunderlaget bör även struktureras på ett sätt som gör det lätt att ta del av innehållet. 
Ett förfrågningsunderlag kan huvudsakligen delas in i tre dela: 

1. Kravspecifikation. Beställarens behov för upphandlingen beskrivs samt de krav som 
ställs på det som efterfrågas och på leverantörer.  

2. Kommersiella villkor. Beställarens kommersiella villkor som ligger till grund för 
eventuell beställning eller upphandlingskontrakt. 

3. Administrativa bestämmelser för anbudsgivaren. Förutsättningar för anbudsgivning 
samt regler för upphandlingen, exempelvis anbudsöppning, tilldelningsbeslut och 
information om kontroller av anbudsgivaren kan komma att genomföras. Under den 
tredje delen finns även prövning av leverantörskvalifikationer och anbud. Här anges 
de kriterier och metoder som skall gälla för prövning om de ställda kraven uppfylls.100   

Den upphandlande enheten får även begära att anbudsgivaren redovisar vilka delar som denne 
planerar lägga ut på entreprenad i de fall anbudsgivaren vinner upphandlingen.101  
 
Förfrågningsunderlaget är en väsentlig del i upphandlingen i det redovisas uppgifter om vilka 
tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar som kommer att ligga till grund för 
kravspecifikationen. 102  Dessa prövningskriterier skall anges, antingen i 
förfrågningsunderlagen eller i annonsen, antingen i form av den som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga eller har det lägsta priset. Det första prövningskriteriet tar hänsyn till samtliga 
omständigheter kring upphandlingen till exempel pris, leveranstid, driftskostnader, kvalitet, 
estetik, funktion, tekniska egenskaper, service, tekniskt support, miljöpåverkan och andra 
affärsmässiga krav. Dessa kriterier skall i största möjliga mån vara preciserade och mätbara 
samt vara rangordnade efter betydelse. Det är viktigt att kraven håller en rimlig nivå, för låga 
krav medför högre priser och för höga krav strider mot proportionalitetsprincipen. 
Prövningskriteriet angående det lägsta priset avgörs endast utifrån prissättningen.103  
 
Det finns olika typer av krav, ovillkorliga krav eller så kallade skallkrav och villkorliga krav 
som även betecknas utvärderingskriterier eller börkrav. Skallkraven måste upprätthållas och 
börkraven utgör den grund som jämförelsen mellan olika anbud grundas på.104 Kraven skall 
formuleras så pass noggrant att leverantören kan lägga ett anbud där skallkraven är uppfyllda 
samt ett anbud där skallkraven samt några eller alla börkrav är uppfyllda. Ett anbud som inte 
uppfyller skallkraven måste förkastas. Uppdelningen mellan skallkrav och börkrav gör det 
möjligt att skapa förfrågningsunderlag trots då en viss osäkerhet beträffande budgeten 

                                                 
99 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 7:1.  
100 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 7:6 f.  
101 Hellgren, Offentlig upphandling, en affärsmöjlighet, s. 47.  
102 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 6:8.  
103 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 7:1.  
104 Falk, Pedersen, s. 99.  
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föreligger. Detta av den orsaken att den upphandlande enheten i efterhand kan jämför 
kostnaderna på det olika börkraven och utifrån detta bestämma vilket anbud som är det mest 
lämpliga.105 För att uppnå det bästa resultatet ur inköpsteknisk synvinkel är det viktigt att 
utforma förfrågningsunderlaget efter de behov slutanvändarna har samt analysera marknaden. 
Det bör också tilläggas att skall- och börkraven kan kombineras men skallkraven är 
obligatoriska att de uppfyllas för att anbudet skall kunna antas.106  
 
Även utformningen av en kravspecifikation kan se olika ut den kan vara utformad antigen i 
funktionstermer eller i prestandatermer. En kravspecifikation som är utformad i 
funktionstermer innebär en framställning av vad som skall uppfyllas under vissa specifika 
förhållanden. Funktionen kan uttryckas i kvalitativa mått exempelvis skall en 
ultraljudsutrustning kunna användas för undersökning av thorax (bröstkorg). Man skall kunna 
göra bedömning av eventuell vätskesamling i pleurarummet (lungsäcken) liksom av tumörer i 
bröstkorgsväggen och pleuranära tumörer i lungorna. 107  En kravspecifikation i 
prestandatermer utgår däremot från kvantitativa mått grundade på användningen, exempelvis 
antal bilder per sekund.108  
 

8.2 Val av upphandlingsförfarande  

8.2.1 De olika typerna av upphandlingsförfarande  
En annan viktig del i förberedelserna för upphandling är valet av upphandlingsförfarande. 
Rätt val av förfarande möjliggör en ökad konkurrens. De olika typerna av 
upphandlingsförfarande som finns tillgängliga definieras i 1 kap. 5 § LOU. För upphandling 
under tröskelvärdena tillämpas: 

- förenklad upphandling,  
- urvalsupphandling,   
- direktupphandling.  

 
Vid upphandlingar över tröskelvärden, vilka tyngdpunkten för denna avhandling ligger på, får 
endast vissa typer av förfaranden användas, nämligen:  

- öppen upphandling,  
- selektiv upphandling, 
- förhandlad upphandling. 

 
Valet av upphandlingsförfarande avgörs med tanke på vad som är affärsmässigt, med andra 
ord vilken konkurrens som finns att tillgå, upphandlingens art och storlek. Det är stor skillnad 
på upphandlingar över och under tröskelvärdena, eftersom valet av förfarande över 
tröskelvärdena är noga reglerat i lagen.109   
 

8.2.2 Upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena  
Öppen upphandling innebär att alla leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Den 
upphandlande enheten skall offentliggöra sin anbudsfordran genom annonsering av 
upphandlingen av viss vara, tjänst eller entreprenad i EGT. Anbud från leverantören skall 
                                                 
105 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 7:1 fff. 
106 Falk, Pedersen, s. 99.  
107 Kravspecifikation från Karolinska sjukhuset, 2003-11-03. 
108 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 7:1 ff.  
109 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 8:1.  
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lämnas inom 52 dagar från den dagen då annonsen om upphandlingen avsändes från den 
upphandlande enheten. Provning och antagande av anbudet sker utan förhandling.110     
  
Selektiv upphandling är den upphandlingsform där den upphandlande enheten inbjuder vissa 
utvalda leverantörer till att lämna anbud. Den upphandlande enheten annonserar i EGT om 
upphandlingen för att intresserade leverantörer skall kunna anmäla sitt intresse och avge 
anbud, eller anbudsansökningar, det bör vara minst fem och max 20 leverantörer som lämnar 
anbud. Den upphandlande enheten skall bjuda in så pass många att effektiv konkurrens 
uppstår.111 Bland de anbudssökande sker sedan ett urval varav de utvalda ansökningarna 
tilldelas förfrågningsunderlag och inbjuds att avge anbud. Tidsramarna som gäller vid selektiv 
upphandling är minst 37 dagar från mottagande av ansökningarna fram till att anbud få 
lämnas. Tiden för mottagande av anbud skall vara minst 40 dagar från den dagen inbjudans 
sänds till anbudsgivaren. Efter anbuden inkommit sker prövning och antagning utan 
förhandling.112   
 
Förhandlad upphandling är det tredje tillåtna upphandlingsförfarandet vid upphandlingar över 
tröskelvärdena. Denna typ av upphandling används inom försörjningssektorn och får endast i 
undantagsvis tillämpas utanför denna. EG-domstolen har preciserat att dessa 
undantagsbestämmelser skall tolkas restriktivt samt att det åligger den som åberopar detta 
förfarande att bevisa att dessa exceptionella omständigheter föreligger113.  Förfarandet går till 
så att den upphandlande enheten annonserar i EGT att anbud får inkomma från vissa utvalda 
leverantörer. Dessa anbudsansökningar kvalificeras och väljs ut, de utvalda 
anbudsansökningarna inbjuds att avge anbud. Då de inkomna anbuden prövats äger 
förhandlingar med leverantören rum och upphandlingsbeslut fattas. Förhandlad upphandling 
är med andra ord en selektiv upphandling med förhandling, tiden för denna typ av förfarande 
är densamma som för selektiv upphandling.114   
 

8.2.3 Tidsfrister och publikation 
Vid upphandling av varor, tjänster och byggentreprenad över tröskelvärdena skall normalt 
öppen eller selektiv upphandling användas. I speciella fall får ett så kallat påskyndat 
förfarande användas under förhandlad eller selektiv upphandling. Vid upphandling inom 
försörjningssektorn får den upphandlade enheten fritt välja mellan något av de ovanstående 
upphandlingsförfarandena.115 Då upphandlingar överstiger tröskelvärdena måste de publiceras 
i TED, som är EU-ländernas gemensamma databas för upphandlingar. I denna databas116 kan 
företag söka efter upphandlingar, genomförda, pågående och planerade.117  
 
Förutsättningarna för att välja olika upphandlingsförfarande vid upphandling som överstiger 
tröskelvärdena framgår av detaljerna i lagens olika kapitel. Lagen skall, som tidigare sagts, 
vara ett uttryck för EG: s direktiv. Genom ett antal lagändringar 118  på 1990-talet har 

                                                 
110 FAR, s. 9.  
111 Forsberg, s. 48 f.  
112 FAR, s. 9 f.  
113 Mål 199/85, EU-kommissionen mot Italien.  
114 FAR, s. 10 och Forsberg, s. 48 f.  
115 FAR, s. 10.  
116 http://ted.publications.eu.int/official  
117 www.expowera.com/mentor/eu/upphandling.htm  
118 SFS 1994:614, 1995:704, 1996:433 och 1997:1068.  
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bestämmelserna i andra, tredje och femte kapitlen i LOU synkroniserad så att de 
överrensstämmer mer med direktiven angående val av upphandlingsförfarande.119  
 
Vid de olika upphandlingsförfarandena gäller olika tidsfrister. Dessa frister är till för att 
anbud skall lämnas inom skälig tid. Tiden skall anpassas till upphandlingens komplexitet, 
storlek, besök på platsen och liknande. Tidsfristen börjar från det datum den upphandlande 
enheten inbjudit till anbudsgivning eller avsänder annons.120 Vid svårighet med tidsfristen 
skall lagen om beräkning av lagstadgad tid tillämpas 121 . 122  Alla upphandlingar över 
tröskelvärdena skall annonseras ut, detta sker i EGT. Efter annonseringen i EGT får även 
annonsering i andra medier göras. Dessa annonser från dock inte innehålla annan eller 
ytterliggare information än den i EGT.123  Vidare stadgar lagen124  att den upphandlande 
enheten skall formulera en rapport när upphandlingen avslutats. Leverantörer och framtida 
anbudsgivare har tillgång till uppgifter om upphandlingar genom EGT och TED. Utöver det 
finns tidningar som är specialiserade på offentlig upphandling, exempelvis Anbudsjournalen 
och Anbud & Inköp.125                       
 

8.3 Formkrav för anbud och anbudsansökningar samt dessa 
mottagande och öppnande 
Såsom huvudregeln skall anbud och anbudsansökningar lämnas skriftligen. 126 Andra former 
av anbud får lämnas i de fall den upphandlande enheten tillåter detta, förutsatt att de kan 
säkerställa att innehållet inte avslöjas före öppningstidpunkten. Paragrafen stadgar vidare att 
anbud även får lämnas genom elektronisk överföring eller annat sätt. 127  Exempel på 
elektronisk överföring är bland annat överföringar via e-post, som annat sätt räknas 
anbudslämnande på CD-rom, diskett eller via fax.128 Oberoende på vilket sätt anbudet lämnas 
är det primära att det är signerat, antigen egenhändigt av anbudsgivaren eller men någon form 
av elektronisk signatur129.130  
 

8.3.1 Mottagandet av anbud  
Även sättet som mottagandet av anbuden skall gå till på är reglerat i LOU. När anbudet 
kommer till den upphandlande enheten stämplas alla oöppnade kuverten. Anbuden skall sedan 
förvaras oöppnade på en säker plats tills det att anbudsöppningen skall ske. Detta är för att 
förhindra otillbörligt tillträde. Enligt sekretesslagen131 är det förbjudet att lämna ut uppgifter 
om vilka leverantörer som blivit inbjudna till anbudsgivningen samt uppgifter om andra 
anbud. I de fall en anbudsgivare vill återkalla sitt anbud gäller bestämmelserna i 1 kap 7 § 

                                                 
119 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 4, december 1997, s. 8:6.  
120 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 8:10.  
121 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 
122 Forsberg, s. 79.  
123 1 kap. 7-10 §§ LOU. 
124 1 kap. 11 § 2 st. LOU.  
125 FAR, s. 10 f.  
126 1 kap. 19 § LOU.  
127 Forsberg, s. 86.  
128 Prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället s. 37.  
129 Lag om kvalificerad elektronisk signatur m.m. (2000:832). 
130 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 10:1. 
131 Sekretesslag (1980:100).  
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avtalslagen132. Där stadgas att om ett anbud återkallas innan anbudsöppningen skall det ej 
anses vara gällande.133  
 

8.3.2 Öppnandet av anbud  
Alla inkomna anbud öppnas samtidigt, detta för att minska misstanke och oro från 
anbudsgivarna att deras anbud blir känt och utnyttjat av konkurrenter som lämnat in sina 
anbud senare. Efter det att anbudstiden har gått ut öppnas anbuden. För att inte riskera att 
missa anbud som inkommit i rätt tid enlig reglerna i förvaltningslagen134, är det lämpligt att 
vänta två dagar med att öppna anbuden efter anbudstiden gått ut. De formella reglerna för 
anbudsöppningen vid upphandlingar över tröskelvärdena återfinns i 1 kap. 20 § LOU. Dessa 
föreskriver att mins två personer skall delta i öppnandet. I vissa fall kan en eller flera 
anbudsgivare begära att en opartisk person närvarar vid öppnandet, denna person skall utses 
av handelskammaren. Kontrollanten har, enligt NOU: s bedömning, endast rätt att ta del av så 
stor del av anbudet som är nödvändigt för kontroll, detta för att skydda innehållet i 
anbuden.135   
 

8.4 Anbuden behandlas och prövas  

8.4.1 Behandling av anbud 
Den upphandlande enheten skall anta det anbud som antigen har det lägsta anbudspriset eller 
det anbudet som är ekonomiskt mest fördelaktigt med tanke på samtliga omständigheter. I de 
fall den upphandlande enheten vill prova anbud efter principen om det anbud som är 
ekonomiskt mest fördelaktigt, skall de utgå från de utvärderingskriterier som fanns i 
förfrågningsunderlaget. 136  Vid prövningen av anbuden är det följaktligen 
förfrågningsunderlag som ligger till grund, den upphandlande enheten kan inte kräva mer av 
leverantören än vad de har angett i förfrågningsunderlaget. Detta gör det möjligt för att en 
rättvis och objektiv prövning av anbuden genomförs. En prövning i flera steg är att föredra för 
att uppnå en objektiv bedömning. I det första stadiet gallras och förkastas anbud:  

- som inkommit för sent, 
- som inte uppfyller minimikraven i förfrågningsunderlaget, 
- som inte uppfyller kraven för kvalificering eller innehåller reservationer eller 

ofullständigheter av de slaget att de enligt annons, skrivelse eller 
förfrågningsunderlag kan förkastas (gäller leverantörsförhållande i 1 kap 17 § LOU 
och leverantörernas finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och 
kapacitet).  

 
Från den 1 januari 1998 gäller nya bestämmelser 137  för den upphandlande enheten vid 
upphandlingar utanför försörjningssektorn angående prövning i två steg. För det första skall 
anbudsgivaren eller anbudssökandes lämplighet prövas utifrån kraven på leverantörer. 
Därefter utvärderas anbudet, de bestämmelser och kriterier som styr de båda faserna får inte 

                                                 
132 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  
133 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 10:2 f.  
134 Förvaltningslag (1986:223) 10 §.  
135 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 10:3 f.  
136 FAR, s. 11.  
137 1 kap. 20 a § LOU. 
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blandas ihop, således får inte kvalifikationskrav ställas under fasen för utvärdering av 
anbudet138.139  
 

8.4.2 Prövning av anbud  
Anbudsprövningen skall som sagt utgå från förfrågningsunderlaget, avvikelser från det får 
inte ske för att möjliggöra för objektivitet och icke-diskriminering. Den upphandlande 
enheten måste väga in alla aspekter för att kunna avgöra vilket anbud som är mest lönsamma 
för att kunna anta det mest fördelaktiga anbudet. Vid öppen och förenklad upphandling 
bedöms, i samband med anbudsprövningen, anbudsgivarnas ekonomiska och tekniska 
förmåga samt andra resurser deras erfarenhet och kunnande inom området liksom deras 
pålitlighet och tillförlitlighet när det gäller fullgörande av åtaganden.140  
 
Vid val av anbud skall antingen det med lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet antas.141 Vid bedömningen av det ekonomiska mest fördelaktiga anbudet skall andra 
omständigheter vägas in i bedömningen, dessa omständigheter skall anges i anbudsförfarandet 
ordnade efter betydelse med det viktigaste först.142 Oavsett om den upphandlande enheten 
skall anta anbudet med lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga, har de en skyldig att 
undersöka anbud som är orimligt låga.143 Detta för att förhindra prisdumpning, vilket bör 
rapporteras till EG-kommissionen.144 I de fall den upphandlande enheten är hänvisad till en 
monopolleverantör skall förhandlingar genomföras för att uppnå ett så fördelaktigt avtal som 
möjligt.145

 
De anbud som inte motsvarar kraven i förfrågningsunderlaget skall förkastas. Anledningen till 
detta skall dokumenteras. Denna dokumentation skall lämnas till 
anbudsgivaren/anbudssökanden i de fall dessa kräver det. I de fall inget anbud uppfyller 
kraven eller om priset är för högt eller på annat sätt är oförmånliga kan det utgöra skäl att 
förkasta alla anbud. Handlar det om öppen eller selektiv upphandlingen av varor, 
byggentreprenad eller vissa tjänste kan upphandlingen övergå till förhandlad upphandling i de 
fall det finns en möjlighet att uppnå marknadsmässiga priser eller villkor. Då en 
upphandlande enhet avbryter eller bestämmer sig för att göra om en upphandling skall det 
meddelas i EGT.146       
 

8.5 Beslut, dokumentation och underrättelse 

8.5.1 Beslut  
Från och med en 1 juni 2002 är den upphandlande enheten skyldig att lämna upplysningar om 
beslut om val av leverantör och anbud samt beslutsskäl, det så kallade tilldelningsbeslutet. 
Dessa upplysningar samt en tidsfrist på mins 10 dagar för överprövning skall lämnas innan 
avtal får slutas, detta för att förbättra leverantörernas ställning vid överprövning. En 

                                                 
138 Mål 31/87 Gebroeders Beentjes BV mot Nederländska staten. 
139 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 11:1 f.  
140 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 11:3.  
141 1 kap. 22 § LOU. 
142 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 11:3 f.  
143 1 kap. 23 § LOU. 
144 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 8, december 2000, s. 11:4.  
145 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 6, december 1998, s. 11:8.  
146 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 11:7 f.  
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upphandling som inte har verkställts kan upphävas av en förvaltningsdomstol, i de fallen 
beslutet fattats i strid mot regeln om affärsmässighet eller andar bestämmelser i LOU.147

 

8.5.2 Dokumentation  
Meningen med att dokumentera de ställningstaganden som legat till grund för det avslutade 
upphandlingsärendet är bland annat för att kunna konstatera vilka affärsmässiga 
omständigheter som varit avgörande för valet av anbud. Den upphandlande enheten skall 
dokumentera samtliga skäl för beslutet samt annat som framkommit av betydelse vid 
upphandlingsförfarandet. Vidare skall alla inblandad anbudssökande och anbudsgivare i en 
upphandling som överstiger tröskelvärdena få information om tilldelningsbeslutet. 148  De 
uppgifter som skall framkomma i tilldelningsbeslutet är bland annat val av leverantör och 
anbud, tidpunkt då avtal tidigast kan tecknas, resultaten av utvärderingen av lägsta pris samt 
granskningen av bedömningskriterierna i förfrågningsunderlaget, i de fall det är frågan vilket 
anbud som var ekonomiskt mest fördelaktigt. I tilldelningsbeslutet kan även uppgifter om 
provresultat och liknande förekomma om det inte föreligger sekretess.149  
 
Allt av betydelse som framkommit under upphandlingens gång skall dokumenteras i en 
beslutshandling. Denna skall ge en övergripande bild av alla fakta som haft betydande 
innebörd, använda modeller och metoder för upphandlingen, prövning och beslut. Det finns 
en skyldighet att dokumentera olika ställningstaganden under processen för att dessa så fort 
som möjligt skall kunna skickas till EG-kommissionen, vilka exakta uppgifter som rapporten 
skall innehålla framgår av 1 kap. 11 § LOU.150     
 

8.5.3 Underrättelse  
Vid den tidpunkten anbudet har valts och dokumentation skett skall valet av anbud 
offentliggöras, detta sker genom en rapport till EG-kommissionen. Rapporter vid öppen, 
selektiv och förhandlad upphandling skall vid några tillfällen skickas, utan anmodan, av 
upphandlande enheter utanför försörjningssektorn, till kommissionen. Dessutom kan 
kommissionen kräva en rapport från den upphandlande enheten, inom både den klassiska 
sektorn och försörjningssektorn, där de inkommer med information och/eller förklaringar till 
upphandlingen.151    
 

8.6 Överprövning och skadestånd  
LOU ger möjlighet både till överprövning och till skadestånd för leverantörer som inte 
tilldelats upphandlingen, dessa bestämmelser återfinns i 7 kap. LOU. Föreskrifterna i detta 
kapitel gäller både upphandlingar över och under tröskelvärdena.152    
 

                                                 
147 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 13:1.  
148 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 13:2. 
149 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 11, december 2003, s. 13:3.  
150 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 11, december 2003, s. 13:3 f.  
151 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 10, juni 2002, s. 13:7.  
152 FAR, s. 13.  
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8.6.1 Överprövning  
Överprövning är ett instrument i LOU som är till för att skydda leverantörer som anser att de 
inte kan delta i en upphandling på grund av det sätt den genomförs. Exempel på orsak vilken 
medför att leverantör inte kan medverka är annonser som är utformade på ett sätt att den 
utesluter från deltagande eller att kvalifikationskraven framställs på sådant sätt att ingen reell 
anbudstävlan uppstår. 153  Offentliga upphandlingar kan överprövas under 
upphandlingsförfarandet med syfte att reducera eventuella skador. Länsrätten kan, efter 
ansökan av leverantören, fatta beslut om och hur upphandlingen skall fortgå. Länsrätten kan 
fatta fem olika typer av beslut:  

1. Beslut att upphandlingen skall göras om. 
2. Beslut att upphandlingen får avslutas först efter rättelse gjorts. 
3. Omedelbart fatta beslut att upphandlingen inte får avslutas förrän domstolen har 

beslutat något annat. Enligt 7 kap. 2 § 2 st. LOU får länsrätten fatta ett sådant beslut, 
rätten har även möjligheten att låta bli att fatta ett sådant beslut om det medför 
betydande skada för leverantören. 

4. Angående upphandlingar med stöd av LOU: s 4 kap. får länsrätten tillgripa vite för 
att göra uppehåll i upphandlingen tills bristerna blir åtgärdade.     

5. Avslå ansökan om överprövning.154  
 
Ansökan om överprövning skall lämnas till den länsrätt i vars domkrets den upphandlande 
enheten har sin hemvist.155 Det är endast leverantörer som lidit eller kan komma att lida skada 
till följd av att den upphandlande enheten brutit mot reglerna i LOU som har rätt att väcka 
talan om överprövning. Bevisbördan för att leverantören lidit skada åligger på denne, detta 
krav är dock svårt att uppfylla.156 Exempel på detta återfinns i ett stort antal domar. I en utav 
dem uttalade kammarrätten följande: ”det förhållandet att Vägverket uteslutit en av de 
inbjudna leverantörerna och i stället, i och för sig felaktigt, insatt annat företag i det uteslutna 
företagets ställe medför enligt kammarrättens mening inte att (den klagande) lidit eller kan 
komma att lida skada i den mening som avses i 7 kap. 2 § LOU.”157 För att leverantören skall 
kunna visa att denne lidit skada bör i ansökan anges vad som är fel samt på vilket sätt detta 
inneburit att leverantören lidit skada eller i framtiden riskerar att lida skada.158   
 
Det kan i vissa fall vara svårt att avgöra om ett avtal har uppkommit mellan den upphandlande 
enheten och den anbudsgivare som vunnit upphandlingen. Problemet uppstår bland annat i 
samband med beställningsskrivelser. Frågan om dessa skall uppfattas som rena accepter eller 
inte har utretts av domstolarna vid ett flertal tillfällen, vilka dock inte alla har samma utgång. 
Kammarrätten i Sundsvall ansåg att en beställningsskrivelse skulle anses som en ren accept 
viket resulterade i att parterna ingått avtal. Rätten baserade sitt beslut på att parternas 
gemensamma vilja och att avsikten måste ha varit att ingå avtal. 159  Däremot ansåg 
kammarrätten i Stockholm att en beställning inte innebar att parterna träffat ett bindande 
avtal. 160  I ytterligare ett avgörande 161 , denna gång från regeringsrätten, angavs att den 

                                                 
153 Prop. 1992/93:88 om offentlig upphandling, s 69. 
154 Forsberg s. 153 ff.   
155 7 kap 4 § LOU.  
156 Forsberg s. 153.  
157 KamR i Sundsvall, mål 106-97.  
158 Forsberg s. 154.   
159 KamR i Sundsvall, mål 3552-1999.  
160 KamR i Stockholm, mål 3657-1999.  
161 RegR mål nr. 2002-1997.  
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behöriga beslutsfattaren måste godkänna en överenskommelse att träffa avtal innan det kan 
anses ingått. Således anses inte en beställningsskrivelse som ett ingånget avtal.162     
 
Ett problem med offentlig upphandling är möjligheten att överpröva beslutet att tilldela 
upphandlingskontraktet till den som vunnit anbudstävlingen. Detta beror på att beslutet att 
tilldela leverantören kontraktet kan sammanfalla med tiden för ingåendet av avtalet. Detta 
medför problem för tredje man då denne inte kan få beslutet överprövat i förvaltningsdomstol 
då sådana prövningar inte får äga rum efter kontraktet har ingåtts.163 Problemet har varit uppe 
i EG-domstolen för behandling i den så kallade Alcatelmålet164. Enligt domen gjorde den 
dåvarande österrikiska lagstiftningen det omöjligt för anbudssökande och anbudsgivare att 
efterfråga överprövning av upphandlingsbeslutet, vilket stred mot de så kallade 
rättsmedelsdirektiven165. Domen innebär att medlemsstaterna är skyldiga att, vad det gäller 
den upphandlande enhetens beslut innan avtalet ingåtts i samtliga fall, tillhandahålla ett 
prövningsförfarande genom vilket klagande kan utveckla undanröjandet av det beslut, om 
förutsättningarna för detta är uppfyllda oberoende av möjligheten att erhålla skadestånd när 
avtalet har ingåtts.166   
 

8.6.2 Skadestånd 
Efter upphandlingskontraktet tecknats mellan den upphandlande enheten och den 
anbudsgivare som vunnit upphandlingen, finns det möjlighet för de övriga 
anbudsgivarna/anbudssökarna att väcka skadeståndstalan.167  Skadeståndets funktion är att 
åstadkomma ett tryck på den upphandlande enheten att agera korrekt efter lagen. 168   
Förutsättningen för att väcka talan är att upphandlingsprocessen stridit mot bestämmelserna i 
LOU samt att detta har medfört skada för leverantören. Skadan skall i princip innebära att 
leverantören inte vunnit upphandlingen till följd av felet från den upphandlade enhetens 
sida.169 Detta innebär även om fel gjort under upphandlingen måste den klagande parten 
bevisa att för den händelse att dessa fel inte gjorts hade den klagandes anbud antagits.170  
 
Talan om skadestånd skall lämnas till den tingsrätten i vars domsaga den upphandlande 
enheten har sin hemvist senast ett år efter tidsfristen, som följer av 7 kap 1 § 2-4 styckena.  
LOU, har gått ut. Om talan inte väcks inom den tiden går rätten till skadestånd förlorad, detta 
stadgas i 7 kap. 8 § LOU.171 Skadeståndstalan kan väckas antingen med stöd av 7 kap. 6 eller 
7 §§ LOU. Grunden för skadeståndstalan måste vara att den upphandlande enheten inte följt 
bestämmelserna i lagen och på grund därav skall, alternativt bör, ersätta därigenom 
uppkommen skada. Med skada menas onödigt nedlagda kostnader, de så kallade positiva 
kontraktsintresset innefattas även i skadebegreppet. Bevisbördan för att skada uppkommit 
ligger på den part som yrkar på skadestånd. Enligt 7 kap. 7 § LOU kan anbudsgivare eller 
anbudssökare som deltagit i upphandling enligt LOU 4 kap. vara berättigad till ersättning för 
kostnader som uppkommit i samband med förberedelsen av anbud och övrigt deltagande i 
                                                 
162 Forsberg s. 154 f.  
163 Forsberg s. 155.   
164 Mål C-81/98 Alcatel. 
165 R-dir 89/665/EEG och R-dir 92/13/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av 
offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
166 Mål C-81/98 Alcatel se domslutet.  
167 Forsberg, s. 156 f.  
168 Prop. 1992/93:88 s. 103.  
169 Prop. 1992/93:88 s. 102 f.  
170 Se HovR över Skåne och Blekinges dom T382-97. 
171 Falk, Pedersen, s. 183 f.  
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upphandlingen. Detta förutsätter att bestämmelserna i LOU har åsidosatts och att detta 
påverkat möjligheterna till att tilldelas upphandlingen.172 I en dom från HD173 fastställdes att 
bestämmelsen i 7 kap. 7 § LOU kan var tillämpliga på alla upphandlingar som regleras av 
LOU, inte enbart upphandlingar enligt 4 kap. såsom framgår av lagtexten. Åtminstone så 
länge det inte föreligger ”sakskäl som talar för annat”.174             
 
Beräkningen av skadeståndsbeloppet är en annan omtvistad fråga. Enligt en utredning175 skall 
storleken räknas som skillnad mellan de intäkter som leverantören skulle ha fått av 
upphandlingen, så kallade särintäkter, samt de kostnader denne hade sparat på att inte 
medverka i upphandlingen. Enligt ovan nämnda dom från HD anses att det ”bör vara 
tillräckligt att en leverantör kan visa att det är sannolikt att han förlorat kontraktet till följd av 
överträdelse för att han skall kunna få skadestånd med ett högre belopp än som motsvarar de 
kostnader som han kan ha haft”176.177  
 
Eftersom en upphandling oftast består av flera anbudsgivare som konkurrerar om 
upphandlingen kan flera av dem anses sig berättigade till skadestånd. Förarbetena178 till LOU 
begränsar möjligheten till skadestånd till en leverantör, på grund av att leverantören ”i 
princip” skall ha gått miste om upphandlingsavtalet. Det innebär att endast en leverantör kan 
anses dabbat av skada och har därigenom rätt till skadestånd. Hur detta skall bedömas i 
praktiken har dock ännu inte prövats i svensk domstol.179  
 

                                                 
172 Linder, s. 77 f. samt 7 kap. LOU.  
173 NJA 2000 s. 712.  
174 Forsberg, s. 157 f.  
175 SOU 1976:77 Handbok för det offentliga utredningstrycket, s. 177. 
176 NJA 2000 s. 712 s. 725.  
177 Forsberg s. 157 f.  
178 Prop. 1992/93:88 s. 103.  
179 Forsberg, s. 158 f.  
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9 Nämnden för offentlig upphandling  
Enligt 7 kap. 9 § LOU skall en särskild nämnd praktisera tillsyn över den offentliga 
upphandlingen som följer av LOU. Nämnden för offentlig upphandling, NOU, är den statliga 
tillsynsmyndigheten för den offentliga upphandlingen. NOU skall verka för en effektiv 
upphandling och sprida information genom bland annat nyhetsbrev, skrifter och konferenser. 
NOU: s arbete, sammansättning och organisation är reglerat i lag180 , dess huvudsakliga 
uppgift är att: 

- Utöva tillsyn över att LOU och avtalet om offentlig upphandling inom WTO följs. 
- Arbeta för en mer effektiv upphandling. 
- Ge ut information genom bland annat nyhetsbrev, skrifter, seminarier och konferenser. 
- Ge allmänna råd och kommentarer om hur upphandlingsbestämmelserna skall tolkas. 
- Följa utvecklingen av upphandlingar inom EU och GPA.181 

 
Vid utövning av tillsyn har NOU rätt till all nödvändig information från den upphandlande 
enheten. Det är den upphandlande enhetens skyldighet att ställa den begärda informationen till 
förfogande. NOU har däremot inte rätt att väcka talan mot de upphandlande enheter som 
åsidosätter bestämmelserna i LOU.182  
 
Inom försörjningssektorn har NOU en annan roll. Den upphandlande enheten kan nämligen 
begära att få sina upphandlingsrutiner granskade av en opartisk granskningsman, denne skall 
utses av NOU. Syftet med en sådan granskning är att kontrollera att upphandlingsrutinerna 
överrensstämmer med LOU, se 7 kap 11 §. Inom försörjningssektorn finns det även möjlighet 
att ansöka om medling enligt 7 kap 12-14 § § LOU. Medlingen kan begäras direkt av EG-
kommissionen eller av NOU utav leverantör som anses sig diskriminerad i ett 
upphandlingsärende.183        
 

                                                 
180 Förordning (1993:98) med instruktioner för Nämnden för offentlig upphandling.   
181 www.nou.se/omnou.html 
182 FAR, s. 14.  
183 FAR, s. 14.  
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10 Lag om ingripande mot otillbörligt beteende avseende 
offentlig upphandling  
Denna lag 184  även kallad otillbörlighetslagen eller, som i denna uppsats, LIU utgör ett 
komplement till LOU. Lagens syfte är att kunna förbjuda upphandlande enheter att handla på 
ett sätt som strider mot andan i LOU. LIU kom till för att skapa ett förtroende hos de privata 
företagen att dessa skall ges en affärsmässig och objektiv behandling vid offentliga 
upphandlingar. Detta behov kommer inte till uttryck i vare sig LOU eller konkurrenslagen185, 
KL.186 Lagen gör det möjligt att prova, och för framtiden förbjuda, konkurrenssnedvridande 
beteende från den upphandlande enhetens sida. Förbudet utdelas av Markandsdomstolen och 
kan förenas med vite eller andra villkor.187

 
LIU omfattar, enligt 1 §, beteenden avseende upphandling som omfattas av LOU. Undantag 
finns dock inom försörjningssektorn för företag med särskilt tillstånd enligt 4 kap. 1 § 2 st. 
LOU för dessa företag anses KL kunna tillämpas. LIU gäller, som tidigare nämnts, beteende 
avseende upphandlingar med stöd av LOU. Detta innebär dock inte att det behöver vara 
reglerat i LOU utan förutsätter endast en naturlig anknytning till LOU. Beteendet kan gälla 
både vidtagande av åtgärder likväl som underlåtande att företa åtgärder. En förutsättning är att 
beteendet har använts tidigare eller också skall det finnas sannolika skäl att enheten kommer 
att tillämpa detta beteende i framtiden 188 . Ett förbud kan endast bli gällande då den 
upphandlande enheten vidtar åtgärder riktade till marknaden för att få igång en anbudstävlan, 
den så kallade genomförandefasen.189               
 
Den centrala bestämmelsen i LIU är den 3 § som behandlar MD: s möjligheter att ingripa mot 
och förbjuda otillbörligt beteende. En förutsättning för att MD skall ha möjlighet att ingripa är 
att enheten tidigare tillämpat beteendet eller att det av annan anledning är sannolikt att 
enheten kommer att tillämpa ett sådant beteende ännu en gång. Förbudet gäller inte bara det 
angivna beteendet utan även andra liknande beteenden. Detta för att de regler som gäller 
enligt LOU skall hållas.190 Vad som kan klassas som otillbörligt beteende definieras i 3 § 1 st. 
där det anges att beteende kan anses som otillbörligt  

- dels om något företag påtagligen diskrimineras i förhållande antingen till den 
verksamhet som enheten själv bedriver för att tillgodose behovet av en vara, tjänst 
eller annan nyttighet (så kallad egenregiverksamhet) eller i förhållande till ett annat 
företag,  

- dels om beteendet på något annat sätt påtagligt snedvrider förutsättningarna för 
konkurrens vid upphandlingen.191 

För tillämpning av 3 § LIU krävs varken dolus eller culpa enbart okunskap kan räcka för att 
leda till förbud. Det finns heller inget krav på att diskrimineringen eller det otillbörliga 
beteendet faktiskt skall hämma konkurrensen på marknaden.192 För tillämpning krävs dock att 

                                                 
184 Lag (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling.  
185 Konkurrenslag (1993:20). 
186 Forsberg s. 186.  
187 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:1.  
188 3 § 2 st. LIU.  
189 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:3.  
190 Forsberg, s. 186 f.  
191 3 § LIU. 
192 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:4 f. 
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ett orsakssamband föreligger, kausalitet. Om kausalitet föreligger spelar det inte någon roll 
om detta beror på bristande kunskap eller erfarenhet hos den upphandlande parten.193   
       
Ingripande enligt lagen sker genom beslut från MD att förbjuda en upphandlande enhet att i 
framtiden tillämpa otillbörligt beteende vid upphandlingar. Förbudet skall gälla ett konkret 
förfarande eller en speciell brist. Inskränkningen kan gälla generellt vilket medför att en 
upphandlare i framtiden inte får tillämpa ett visst beteende men kan även gälla en viss specifik 
anbudstävling.194 I förarbeten195 sägs att det kan finnas grund för att ”vara extra vaksam mot 
risker för de allmänna intressen som berörs”196 om det finns betryggande anledning att tro att 
beteendet kommer att återupptas skall förbud utfärdas.197 Enligt lagen gäller förbudet vid 
genomförande av upphandling, vad som menas med detta är dock osäkert. I förarbetena sägs 
att ”kravet på genomförande i princip innebär att upphandlarna vidtar konkreta åtgärder 
riktade till marknaden för att få en anbudstävling till stånd”198. MD kan förse förbudet med 
olika sorters villkor, de kan ange under vilka förutsättningar förbudet skall gälla.199 Enligt 3 § 
3 st. LIU kan förbudet, som tidigare nämnts, utvidgas att gälla beteenden som till väsentlig del 
överrensstämmer med det angivna. Inskränkningen gäller direkt från den stund det utfärdas, 
detta innebär att det gäller även i de fall det överklagas. MD kan även förse förbudet med vite, 
9 § LIU, talan om utdömande av vite förs av konkurrensverket vid länsrätten enligt 10 § 
LIU.200         

                                                 
193 Forsberg, s. 190.   
194 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:5 f. 
195 Prop. 1993/94:222 förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 
upphandling. 
196 Prop. 1993/94:222 s. 75. 
197 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:6. 
198 Prop. 1993/94:222 s. 70. 
199 Prop. 1993/94:222 s. 75.  
200 Hellgren, Palm, Zackari, supplement 1, juli 1994, s. 24:6. 
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11 Analys av fördelarna och nackdelarna utifrån både den 
upphandlande enheten och leverantörens sida 

11.1 Inledning 
I denna andra del kommer jag att se på fördelar och nackdelar med offentlig upphandling 
utifrån både den upphandlande enhetens sida och leverantörernas sida. Detta kommer att vara 
en analys utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper. Till min hjälp har jag haft 
diskussioner och samtal med Matz Öman, upphandlare på landstinget i Norrbotten, och 
Viktoria Arenbro, jurist på landstinget i Norrbotten samt från leverantörssidan med Tord 
Pettersson försäljningschef på Bröderna Berner AB. Utöver detta har jag använt mig av en rad 
olika artiklar, motioner och utredningar. Huvudinriktningen ligger på upphandling av 
medicinteknisk utrustning på grund av att denna typ av upphandling, då avancerad teknik 
efterfrågas, gör upphandlingarna komplicerade och omfattande vilket kräver mycket arbete 
och kunskap. Den andra anledningen är att det är dessa varor som Bröderna Berner AB säljer. 
Detta påverkar dock inte de fördelar och nackdelar med LOU nämnvärt då lagen är densamma 
vid alla typer av upphandling och påverkas inte av varan eller tjänsten. Det bör dock påpekas 
att det är min uppfattning och syn på upphandlingen som redovisas.   
 

11.2 Gemensamma för- och nackdelar 

11.2.1 Svårhanterlig och byråkratisk  
Det största problemet med LOU är att den är svårhanterlig och byråkratisk. Detta påverkar 
både upphandlare och leverantörer. Detta problem har debatterats i en rad olika motioner det 
senaste året. Finansutskottet hade till och med den 5 oktober 2004 fått in elva motioner 
angående LOU. Motionärerna är eniga om att det krävs att regeringen tar ett samlat grepp om 
LOU. De är även eniga om att en fungerande upphandling gynnar alla inblandade parter men, 
att problemen och svårigheterna är många med den nuvarande lagstiftningen. 
 
Johan Linanders (c) huvudsakliga syfte med sin motion är att peka på problemen med LOU är 
många och att regeringen skall få vetskap om dessa.201 Ytterliggare en motion202, denna gång 
från en grupp socialdemokrater, inriktar sig på de problemen som kan uppkomma för de 
kommunala bostadsbolagen. LOU medför merarbete och ökad byråkrati för dessa bolag vilket 
resulterar i fördyrning och minskat genomförande av nya idéer. Detta måste anses som 
oacceptabelt då behovet av nya bostäder är mycket stort. De fem socialdemokraterna 
motionerar därför att LOU skall ses över och bristerna som orsakar merarbete och ökad 
byråkrati skall korrigeras.  
 
Ytterliggare en motion med liknande innehåll är Inger Lundbergs (s) motion.203 Hon beskriver 
skillnader mellan de kommunala bostadsbolagen och de privata och konstaterar att de privata 
bolagen lyckas få lägre kostnader. Inger Lundberg anser att lagen är ”sällsynt byråkratiskt och 
svårhanterligt” och anser att regeringens uppgift är att belysa effekterna av den offentliga 
upphandlingen för bostadssektorn samt en ändring till att lagen inte skall gälla denna sektor.       
 

                                                 
201 2004/05:Fi 239 Översyn av lagen om offentlig upphandling.   
202 2004/05:Fi 215 Allmännyttiga bostadsföretag och lagen om offentlig upphandling. 
203 2004/05:Fi 208 Lag om offentlig upphandling och allmännyttan.  
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En annan som har en liknande uppfattning om att lagen inte skall tillämpas på vissa områden 
inom den offentliga sektorn är Börje Vestlund (s). Han anser att hälso- och sjukvård, skolan 
och omsorg skall falla utanför lagens ramar. I motionen framgår att det oftast är det lägsta 
priset som är avgörande vid en upphandling. Detta kan medföra att önskan om en uppdelad 
vård mellan olika anbudsgivare är omöjligt och på så sätt kan aktörer slås ut från marknaden, 
vilket kan medföra ett privat monopol. Detta gynnar inte konkurrensen och mångfalden och 
därför borde inte hälso- och sjukvård, omsorg och skola omfattas av LOU.204  
 
Av alla de motioner som behandlandes i finansutskottet angående LOU fanns en 
flerpartimotion. Den kom från en borgerlig grupp med centerpartisten Annika Qarlsson i 
spetsen. De anser att en effektiv upphandling kan leda till stora besparingar, men även de ser 
brister i regelverket. Den tydligaste luckan i regelverket är avsaknaden av sanktioner när en 
upphandlande enhet inte följer regelverket. Vid så kallad otillåtna direktupphandlingar går det 
i regel inte att säga vem som drabbats och därför är det heller inte möjligt för leverantören att 
driva frågan om skadestånd. Upphandlande enheter som däremot försöker efterfölja 
regelverket löper risk att drabbats av sanktioner så fel begås. Motionärerna anser att detta 
tyder på en tydlig inkonsekvens i lagstiftningen och anser att det är det huvudsakliga 
problemet med lagstiftningen. Förslag på lösning av detta problem är en marknadsskadeavgift 
som skall införa vid grova regelbrott. Motionärerna anser att regeringen måste rätta till 
bristerna i LOU och då framför allt problemen med sanktioner. Det gäller att skapa respekt för 
ett av de viktigaste regelverken i Sverige. En fungerande upphandling gynnar alla inblandade 
parter.205  
 
Synpunkterna i dessa motioner stämmer väl överens med min syn på LOU. Lagens syfte och 
mål är bra och intentionerna är goda men problemen ligger i tillämpningen av lagen. En av 
anledningarna som jag tror har orsakat detta är den snabba lagstiftningsprocessen samt 
svårigheterna att införliva ett EG-direktiv i den svenska affärsvärlden.  
 
Den grundläggande uppfattningen hur en upphandling skall gå till skiljer sig inte nämnvärt 
från de tidigare svenska reglerna och de EG-direktiven som medförde införandet av LOU. 
Däremot förelåg skillnader i sättet att uppnå dessa mål i de båda regelverken. Det har under 
lång tid i Sverige ansetts naturligt att upphandlingar skall ske affärsmässigt, i konkurrens samt 
på lika villkor utan diskriminering. Huvudsyftet med införandet av EG-direktiven stred 
således inte med den svenska grunduppfattningen.206 Problemen som uppstått, utifrån min 
uppfattning, med lagstiftningen på upphandlingsområdet ligger snarare i den detaljerade och 
svåröverskådliga lagtexten samt de bristande förarbetena.  
 

11.3 Fördelar och nackdelar för den upphandlande enheten  

11.3.1 Fördelar för den upphandlande enheten 
Den huvudsakliga fördelen, som jag ser, för upphandlarna är att upphandlingen sker på ett 
affärsmässigt sätt med fri konkurrens. Detta är LOU: s huvudsyfte vilket utgör en fördel för 
alla inblandade parter. Då en bra och korrekt upphandling görs enligt LOU är den oantastlig 
från leverantörernas sida. Detta medför att en korrekt upphandling inte kan överklagas eller 
motsättas från leverantörerna, vilket ger en trygghet och säkerhet för den upphandlande 
enheten.    
                                                 
204 2004/05:Fi 249 Lagen om offentlig upphandling.  
205 2004/05:Fi 246 Upphandling.  
206 Prop. 1992/93:88 s. 37.  
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Vidar ser jag en fördel i att valet av leverantör säkerställs av flera personer. 
Upphandlingsarbetet är ett samarbete mellan upphandlare och brukare. Detta gör att det inte 
är upphandlarens personliga synpunkt som avgör val av leverantör och varor.  
 
Alla leverantörer skall kunna se vad upphandlarna har gjort sitt val utifrån. 
Förfrågningsunderlagets krav skall överrensstämma med den valda produkten eller tjänsten. 
Det skall föreligga transparens mellan förfrågningsunderlag och avtal. 
 

11.3.2  Nackdelar för den upphandlande enheten 
Den största nackdelen som jag ser, för den upphandlande enheten, är att de kan göra en 
korrekt juridisk upphandling enligt LOU men att denna upphandling inte är den som är den 
bästa för slutanvändarens verksamhet, att den är inte är ekonomiskt, kvalitetsmässigt eller 
affärsmässigt bäst. Detta kan ske på grund av att det ställs mycket höga krav på 
förfrågningsunderlaget som kommer från den upphandlade enheten samt att dessa inte får 
revideras efter upphandlingen påbörjats. Detta medför också att nya produkter och 
uppdateringar som leverantören har tillgång till men som upphandlaren inte vet existerar får 
svårt att komma ut på marknaden trots att dessa produkter möjligen kan vara det bästa 
alternativet för brukaren. Det är svårt, eller nästintill omöjligt, för upphandlarna att precisera 
krav på nya varor då det inte finns kunskap eller information om dessa trots att dessa varor 
stämmer bäst överens men vad brukaren efterfrågar.        
 
En annan nackdel, utifrån mitt synsätt, med denna lag är att då den upphandlande enheten 
medverkar i utvecklingsprojekt har de inte möjlighet att använda sig av den nya 
produkten/tjänsten vid avslutat projekt. I de fall de medverkar i utvecklingsprojekt måste de 
trots detta göra upphandlingen enligt LOU vid behov av produkten. Detta trots att det 
medverkat med pengar och kunskap, detta torde medföra att denna typ av samarbete minskar.   
 

11.3.3 Problem/frågeställningar som kan uppstå  
Ett av problemen som jag påträffad under arbetets gång är vem som skall bistå med 
specialkompetensen. För den upphandlande enheten innebär detta svårigheten att avgöra hos 
vem specialkompetensen ligga? Är det upphandlarna eller slutanvändarna som skall ha denna 
kunskap? Alf Ahlgren upphandlare i Uppsala läns landsting anses att en upphandlare skall ha 
en grundläggande kompetens exempelvis kunskap om LOU. Nätverk och kontakter både med 
leverantörer och med burkare är viktigt för att inhämta en djupare kunskap. Han ser 
upphandlaren som en projektledare i upphandlingen. Upphandlaren skall dock inte stå för 
anskaffningen, förberedelser, utse beställningsgrupper och så vidare utan det skall den som är 
bäst lämpad för uppgiften göra. Däremot bör upphandlaren vara med på ett tidigt stadium i 
upphandlingen.207  
 
Enligt min mening bör upphandlarna ha en viss kunskap om varorna/tjänsterna som 
upphandlas samt dess tillämpningsområden, uppdelningen som finns i kapitlet om 
specialkompetens anser jag vara en rimlig fördelning av kompetens. Hur denna 
kompetensuppdelning skall implementeras inom upphandlingsenheten blir självklart en 
avvägning från fall till fall. Specialkunskapen torde dock ligga hos brukarna, ett problem som 
kan uppstår är det tidskrävande arbete som brukarna måste lägga ner för att utforma 

                                                 
207 Anbudsjournalen, nr 41, 8 oktober 2004, s. 6.  
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kravspecifikationen. Detta gör att brukaren förlorar tid på sitt huvudsakliga arbete för att 
utforma specifikationer. Inom sjukvården innebär detta att den bästa vetskapen av vilka varor 
som behövs för att förbättra vården ligger hos läkarna. När de måste lägga ner tid för att 
utforma kravspecifikationer innebär det att tiden med patienterna minskar vilket i sin tur kan 
leda till sämre vård. Att lägga denna uppgift på upphandlarna skulle medföra svårigheter då 
de inte har den specialkunskap som läkarna besitter. Detta problem skull kunna undvikas om 
förhandling mellan upphandlarna och läkarna å ena sidan och leverantörerna å andra sidan var 
tillåten för att uppnå en upphandling som tillgodoser brukarens behov.   
 
Ytterliggare ett alternativ för att undvika detta problem är att använda specialkunskapen hos 
någon annan än den praktiserande läkaren. Det skulle kanske behövas en ansvarig på 
upphandlingar som har insyn i verksamheten men som inte praktiserar. Detta skulle medföra 
att kunskapen om produkterna skull övervakas av denna person samt att han/hon skulle ha 
insikt och erfarenhet av verksamheten. Detta skulle inte medföra något extra arbete för de 
praktiserande läkarna samt en bättre bild av utbudet på marknaden. Det skulle även underlätta 
för upphandlarna då de skulle ha kontakt med samma person från upphandling till 
upphandling. Nackdelen med detta tankesätt borde emellertid bli en ökad kostnad på grund av 
att en extra tjänst skulle behövas tillsättas. Kostnaden för denna tjänst skulle icke desto 
mindre kunna uppvägas av den kostnadsbesparing som med ganska hög sannolikhet skulle 
göras med en effektivare upphandling.      
 

11.4 Fördelar och nackdelar för leverantören 

11.4.1 Fördelar för leverantören  
Den största fördelen som torde föreligga för leverantörerna är tillgången till en större marknad. 
LOU förhindrar att upphandlingar ”görs av gammal vana”. På så sätt öppnas marknaden även 
för nya aktörer. Detta kan dock vara en nackdel för de leverantörer som haft en trogen 
kundkrets. Ingen leverantör kan stängas ute från en upphandling utan särskilda skäl.   
 
En annan fördel, som jag ser, torde vara att på grund av konkurrensen kan priserna varken 
dumpas eller chockhöjas. Konkurrensen gynnar på så sätt en jämnare prissättning mellan de 
olika anbudsgivarna på marknaden, vilket leder till att alla leverantörer konkurrerar på lika 
villkor. Trots detta föreligger det självklart prisskillnader, men dessa kan dock inte vara alltför 
ansenliga för att konkurrens skall uppnås. Detta, anser jag, för att skydda slutanvändarna från 
att betala överpris.          
 

11.4.2 Nackdelar för leverantören 
Dessa är nackdelarna som jag anser existerar med dessa upphandlingsregler, utifrån 
leverantörernas synsätt.  
 
En nackdel är, som tidigare nämnts, att leverantören kan förlora trogna kunder då 
upphandlingen kräver annonsering till alla intressanta aktörer samt det mest fördelaktiga 
anbudet skall antas. 
 
En nackdel för leverantörerna är kraven som ställs på dem enligt 1 kap. 17 och 18 §§. Kraven 
på ekonomisk stabilitet och teknisk kvalitet gör det svårt för små och medelstora företag att 
etablera sig på marknaden. Detta bör dock inte vara något problem vid försäljning av 
förbrukningsvaror då kraven på exempelvis reservdelar eller utbildning inte föreligger. De 
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höga kraven på ekonomisk stabilitet och teknisk kvalitet torde dock kunna motverka lagens 
syfte om konkurrens och i extrema fall orsaka oligopol eller till och med monopol. Jag anser 
att för att undvika detta borde kraven på leverantörerna kunna sänkas vid försäljning av varor 
som inte kräver någon vidare uppföljning. Problemet blir då att bedöma vilka varor som skall 
falla utanför LOU. Varor som i vissa fall använd som förbrukningsvaror kan i andra 
sammanhang ingå i en längre process vilket skulle omöjliggöra detta förslag.   
 
Vidare finns kravet på annonsering i nuvarande bestämmelser vilket skiljer sig från de tidigare 
lagarna. Annonseringsreglerna torde ha haft som mål att öka konkurrensen och utvidga den 
europeiska marknaden. Om detta har skett är däremot svårt att se, enligt Bröderna Berner har 
marknaden inte vidgats med hjälp av denna regel. De misstänker att annonseringen har gjort 
det svårare att nå ut till kunder på grund av att de detaljerade reglerna och kraven som måste 
specificerad i annonsen. För att kunna ta del av dessa erfordras kunskap i språket som 
annonsen är skriven på, eftersom det inte finns möjligheter att förhandla kan sådana krav 
skämma potentiella upphandlare.     
 

11.4.3 Problem/frågeställningar som kan uppstå 
Problemen som uppkommer för leverantörerna är först och främst relaterade till svårigheten 
att tolka LOU, dessa problem överrensstämmer till stor del med de problem som den 
upphandlande enheten har på grund av den omfattande och komplicerade lagtexten. Vidare 
ligger problematiken i den byråkratiska hanteringen som LOU föreskriver. Även detta är ett 
problem som föreligger för den upphandlande enheten. Lagstiftningen föreskriver även en 
viss kompetensnivå hos leverantörerna vilken kan göra det svårt för vissa leverantörer att 
klara konkurrensen, detta ser jag dock som ett sätt att säkerställa en hög kvalitet på 
upphandlingsförfarandet.  
  

11.5 Sammanfattande slutsatser 
Syftet med lagen om offentlig upphandling är att underlätta den offentliga upphandlingen 
samt se till att denna sker affärsmässigt och i konkurrens. I de fall en upphandling genomförs 
efter lagens regler blir upphandlingen juridiskt oantastbar vilket ger trygghet för både den 
upphandlande enheten och för leverantörerna. På detta sätt ger LOU ett bra affärsmässigt 
skydd. Problemen med lagstiftningen är, som framgår av ovanstående analys, att den är 
svårtolkad och alltför byråkratisk vilket medför att genomföra en korrekt upphandling kräver 
en betydande mängd kunskap och arbete. 
 
I svensk rätt har det länge ansets som naturligt att tillämpa ett affärsmässigtbeteende och 
använda sig av konkurrens. Reglerna i LOU har dock ökat pressen för att dessa regler 
efterlevs. Lagen ger de inblandade parterna ett ökat rättsligt skydd vid utförande av en juridisk 
korrekt upphandling. Problemen är, som tidigare nämnts, att lagstiftningen gör det svårt att 
uppnå ett korrekt upphandlingsförfarande. Med stöd av detta anser jag att den offentliga 
upphandlingen inte underlättats med införandet av LOU på grund av lagens byråkrati. Lagens 
grundtanke och syfte, anser jag dock, vara goda. För att uppnå detta syfte tror jag att en 
revidering och förtydligande av lagen är nödvändig samt ett införande av sanktioner vid 
överträdelse över LOU. Detta är problem som lyfts fram i en rad olika sammanhang samt 
något som den lagstiftande församlingen är medveten om vilket förhoppningsvis resulterar i 
att LOU förändras för att bättre passa marknaden.   
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