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Sammanfattning 
Den offentliga upphandlingen i Sverige är ett omfattande område både juridiskt och 

ekonomiskt. Lagen är tänkt att vara ett precist redskap för att skapa klara riktlinjer för både den 

upphandlande myndigheten och för de anbudsläggande leverantörerna. Bristande kunskap och 

erfarenhet på området leder dock till att domstolar tvingas avgöra fall där lagen har misstolkats 

eller dess regler inskränkts. Implementering av ett flertal EU-direktiv på området har resulterat 

i dagens Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Syftet med lagen är att skapa en effektiv 

konkurrens på marknaden för omsättning av varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Det 

är en bitvis komplex lagstiftning med ett flertal grundläggande principer som ska respekteras 

och följas. På senare år har vikten av miljöhänsyn i samband med (offentlig) upphandling fått 

ökad betydelse. Det leder till att både social- och miljöaspekter har fått betydelse för processen. 

Upphandlare har ett större utrymme att använda dessa aspekter som utvärderingskriterier. Det 

har medfört ytterligare problem med lagens tolkning. Miljökrav kan försvåra möjligheten för 

leverantörer att kunna ses som likvärdiga i förhållande till lokala leverantörer som kan ha lättare 

att uppfylla ett sådant miljökrav. En möjlig konsekvens av de ökade kraven på miljöhänsyn är 

att andra principer, t.ex. principen om likabehandling, inskränks. Principens stora betydelse för 

rättvisa i upphandlingsprocessen har emellertid fastslagits i praxis såväl i Sverige som i andra 

EU-länder. Ett annat problem på området är att det kantats av korruption och maktmissbruk. 

Risken för maktmissbruk och korruption är som störst i direktupphandling, där man kan välja 

sin leverantör direkt utan att göra en konkurrensutsättning. Risken för korruption är också större 

på mindre orter där vänskapsrelationer ofta har en större betydelse. 

Principen om likabehandling är central inom offentlig upphandling och ses som oklar, eftersom 

den inte står uttryckligen i lagen. Däremot har domstolar, både i Sverige och i övriga EU-länder, 

genom praxis klargjort principens mycket stora betydelse för rättvisa i upphandlingsprocessen.  
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1. Bakgrund 
Varje år uppskattas det ske upphandlingspliktiga inköp i Sverige till ett värde av 600 miljarder 

svenska kronor.1 Det är därför viktigt att den offentliga upphandlingen påverkar 

samhällsekonomin och samhällspolitiska mål på ett positivt sätt. Området berör alla typer av 

köp inom den offentliga förvaltningen, allt från kontorsmaterial till idrottsarenor för flera 

miljoner. Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv och rättssäker och ta hänsyn till såväl 

miljö- som sociala aspekter, samt fokusera på att främja innovativa lösningar.  Myndigheter är 

idag skyldiga att tillämpa de EU-rättsliga och nationella regelverken för upphandling fram tills 

det att ett giltigt avtal föreligger. Den offentliga upphandlingen bygger på ett antal principer 

som styr myndighetens handlingssätt och val. En av de viktigaste principerna är 

likabehandlingsprincipen som innebär att alla leverantörer ska ha lika förutsättningar. Alla som 

vill vara med och lämna ett anbud ska ha rätt till det och tävla om det på samma villkor. 

Villkoren regleras genom Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som förkortas LOU, en 

lag som har sitt ursprung från EU:s upphandlingsdirektiv, vilket är skapat till syfte att vara så 

effektivt och rättssäkert som möjligt för att kunna förebygga korruption och säkerställa att en 

viss leverantör inte gynnas eller diskrimineras, samt för att ta tillvara på de offentliga medel 

som går åt i offentliga upphandlingar.2 Enligt LOU avses, enligt 1 kap. 22§, med en 

upphandlande myndighet en statlig eller kommunal myndighet och med en leverantör, enligt 1 

kap. 16§, den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför 

byggentreprenader. En anbudssökande är en leverantör som har ansökt om att få eller blivit 

inbjuden att delta i offentlig upphandling i enlighet med 1 kap. 8§ LOU. Dagens lagstiftning 

har genom åren resulterat i ett förtydligande av principernas innebörd från 

upphandlingsdirektiven och givit miljökrav ett större utrymme i upphandlingsprocessen. Man 

har även genom nya direktiv försökt förebygga korruption och maktmissbruk som förekommer 

inom den offentliga upphandlingen genom exempelvis miljökrav. Agenda 2030 skapades av 

FN och innehåller 17 mål där ett av dessa är att förebygga och utplåna korruption.3 LOU anses 

fortfarande vara problematisk att tillämpa, vilket bekräftas av att det varje år sker rättsprocesser 

till följd av missförstånd i lagen samt dispyter om rätt och rättvisa mellan leverantörer och 

myndigheter.4 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att redogöra för vad offentlig upphandling är, samt att utreda vad 

gällande rätt är på området. Vi kommer att redogöra beslutsprocessen och undersöka vilka 

kriterier som väger tyngst vid val av leverantörer. Därefter går vi igenom ett antal rättsfall av 

korruption och maktmissbruk inom offentlig upphandling för att ta reda på om det föreligger 

en risk att miljökrav används på ett negativt sätt inom upphandlingsprocessen. Målet med 

uppsatsen är att utreda om likabehandling, miljökrav och maktmissbruk påverkar den offentliga 

upphandlingen. 

 

 

 

                                                      
1 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/ Hämtad 2019-04-04 
2 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/ Hämtad 2019-04-04 
3 Regeringskansliets webbplats, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

Hämtad 2019-04-11 
4 Pedersen, K. (2013) Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, 3:e upplagan. Jure, Stockholm. s. 15-21. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
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De mer specifika frågeställningar som intresserar oss är: 

 

• Hur går beslutprocessen till? Vilken påverkan har miljökraven för val av leverantör? 

• Förekommer korruption i offentlig upphandling? 
• Vad innebär likabehandlingsprincipen i upphandlingsprocessen? 

 

1.2 Metod och material 

Arbetet genomförs med hjälp av rättsdogmatisk metod, vilket innebär att lagtext, förarbeten, 

praxis och litteratur analyseras för att besvara frågeställningarna. Vidare genomförs en semi-

strukturerad personintervju med en offentlig upphandlare. Valet av person baserades på 

tillgänglighet. Syftet med intervjun var dels att få insikt i hur upphandling kan gå till i praktiken, 

dels att få en praktikers syn på frågeställningarna i uppsatsen. 

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till myndighetsutövning på statlig nivå och EU-rätt och behandlar endast 

översiktligt upphandling på kommunal nivå. Vi har även valt att begränsa oss till LOU och 

lägger inte fokus på de andra upphandlingslagarna.  

 

1.4 Disposition 

Arbetet inleds med en beskrivning av hur regleringen på området har utvecklats (kapitel 2), 

följt av en fördjupad analys av det nuvarande rättsliga ramverket för offentlig upphandling 

(kapitel 3). I kapitel 4 behandlas miljökravens roll på området och hur dessa kan påverka en 

modern upphandlingsprocess. Därefter diskuteras korruption och maktmissbruk i samband med 

myndigheters upphandlingar. Kapitel 6 behandlar likabehandlingsprincipens betydelse i 

upphandlingsprocessen och vilka svårigheter tillämpningen av principen kan innebära för såväl 

upphandlare som leverantörer. I kapitel 7 återges resultatet av en intervju som genomförts med 

en upphandlare. Uppsatsens slutsatser återfinns i kapitel 8. 
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2. En introduktion till offentlig upphandling 
Kapitel 2 ger en inblick i den offentliga upphandlingens ursprung, tillkomst, process, grunder 

och utveckling. 

 

2.1 Upphandlingens rättsutveckling i Sverige 

Sedan 1800-talet har Sverige haft bestämmelser som reglerat offentlig upphandling. Till en 

början var offentlig upphandling huvudsakligen för militära syften, då material till 

försvarsmakten skulle införskaffas. På 1920-talet trädde Sveriges första 

upphandlingsförordning i kraft, vilken reglerade den statliga upphandlingen. Upphandlingen 

saknade sanktioner och hade en bestämmelse om att statliga upphandlingsbeslut ej fick 

överklagas. Denna kom att moderniseras med årens gång och 1986 fick förordningen sin sista 

utformning, men även då saknades sanktionsbestämmelser.5 Den 1 januari 1994 trädde lagen 

(1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) i kraft och en ny fas i Sveriges offentliga 

upphandling inleddes, då Sverige som land deltog i EES-samarbeten och den gamla 

upphandlingsförordningen upphörde.  

 

Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995, men redan i EES-samarbetet 1994 infördes EU:s 

upphandlingsdirektiv i den svenska upphandlingslagen ÄLOU.6 Sex direktiv införlivades i den 

svenska lagen om offentlig upphandling, som reglerade både den klassiska sektorn och 

försörjningssektorerna. Den 30 april 2004 trädde även två nya direktiv i kraft, ett för den 

klassiska sektorn, direktiv 2004/18 och ett för försörjningssektorerna, direktiv 2004/17. Dessa 

direktiv införlivades i svensk lag den 1 januari 2008, då man för första gången valde att separera 

den klassiska sektorn och försörjningssektorerna genom Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling samt Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LUF). Att man valde att separera dessa två huvudsektorer var för att det skulle 

bli enklare att skilja de regler och bestämmelser för de sektorer som var tillämpliga för just den 

verksamheten. 2009 antogs även direktiv 2009/81 för upphandling av försvars- och 

säkerhetsområdet. Detta direktiv införlivades i svensk rätt den 1 november 2011 i Lag 

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).  

 

Miljökravsdirektiv 2009/33 infördes i svensk rätt genom Lag (2011:846) om upphandling av 

bilar och kollektivtrafiktjänster. Vidare har Sverige även valt att inrätta Lag (2008:962) om 

valfrihetssystem (LOV) som trädde i kraft den 1 januari 2009 samt Lag (2010:197) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt Lag (2010:536) om valfrihet hos 

arbetsförmedlingen.7 Den 1 januari 2016 trädde den nya Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) i kraft. Lagen innebar bland annat en ökad betydelse av miljöhänsyn för 

offentlig upphandling då den innebar en rad nya regler, bland annat var att myndigheter nu bör 

beakta miljöhänsyn i sina upphandlingskrav och att man kan använda aspekter som dessa vid 

anbudsutvärderingen.8  

                                                      
5 Sundstrand, A. (2013) Offentlig upphandling – en introduktion, 2:a upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. s.39. 
6  Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

tjänster. 
7 Sundstrand, s. 40-42. 
8 4 kap. 3§ LOU och 13 kap. 3§ 1p LOU 
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2.2 Vad är offentlig upphandling och vilka ska tillämpa LOU? 

Offentlig upphandling är en process som avser den offentliga sektorns anskaffning av varor, 

byggnadsentreprenader och andra tjänster i helheten.9 De enheter som tillämpar LOU:s 

lagstiftning är både statliga och kommunala myndigheter och kallas för upphandlande 

myndigheter. Myndigheter vid tillämpning av denna lag jämställs med 1. beslutande 

församlingar i kommuner och landsting, 2. offentligt styrda organ som avses i 1 kap. 22§ LOU, 

samt sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar 

enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ enligt 2. Offentligt styrda organ är ett 

samlingsbegrepp för de organ som inte är myndigheter, men som ändå ska tillämpa lagen. Syftet 

med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med 

offentliga sektorn lika, vilket behandlas mer ingående i kapitel 6. Det finns olika och mer 

specialiserade definitioner i LOU beroende på vilken typ av affär som ska göras. Det definieras 

i 2 kap.10 

 

2.3 Vilka har rätt att delta i en upphandling i LOU? 

Det är anbudssökande eller anbudsgivare med en etablerad verksamhet som har rätt till att 

leverera den tjänst som kontraktet avser. Man får inte uteslutas från att delta i en offentlig 

upphandling på grund av att leverantören ska vara en juridisk eller fysisk person. Ett anbud 

behöver heller inte komma från en enskild leverantör, utan också grupper av leverantörer har 

rätt till att lämna ett anbud. Det är gruppen själv som antar den juridiska formen, den anser vara 

lämpligast, och den upphandlande myndigheten får inte bestämma en viss juridisk form för att 

man ska få ansöka om att få lämna ett anbud och för att få förhandla. En upphandlande 

myndighet får kräva att gruppen ska anta en viss juridisk form om det är en förutsättning för att 

kontraktet ska kunna fullföljas när gruppen har vunnit anbudsgivningen.11 

 

2.4 Tröskelvärde 

EU-kommissionen beslutar och reviderar vartannat år, de nya tröskelvärdena som ska gälla för 

offentlig upphandling.12 Dessa tröskelvärden anges i euro och måste därför omräknas av 

kommissionen som utgår från en genomsnittlig växelkurs de senaste två åren. Den fastställda 

kursen meddelas därefter till Sveriges regering som sedan offentliggör tröskelvärdena i svenska 

kronor.13 För varje upphandling som görs värderas kostnaden för tjänsten eller varan, vilken 

jämförs med årets angivna tröskelvärde. Upphandlingar vars värde är lägre än tröskelvärdet 

behöver enligt reglerna inte följa bestämmelserna i LOU. Man brukar här tala om den så kallade 

direktupphandlingsgränsen.14 Det är alltså enbart de upphandlingar vars kontrakt värderas 

högre än de fastställda tröskelvärdena som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv och det är 

således för dessa kontrakt som förfarandena tillämpas.15 

 

Det saknas en definition i LOU om vad som utgör begreppet varor. Däremot utgår man från att 

allt som inte utgör tjänster eller byggnadsentreprenad är att anse som varor. Tjänster å andra 

                                                      
9 Andersson, H., Mühlenbock, E.M.,Willquist, H. & Piper, C. (2015) Lagen om offentlig upphandling - En 

kommentar, 2:a upplagan. Norstedts Juridik AB, s. 27. 
10 Forsberg, N. (2015) Upphandling - enligt LOU,LUF,LUFS och LOV. 3:e upplagan. Norstedts Juridik AB. s. 

37-43. 
11 Forsberg, s. 81-82. 
12 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ Hämtad 2019-04-06 
13 Sundstrand, s. 113. 
14 Sundstrand, s. 118. 
15 Sundstrand, s. 113. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
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sidan står listade i lagarna som 27 huvudgrupper. Dessa tjänster har delats in i A- och B-tjänster 

beroende på om tjänsten i fråga anses ha ett bestämt överskridande intresse eller inte. A-tjänster 

vars kontraktsvärde överskrider tröskelvärdet ska således upphandlas genom ett öppet, selektivt 

eller förhandlat förfarande, alternativt genom konkurrenspräglad dialog, enligt EU:s regelverk. 

För A-tjänster och B-tjänster, vars värde underskrider det bestämda tröskelvärdet är däremot 

upp till Sverige själva att besluta om. Sverige har för B-tjänster som är både över och under 

tröskelvärdet valt att göra reglerna i LOU:s 5 kapitel gällande. I dessa fall kan det alltså alltid 

göras en upphandling genom urval, förenklat förfarande eller genom en direkt upphandling.16 

 

Den 1 januari 2019 infördes nya regler om tröskelvärden som gjorde lagens regler färre men 

mer flexibla. Det blev färre regler för kontrakt som underskrider tröskelvärdena, och de 

grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om öppenhet och likabehandling som 

utgångspunkt blev inte tillämpliga. Det finns nu inget krav på annonsering om värdet 

understiger 28% av tröskelvärdet.17 

 

2.5 Hur går en upphandling till? 

När det kommer till offentlig upphandling finns det fyra upphandlingsförfaranden: öppet 

förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog.18 

Huvudregeln är vid offentlig upphandling att selektivt eller öppet förfarande ska användas.19 

Öppet förfarande är när alla leverantörer har rätt att inkomma med anbud.20 Selektivt förfarande 

är när leverantörerna kan ansöka om att få medverka, men det är enbart anbudssökande som 

blir inbjudna av upphandlingsmyndigheten för att få lämna anbud. Vid urvalet av 

anbudssökande tillämpas lagens grundläggande principer för att processen ska ske rättvist. Om 

en upphandling anses kunna få ett stort antal anbud brukar selektivt förfarande vara 

fördelaktigt.21 I LOU 6 kap. 5§ behandlas de fall där myndigheten får tillämpa förhandlat 

förfarande med föregående annonsering. Det är när den upphandlande myndigheten bjuder in 

utvalda leverantörer för förbättringar i deras anbud.22 Konkurrenspräglad dialog innebär att alla 

leverantörer efter sin anbudsinfordran får ansöka om att få medverka genom att lämna de 

uppgifter som den upphandlande myndigheten begär för urvalet.23 

  

För majoriteten av offentligt upphandlande följs ett standardiserat mönster av tillvägagångssätt. 

Det första steget är förberedelser och förfrågningsunderlag, då har man identifierat ett behov 

av varor eller tjänster som man skapar en specifikation av där underlag ges för villkor och 

förutsättningar. Det kan exempelvis vara vilka krav som ställs för de leverantörer som vill 

lämna anbud. Myndigheten har därefter en skyldighet att annonsera upphandlingen och 

förfrågningsunderlaget för de leverantörer som kan tänkas lämna anbud. Annonseringen görs i 

syfte att kunna skapa konkurrens på marknaden och ge samtliga leverantörer en potentiell 

möjlighet att kunna delta med sitt anbud. Annonseringen ska ges tillsammans med den tidsram 

där anbud kan läggas. När tiden för anbud har löpt ut, ska den upphandlande myndigheten 

utvärdera samtliga anbud i enlighet med LOU:s grundprinciper varvid myndigheten kan 

förkasta de anbud som inte uppfyller de angivna kraven. Tilldelningen av upphandlingen ska 

ske i form av ett tilldelningsbeslut, som ska innehålla information om vem som har tilldelats 

                                                      
16 Sundstrand, s.  122-123. 
17 Prop. 2017/18:158, s. 203. 
18 Forsberg, s. 93. 
19 6 kap. 1§ LOU. 
20 Forsberg, s. 93. 
21 Prop. 2009/10:180, s. 93. 
22 6 kap. 4§ LOU. 
23 6 kap. 20§ LOU. 
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kontraktet tillsammans med en motivering av varför just denne har fått kontraktet. Här tilldelas 

kontraktet generellt till den leverantör som har uppfyllt upphandlingens krav till lägsta möjliga 

pris. De leverantörer som har gått miste om kontraktet i fråga har en möjlighet att överklaga 

myndighetens beslut inom en viss tid efter att beslutet är fattat. Om ingen överklagan görs, ska 

den upphandlande myndigheten teckna avtal med den tilldelade leverantören i enlighet med 

angivet förfrågningsunderlag24. Bilden nedan gestaltar upphandlingsprocessen. 

 

25 

 

 

2.5.1 - Början och slutet med upphandling 

När en upphandlings anses påbörjad fastställdes av EU-domstolen i målet “kommissionen mot 

Frankrike”, där man ansåg att en upphandling anses påbörjad när den upphandlande 

myndigheten eller enheten har valt upphandlingsförfarande.26 Vidare anses en handling vara 

avslutad när en upphandlande myndighet eller enhet har tecknat ett giltigt kontrakt med en 

leverantör enligt bestämmelserna i LOU.27 

 

2.5.2 - Grundläggande principer 

Sveriges regelverk beträffande offentlig upphandling har sin utgångspunkt i EG-fördraget. För 

att uppnå de gemensamma målen i EU-samarbetet, är det viktigt att man eftersträvar och följer 

ett antal grundläggande principer som EG-domstolen utgår ifrån och tillämpar vid 

upphandlingsmål.28 De principer som har störst betydelse för den offentliga upphandlingen och 

som återfinns i LOU är följande: 

 

Likabehandlingsprincipen 

Är en princip som bygger på att alla leverantörer ska ha samma förutsättningar och att alla ska 

behandlas lika.29 Alla ska kunna del av samma relevanta information vid samma tidpunkt, dvs 

att all information gällande upphandlingen ska ges på ett vis så att alla leverantörer kan ta del 

av den samtidigt.30 Även förfarandet för upphandlingen ska ske på samma vis till samtliga 

                                                      
24 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-

LOU/upphandlingen/ Hämtad 2019-04-06 
25 Bilden är hämtad från Strömstads kommun 

https://www.stromstad.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop/upphandlingstegforsteg.4.3fed02301498a2c

0998443fe.html Hämtad 2019-04-07 
26 Mål C-337/98, kommissionen mot Frankrike. 
27 16 kap. 1§ LOU. 
28 Prop. 2006/07:128 s. 131-132. 
29 Sundstrand, s. 27. 
30 Prop. 2006/07:128, s. 132. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/
https://www.stromstad.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop/upphandlingstegforsteg.4.3fed02301498a2c0998443fe.html
https://www.stromstad.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop/upphandlingstegforsteg.4.3fed02301498a2c0998443fe.html
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leverantörer. Däremot ställer man inte samma krav på alla leverantörer då det inte strider mot 

likabehandlingsprincipen att skilja mellan leverantörer som har olika förutsättningar.31 Enligt 

ett EU-domstolsbeslut i Fabricom konstaterades det att lika situationer inte får behandlas olika 

utan sakliga skäl och på samma grunder får inte olika situationer behandlas lika.32 För att 

särbehandling ska kunna ske, måste skälen kunna vara objektivt godtagbara. Vad gäller 

anbuden ska även de betraktas objektivt och rättvist, men att alla leverantörer inte alltid kan 

bemöta upphandlingens krav då de har olika ekonomiska styrkor, strider inte mot 

likabehandlingsprincipen. Huvudsyftet med principen är att skapa en konkurrens på marknaden 

för all offentlig upphandling.33 

 

Proportionalitetsprincipen 

Principen har sin utgångspunkt i att den upphandlade myndigheten inte får ställa större krav på 

leverantören samt leveransen än vad som behövs och vad som anses vara ändamålsenligt för 

upphandlingen. Kravet ska vara i naturligt samband med och stå i proportion till de behov som 

ska tillfredsställas. Det är därför viktigt att exempelvis upphandlingens art och värde ska 

beaktas när villkoren upprättas för att få delta i upphandlingen. Samma gäller kravet på att 

anbudsförfrågans villkor alternativt innehåll i anbudsförfarandet ska stå rätt i proportion till 

upphandlingens art. Man kan även använda sig av proportionalitetsprincipen för att bedöma om 

en upphandling, med beaktande av de nationella tröskelvärdena ska konkurrensutsättas.34 

 
Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet 

Icke-diskrimineringsprincipen kommer till uttryck i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt 18 artikel samt LOU. Principen förbjuder all typ av diskriminering (indirekt och 

direkt) på grund av nationalitet när de gäller val av leverantör.35 EU-domstolen beslutade ett 

krav som innebär att ett villkor som enbart nationella leverantörer kan uppfylla eller ett villkor 

som försvårar det för leverantörerna som är från andra stater är ostridigt.36  

 

Principen om öppenhet (transparensprincipen)  

Principen innebär att det är den upphandlande myndighetens ansvar att ge tillräckligt med 

information om upphandlingen samt hur anbuden kommer att utvärderas för att leverantörerna 

ska kunna komma med konkurrensenliga anbud. Den angivna informationen får inte heller 

ändras på ett väsentligt sätt under förfarandet.37 

 

Principen om ömsesidigt erkännande 

Med principen om ömsesidighet menas att den upphandlande myndigheten har en ömsesidig 

skyldighet att godta och acceptera handlingar från andra medlemsstater. Det kan röra sig om 

handlingar i form av intyg eller certifikat som är utformade av andra myndigheter inom 

EU/EES-länder.38 

 

 

 

                                                      
31 Falk, JE. (2014) Lag om Offentlig Upphandling – En kommentar, 3:e upplagan, Jure Förlag, Stockholm. s. 

102. 
32 Mål C-21/03 och C-34/03, Fabricom, p. 27. 
33 Sundstrand, A. (2012) Offentlig upphandling -primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag, s. 43. 
34 Prop. 2006/07:128, s. 155. 
35 Sundstrand, s. 27. 
36 Mål C-243/89, Stora Bältbron. 
37 Sundstrand, s. 27. 
38 Sundstrand. s. 27 & Prop. 2006/07:128, s. 132. 
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2.5.3 Affärsmässighet 

I gamla upphandlingslagen (ÄLOU) förekom begreppet “affärsmässighet” som utvecklades i 

samband med de EU-rättsliga upphandlingsbestämmelserna till ÄLOU.39 

Affärsmässighetsbegreppet var en motsvarighet till de EU-rättsliga reglerna och skulle 

innehålla unionsrättens principer om likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminerande, 

öppenhet och ömsesidigt erkännande. Begreppet affärsmässighet innebar att myndigheten 

skulle beakta alla nödvändiga faktorer för att säkerställa att upphandlingen blev så ekonomisk 

och ändamålsenlig som möjligt.40 Anbudsgivarna och anbuden skulle även beaktas objektivt. 

Ändringen från ”affärsmässighet” till självständig lagreglering av alla principerna ansågs som 

ett måste, eftersom begreppet hade en alltför otydlig koppling till EU:s upphandlingsdirektiv.41 

Därav bestämde man att ge varje princip en egen och direkt hänvisning till EU:s 

upphandlingsdirektiv. När ÄLOU ersattes och lagen om offentlig upphandling trädde i kraft 

2008, blev lagens rättsregler mer lättförståeliga och mer kopplade till EU-rättens 

upphandlingsdirektiv.42  

 

2.5.4 Direktupphandling 

Direktupphandling definieras i LOU 19 kapitel 4§ som en upphandling utan krav på anbud i 

viss form. Det sker vanligtvis när upphandlingens värde underskrider det för året angivna 

tröskelvärdet, men det kan användas i vissa fall där synnerliga skäl föreligger, vilket kallas för 

direktstyrda direktupphandlingar eller när kriterierna för förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering är uppfyllda.43 I LOU 19 kapitel 7§ 3 stycke står följande kriterier: 

 

 Direktupphandling får användas om upphandlingens värde uppgår till högst 28 procent av 

det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller för en upphandlande myndighet som 

inte är en central upphandlande myndighet vid upphandling av varor och tjänster. Vidare får 

direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ är uppfyllda eller om det 

finns synnerliga skäl. Den upphandlande myndigheten ska besluta riktlinjer för användning 

av direktupphandling. 

 

Viktigt att notera är att värdet för direktupphandlingsgränsen skiljer sig mellan LOU, LUF och 

sociala tjänster.44 Även fast det i lagen inte finns några regler för hur direktupphandling ska 

ske, finns det regler om riktlinjer och dokumentationsregler som myndigheter måste ta hänsyn 

till och annonseringen får därmed ske i enlighet med upphandlingslagstiftning om man så 

önskar. De upphandlingsregler som finns gäller alltså inte för direktupphandling, men 

bevisbördan gällande undantag i upphandlingen ligger hos den upphandlande myndigheten i 

fråga. Den upphandlande myndigheten ska även alltid respektera de grundläggande principerna 

för offentlig upphandling, även vid direktupphandling.  Om en direktupphandling sker utan att 

det föreligger synnerliga skäl eller om kriterierna för undantag av annonseringen inte är 

uppfyllda, har en allvarlig överträdelse skett och ett avtal gällande en sådan upphandling 

                                                      
39 Prop. 1992/93:88, s. 59. 
40 SOU 2001:31, s. 80. 
41 SOU 2001:31. s. 411-412. 
42 Prop. 2006/07:128. s. 1. 
43Konkurrensverkets webbplats, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/direktupphandling/ Hämtad 2019-

04-15 
44 Konkurrensverkets webbplats, 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-

introduktion.pdf Hämtad 2019-04-15 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/direktupphandling/
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-introduktion.pdf
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-introduktion.pdf
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ogiltigförklaras av domstol och den avtalsslutande myndigheten riskerar då att få betala en 

upphandlingsskadeavgift.45 

 

2.5.5 Ramavtal 

Enligt LOU 1 kapitel 20§ definieras ramavtal som:   

 

Ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 

leverantörer i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given 

tidsperiod. 

 

Det innebär alltså att villkoren för hur man ska tilldela ett kontrakt mellan flera parter ska 

framgå av förfrågningsunderlaget. Vad det är för slags ramavtal spelar ingen roll och syftet är 

att man ska respektera öppenhetsprincipen så att alla potentiella anbudsgivare vet om 

upphandlingens villkor innan anbuden lämnas.46 Skillnaden mellan ett ramavtal och ett vanligt 

kontrakt är att man i ramavtal inte har en fastställd volym. Ramavtal har sitt ursprung från den 

brittiska lagstiftningen om “framework contracts“ och ”framework agreements” och 

implementerades i svensk lagstiftning den 1 januari 2008.47 Reglerna för hur ramavtalen får 

utformas står stadgat i LOU 7 kapitel och innefattar bland annat hur värdet ska beräknas, hur 

annonsering ska ske, under hur lång tid avtalen får löpa, hur tilldelningen av avtalen ska göras 

utifrån tillämpningsgrunderna om mest ekonomiskt fördelaktiga anbud etc. I ramavtal har man 

utformat en frivillig avtalsspärr som syftar till att undvika överprövning om avtalets giltighet, 

vilket återfinns i LOU 15 kapitel 20§ 1 punkt. Denna avtalsspärr innebär att alla leverantörer 

har en möjlighet att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen innan avtalet har tecknats, 

men också att denna möjlighet går förlorad i samband med avtalstecknandet. 

 

2.5.6 Avrop i ramavtal 

När villkoren i ramavtalet är framställda kan det finnas en eller flera leverantörer för samma 

vara eller tjänst. Med beteckningen ”flera leverantörer” måste det vara minst tre stycken 

leverantörer. Vidare måste det framgå av ramavtalet vilken rangordning som gäller vid avrop 

(köp). I första hand ska det vara av den som har lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga 

och i andra hand den leverantör som har näst bäst och så vidare48.  En fördelning av avrop till 

den som har högst pris eller minst ekonomiskt mest fördelaktiga anbud strider mot 

likabehandlingsprincipen.49 När alla villkor inte är framställda i ramavtalsupphandling är det 

inte ett kontrakt utan betecknas då som ”framework agreement”. Det innebär att vid varje avrop 

(köp), dvs vid varje ny upphandlingssituation, ska det föregås av en ny konkurrensutsättning. 

Denna konkurrensutsättning sker mellan de leverantörer och den upphandlande myndighet som 

ingick ramavtalet.50 Den upphandlande myndigheten ska då få in nya anbud under en viss 

tidsfrist, så kallade avropssvar. Sedan ska upphandlingsmyndigheten göra en ny bedömning för 

varje enskilt avrop och tilldela kontraktet till den leverantör som bäst uppfyller kriterierna.51 

                                                      
45 Konkurrensverkets webbplats, http://www.konkurrensverket.se/upphandling/direktupphandling/ Hämtad 

2019-04-15 
46 Sundstrand, s. 91. 
47 Sundstrand, s. 92.  
48 Prop. 2006/07:128, s. 174-175. 
49 Forsberg, s. 93. 
50 Forsberg, s. 92. 
51 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Tillampning_av_LOU_i_akuta_situationer/befintliga-

ramavtal/?fbclid=IwAR2akru_SmdVK1YSh2isp3OUxrexLzgfpfkgtJtzsMtfXvwGkyM5Qp-abXQ Hämtad 2019-

04-16 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/direktupphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Tillampning_av_LOU_i_akuta_situationer/befintliga-ramavtal/?fbclid=IwAR2akru_SmdVK1YSh2isp3OUxrexLzgfpfkgtJtzsMtfXvwGkyM5Qp-abXQ
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Tillampning_av_LOU_i_akuta_situationer/befintliga-ramavtal/?fbclid=IwAR2akru_SmdVK1YSh2isp3OUxrexLzgfpfkgtJtzsMtfXvwGkyM5Qp-abXQ
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Tillampning_av_LOU_i_akuta_situationer/befintliga-ramavtal/?fbclid=IwAR2akru_SmdVK1YSh2isp3OUxrexLzgfpfkgtJtzsMtfXvwGkyM5Qp-abXQ
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3. Utvärdering av anbud 
Kapitel 3 beskriver de steg som görs vid utvärderingen av inkomna anbud och hur en 

upphandlare ska tänka kring tilldelningen av kontrakt. 

 

3.1 Anbudsutvärdering, kriterier och utvärderingsmodeller 

När det kommer till anbudsutvärdering och utvärderingsmodeller har det sin utformning i 

grundprinciperna som redovisas i kapitel 2.5.2. Anbudsutvärderingen är det avgörande för att 

myndigheten ska få det bästa möjliga vid upphandling. Med andra ord, det som bäst motsvarar 

det efterfrågande behovet. Det är också viktigt för att anbudsgivarna ska kunna erbjuda och 

leverera det efterfrågade av myndigheten.52 Anbudsutvärderingen ska vara i enlighet med den 

utannonserade utvärderingsmodellen och får inte ändras under upphandlingen.53 Om 

utvärderingsmodellen innehåller brister eller är vag i sin helhet, finns det risk att behovet inte 

blir tillräckligt tillgodosett.54 Upphandlingsmyndigheten måste också redogöra vad som utgör 

ett mervärde i upphandlingen. Det vill säga, vad som kommer få den upphandlande 

myndigheten att välja ett anbud framför det andra. Den upphandlande myndigheten avgör själv 

vad som ska vara prioriterat och väga tyngst. En leverantör kan inte ifrågasätta detta beslut om 

det överensstämmer med ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet “.55 Det finns brist på 

lagstiftning i både EU-direktiv och LOU när det kommer till anbudsutvärdering. Det 

förekommer ramar i LOU för utvärdering som grundar sig på tilldelningskriterierna som nämnts 

ovan i stycket. När den upphandlande myndigheten ska göra ett val av tilldelningsgrund, 

tilldelningskriterier och utvärderingsmodell måste myndigheten veta: 

 

• Vad som får utvärderas (de kriterier som är kopplat till den vara eller tjänst som ska 

utvärderas). 

• Vad som istället måste utgöra ett kvalificeringskrav (krav på anbudsgivarna). 

 

Processen för anbudsutvärdering ser ut som följande: 

 

1. Anbuden öppnas när man startar anbudsutvärderingen. 
2. Kontroll av att kvalificeringskraven är uppfyllda (om kvalifikationskraven inte är 

uppfyllda diskvalificeras leverantörens anbud). 
3. Prövning av att samtliga obligatoriska krav är uppfyllda (om de obligatoriska kraven 

inte är uppfyllda, så kallade ska-kraven, diskvalificeras leverantörens anbud). 
4. Anbudsprövning. 
5. Tilldelningsbeslut.56 

 

3.1.1 Utvärderingsmodeller 

Det finns ett flertal olika utvärderingsmodeller/kriterier och de ska vara väl formulerade på ett 

sätt som gör att det uppfattas på samma sätt av normalt omsorgsfulla anbudsgivare.57 Det ska 

vara tillräckligt med information så att anbudsgivaren kan förutse vad som kommer vara av 

                                                      
52 Andersson, Muhlenbock,Willquist, Piper, s. 546. 
53 Mål C-244/02. 
54 Kammarkollegiet upphandlingsstöds vägledning, Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av varor och 

tjänster, 2010:9 s. 4. 
55 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1213-1. Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2344-11. 
56 Kammarkollegiet upphandlingsstöds vägledning, Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av varor och 

tjänster, 2010:9 s. 5. 
57 Mål C-19/00 SIAC Construction. 
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betydelse. Är det brist på information ska upphandlingen göras om på nytt.58 Man brukar dela 

in anbudsutvärderingen i 3 olika sammanhang. 1. Utvärdering av enbart pris. 2. Utvärdering av 

enbart kvalitet. 3. Pris och kvalitet (vägs samman och utvärderas). När man utvärderar enbart 

pris eller kvalitet är det en lättare utvärdering. Men när både pris och kvalitet utvärderas blir 

det svårare. Man måste då utvärdera och jämföra de två olika faktorerna. Det vanligaste sättet 

att göra det på är att omvandla anbudspriser och kvalitet till poäng. Man lägger sedan samman 

dessa poäng och den som har högst poäng vinner. De två vanligaste utvärderingsmodellerna 

som man brukar dela in i är relativ utvärderingsmodell och absolut utvärderingsmodell. Den 

förstnämnda modellen innebär att en utvärdering av ett anbud är beroende av ett annat anbud. 

Ett exempel är att det anbud som har lägst pris ger den maximala poängen avseende 

tilldelningskriteriets pris. Övriga anbud får lägre poäng i förhållande till den som får mest 

poäng.59 Absolut utvärderingsmodell är när ett anbud inte är beroende av något annat. 

Utvärderingen sker då i enlighet med parametrar. Exempelvis har den upphandlande 

myndigheten satt ut ett så kallat referenspris som man kommer jämföra anbuden med.60 

 

3.2 Tilldelningskriterier och det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

EU-domstolen konstaterade i ett mål att Italiens nationella lagstiftning innehöll föreskrifter vars 

grund stod i strid mot dåvarande upphandlingsdirektiv, gällande de två tilldelningsgrunderna 

som är lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Lagstiftningen hindrade en 

upphandlande myndighet från att välja mellan de två olika grunderna, lägsta pris och det 

ekonomiskt mest fördelaktiga beslut.61  

 

I samband med den nya lagstiftningen i LOU 2016 ändrades innebörden av begreppet “det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” till tre stycken tilldelningsgrunder. Bästa förhållandet 

mellan pris och kvalitet, kostnad eller enbart pris. Det är upp till den upphandlande 

myndigheten att bestämma vilken tilldelningsgrund som ska tillämpas, men tilldelningsgrunden 

bör anpassas beroende på vad som ska upphandlas och ska ha en anknytning till det 

upphandlande föremålet.62 Det får heller inte bli så att den upphandlande myndigheten får en 

obegränsad valfrihet vid tilldelning av kontrakt.63 Tilldelningskriteriet ”kostnad” innebär att 

man gör en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis genom en livscykelkostnadsanalys. Vid 

det andra tilldelningskriteriet ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” ska den 

upphandlande myndigheten göra en bedömning av anbuden genom tilldelningskriterier som är 

kopplade till upphandlingsföremålet. Exempel på detta kan vara; kvalitetsaspekter, 

miljöaspekter och sociala aspekter. Man ska även beakta livscykelkostnaden.64 Personalens 

kvalifikationer och erfarenhet hos verksamheten som ska verkställa kontraktet kan även, enligt 

praxis utgöra ett tilldelningskriterium även om det inte står skrivet i varken LOU eller LUF.65 

 

Vad som menas med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utgörs som tidigare nämnt av 

en analys av de tre tilldelningskriterierna, där man ser vilket anbud som är ekonomiskt mest 

                                                      
58 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6642-13. 
59 Kammarkollegiet upphandlingsstöds vägledning, Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av varor och 

tjänster, 2010:9 s. 9. 
60 Andersson, Muhlenbock,Willquist,Piper s. 557-558. 
61 Mål C-247/02 Sintesi SpA. 
62 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-

LOU/upphandlingen/Utforma-upphandlingsdokument/anbudsutvardering/ Hämtad 2019-04-08 
63Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5823-12, RÅ 2010 ref. 78.  
64 Upphandling24 webbplats, https://upphandling24.se/utvardera-livscykelkostnad-en-utmaning/ Hämtad 2019-

04-08 
65 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/tilldelningskriterier/  Hämtad 2019-04-08 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/Utforma-upphandlingsdokument/anbudsutvardering/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/Utforma-upphandlingsdokument/anbudsutvardering/
https://upphandling24.se/utvardera-livscykelkostnad-en-utmaning/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/tilldelningskriterier/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/tilldelningskriterier/
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fördelaktigt i förhållande till det angivna behovet som utgör upphandlingen. Syftet med dessa 

tilldelningskriterier är att säkerställa en effektiv konkurrens och att inte ge myndigheten en 

obegränsad valfrihet.66 Det ekonomiskt mest fördelaktiga beslutet innebär inte bara att man ska 

utgå från bästa möjliga pris som anges. Man måste även vara kritisk till de anbud som getts och 

se om det är ett rimligt pris. Det kan i vissa fall komma något som kallas för onormalt låga pris, 

vars bestämmelser står skrivna i LOU 16 kapitel 7§, vilket säger att det är obligatoriskt att 

ifrågasätta anbud som är misstänksamt låga och därmed förkasta dessa anbud om de inte kan 

förklaras nog tillfredställande. Skyldigheten att ifrågasätta onormalt låga anbud görs genom att 

se priset i förhållande till föremålet för upphandlingen. Man ser då över priset i förhållande till 

andra jämförbara upphandlingar. Grund till förkastandet kan vara att priset medför risk för att 

miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter ignoreras.67 

 

3.2.1 Livscykelkostnaden (LCC) 

Livscykelkostnaden, även förkortat LCC, lägger fokus på att ta hänsyn till alla eventuella 

kostnader som kan uppstå i samband med en varas eller en tjänsts totala nyttjandetid under hela 

dess livscykel. Här ser man på saker som kostnader för potentiella miljöeffekter som kan 

medkomma med varans eller tjänstens livsspann. För detta har man tagit fram en 

livscykelskalkyl för att på ett mer långsiktigt plan kunna beräkna kostnader som kan hjälpa till 

att fatta ekonomiskt smarta beslut och investeringar. Här har man med hjälp av denna kalkyl 

kunnat konstatera att miljösmarta val ofta är de mest ekonomiskt fördelaktiga ur ett långsiktigt 

perspektiv. Som exempel på det här har man tagit fram en isbergs-metafor där toppen på 

isberget utgör själva inköpet och under vattenytan gömmer sig eventuella kostnader som kan 

uppkomma i samband med inköpet. Det kan röra sig om underhåll, reparation, drift och 

personalkostnader med mera.68 

69 

Det talas här om externa och interna kostnader inom livscykelkostnader. Till de interna 

kostnaderna kategoriseras reparation, underhåll och anläggningskostnader med mera. 

Miljöeffekter och dess kostnader kategoriseras däremot som externa kostnader och man lägger 

stort fokus på vilken påverkan varan eller tjänsten kan innebära för naturen och miljön. Som 

                                                      
66 16 kap. 2§ 3st LOU. 
67 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/onormalt-laga-anbud/ Hämtad 2019-04-08 
68 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/  Hämtad 

2019-04-08 
69 Bilden är hämtad från upphandlingsmyndighetens webbplats, 2019-04-08 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/onormalt-laga-anbud/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/onormalt-laga-anbud/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/
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exempel talar man om kostnaden för Co2-utsläpp, där man betalar en viss summa för varje kilo 

av Co2-utsläpp som man orsakar.70 

 

3.3 Kvalitetssäkringsstandarder 

En upphandlande myndighet får begära intyg av leverantören, vilket ska vara utfärdat av ett 

oberoende organ som bevisar att leverantören iakttar vissa kvalitetssäkringsstandarder som 

bygger på relevanta europeiska standarder för området och att det organ som utfärdar intyget 

är certifierat av organ som uppfyller krav för europeiska standarder för certifiering.71 Den 

upphandlande myndigheten kan även pröva leverantörens referenser för att försäkra kvalitén på 

tidigare utförda arbeten. Detta för att få en bild av leverantörens ekonomiska såväl som tekniska 

kvalifikationer rent allmänt. Referenstagningen ska ha en tydlig koppling till utförandet av det 

angivna kontraktet. Eftersom referensförteckningen inte ger någon information om vilket som 

är det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, får det inte användas som ett tilldelningskriterium. 

Även verksamhetens personal kan utvärderas för dess kvalitativa kvalifikationer för att få 

klarhet i eventuellt utförande av kontraktet. Enligt praxis får utvärderingen endast ske förutsatt 

att anbudet från verksamheten uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.72 

 

3.4 Sammanfattning av anbudsutvärdering 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att upphandlingens utvärdering av inkomna anbud 

följer stränga regler i dess process för att kunna ske på ett rättvist och konkurrensenligt sätt. En 

myndighet måste veta vad som får utvärderas och vad som måste utgöra ett kvalificeringskrav 

vid val av tilldelningskriteriet. Det finns, som tidigare presenterat, olika typer av 

utvärderingsmodeller, men de två vanligaste är relativ och absolut utvärderingsmodell. 

Myndigheten ska även beakta vad som är det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet genom 

förhållandet av pris och kvalitet, kostnad eller enbart pris. Livscykelkostnaden är också en 

viktig faktor för att räkna ut den långsiktiga kostnaden för varan/tjänsten.  

  

                                                      
70 Upphandlingsmyndighetens webbplats, 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/lcc-

verktyg/upphandlingsmyndigheten_lcc_broschyr.pdf  Hämtad 2019-04-08 
71 Andersson, Muhlenbock,Willquist, Piper, s. 528. 
72 Andersson, Muhlenbock,Willquist, Piper, s. 537-538. Mål C-243/89 & mål C-87/94. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/lcc-verktyg/upphandlingsmyndigheten_lcc_broschyr.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/lcc-verktyg/upphandlingsmyndigheten_lcc_broschyr.pdf
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4. Miljökrav i offentlig upphandling 
Kapitel 4 fokuserar på de miljöaspekter som introducerades i den nya LOU, som gav 

myndigheter möjligheten att ställa större krav på miljö i offentliga upphandlingar. Vi kommer 

att gå in på kravens framväxt och hur de påverkar och tillämpas i upphandlingsprocessen.  

  

4.1 Introduktion till miljökravens framväxt 

Miljömål har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat både på nationell och EU-nivå och 

anses som ett starkt styrmedel för att få en mer hållbar konsumtion och produktion.73 

Regeringen vill nu miljöanpassa offentlig upphandling för att bidra till att uppnå Sveriges 16 

nationella miljömål.74 Som framgår av bakgrunden, är offentlig upphandling ett oerhört stort 

och kostsamt område med mycket tjänster och varor. Därav finns det massvis med utrymme till 

miljöanpassning, vilket kan ha stor miljöpåverkan för välfärden.75 

 

Innan år 2000 var miljökraven näst intill obefintliga inom offentlig upphandling, men genom 

ett tolkningsmeddelande år 2001 från EU-kommissionen tog man sig an frågan och började 

beakta miljöpåverkan i offentlig upphandling.76 År 2007 presenterade regeringen, efter 

uppmuntran av EU-kommissionen, en handlingsplan för offentlig upphandling vilken skulle 

vara mer miljöanpassad. Syftet med handlingsplanen var främst att skapa åtgärder och mål för 

att öka användningen av miljökraven. Det gav även en minskad otydlighet och osäkerhet hos 

leverantörer och den upphandlande myndigheten vid offentlig upphandling.77 

 

Av bilden nedan visas att sedan 2012 har antalet upphandlingar gjorda med miljökrav haft en 

positiv ökning i jämförelse med tidigare år. 2017 gjordes cirka 74 procent av alla upphandlingar 

med angivna miljökrav till ett värde av 52 miljarder svenska kronor, vilket antyder att 

miljötänket blir mer och mer vanligt och allt fler myndigheter arbetar med att uppnå en grön 

upphandling. 97 procent av alla myndigheter har rapporterat att de under 2017 har genomfört 

någon upphandling med miljökrav. Inom anskaffande av IT-utrustning, har 45 myndigheter 

rapporterat att de ställer miljökrav på alla deras anskaffningar och ytterligare 24 har rapporterat 

att de har ställt en del miljökrav i deras IT-anskaffningar varav alla ställer miljökrav på 

energiförbrukning.78 

 

                                                      
73 Skr. 2006/07:54 s. 4. 
74 Stavenow, C & Sennström, L. (2013) Miljö- och sociala hänsyn i offentlig upphandling - juridik och praktik, 

1:a upplaga. Jure Förlag. s. 29. 
75 Stavenow & Sennström. s. 7. 
76 KOM(2001) 274 slutlig 
77 KOM(2003) 302 slutlig och Skr. 2006/07:54 s. 7. 
78 Naturvårdsverkets webbplats, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-

miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/ Hämtad 2019-04-09 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
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79 

 

4.2 Bör-regeln (4 kap 3§ LOU) påverkan 

En ”bör-regel” infördes i 4 kap. 3§ LOU, vilken ger en upphandlande myndighet i större 

utsträckning än förr möjlighet att kunna ställa högre miljökrav. Detta utgör mer en möjlighet 

än en skyldighet för myndigheten. Bestämmelsen är en målsättning och är inte rättsligt 

bindande. Man kan således inte ställa några krav på den upphandlande myndigheten utifrån 

bestämmelsen att ha några direkta miljökrav vid upphandlandet.80 Lagstiftarens syfte var att 

poängtera att det är viktigt att den upphandlande myndigheten beaktar miljöhänsyn.81 

Konkurrensverket anser att tillämpningen av denna ”bör-regel” blir väldigt oklar och det är 

svårt att veta vilka miljökrav som kan ställas. Konkurrensverket har förslagit att denna regel 

ska upphävas, för att regeln minskar tydligheten i upphandlandet.82 Man har även ansett att 

denna bestämmelse inte ger något stöd för att påkalla en domstolsprövning för att bedöma 

huruvida en upphandlande myndighet inte har tagit hänsyn till miljön.83 Genom ett skall-krav 

kan myndigheten numera ställa ett miljökrav som leverantörerna måste uppfylla för att kunna 

vara med i upphandlingen och bli tilldelad kontraktet.84 Den upphandlande myndigheten kan 

ställa miljömässiga villkor som ska anges i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Dessa så 

kallade särskilda villkor kan ställas, då de inte är ett krav att leverantören måste uppfylla dessa. 

Teknisk och finansiell/ekonomisk kapacitet är inte kriterier för utvärdering. Ett sådant särskilt 

villkor får inte avse en annan del av anbudsgivarens verksamhet än de som omfattas av 

föremålet för upphandlingen. Villkoren får heller inte bli utformade som att de kan tolkas som 

direkt eller indirekt diskriminering. Villkoren som ställts behöver heller inte vara uppfyllda av 

myndigheten förrän kontraktet har tilldelats och påbörjats. När ett sådant särskilt villkor är 

uppställt, är det också viktigt att den upphandlande myndigheten följer upp och kontrollerar att 

                                                      
79 Naturvårdsverkets hemsida, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-

miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/ Hämtad 2019-04-09. 
80 Konkurrensverket, miljöhänsyn och sociala hänsyn I offentlig upphandling 2012:3 
81 Forsberg, s. 310. 
82 dnr 141/2011 
83 Prop. 2009/10:180 s. 317. 
84 Forsberg, s. 310. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
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de är uppfyllda. När den upphandlande myndigheten utformar dessa villkor är det viktigt att ha 

resurserna för att kontrollera och uppfölja villkoren.85 

 

4.3 Praxis som vägledning 

Eftersom varken Sverige eller EU har någon stark lagreglering gällande miljökrav, är det ändå 

viktigt att hitta vägledning för hur man ska förhålla sig till miljön för att få en så hållbar välfärd 

som möjligt. Det är viktigt att Sverige förhåller sig förenligt med EU-rätten och därav kan ha 

EU-mål som en viss vägledning i sitt besluttagande.  

 

EU-domstolens avgörande i mål Concordia gav betydelse för miljökraven och gav en möjlighet 

att ställa miljökrav. Av målet framgår att det inte är tillräckligt att miljökrav är förutsägbara 

och kopplade till upphandlingsföremålet. I samband med proportionalitetsprincipen måste 

kraven vara lämpliga, effektiva och nödvändiga i förhållande till avtalet. Vidare angav 

domstolen vad som ska gälla vid ställande av miljöskyddskriteriet. Det som ska beaktas är 

följande punkter: 

 

1. Kriterierna ska vara kopplade till föremålet för kontraktet. 
2. Kriterierna ska inte ge den upphandlande myndigheten obegränsad valfrihet utan vara 

objektivt mätbara. 
3. Kriterierna ska uttryckligen anges. 
4. Kriterierna ska överensstämma med grundläggande gemenskapsrättsliga principer.86 

 

Av målet Wienstrom beslutade domstolen att kraven ska vara möjliga att följa upp och 

kontrolleras av den upphandlande myndigheten under kontraktets genomförande. Den 

upphandlande myndigheten måste även följa upp och kontrollera dessa krav.87 

 

EU-domstolen gav ett avgörande i målet kommissionen mot Nederländerna, vilket innebar att 

när en upphandlande myndighet vill ställa miljökrav, måste det göras genom specifika 

miljökriterier. Den upphandlande myndigheten ska få möjlighet att använda detaljerade 

specifikationer för ett miljömärke, men kan inte kräva ett bestämt miljömärke. Miljömärket kan 

endast användas som ett bevis på att de tekniska specifikationerna i ett förfrågningsunderlag är 

uppfyllda.88 

 

EU-domstolen har ett flertal gånger behandlat frågor där miljöhänsyn har gått före unionsrätten 

och där nationell lagstiftning kan godtas om det inte finns någon harmoniserad EU-reglering 

för området, förutsatt att bestämmelserna inte står i strid med diskrimineringsreglerna.89 Som 

exempel dömde EU-domstolen att Danmark fick behålla nationell lagstiftning gällande 

returglas för öl och läskedryck, trots att andra medlemsstater påstod att deras system stod i strid 

med icke-diskriminerande direktiv då det saknas harmonisering i EU-direktiven.90 I fördragen 

från EU finns nämligen möjliga undantag från fria varors rörlighet med hänsyn till att bland 

annat skydda människors och djurs hälsa och liv, såvida de inte innebär godtycklig 

diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handel mellan övriga medlemsstater. 

                                                      
85 Konkurrensverket, miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling, s. 29-31.  
86Mål C-513/99 Concordia. 
87Mål C-448/01 Wienstrom. 
88Mål C-368/10 kommissionen mot Nederländerna. 
89 Sundstrand, A. s. 100. 
90 Mål 302/86 kommissionen mot Danmark. 
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Vissa krav anses vara lättare att se som diskriminerande, exempelvis krav på lokal arbetskraft 

eller lokala arbetsmaterial.91 

 

Naturvårdsverket fastställde i en undersökning att det inte är helt lätt att ställa miljökrav när det 

gäller transport, då man kom fram till att det är mer energikrävande att odla exempelvis tomater 

i Sverige än att transportera dem från Spanien där de kan växa naturligt.92 LOU kräver att man 

ska välja det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet, men miljökrav kan användas som ett 

anbuds kriterium vid utvärderingen av anbud som ett tekniskt krav och som särskilda 

kontraktsvillkor. Det kan här röra sig om exempelvis att leverantörer ska använda sig av de 

minst farliga kemikalierna för sin produktion och att de leverantörer som kan erbjuda det får 

högst poäng vid anbudsutvärderingen. Det är vanligt att Sverige ber om att varor ska ha nordiska 

märkningar, som exempelvis Svanmärkning, och även fast icke-nordiska leverantörer inte har 

möjlighet att använda dessa märkningar, kan den upphandlande myndigheten använda den som 

hänvisning för att icke-nordiska företag ska kunna förstå de kriterier som krävs i 

förfrågningsunderlaget.93 

 

4.4 Miljöledningssystem 

Miljöledningssystem syftar till att organisera och integrera miljöarbete i företag och 

organisationer och är ett sätt att skapa förutsättningar för att verksamheten sker på ett sätt som 

har miljöpåverkan i åtanke genom att systematiskt planera, genomföra, följa upp och förbättra 

verksamheten. Det sätter rutiner som ser till att en miljöpolicy följs, vilket bidrar till att en 

negativ miljöpåverkan minskar och ser till att miljömål följs. Idag är det 188 statliga 

myndigheter som omfattas av SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter, vilket 

tvingar dem att utveckla ett miljöledningssystem och varje år redovisa dess resultat.94 

 

4.5 Miljökrav på leverantör och i tilldelning av kontrakt 

I samband med den nya lagen om offentlig upphandling skapades ett bredare utrymme för 

upphandlande myndigheter/enheter att kunna ställa krav gällande miljö, det gjordes antydanden 

att man i sitt upphandlande bör ta hänsyn till upphandlingens miljöpåverkan om 

upphandlingens art motiverar det. I LOU:s 13 kapitel 3§ framgår det att en myndighet kan 

utesluta leverantörer i upphandlingen om de har åsidosatt tillämpliga miljöskyldigheter.95 Det 

sker oftast vid ett dömt brott i enlighet med Miljöbalk (1998:808), alternativt när de har ålagts 

miljösanktionsavgift utifrån miljöbalken.96 Vid Kammarrätten i Stockholm mål nr 8647–96 var 

ett mål gällande utsläpp av kvicksilver och vid tidpunkten för dessa utsläpp hade bolaget inte 

fått något tillstånd till att bedriva denna yrkesverksamhet. Kammarrätten ansåg att detta innebar 

ett fel i yrkesutövningen, men senare gjorde Kammarrätten en bedömning om det skulle ses 

som ett allvarligt fel genom att beakta om bolaget hade kunnat få tillstånd. Domstolen fann då 

att utsläppet inte var ett allvarligt fel i yrkesutövningen och detta leder till att man tar hänsyn 

till om man har vidtagit åtgärder för att förhindra att fel kan upprepas. Vidare kan en 

upphandlande myndighet ställa miljökrav på produktionsmetoder, med förutsättning att de 

grundläggande EU-rättsliga principerna följs.97  

                                                      
91 Sundstrand, s. 101. 
92 Naturvårdsverkets rapport 4830, Att äta för en bättre miljö, 1997. 
93 Sundstrand, s. 102. 
94 Naturvårdsverkets webbplats, http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-

miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/ Hämtad 2019-04-09 
95 13 kap. 1§ 1p LOU. 
96 Forsberg, s. 313. 
97

 Prop. 2006/07:128, s. 128. 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Miljoledning-miljokrav-i-myndigheters-upphandlingar/
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EU:s upphandlingsdirektiv anger att det finns möjlighet att kräva viss metod för produktion.  

Men som tidigare nämnt måste den ha koppling till det som ska upphandlas. Kraven ska ha 

påverkan på eller bidra till upphandlingsföremålets egenskaper. Övriga krav som inte har 

koppling till upphandlingsföremålet kan inte godtas.98 En dom från EU-domstolen konstaterade 

att det är möjligt under vissa förutsättningar att ställa krav på att el ska vara producerad med 

förnybara energikällor. Den kritik som EU-domstolen ställde var att det måste gå att kontrollera 

att kraven efterlevs, att kraven är förenliga med de grundläggande principerna och att kriteriet 

inte ger upphov till obegränsad valfrihet.99 

 

De uppställda krav som kan finnas i kvalificeringsfasen gäller leverantörens ekonomiska 

ställning, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Miljökraven som man kan tänkas ställa kan 

exempelvis vara att minimera avfall, undvika läckage av förorenande produkter, reducera 

bränsleförbrukning, krav på rätt utrustning, lämplig utbildning samt om kompetens och 

erfarenhet som tidigare nämnt.100 När det gäller tilldelning av kontrakt på utförande av tjänster 

och byggnadsentreprenader, har den upphandlande myndigheten rätt att till och med kräva 

uppfyllda miljökrav för kvalificering, förutsatt att sådana behov finns att täcka. Leverantören 

redovisar då vilka miljöskyddsåtgärder leverantören kommer vidta vid utförandet. Varför den 

upphandlande myndigheten har rätt att ställa dessa krav är för att tjänster eller 

byggentreprenader kan ge upphov till stor påverkan på miljön om inga miljökrav har ställts.101 

Den upphandlande myndigheten kan i vissa fall kräva att få tillgång till ett certifikat som 

upprättats av ett oberoende organ, vilket intygar att leverantören uppfyller vissa 

miljöledningsstandarder.102 

 

4.5.1 Tips från Konkurrensverket till den enskilda upphandlaren för att skapa miljökrav 

Miljöstyrningsrådet, som är en del av Konkurrensverket, har skapat en punktlista med 

allmänna tips till upphandlare för att kunna börja ställa miljökrav på leverantörerna. Rådet har 

sin utgångspunkt i principerna som vi redovisade ovan i kapitel 2.5.2. Miljöstyrningsrådet 

motiverar dessa tips med att detta kan göra skillnad på miljön eftersom upphandling har stor 

påverkan på Sveriges ekonomi.103  

 

Så här ställer du miljökrav 

• Välj sådana varor eller tjänster som motsvarar den upphandlande myndighetens 

önskemål och behov. Ett behov kan vara att skydda miljön. 
• Prioritera rätt - ställ miljökrav på de produktområden som har en stor miljöpåverkan 

och som upphandlas i stora volymer. 
• Ta fram tekniska specifikationer som tar hänsyn till miljön. Det främjar en aktiv 

produktutveckling hos producenter och leverantörer. 
• Ta hänsyn till leverantörens miljöanpassning av uppdraget vid upphandling av 

tjänster och byggentreprenader som innebär särskilda risker för miljön. 
• Låt miljökriterier ingå i utvärderingen av vilka anbud som är de ekonomiskt mest 

fördelaktiga, såväl sådana faktorer som har en direkt ekonomisk fördel (t.ex. 

                                                      
98 KOM(2001) 0566 slutlig. 
99 Mål C-488/01. 
100 Konkurrensverket, Miljöhänsyn och sociala hänsyn I offentlig upphandling, s. 27. 
101 Forsberg, s. 313. 
102 EG nr 761/2001 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och 

miljöredovisningsordning EGT L 114, 19 mars 2001. 
103 Konkurrensverket, miljöhänsyn i offentlig upphandling, Samhällsekonomisk effektivitet 

och konkurrensbegränsande överväganden, s. 49-50. 
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kostnader för underhåll, energiförbrukning och avfallshantering) som andra faktorer 

(t.ex. utsläpp, klimatpåverkan och hälsoskydd) som inte direkt går att 

kostnadsberäkna. 
• Använd särskilda kontraktsvillkor för att ‘’fasa in leverantörer’’. Kontraktsvillkor 

behöver inte vara uppfyllda förrän vid kontraktets start eller vid tid därefter och kan 

därmed innebära att fler anbudsgivare kan delta vid upphandling, och att de inte 

utestängs på grund av miljökraven.104 
 

Utifrån dessa krav kan man se att upphandlaren inte har ett obligatoriskt krav på sig att ställa 

några större miljökrav utan snarare en möjlighet till att ställa miljökrav. Genom att varje 

upphandlare var för sig förstår vilken miljöpåverkan deras upphandling kan ha och tar till sig 

de tips som finns, kan de skapa skillnad i välfärden. Det är viktigt att förmedla dessa tips/förslag 

till upphandlare så att de får vetskap om att de går att ställa miljökrav i en större utsträckning.  

 

4.6 Kort sammanfattning av miljökraven 

För att sammanfatta miljökravens påverkan i offentlig upphandling, kan det konstateras att trots 

kravens relativt korta tid i lagen, har de en stor påverkan för hur den offentliga upphandlingen 

kan gå till. Många myndigheter strävar idag efter att göra upphandlingar med miljön i beaktning 

och det är en positivt växande trend bland Sveriges myndigheter. Kraven ges som en form av 

riktlinjer för leverantörerna att sträva efter i deras anbud och dessa kan användas som ett 

utvärderingskriterium av den som ska tilldelas kontraktet. Det är viktigt att poängtera att kraven 

i presenterade rättsfall inte får kränka de olika leverantörernas rätt att lägga anbud och att 

likabehandlingsprincipen här kan komma i kläm.  

 
  

                                                      
104 Konkurrensverket, miljöhänsyn i offentlig upphandling, Samhällsekonomisk effektivitet 

och konkurrensbegränsande överväganden, s. 50 
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5. Maktställning och maktmissbruk 
Statliga myndigheter gör varje år inköp av varor och tjänster som motsvarar flera hundra 

miljarder kronor. Det motsvarar en stor del av Sveriges BNP, något som medför en förhöjd risk 

för korruption och andra brott. Vidare skapas det ofta täta relationer mellan den privata och den 

offentliga sektorn i form av upphandlingar och för vissa företag är avtal med offentliga 

myndigheter avgörande för verksamhetens överlevnad. Detta kan medföra att individer är mer 

benägna att ta risker i from av illegala handlingar, vilket medför en höjd risk för korruption.105 

Riksrevisionen gör därför granskningar i dessa verksamheter för att se över eventuella 

kopplingar mellan myndigheternas inköp från diverse företag och myndigheternas anställda. 

Kopplingarna kallas närståendetransaktioner. Enligt den granskning som gjordes av 

riksrevisionen 2016 på arbetsförmedlingen, polisen, skogsstyrelsen, tillväxtverket och 

trafikverket kunde det bevisas att dessa närståendetransaktioner är relativt ovanliga, men att de 

ändå förekommer. Cirka 3 procent av polisens och trafikverkets anställda kunde kopplas till 

myndigheternas leverantörer, medan procenten var något lägre hos de övriga granskade 

myndigheterna. Risken var således liten för så kallade närståendetransaktioner, men ändå kunde 

det i ett hundratal fall bedömas att det fanns risk för eventuella förtroendeskador. Det är enligt 

riksrevisionen omöjligt att helt undvika närståendetransaktioner, då näringsfriheten och 

principen om konkurrensneutralitet gör det omöjligt för myndigheter att förbjuda deras 

anställda från att ingå avtal med anhöriga.106 

 

Begreppet korruption har ingen enhetlig definition, men brukar vanligtvis definieras som 

utnyttjande av ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Det sker 

vanligtvis i form av att en muta ges eller tas emot, men kan även innebära brottet trolöshet mot 

huvudman när man i sin förtroendeställning missbrukar den och att det innebär skada för 

huvudmannen. Varje organisation bör upprätta egna system och regler för att förebygga risken 

för korruption och för att tydligt förmedla organisationens inställning mot sådant till sina 

medarbetare. En del företag har enligt lag skyldighet att motarbeta korruption internt och ska 

varje år bevisa att korruption ej har förekommit i enlighet med årsredovisningslagen 

(1995:1554). Korruption skadar det svenska samhället på ett flertal sätt, men bland annat hotas 

den svenska rättssäkerheten, demokratin, handeln, investeringarna, snedvrider konkurrensen 

och förtroendet från den svenska befolkningen.107 

 

5.1 Korruption inom offentlig upphandling 

Under de senaste 10 åren har det varje år inkommit cirka 100 anmälningar om korruption i 

upphandlingssammanhang och i snitt slutar det med 18 domar. Upphandlare är i riskzonen för 

korruption, då det är de själva som utför upphandlingen och som utvärderar samt utser vinnaren 

av kontraktet. Enligt den forskning som upphandlingsmyndigheten har gjort gällande 

korruption i upphandling, framgår att det ofta är beställaren av upphandlingen som löper störst 

risk för otillbörlig påverkan, eftersom det är beställaren som styr upphandlingen och tar fram 

de krav som gäller för förfrågningsunderlaget. Enligt forskningen har det framgått att 

                                                      
105 Upphandlingsmyndighetens webbplats, 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2017_4_korruption_webb.pd

f  Hämtad 2019-04-11. s. 9. 
106 Riksrevisionens webbplats, https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-

media/nyhetsarkiv/2019-03-12-risk-for-fortroendeskada-vid-inkop-fran-narstaende.html Hämtad 2019-04-12 
107 Polismyndighetens webbplats, https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/ 

Hämtad 2019-04-11 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2017_4_korruption_webb.pdf
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2017_4_korruption_webb.pdf
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https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-03-12-risk-for-fortroendeskada-vid-inkop-fran-narstaende.html
https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/
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beställarna vanligtvis saknar kunskap om vart gränserna för brott går i korruptions- och 

upphandlingslagarna.108   

 

Upphandlare på små orter löper även större risk att begå brott i upphandlingssammanhang, då 

det ofta saknas samma kompetens gällande upphandling och juridik som på större orter. En 

ytterligare förklaring kan vara att dessa individer har korta avstånd mellan upphandlare och 

leverantör, vilket kan leda till vänskapsförhållanden. Det kan även röra sig om att man som 

upphandlare på mindre orter vill gynna bygden och därför väljer lokala leverantörer. Att värna 

om sin bygd behöver i sig inte vara ett brott, men däremot strider det mot upphandlingslagens 

princip om likabehandling vid anbudsutvärderingen. Risken för mutbrott i offentlig 

upphandling är som störst vid direkt upphandling, alltså när upphandlingens kontrakt inte 

överskrider tröskelvärdet. Anledningen är att det då saknas lika stark reglering för hur 

upphandlingen ska ske. Det kan vara personal inom företaget som gör upphandlingen, men som 

saknar den kunskap som en anställd upphandlare har för vad som är tillåtet och vad som är 

förbjudet.109 Som tidigare nämnts sker ofta korruption genom mutbrott. Ett exempel är fallet 

med två politiker som skulle upphandla inom vård och omsorg som lät sig och sina fruar bjudas 

på resa till Sydafrika av ett anbudsgivande företag. Det slutade med att politikerna och chefen 

för företaget dömdes för mutbrott.110 

 

5.2 Förebyggande av korruption 

För att minska sannolikheten av korruption i offentlig upphandling, antog FN år 2003 en 

konvention för motverkning av korruption. Lagstiftningen i Sverige trädde i kraft 2007.111 

Syftet med konventionen är av förebyggande art och bekämpning av korruption.112 Artikel 9.1 

i konventionen säger att staterna ska ta lämpliga åtgärder för att få ett pålitligt system inom 

offentlig upphandling, vilka ska grunda sig på öppenhet, konkurrens och objektiva kriterier för 

beslutfattande. Regelsystemen ska följa fyra grunder:  

 

1. Offentliggörande av information om upphandlingar. 
2. Tillkännagivande i förväg av villkoren för deltagande i upphandlingar. 
3. Objektiva och i förhand fastställda kriterier för beslut om upphandling. 
4. Ett system för effektiv kontroll inklusive regler för kontroll.  

 

Konventionen kräver även att man “i förekommande fall” ska låta ansvarig personals 

handläggning av upphandling regleras.113 
Först år 2014 kom ett nytt upphandlingsdirektiv från EU, vilket för första gången hade som 

målsättning att motverka korruption. Tidigare har motverkningen av korruption bara setts som 

en positiv bieffekt när man upprättade ett nytt direktiv.114 De regler i LOU-direktivet som främst 

motverkar korruption är:  

 

• Reglerna om intressekonflikter (Artikel 24). 
                                                      
108 Upphandlingsmyndighetens webbplats, 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2017_4_korruption_webb.pd

f Hämtad 2019-04-11. s. 10. 
109 Upphandlingsmyndighetens webbplats, 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/2017_4_korruption_webb.pd

f Hämtad 2019-04-11. s. 11. 
110 Hovrätten i Skåne och Blekinge mål nr B 2141-06/2007 och tingsrätten i Malmö mål nr B 2813-06/2006 
111 Rskr 2006/07:149. 
112 Prop. 2006/07:74, s. 5. 
113 SOU 2018:44, s. 239. 
114 KOM(2011) 15 slutlig, s. 5. 
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• Reglerna om leverantörers tidigare deltagande i upphandlingen (Artikel 24). 
• Kravet på uteslutning av en leverantör som själv eller vars företrädare gjort sig skyldig 

till vissa fall av bestickning eller korruption (artikel 57.1 b). 
• Reglerna om ändringar av kontrakt under avtalstiden (artikel 72). 
• Kraven på att bevara vissa kontrakt och skyldigheten att upprätta individuella rapporter 

om förfaranden för tilldelning av kontrakt (artikel 83.6 och 84).115 
 

FN har skapat Agenda 2030 som antogs av alla FN:s medlemsstater år 2015, där syftet är 17 

hållbara utvecklingsmål. För att lyckas med dessa 17 mål är ett av målen att förebygga och 

utplåna korruption.116 Polismyndighetens anti-korruptionsgrupp arbetar även med nationella 

uppdrag för att förebygga och utreda misstänkt korruption.117 
 

5.3 Anbudskarteller 

Det kan i vissa fall förekomma så kallade anbudskarteller som i form av konkurrensbegränsande 

avtal kan försöka snedvrida, hindra eller begränsa konkurrensen på marknaden. Avsikten är att 

försöka motarbeta syftet med upphandlingsprocessen. Konkurrensverket har tagit fram en 

checklista för att på tidigt stadium försöka upptäcka om det kan vara fråga om en anbudskartell 

vid upphandlingar. Man kan ställa sig skeptisk till om anbuden som inkommit i upphandlingen 

visar tecken på samarbeten mellan företagen. Exempelvis kan det vara ett varningstecken om 

majoriteten av anbuden har ett väsentligt högre pris än vid tidigare anbud, vilket inte kan 

förklaras i form av uppenbara kostnadsskillnader som kan förklara prisskillnaden. Det kan då 

vara tecken på ett konkurrensbegränsat samarbete. Det kan även anses vara misstänksamt om 

inga företag lämnar anbud till en upphandling och det kan då vara en samordnad bojkott med 

syfte att påverka upphandlingens villkor. Syftet kan exempelvis vara att höja priset på 

upphandlingskontrakten, vilket medför att mer av skattebetalarnas pengar går till upphandlingar 

i form av överpriser. Ett känt exempel där sådant har förekommit är den så kallade 

“asfaltskartellen”, där de ledande företagen inom asfaltbranschen hade kommit överens i förtid 

om vilka företag som skulle lämna in anbud i både kommunala, privata och statliga 

upphandlingar. Även begravningsbyråer har vid tillfällen samarbetat gällande pris för transport 

av döda och har således utgjort otillåtna anbudskarteller i upphandlingar. Sedan 2013 har 

Konkurrensverket erbjudit vägledning för att försöka klargöra för vilka situationer av 

samarbeten i upphandlingsförfarandet som är i strid mot konkurrenslagen.118  

                                                      
115 SOU 2018:44, s. 240-241. 
116 Regeringskansliets webbplats, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-

2030/ Hämtad 2019-04-11 
117 Polismyndighetens webbplats, https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/korruption/ 

Hämtad 2019-04-11 
118 Andersson, Muhlenbock,Willquist, Piper, s. 108-109. 
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5.4 LOU: lågt förtroende, oklara regler och bristfälliga sanktioner 

Idag finns det stora brister i hur upphandlingslagarna efterlevs. Kunskapen om lagarna är också 

väldigt bristfällig. Det finns även brister i insynen om hur kontrollen av de processer som 

föregår upphandlingar sker. I en undersökning från Dagens nyheter 2009 framkom det av de 

tillfrågade ledande politikerna att de tyckte sämst om LOU:s lagstiftning. Det förekom även att 

det fanns en viss uppfattning av beslutfattare i kommuner om att det skulle vara rimligt att 

kringgå LOU för att gynna det lokala näringslivet. I en annan enkätundersökning ansåg ca 25% 

av de tillfrågade ledande politikerna att det var acceptabelt att inte förlänga avtalet med en 

leverantör, trots att den var billigast och hade bäst produkt, för att istället stödja och gynna de 

lokala producenterna.119 Konkurrensverket gjorde även en granskning av den kommunala 

upphandlingen av avfallstjänster, där nästan vart tredje kontrakt blev tilldelat direkt istället för 

genom annonsering, och så länge det följer regelverket är detta giltigt. Deras forskning visade 

på att det var mestadels kommuner som försökte sätta sig över lagar och domar för att gynna 

vissa få utsedda leverantörer. När upphandlare bortser från LOU och gör på detta sätt är det ofta 

orsakat av mutor, nepotism, väntjänster och liknande fall.120  

 
Dagens upphandling styrs ofta genom direktupphandling eller ramavtal, vilka har till syfte att 

minska risken för överprövning och domstolshantering. Till dess nackdel försämrar det 

förutsättningarna för öppenhet och konkurrens. Konkurrensverket menar också på att en 

upphandlande myndighet som vill upprätta en giltigt/korrekt upphandling, men som har missat 

bara en liten detalj i förfarandet, kan hamna i domstol och tvingas göra om upphandlingen samt 

dömas till skadestånd,121 medan den myndighet som struntar helt i att göra en upphandling 

riskerar sannolikt inte någon efterräkning alls. För att vi ska minska riskerna för felaktig 

upphandling och ovidkommande inflytande, har det ansetts finnas ett behov för ökad insyn i 

upphandlingsprocessen, bättre intern och extern tillsyn. Konkurrensverket har som exempel 

föreslagit ett obligatorium för statliga myndigheter att rapportera in misstankar om 

anbudskarteller till Konkurrensverket för att bli korrekt utrett.122 De möjligheter som finns idag 

för sanktion mot felaktig offentlig upphandling är överprövning och skadestånd. Däremot krävs 

det att förfördelade parter använder resurser för att reagera. Det krävs också stor kunskap på 

leverantörens sida för att driva en sådan talan.123 De problem som finns med LOU är att genom 

vissa oklara regler leder detta till oklara normer för vad som kan vara lojalt och illojalt beteende. 

Risken för att bli straffad är också låg och vid finnande av felaktighet är sanktionsmöjligheterna 

svaga. Det förstärks också genom att beslutfattare i den upphandlande myndigheten faktiskt 

öppet väljer att strunta i de rättsregler som finns och de på sitt sätt speglar sig för att det sänker 

den moraliska faktorn till att hålla sig till reglerna.124 
  

5.5 Konklusion av Sveriges maktmissbruk i offentlig upphandling 
Offentlig upphandling är ett område som omfattar en stor mängd pengar som i vissa fall kan 

vara avgörande för ett företags framtid, något som leder till att personer blir mer benägna att ta 

risker i form av illegala handlingar. Varje år publiceras domar om kriminella handlingar i 

                                                      
119 Andersson, S. Bergh A. Erlingsson, G och Sjölin, M. (2014) Korruption, maktmissbruk och legitimitet 2:a 

upplagan. Studetlitteratur, s. 219. 
120 Andersson, Bergh, Erlingsson, Sjölin, s. 220. 
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122 Andersson, Berg, Erlingsson, Sjölin, s. 223 
123 Andersson, Berg, Erlingsson, Sjölin, s. 223-224. 
124 Andersson, Berg, Erlingsson, Sjölin, s. 224. 
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offentlig upphandling där, personal som har hand om upphandlingen visar bristande erfarenhet 

och kunskap för lagen och dess tillämpning, en brist som leverantörer i vissa fall utnyttjar för 

att få otillbörliga fördelar i processen. Riksrevisionen är en av de myndigheter som försöker 

motarbeta att den offentliga upphandlingen missbrukas av anbudskarteller och 

närståenderelationer mellan upphandlare och leverantör för att säkerställa att upphandlingar har 

en positiv effekt på konkurrensmarknaden. 
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6. Likabehandlingsprincipens innebörd 
Kapitlet syftar till att ge en mer noggrann förklaring av principens påverkan i offentlig 

upphandling och dess utveckling genom praxis. 

 
Likabehandlingsprincipen är en följd och vidareutveckling av principen om icke-

diskriminering. Principens innebörd och påverkan i offentlig upphandling är påtaglig. Den 

utgör grunden för hur all upphandling ska ske för de offentliga myndigheterna. Den har sin 

grund från EU-fördraget och syftar till att skapa en god konkurrens på marknaden, då den 

tvingar upphandlaren att värdera alla anbud objektivt och rättvist.125 Det handlar bland annat 

om att alla leverantörer ska få ta del av samma information samtidigt och på lika villkor.126  De 

som bryter mot likabehandlingsprincipen riskerar inte bara att tvingas göra om upphandlingen 

utan även betala skadestånd till leverantörer. Principen gäller inte enbart för de som är 

anbudssökande eller anbudsgivande utan även för de leverantörer som inte deltar i 

upphandlingen.127 Principen är idag inkorporerad i svensk lag och återfinns i LOU:s 4 kapitel 

1§. 

 

6.1 Likabehandlingsprincipens utveckling genom praxis 

Likabehandlingsprincipen syftar till att motverka att den fria rörligheten av tjänster och varor 

förhindras. Genom en likabehandlande upphandling tillkommer en sund och ökad konkurrens 

som ger goda möjligheter för en upphandlande myndighet att ingå ett ekonomiskt fördelaktigt 

kontrakt, vilket är av hänsyn till skattebetalarna.128 Principen ger även myndigheten ett visst 

utrymme för att ta hänsyn till olika förutsättningar. Exempelvis bör inte en myndighet ställa 

krav på lång erfarenhet mot väletablerade leverantörer som nystartade företag. Nystartade 

företag ska ha en möjlighet genom att exempelvis anlita underleverantörer för att uppfylla de 

ekonomiska eller tekniska kraven. Principen innebär att lika situationer inte får behandlas olika, 

men innebär också att olika situationer inte får behandlas lika om inte sakliga skäl föreligger. 

Principen har främst utvecklats och blivit mer underförstådd genom rättsfall. Nedan kommer vi 

därav beskriva dess utveckling från praxis.  

 

Likabehandlingsprincipen föreskriver att upphandlingens genomförandetid måste vara skälig 

och välbalanserad utifrån den enskilda upphandlingens art, komplexitet och omfattning. 

Förutom de befintliga leverantörerna måste andra leverantörer ha en reell möjlighet till att 

tilldelas kontraktet. Detta framgår av HFD som ansåg att de tidsramar den upphandlande 

myndigheten sätter inte får vara förvridna med följden att en viss leverantör eller vissa 

leverantörer gynnas. Skälig genomförandetid har Högsta förvaltningsrätten uttalat sig om i två 

mål där de har tolkat de i förenlighet med LOU. I första fallet fann HFD att den skäliga 

genomförandetiden var cirka fyra till fem månader, eftersom anbudsgivarna redan under 

anbudstiden skulle vidta förebyggande åtgärder och att det inte hade framkommit att 

anbudsgivarna hade berövats möjligheten att i konkurrens med befintliga leverantörer delta i 

anbudsgivningen.129 I det andra målet ansåg HFD att en skälig genomförande tid på 16–23 

dagar stred mot principen på grund av att en anbudsgivare har rätt till att vidta förberedande 

                                                      
125 Forsberg, s. 209. 
126 Upphandlingsmyndighetens webbplats, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/ Hämtad 2019-04-11 och Prop. 2006/07:128, s. 132. 
127 Forsberg, s. 209. 
128 Mål C-21/03. 
129 Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, 2012 ref. 48 (I). 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
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åtgärder under anbudstiden och att den upphandlande myndigheten hade föregåtts av en tidigare 

upphandling.130  

 

Principen kräver också att en upphandlande myndighet måste behandla en utländsk leverantör 

på samma sätt som de behandlar en inhemsk leverantör. Myndigheten får inte ge den inhemska 

leverantören en fördel i förhållande till den utländska leverantören.131 

 

Vidare tillämpas likabehandlingsprincipen på ett sådant sätt att en upphandlande myndighet 

inte får efterge eller bortse från det utgivna förfrågningsunderlagets obligatoriska krav. När 

dessa krav är utgivna får en myndighet inte ändra eller undgå dessa krav för att gynna en viss 

leverantör.132 Förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllt för att en leverantör inte ska 

diskvalificeras och sedan för att kunna bli utvärderad av den upphandlande myndigheten.133 

Kammarrätten i Göteborg kom fram till att den upphandlande myndigheten som utvärderade 

två stycken anbud där de obligatoriska kraven inte var uppfyllda var i enlighet med 

likabehandlingsprincipen, eftersom parterna inte hade blivit uteslutna på denna grund vid ett 

tidigare skede.134 Kammarrätten i Göteborg förtydligade detta genom att komma fram till 

slutsatsen att två anbud som utvärderas och som bör ha diskvalificerats i tidigare skede inte 

strider mot likabehandlingsprincipen.135 Om en leverantör vinner anbudet utan att ha uppfyllt 

vissa krav i förfrågningsunderlaget och den förlorade inte heller uppfyllt kraven, strider det inte 

mot likabehandlingsprincipen eftersom utfallet hade blivit detsamma om båda leverantörer 

hade uppfyllt kravet.136 

  

Vidare när det kommer till förfrågningsunderlag är det viktigt att leverantören tydligt kan förstå 

kraven. Om ett flertal leverantörer har missuppfattat förfrågningsunderlaget och tolkat det på 

ett annat sätt än vad som var avsett, finns de grund för att förfrågningsunderlaget ska anses som 

otydligt och oklart.137 Därmed är det i strid mot likabehandlingsprincipen då det framgår av 

principen att förfrågningsunderlaget ska vara rimligt informerat och normalt omsorgsfullt. 

Detta har bekräftats av EU-domstolen och HFD.138 I dagens läge finns det särskilda krav på en 

leverantör som har skyldighet att omsorgsfullt ta del av kraven.139 

 

När det kommer till utvärdering av kriterierna ska den upphandlande myndigheten ta hänsyn 

till de angivna kriterierna och ifall utvärderingskriterierna inte har till syfte att fastställa det 

mest fördelaktiga anbudet utan istället handlar om exempelvis erfarenhet eller resurser som 

anbudsgivaren förfogar för att utföra jobbet, anses detta vara i strid med 

likabehandlingsprincipen.140 

 

Vid utvärdering av anbudens kvalitet finns det ett visst utrymme för subjektiva bedömningar 

som är i enlighet med likabehandlingsprincipen. Kammarrätten i Sundsvall kom fram till att 

vid utvärderingen och bedömningen av anbuden, måste den upphandlande myndigheten ges ett 

visst utrymme till subjektiva grunder, eftersom den upphandlande myndigheten har bäst 

                                                      
130 Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm, 2012 ref. 48 (II). 
131 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 26829-15. 
132 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1450-11. 
133 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6553-11 
134 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 741-13. 
135 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3244-13 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3245-13. 
136 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2826-13. 
137 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6268-13. 
138 Mål C-19/100 SIAC Construction och RÅ 2002 ref. 50. 
139 Mål C-599/10. 
140 Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3005-12 och Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2357-11. 



28 
 

förutsättningar för att utvärdera anbuden, men det ska ske inom objektiva ramar för 

förfrågningsunderlaget.141 

 
Utgångspunkten för likabehandlingsprincipen är att alla har rätt till att delta i en upphandling.142 

Däremot tillåter likabehandlingsprincipen en upphandlingsmyndighet att ställa ovanligt höga 

krav, vilka endast ett fåtal leverantörer kan uppfylla förutsatt att det finns en saklig grund och 

motivering till upphandlingsföremålet.143 

 

I samband med likabehandlingsprincipen förekommer det förbud mot att ge mer information 

till vissa leverantörer. I enlighet med principen får en upphandlande myndighet inte ge en eller 

vissa leverantörer information eller konkurrensfördel vid upphandling. Ett mål i Kammarrätten 

i Göteborg som rörde LUF men som även gäller inom LOU, handlade om ett anbud som hade 

antagits. En leverantör som förlorade anbudstävlingen åberopade sex olika grunder riktade mot 

förfrågningsunderlaget och vinnande anbudet. I detta fall rörde det sig om att den vinnande 

leverantören fick två intervjutillfällen med utomstående kvalitetsrevisorer medan övriga 

leverantörer fick ett tillfälle. Kammarrätten kom då fram till att det utgjorde ett 

upphandlingsrättsligt fel och man skulle göra en ny utvärdering, där samtliga anbudsgivare 

skulle få samma förutsättningar i enlighet med likabehandlingsprincipen.144  Den upphandlande 

myndigheten har inte rätt att tillåta en eller flera anbudsgivare att komplettera sina anbud eller 

i efterhand förtydliga anbuden rent innehållsmässigt.145 Därmed måste alla svar på frågor som 

ställs till myndigheten finnas tillgängliga för alla leverantörer samtidigt.146 Det gör 

myndigheten genom att publicera frågorna samt svaren på samma sätt som de gör sin 

utannonsering. Ifall frågorna och svaren leder till att förfrågningsunderlaget blir oklart måste 

upphandlingen göras om på nytt. EU-domstolen konstaterade att en anbudssökande, efter det 

att tidsfristen har löpt ut om att få delta i upphandling, får komplettera sin anbudssökning med 

en handling som beskriver situationen för den anbudssökande. Förutsättningen för detta är att 

handlingen ska funnits tillgänglig före utgången av tidsfristen, vilket ska kunna kontrolleras 

objektivt. En annan förutsättning är att det i upphandlingsdokumentet inte uttryckligen krävs 

att handlingen skulle getts in vid risk av att anbudsansökanden skulle kunna uteslutas från 

upphandlingsförfarandet.147 

 

6.2 Tolkningsproblem med likabehandlingsprincipen 

Problem som har uppstått genom åren rörande likabehandlingsprincipen tycks vara att 

upphandlande myndigheter och enheter har gett fördelar till enskilda anbudsgivare i form av 

krav som gynnar lokala leverantörer alternativt information till någon enskild. Även om 

principen torde vara lätt att förstå, är det inte helt ovanligt att den används som underlag i 

överklagande av upphandlingskontrakt, då förlorande anbudsgivaren tycker att 

myndigheter/enheter har kränkt principen i form av fördelar till vinnaren. Som exempel på fall 

där likabehandlingsprincipen har legat till grund för dom kan vi se på mål C-87/94 

kommissionen mot Belgien. Fallet handlade om att den upphandlande enheten (SRWT) ansågs 

ha genomfört en upphandling av bussar utan att ta hänsyn till likabehandlingsprincipen, då man 

accepterade ett anbud där ändringar gjorts i anbudet efter den ursprungliga anbudsöppningen.  

Här konstaterades att den upphandlande enheten hade underlåtit att respektera 

                                                      
141 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 985-10. 
142 Mål C-305/08 CoNISMa. 
143 Mål C-513/99. 
144 Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1336-14. 
145 Kammarrätten i Stockholm, mål 1404-12. 
146 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7138-10. 
147 Mål C - 336/12. 
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likabehandlingsprincipen, då man särbehandlat den kontraktsvinnande leverantören genom att 

låta denne ändra sitt anbud efter tiden för anbudsgivande löpt ut. Domstolen menade på att man 

i sådant fall skulle låta alla anbudsgivare räkna om sina anbud och låtit dem komma med nya 

prisförslag innan det att beslutet fattades.148 

 

I mål C-243/89 kommissionen mot Danmark, väcktes det talan mot Danmark då man i samband 

med ett upphandlingskontrakt av ett brobygge begärde i förfrågningsunderlaget att 

arbetskraften och utrustningen för bygget så långt som möjligt skulle vara nationell. Vid 

förhandlingarna med en anbudsgivare gjordes detta av ett anbud som inte var 

överensstämmande med kontraktshandlingarna. Man hade även infört en klausul som innebar 

att anbudsgivarna fick komma med egna förslag på projekt för att ersätta det ursprungliga 

projektet, varpå det efter samtal med de olika anbudsgivarna sållades ner till en vinnande 

kandidat som man fortsatte förhandlingarna med. Här ansåg EU-domstolen att Danmark hade 

ignorerat både reglerna i EEG-fördraget såväl som direktivets regler. Domstolen menade på att 

även om principen om likabehandling inte ordagrant stod skrivet i direktivet, utgjorde denna en 

viktig del av direktivet och domstolen sa att respekten för principen kräver att samtliga anbud 

stämmer överens med de bestämmelser som gavs i kontraktshandlingarna. Detta för att 

garantera en objektiv utvärdering av anbuden som givits. Här kunde det alltså konstateras vilken 

avsevärd betydelse som principen spelar för gemenskapsrätten om offentlig upphandling.149 

 

Även i svensk rätt är ärenden kring likabehandling vanliga, då principen ställer till det både för 

upphandlaren och för anbudsgivaren. I mål nr 5153–04 Intrum Justitia, där företaget förlorade 

en anbudsgivning på grund av att de efter anbudstiden gav kompletterande uppgifter när 

Apoteket bad, efter anbudstidens utgång, samtliga anbudsgivare om förtydligande. Intrum 

Justitia gav då i samband med förtydligandet in nya uppgifter gällande garantier av indrivning 

vilket strider mot likabehandlingsprincipen vilket resulterade i att företaget blev diskvalificerat 

i anbudsutvärderingen. Både Kammarrätten och länsrätten ansåg här att Apoteket agerade 

korrekt som diskvalificerade Intrum Justitia, då Apotekets brev till samtliga anbudsgivare 

endast var för att förtydliga de redan befintliga anbuden och inte att komplettera med nya 

uppgifter, vilket strider direkt mot LOU:s regler.150 

  

                                                      
148 Mål C-84/87, kommissionen mot Belgien. 
149 Mål C - 243/89, kommissionen mot Danmark. 
150 Mål 5153-04, Intrum Justitia. 
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7. Intervju med offentlig upphandlare  
Istället för att bara använda oss av den rättsdogmatiska metoden, ville vi även höra hur en 

praktiker ser på frågeställningarna och om personen är av en annan uppfattning än vad vi 

kommit fram till. Vi intervjuade person X som arbetar på en statlig myndighet som 

upphandlare.  

 

7.1 Fråga 1 

Första frågan vi ställde till X var hur hen ansåg att miljökraven tillämpades i praktiken - om det 

var ett krav som ställdes eller inte, samt om det finns något område där miljön inte 

uppmärksammas?  

 

“Även fast lagen inte kräver att vi uppställer miljökrav, ställer myndigheten krav på att vi ska 

ta hänsyn till miljön och ha miljöpolicys. När det kommer till upphandlingen har vi en formalia 

(en viss bas), sen kan vi lägga till krav beroende på vad vi upphandlar, till exempel vid catering 

att man använder ekologiska produkter. Vid upphandling av system kan man inte ställa några 

miljömässiga krav eftersom det redan är miljömässigt. Miljökrav ställer vi som ett skall-krav, 

eftersom det är svårt att utvärdera vad det är värt. Hur mycket är det värt att de kör en miljöbil 

mot att de kör en vanlig bensinbil egentligen? Det är svårt att räkna ut någon exakt siffra i 

pengar alternativt procent. Det är i så fall lättare att säga, att 50% ska vara miljöbilar 

exempelvis. Därav sätter vi det ofta som ett skall-krav. “Bör-krav” är svårare att sätta prislapp 

på.” 

 

“Att ha krav på bas-miljö, exempelvis jobba på ett miljömässigt sätt, tycker inte jag ska ställa 

till det för någon leverantör, alla bör jobba så. Sen är det skillnad på miljökrav i exempelvis 

Stockholm och Halmstad, man kan ha mycket mer miljökrav i Stockholm än vad man kan i 

Halmstad, exempelvis bilar och transport. Om man hade haft samma miljökrav i Halmstad som 

i Stockholm hade man inte fått några anbud för att det exempelvis inte finns samma utbud. Det 

beror också lite på vem de är som beställer. Har en upphandlare ett miljötänk kommer den 

troligtvis ställa mer miljökrav eller välja en leverantör med mer miljökrav jämfört med en 

upphandlare som struntar helt i miljön.” 

 

Avslutningsvis antydde X att det möjligen förekommer lite mindre miljötänk vid 

direktupphandlingar. 

 

7.2 Fråga 2 

Nästa fråga vi ställde var om hen såg någon potentiell risk för maktmissbruk/korruption, 

exempelvis om lokala leverantörer ges företräde framför andra? 

  

“Jag tror inte att det finns någon risk när det kommer till regelrätten. Man vet själv vad man 

får ställa och inte får ställa för krav och de kravställare som jag jobbar med förstår ju när jag 

förklarar vad man får och inte får göra. Exempelvis att vi inte får ställa geografiska krav. Sedan 

ser jag en potentiell risk när det kommer till direktupphandlingar, dels på de köp som är under 

direktupphandlingsgränsen där de inte ens behöver konkurrensutsätta. Där finns det såklart en 

risk att de väljer att köpa från någon lokal, men man får lite hoppas att människan har lite 

insikt. Men sen finns det ju risk i efterhand att när fakturan kommer, att man då ser att de var 

jäv eller något liknande. Det är då det uppmärksammas. Eftersom de fem principerna gäller 

direkta upphandlingar får man ändå hoppas att folk gör sitt jobb rätt. Men utifrån min syn har 

det inte förekommit och jag tycker leverantörerna är väldigt seriösa och försiktiga. Det kan 

vara efter de har slutit avtalet att de frågar om de kan bjuda på en vanlig lunch, vilket kan vara 
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okej. Men aldrig innan avtalsslut. När avtalet är signerat kan inget hända och då lämnar jag 

vidare ärendet.”  

 

“Mutbrott har inte skett mot mig, men jag kan tänka mig att det i så fall händer mot kravställare 

som inte har samma kunskap och kanske då går med på att bli bjuden på en lunch under 

anbudstiden. Om man ska välja en lokal leverantör ställer jag mig själv alltid frågan; vad är 

syftet till att man ska välja en lokal leverantör istället för någon från en annan stad. Är det för 

man vill ha snabb service eller snabba leveranser? Bara för att en leverantör är från en annan 

stad betyder inte det att leverantören inte kan ge en snabb service eller snabb leverans. Det 

gynnar ju lokala leverantörer genom att det kostar mindre och går snabbare med en lokal 

leverantör men samtidigt stänger vi ju inte in någon, eftersom man kan ta sig från andra städer 

hit. Och om man vill ha viss märkning, exempelvis ekologisk, ställer jag mig frågan varför, för 

att gå på djupet varför man vill ha vissa saker. Så att de blir en giltig anledning. Det kan säkert 

förekomma att man säger ett annat behov än vad man egentligen har för att kunna gynna en 

lokal leverantör. Vi gynnar ingen lokal leverantör på något oskäligt villkor, eftersom vi kan ju 

inte ställa krav på att vi ska få service inom några timmar, som då kanske bara en lokal kan 

göra. Det är ett orimligt krav också. Vid direktupphandling där man kan välja leverantör direkt 

tror jag att de finns större risk för korruption. Exempelvis att folk vill åka till en affär och köpa 

varan direkt. Då måste man ställa sig frågan varför vill man åka dit, behöver du åka dit för att 

köpa det? Principerna gäller fortfarande men vissa gånger kanske man behöver ha närheten.”  

 

7.3 Fråga 3 

Den sista frågan vi ställde till X var om hen ser några svårigheter med tillämpningen av 

likabehandlingsprincipen? 

 

“Nej, de beror lite hur man är som person, Jag håller mig till reglerna och inom fyrkanten så 

att säga. Vissa vill vara lite kreativa och testa sig fram. Då kan de ju bli fel och strida mot 

principen. Man får se till att inte prata för mycket med leverantörerna och alla frågor ska 

ställas enbart till mig. Om en leverantör ringer någon annan måste de hänvisa till mig. Jag ber 

leverantören lägga in frågan i ett datasystem där jag kan svara på frågan så att alla ser om 

frågan redan är besvarad (och står redan) så får jag svara på den direkt.”  

 

7.4 Praktiken mot teorin 

Av arbetet framgår att praktiken till viss del avviker gentemot teorin. Som visat förekommer 

det miljöhänsyn i nästan varje upphandling, bland annat som ett resultat av lagändringar och 

åtgärder från EU. Gällande korruption förekommer detta visserligen inom offentlig 

upphandling, men i förhållande till hur många upphandlingar som görs varje år är det ett 

förhållandevis litet problem. Detta betyder dock inte att det är acceptabelt. X ansåg att risken 

för korruption var störst risk vid direktupphandling, vilket även resultatet av denna uppsats 

tyder på. Medan X inte ser några större problem med tillämpningen av 

likabehandlingsprincipen, tyder vår utredning på att sådant problem föreligger. Vi uppfattar 

principen som vag och svårtillämpad, vilket bland annat visas av det stora antal rättsfall på 

området. 
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8. Slutsatser 
LOU syftar till att ge myndigheterna klara riktlinjer och vägledning för upphandlingsprocessen, 

detta för att det ska ske på ett rättssäkert sätt och för att minska risken för felaktigheter. Arbetet 

påvisar däremot att det finns brister i lagstiftningens utformning och förutsätter för sin 

tillämpning att förarbeten och praxis fyller ut de luckor som finns, exempelvis när det gäller 

likabehandlingsprincipens tillämpning. Av arbetet kan vi se omständigheter kring 

upphandlingsprocessen, som försvårar lagens tillämpning. Detta anser vi leder till ett försvårat 

arbete för de som utformar upphandlingen. Som exempel på detta anser vi att miljökravens 

inverkan på lagen har gett utrymme för att misstag kan begås. Det är inte ovanligt att 

miljökraven leder till en försvårad tillämpning av likabehandlingsprincipen, då de i vissa fall 

har resulterat till omöjliga krav för icke lokala producenter att uppnå. Vidare menar vi att det i 

sin tur kan leda till att kraven missbrukas och används på ett korrupt sätt för att gynna 

närstående anbudsgivare. Här spelar praxis och framtida domslut en stor roll för att sätta gränser 

för hur kraven får utformas för att sudda ut gråzonen, vilket kan leda till dess missbruk. 

 

8.1 Hur ser beslutsprocessen ut? Påverkar miljökraven processen? 
Ett syfte med vår uppsats är att granska beslutprocessen i offentlig upphandling och utreda om 

denna påverkas av miljökraven. Analysen visar att miljökraven beaktas vid val av leverantör.  

Det finns möjlighet för en myndighet att ställa miljökrav både som ett kriterium och som 

särskilda krav. Genom “bör-regeln” har en upphandlande myndighet möjlighet, men ingen 

skyldighet, att ställa miljökrav. Sedan är frågan; vilka miljökrav får och kan en upphandlande 

myndighet ställa? Det upplever vi som oklart. Vi uppfattar att kunskapen om hur offentlig 

upphandling ska gå till är bristande och att personer som ska arbeta med dessa frågor bör få en 

utbildning i frågorna. Eftersom det rör sig om skattepengar är det viktigt att upphandlingen sker 

på ett professionellt sätt för att värna om samhällsekonomin i Sverige. Brist på kunskap kan 

leda till att beslutsfattare inte vågar ställa miljökrav av rädsla för att göra fel, vilket kan leda till 

(kostsamma) processer. Ett förslag på lösning hade kunnat vara att anta en förordning som 

förklarar vilka tilldelningskriterier som bör ställas inom en viss kategori av tjänster / varor.  

 

8.2 Förekommer korruption i offentlig upphandling? 
Baserat på förekomsten av rättsfall som rör maktmissbruk och korruption inom offentlig 

upphandling, drar vi slutsatsen att detta är ett relativt vanligt förekommande problem på 

området. Enligt upphandlingsmyndighetens hemsida står det klart att risken för korruption är 

som störst på mindre orter där man ofta strävar efter att gynna lokala leverantörer, ofta vänner 

och familjer i upphandlingar. Det är heller inte helt ovanligt att det utvecklas 

vänskapsförhållanden mellan upphandlare och leverantör. Undersökningen visar att det finns 

tydliga tendenser till korruption och maktmissbruk från personer som saknar kunskap på 

området och dess reglering samt att man därmed av okunskap gynnar specifika leverantörer.  

 

Leverantörer kan också missbruka sin ställning. Ett vanligt förekommande problem är att 

anbudsgivarna skapar karteller för att styra eller påverka marknaden, vilket skadar 

konkurrensmarknaden och riskerar att leda till överpriser som folket få stå för i form av skatter. 

För att minska risken för korruption i offentlig upphandling har FN och EU tagit fram ett flertal 

artiklar gällande korruptionsförebyggande regler, vilka har implementerats i vår svenska LOU. 

 

8.3 Likabehandlingsprincipen i upphandlingsprocessen? 

Likabehandlingsprincipens centrala roll på området är svår att underskatta. Principen syftar till 

att skapa en rättvis process för upphandlingen där alla leverantörer får samma information och 

deras anbud utvärderas på samma grund. Principen ligger till grund för utformningen och 
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utvärderingen av hela upphandlingsprocessen och även om den inte ordagrant återfinns i 

lagtexten, har dess betydelse fastslagits genom ett flertal rättsfall både nationellt och 

internationellt. Det finns dock en rad utredningar som visar att principen kan ha inskränkts i 

upphandlingsprocessen. Problemet med likabehandlingsprincipen är att den är brett utformad 

och att det kan vara svårt för en upphandlare / beslutsfattare att veta om villkoren i principen är 

uppfyllda. Återigen kan detta bero på kunskapsbrist från upphandlarens / beslutfattarens sida. 

Praxis ger den största vägledningen för likabehandlingsprincipens tillämpningsområde och bör 

användas i större utsträckning.  

 

8.4 Avslutande tankar 

LOU är en komplex lagstiftning som ständigt är i utveckling. Beslutsprocessen är noggrant 

utformad i lagtexten. Utvecklingen på området har föranlett att miljöhänsyn ställs som ett mer 

prioriterat krav. Undersökningen visar att prioriteringen av dessa krav sker på myndigheternas 

eget initiativ (bör-krav). Vi menar att miljökrav istället bör utgöra skall-krav. 

Likabehandlingsprincipen, som väger tungt i upphandlingens beslutsprocess, kan dock komma 

i kläm genom kravet på miljöhänsyn i offentliga upphandlingar, exempelvis genom att 

miljömärkningar kan leda till att vissa leverantörer inte klarar av att uppfylla de särskilda 

kriterier som är uppställda. Vidare kan LCC-kostnader påverka vad som i slutändan blir det 

mest ekonomiskt fördelaktiga beslutet och som ska väljas i enlighet med lagen. Det är viktigt 

att nyckelaktörerna på området känner till lagstiftningen och dess innebörd. Här är kunskap 

viktigt. Idag finns mycket information gällande upphandling och upphandlingsprocessen på 

upphandlingsmyndighetens hemsida. Resultatet av uppsatsen pekar på att mer fokus bör ligga 

på att sprida informationen kring upphandling. Förslagsvis skulle de kunna erbjuda utbildningar 

eller föreläsningar för individer och företag på statlig och kommunal nivå. En sådan möjlighet 

hade med sannolikhet minskat antalet felaktigheter i upphandlingsprocessen.  
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