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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Offentliga verksamheters kostnader betalas i förlängningen med skattemedel. Det är alltså 

viktigt att det finns en legitimitet i hur de offentliga verksamheterna använder resurserna. När 

offentliga verksamheter behöver köpa in varor eller tjänster, regleras förfarandet i lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Lagen är en implementering av Europeiska 

Unionens (EU:s) direktiv på området.1 Direktiven har antagits med stöd av bestämmelserna 

om ömsesidigt erkännande och harmonisering av den inre marknaden.2 Syftet med direktiven 

är att tillförsäkra den fria rörligheten för varor och att förhindra snedvridningar i konkurrensen 

mellan företag i olika medlemsstater.3  

Konkurrensverket (KKV) uppskattar att offentlig upphandling utgjorde knappt en 

femtedel av Sveriges BNP år 2012, motsvarande ca 625 miljarder kr.4 Det handlar alltså om 

stora ekonomiska värden, som har stor betydelse på marknaden och för samhällsekonomin. 

LOU reglerar proceduren som offentliga verksamheter måste tillämpa vid upphandlingar. Det 

materiella föremålet för upphandling ingår dock i myndighetens självbestämmanderätt. Det är 

alltså upp till myndigheten att avgöra vad som behöver köpas och när det ska köpas. Hur det 

ska köpas omfattas dock av förfarandereglerna och de allmänna principerna i LOU. Hur den 

upphandlande myndigheten (UM) tillämpat förfarandet kan sedan överprövas av allmän 

förvaltningsdomstol.  

Enligt statistik från KKV överprövades 7,6 % av de upphandlingar som genomfördes 

enligt LOU under 2014.5 Av de fall som prövades i sak avgjordes 75 % till upphandlande 

myndighets fördel.6 Enligt bland andra upphandlingsutredningen anses det problematiskt att 

en så hög andel av upphandlingar överprövas.7 Frågan är då vad som leder till att så många 

upphandlingar överprövas? KKV publicerade år 2007 en rapport som undersökte de 572 mål 

om offentlig upphandling som avkunnats under första halvåret 2006. Med denna rapport som 

en av utgångspunkterna kommer här en liknande undersökning att göras. Redan nu kan 

                                                
1 Europaparlamentet och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. Detta direktiv har nu ersatts av 
Europaparlamentet och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
om upphävande av direktiv 2004/18/EG. Det nya direktivet ska vara införlivat den 18 april 2016.  

2 Se art. 47.2 och 95 i Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen (Romfördraget, numera upphävt). 
3 Mål C-26/03, Stadt Halle, p. 44, och första satsen i preambeln till det nya direktivet. 
4 Konkurrensverkets rapport 2015:9, s. 14. 
5 Konkurrensverkets rapport 2015:9, s. 66. 
6 Konkurrensverkets rapport 2015:9, s. 75. 
7 SOU 2013:12, s. 341. 
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kommenteras att KKV i rapporten uppskattade att ca 2-3 % av upphandlingarna överprövades 

2006, vilket vid den tidpunkten var en kraftig ökning.8 Detta kan jämföras med dagens 7,6 %. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera LOU:s tillämpning på underrättsnivå, 

samt diskutera möjliga förklaringar till och eventuella lösningar på att antalet överprövningar 

är högt. Följande frågeställningar kommer att användas för att besvara syftet: 

- Vilka rättsliga grunder aktualiseras i mål om överprövning av upphandling i 

förvaltningsrätt, och varför? Denna fråga utgår alltså från ett leverantörsperspektiv, 

eftersom det är leverantörerna som ansöker om överprövning och därmed anger 

ramarna för domstolens bedömning. 

- Vilka rättsliga grunder aktualiseras inte i mål om överprövning av upphandling i 

förvaltningsrätt, och varför? Av samma anledning som frågan ovan utgår denna 

fråga från ett leverantörsperspektiv. 

- Hur tillämpas LOU i underrättspraxis? Denna fråga utgår alltså från domstolens 

bedömning i målet, och inom ramen för detta behandlas också hur myndigheterna 

påverkas av överprövningarna. 

- Är det möjligt att vidta åtgärder för att minska antalet överprövningar av 

upphandlingar? Om så, är det önskvärt? 

 

1.3 Metod och material 
1.3.1 Uppsatsens deskriptiva del 
Uppsatsen består huvudsakligen av två delar. Den första delen introducerar läsaren till ämnet, 

och ger dels en övergripande bild av förfarandet i upphandlingsprocessen, dels en djupare 

genomgång av överprövning av upphandling. Den andra delen av uppsatsen består av en 

empirisk undersökning av mål om överprövning av upphandling från underrätt. I de två 

delarna av uppsatsen har olika metoder använts, och här presenterar jag metoden i den första 

delen. 

Med en rättsdogmatisk metod redogörs huvuddragen i lagstiftningen om offentlig 

upphandling. Denna del av uppsatsen bygger alltså på de traditionella rättskällorna och deras 

inbördes hierarki, det vill säga lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.9 LOU är resultatet av 

                                                
8 Konkurrensverkets rapportserie 2007:2, s. 7. 
9 Sandgren, 2015, s. 43 f. 
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införlivandet av direktivet om offentlig upphandling och rättsmedelsdirektivet.10 Även om 

fokus för uppsatsen är den svenska regleringen, innebär detta att enligt principen om EU-

rättens företräde, även EU-rättsligt material måste beaktas som en del av gällande rätt.11 

Framförallt syftas här på praxis från Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), som 

fyller ut innebörden av direktiven.  

Syftet med den rättsdogmatiska metoden anses vara att fastställa gällande rätt, och 

Jareborg beskriver det som att själva kärnan i metoden består av att rekonstruera ett normativt 

rättssystem som ger mening och förutsebarhet åt lagarna.12 Inom ramen för den deskriptiva 

delen av denna uppsats har jag funnit metoden lämplig att använda för att beskriva de 

relevanta bestämmelserna i LOU och ge en bakgrund till de problem som diskuteras i den 

senare delen av uppsatsen. 

 

1.3.2 Uppsatsens empiriska del 
För att besvara syftet har i den andra delen av uppsatsen en empirisk juridisk metod använts. 

Denna del av uppsatsen inleds med att resultaten av den empiriska studien presenteras, för att 

sedan övergå till en analys av de frågor som jag bedömt som särskilt intressanta. Den 

empiriska delen av uppsatsen avser alltså redovisningen av det insamlade materialet av 

underrättspraxis. Detta avsnitt förklarar hur materialet hanterats och varför.  

Metoden kan inte anses vara rättsdogmatisk, eftersom mål från underrätterna inte är en 

rättskälla i den dogmatiska metodens mening. Materialet är dock rättsligt, varför jag har valt 

att kalla denna metod för en empirisk juridisk metod. Sandgren menar att ett empiriskt 

underlag kan öka rättsvetenskapens samhälleliga relevans.13 Syftet med uppsatsen är alltså att 

undersöka ”gällande rätt i faktisk mening”, till skillnad från den dogmatiska metodens 

”gällande rätt i sedvanlig mening”. Sandgren menar att den första endast går att fastställa 

genom att undersöka ett större material från första instans. 14 Enligt min mening kan jag inom 

ramen för uppsatsen inte helt uppnå det Sandgren menar, eftersom urvalet av 

förvaltningsrättsmål är för litet i förhållande till det totala antalet mål om överprövning. 

Däremot anser jag ändå att mitt arbete har relevans för förståelsen av de problem som kan 

                                                
10 Prop. 2006/07:128, s. 1. 
11 Falk, 2014, s. 27. 
12 Jareborg, SvJT, 2004, s. 4 f. 
13 Sandgren, JT 1995/96, s. 728. 
14 Jfr Sandgren, JT, 1995/96, s. 732. 
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uppstå i första instans och om vilka rättsfrågor som är av praktisk betydelse,15 samt att det 

med uppsatsen som utgångspunkt är möjligt att bedöma om vidare forskning behövs.  

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att gå igenom alla domar om 

överprövning av offentlig upphandling från förvaltningsrätterna mellan den 1-30 september 

2015. På så vis innehåller materialet mål från alla förvaltningsrätter i landet, och är därmed 

geografiskt neutralt. Antalet mål under denna tidsperiod är 157 st. Jag har bedömt att antalet 

är tillräckligt stort för att kunna konstatera om en viss typ av tvist förekommer oftare än andra 

(i vart fall inom urvalet), men tillräckligt litet för att inom ramen för uppsatsen hinna hantera 

materialet manuellt.  

Arbetet med materialet har skett genom att alla domar har lästs, samt att statistik har 

förts gällande de huvudsakliga grunderna i målet, sökandes yrkande och i viss mån 

argumentation, samt domstolens bedömning. Generellt har ingen vikt lagts vid svarandes 

argumentation, eftersom detta inte varit relevant för syftet med uppsatsen. Då svarande 

medgett yrkandena har dock detta noterats. 

 Rättsfallen har valts ut genom databasen Karnov. Som sökord har jag använt 

”offentlig upphandling”, varpå avgränsning gjorts genom att välja underkategorin 

”Förvaltningsrätterna”. Jag har sedan sorterat sökresultatet via ”datum” och valt tidsintervall 

”2015”, eftersom sökresultaten då redovisas med datumangivelse direkt i listan. Den 

sistnämnda funktionen har dock försvunnit vid en uppdatering av söksidan.16 Därefter har jag 

valt ut alla fall som avkunnats mellan ovanstående datum. Redan i listan har jag dock valt bort 

de fall där saken redovisas som något annat än offentlig upphandling. Några exempel är att i 

vissa mål har saken varit laglighetsprövning, bidrag enligt skollagen, o.s.v.. Kontroll mot 

listan har skett 2015-10-31, och det är alltså de fall som varit publicerade i Karnovs databas 

detta datum som utgör material för uppsatsen. Det som vid kontrollen inte överensstämde var 

att jag i mitt material hade ett fall angående offentlig upphandling som inte fanns kvar i 

sökträffarna på Karnov. Det rör mål 4065-1517. Jag har trots detta valt att behålla målet i det 

empiriska underlaget.  

Vidare har jag valt att utesluta de mål som rör upphandlingsskadeavgift och de mål 

som rör lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (LUF). Anledningen är att förenkla studien genom att eliminera vissa 
                                                
15 Sandgren, JT, 1995/96, s. 1040. 
16 En funktion att välja lag har även tillkommit, vilken skulle gjort det möjligt att direkt klicka bort de irrelevanta 

sökresultaten. 
17 Av förenklingsskäl hänvisar jag, när det gäller de mål från förvaltningsrätten som ingår i det empiriska 

underlaget, endast till målnummer, istället för det vedertagna sättet att skriva ut hela målets namn.  
Följaktligen är dessa mål sorterade efter målnummer i källförteckningen. 
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tillkommande faktorer som skulle behöva beaktas om dessa mål hade tagits med. Därför har 

också syftet avgränsats till att inte omfatta dessa mål, genom att endast undersöka 

tillämpningen av LOU utifrån leverantörernas ansökningar om överprövning. Mål om 

upphandlingsskadeavgift skiljer sig från ansökningar om överprövning genom att KKV är 

sökande part. I viss mån skulle det kunna diskuteras om överprövningar enligt LUF uppvisar 

tillräckliga likheter med mål om överprövningar enligt LOU för att kunna tas med i 

materialet, eftersom det till stor del är överensstämmande regler och principer som styr 

upphandlingsförfarandena. De skillnader som finns mellan lagarna anser jag dock vara 

tillräckligt stora för att utesluta mål angående LUF.  

Kategorin ”yrkande” har av förenklingsskäl endast angetts som ”överprövning”, trots 

att yrkandena varierat mellan att upphandlingen ska rättas, att den ska göras om, eller att båda 

dessa rättsföljder yrkats. Domstolen är dock inte bunden av yrkandet, se avsnitt 3.5, varför jag 

bedömt det specifika yrkandet vara av mindre vikt. För att kategorisera ett fall som hörande 

till en viss grund har jag i regel krävt att det framkommer tydligt att parten åberopar det som 

grund för talan, inte endast som omständigheter. Detta eftersom det är sökandes faktiska 

inställning som är av intresse för uppsatsen. Om dock parten anger flera grunder, varav en är 

baserad på ska-kraven, och den andra till exempel på likabehandlingsprincipen, har grunderna 

redovisats i båda kategorierna. Som exempel kan nämnas mål 1386-15, där den första 

grunden är att vinnande anbud inte borde kvalificerats till utvärdering, men den andra grunden 

är att det strider mot likabehandlingsprincipen att tillåta ett anbud som uppställer 

reservationer. I sådana fall, där parten har angett två olika grunder, har fallet redovisats i båda 

kategorierna. Det är alltså viktigt att redan här påpeka att det finns fler redovisade grunder i 

tabellen än antal mål. Det kan här även tilläggas att i viss mån är kategoriseringen baserad på 

mina subjektiva avvägningar. Det har inte alltid varit helt klart vilka grunder som åberopas, 

och då har jag tolkat sökande leverantörs inlaga på det sätt jag funnit ligga närmast en rättslig 

grund. 

Jag har inte tagit hänsyn till vilket förfarande som använts. Det förekommer alltså fall 

som gäller förnyad konkurrensutsättning och ramavtal. Vad gäller ramavtal har av 

förenklingsskäl ett överklagande av ett bolag som rangordnats på annan plats än 1 angetts som 

att bolaget ej tilldelats kontrakt i tabell 1.2. I sak är ju detta felaktigt, eftersom avrop 

fortfarande kan göras. Det är dock klart att en plats lägre än nummer 1 innebär en skada för 

bolaget, om myndigheten förfarit felaktigt.  

I resultatdelen använder jag mig även av traditionellt rättsdogmatiskt material, för att 

förankra förvaltningsrättsmålen i gällande rätt i sedvanlig mening. Det dogmatiska materialet 
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har här använts för att undersöka vad som anses vara problematiskt i den rättsvetenskapliga 

debatten om upphandling, och om uppfattningarna kan stödjas eller avvisas med de 

underinstansmål som undersökningen gäller.  

Antalet mål för undersökningen är för litet för att dra generella slutsatser om hela 

rättsområdet, men enligt min mening kan dock generella slutsatser inom gränserna för 

materialet dras. I resultatdelen har också rapporten från KKV använts som ett jämförande 

empiriskt underlag. Rapporten är från 2007, d.v.s. nästan tio år gammal, och som nämnts har 

andelen överprövningar stigit från 3 % till 7,6 %. Några av frågorna som utreds i förhållande 

till detta är om leverantörerna i dag använder sig av nya eller andra grunder, och om andra 

mönster kan urskiljas eller andra slutsatser kan dras. I samband med detta kan viss kritik 

framföras mot uppsatsen, då antalet mål som är föremål för undersökningen är färre än i 

KKV:s rapport. KKV undersökte 572 mål, ca 50 % av alla överprövningar 2006. Min 

undersökning innehåller 157 mål, avkunnade i september månad år 2015, vilket alltså torde 

vara ca en tolftedel av alla överprövningar 2015.18  

 

1.3.3 Mer om metoden för analys 
Empiriskt material kan analyseras på i huvudsak två sätt, kvantitativt eller kvalitativt. En 

kvantitativ analys drar slutsatser ur förhållandet mellan olika variabler i det empiriska 

underlaget. En kvalitativ analys försöker förklara ett visst fenomen i det empiriska 

underlaget.19 Vid analysen av det empiriska underlaget i den här uppsatsen har jag använt en 

kvalitativ metod. Urvalet och insamlandet av materialet skulle, åtminstone delvis, kunna 

beskrivas som kvantitativt. Syftet med uppsatsen är dock inte att dra statistiska slutsatser, eller 

att på annat sätt bedöma hur vanligt förekommande en viss händelse är i förhållande till 

helheten. Ett sådant syfte hade krävt ett långt större antal fall. En kvalitativ analys av 

empiriskt material, det vill säga en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod, eller kanske 

mer exakt, en kvalitativ analys av kvantitativt material, kan dock uppfylla syftet med denna 

uppsats.20 Webley menar att en kvalitativ analys kan ge giltiga och tillförlitliga resultat i den 

meningen att den kan identifiera ett fenomen, utan att göra anspråk på fenomenets 

generaliserbarhet.21 Vid analys av empiriskt material finns det framförallt två värden att ta 

hänsyn till, reliabilitet och validitet. Reliabiliteten av en uppsats bedöms utifrån sannolikheten 
                                                
18 År 2014 sakprövades 2 692 mål om överprövning enligt Konkurrensverkets rapport 2015:9, s. 75. Om vi antar 

att antalet överprövningar är ungefär detsamma år 2015, utgör dessa 157 mål ca 6 % av överprövningarna år 
2015, vilket är något färre än en tolftedel. 

19 Webley, 2010, s. 934. 
20 Jfr Sandgren, JT 1995/96, s. 1046. 
21 Webley, 2010, s. 934 f.  
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att någon annan får samma resultat om denne undersöker samma mängd material av samma 

slag, utan att materialet är identiskt. För den här uppsatsens del mäts alltså reliabiliteten 

genom att värdera sannolikheten att 157 stycken andra mål om överprövning i underrätt skulle 

uppvisa samma fördelning av åberopade grunder och domslut. Utifrån att antalet mål i 

undersökningen är litet i förhållande till det totala antalet överprövningar, kan reliabiliteten av 

denna undersökning inte anses vara hög. Validiteten bedöms utifrån analysen som genomförs 

inom materialets begränsningar, och hur korrekta slutsatser som dras av just det material som 

studeras.22 Det är alltså fullt möjligt att genomföra en kvalitativ analys av empiriskt material, 

som uppvisar hög validitet, men låg reliabilitet. Sandgren menar också att den 

rättsvetenskapliga empiriska metoden kan uppnå sitt syfte utan att det metodiska sättet är fritt 

från brister,23 vilket enligt min mening innebär att min uppsats har relevans utan att för den 

delen vara en heltäckande studie.  

Resultaten av den empiriska undersökningen redovisas i avsnitt 4 nedan. Kapitlet inleds 

med en tabell som presenterar de grunder, yrkanden och domslut som materialet innehållit. 

Därpå följer analysen av de resultat som tabellen visar.  

 

2 Lag om offentlig upphandling 
 

2.1 EU-rättslig grund 
Sverige blev medlem i EU år 1995. EU har en överstatlig karaktär, och kan utfärda rättsakter 

som är bindande för medlemsstaterna. En form av rättsakt är direktiv, som är bindande för 

medlemsstaten vad gäller det resultat som ska uppnås, men medlemsstaten är fri att välja 

formen för detta. Sverige har ett dualistiskt synsätt, vilket innebär att direktiv måste 

implementeras i svensk lag för att vara gällande rätt. LOU bygger på de EU-rättsliga 

direktiven.24  

I den mån LOU inte kan ge ett tydligt svar på en rättsfråga, är alltså svenska domstolar 

skyldiga att göra en direktivkonform tolkning. En sådan tolkning innebär att svenska 

domstolar ska hämta ledning ur direktivtexten och EU-domstolens praxis. Detta gäller i den 

mån det finns tolkningsutrymme, domstolarna har ingen skyldighet att gå emot ordalydelsen 

av svensk lag.25  

                                                
22 Webley, 2010, s. 935. 
23 Sandgren, JT 1995/96, s. 1043 f. 
24 Asplund, m.fl., 2012, s. 11 ff. 
25 Se t.ex. mål 14/83, Von Colson, p. 26 och de förenade målen C-397-403/01 Pfeiffer, p. 113. 
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År 2014 antogs två nya direktiv om offentlig upphandling, som ersätter de gamla. 

Medlemsstaterna har till den 18 april 2016 på sig att implementera de nya direktiven.26 En 

omfattande lagrådsremiss behandlas för närvarande av lagrådet, och socialdepartementet har 

meddelat att Sverige inte kommer att hinna färdigt med lagstiftningen i tid. En preliminär 

bedömning är att den nya lagen om offentlig upphandling kan träda ikraft den 1 januari 2017. 

Detta är problematiskt eftersom det under en period kommer att vara osäkert vilka materiella 

regler som gäller. Enligt principen om direkt effekt27 kan Sverige vara tvungen att tillämpa, i 

vart fall vissa bestämmelser i, direktiven istället för nuvarande LOU. De materiella nyheterna 

i de nya direktiven och i lagrådsremissen kommer att behandlas löpande i uppsatsen där jag 

funnit det vara relevant. 

Något kan också här sägas om lagstiftningens syfte. Den EU-rättsliga regleringens syfte 

har redan redovisats i avsnitt 1.1, här kan dock tilläggas att även skattebetalarnas intresse av 

att myndigheter upphandlar på ett sunt sätt erkänns,28 och även intresset av att förhindra 

korruption.29 För svensk del har dock ytterligare syften med lagen nämnts. Överprövnings-

utredningen anser att syftet med lagstiftningen inte bara är att skydda leverantörerna från 

osakliga förfaranden från myndighetens sida, utan också att myndigheterna ska kunna 

tillhandahålla varor och tjänster till allmänheten.30 

 

2.2 Tillämpningsområde 
Som tidigare påpekats är LOU en förfarandelagstiftning. I 2:13 LOU definieras offentlig 

upphandling som de åtgärder myndigheten vidtar för att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal 

avseende varor, tjänster och byggentreprenader. Avtalet behöver inte handla om ett direkt 

köp, även andra former av betalningar såsom till exempel leasing och hyra omfattas av 

upphandlingslagstiftningen.31 Vidare definieras begreppet myndighet i 2:19 LOU som statliga 

och kommunala myndigheter, och enligt Falk vållar definitionen inga större 

tillämpningsproblem. 32  Med myndighet ska också jämställas beslutande församlingar i 

kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av sådana 

myndigheter, församlingar eller organ. En kommunal nämnd anses alltså vara en egen 

                                                
26 Direktiv 2014/24/EU, art. 90.1. 
27 Se mål 41-74, Van Duyn, p. 12. 
28 Punkt 122 i preambeln till direktiv 2014/24/EU. 
29 Europeiska Kommissionens arbetsdokument, Evaluation Report, Impact and Effectiveness of EU Public 

Procurement Legislation, s. 151. 
30 SOU 2015:12, s. 209. 
31 Sundstrand, 2013, s. 53. 
32 Falk, 2014, s. 133. 
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myndighet i upphandlingsrättslig mening.33 Offentligt styrda organ är enligt 2:12 LOU bolag 

och andra sammanslutningar som tillgodoser behov i det allmännas intresse, om behovet inte 

är industriellt eller kommersiellt, och till största del finansieras av staten eller en myndighet, 

kontrolleras av staten eller en myndighet, eller där staten eller en myndighet utsett mer än 

hälften av ledamöterna i styrelsen. Begreppsmässigt används upphandlande myndighet även 

för sådana offentligt styrda organ, trots att de inte egentligen är en myndighet.34  

En upphandling är påbörjad när myndigheten fattat beslut om vilket 

upphandlingsförfarande som ska användas, 35  och den är avslutad när ett giltigt kontrakt 

tecknats med en leverantör.36  

För att upphandlingen ska omfattas av direktivet krävs att värdet på kontraktet 

överstiger ett visst tröskelvärde. Tröskelvärdena fastställs av kommissionen, och tillkännages 

av regeringen i Svensk författningssamling. Tröskelvärdet för varor och tjänster enligt LOU 

är för närvarande 1 169 378 kr för statliga myndigheter och 1 806 427 kr för övriga 

upphandlande myndigheter.37 Om värdet på kontraktet understiger tröskelvärdet, och alltså 

därmed inte omfattas av direktivet, gäller ändå 15 kap. LOU, i vilket anges att flera regler i 

LOU även gäller denna form av upphandling. Lagstiftaren ansåg att det var en fördel om även 

upphandlingar som inte omfattas av direktivet följde i huvudsak samma bestämmelser.38 15 

kap. LOU omfattar också sådana så kallade B-tjänster som är delvis undantagna från 

direktivens tillämpningsområde, till exempel hälso- och sjukvårdstjänster. 39 

Om värdet på upphandlingen understiger 28 % av tröskelvärdet, kan UM använda sig av 

direktupphandling, vilket innebär att upphandlingen inte behöver konkurrensutsättas (15:3 2 

st. LOU). Även här gäller dock generalklausulen i 1:9 LOU.  

LOU innehåller också vissa bestämmelser om undantag från tillämpningsområdet. 

Inköp som omfattas av LUF eller lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet (LUFS) är undantagna enligt 1:3 och 1:3 a LOU. Tjänstekoncessioner är 

undantagna enligt 1:2 5 st. LOU. Vidare är vissa särskilda avtal som anges i 1:6 LOU, till 

exempel köp och hyra av fastigheter, anställningsavtal, m.m., undantagna eftersom det på 

grund av avtalens karaktär är mindre lämpligt att använda upphandlingsförfarandet.40  

 
                                                
33 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 201. 
34 Sundstrand, 2013, s. 55. 
35 Mål C-337/98, Kommissionen mot Frankrike, p 36. 
36 Sundstrand, 2013, s. 89. 
37 Tillkännagivande (2014:5) om tröskelvärden vid offentlig upphandling. 
38 Prop. 2009/10:180, s. 284. 
39 Asplund m.fl., s. 20. 
40 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 59, 69-72. 



15 
 

2.3 Generalklausulen 
I 1:9 LOU anges fem principer som den upphandlande enheten måste följa vid alla former av 

upphandling. Dessa är likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, öppenhets-

principen (nedan transparensprincipen), proportionalitetsprincipen och principen om 

ömsesidigt erkännande. Enligt förarbetena finns också en princip om affärsmässighet, som 

dock inte längre nämns i lagtexten eftersom den anses följa av de nämnda principerna.41  

 

2.3.1 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen innebär ett krav på UM att behandla alla leverantörer lika. UM 

måste alltså aktivt se till att alla leverantörer utvärderas efter samma krav och att 

bedömningarna är lika om förutsättningarna är lika. Om myndigheten skulle anta ett anbud 

som inte uppfyller ett krav, strider detta mot likabehandlingsprincipen eftersom det kan finnas 

andra leverantörer som på olika sätt rättat sig efter kravet. Antingen kan leverantörer lagt ner 

resurser på att uppfylla kravet, eller till och med avstått från att lämna anbud på grund av att 

de inte uppfyller kravet.42  

Asplund menar dock att myndigheten inte kan kompensera för naturliga 

konkurrenshinder, till exempel om en leverantör måste ta ut ett högre pris på grund av längre 

transportkostnader, men att denna gränsdragning inte alltid är enkel.43 

 

2.3.2 Transparensprincipen 
Transparensprincipen är delvis överlappande med likabehandlingsprincipen. Alla potentiella 

leverantörer ska ha tillgång till samma information, och informationen ska vara så pass tydlig 

att den normalt tolkas på samma sätt. Vidare beskriver Asplund transparensprincipen som 

bestående av offentlighet och öppenhet, tydlighet, förutsebarhet, konsekvent tillämpning och 

kontrollerbarhet.44 En av transparensprincipens huvudsakliga uppgifter är alltså att det ska 

vara möjligt att kontrollera att likabehandlingsprincipen iakttas.45 Transparensprincipen är 

således främst aktuell när information går ut till leverantörerna, och där är 

förfrågningsunderlaget ett av de viktigaste momenten. I RÅ 2002 ref. 50 uttalade 

Regeringsrätten (RR) 46  att även förfrågningsunderlag som inte är optimalt utformade får 

                                                
41 Prop. 2006/07:128, s. 156-157. 
42 Falk, 2014, s. 63 f. 
43 Asplund m.fl., 2012, s. 39. 
44 Asplund m.fl., 2012, s. 41. 
45 Hettne och Öberg, SvJT 2005, s. 208 f. 
46 Regeringsrätten heter numera Högsta förvaltningsdomstolen, och i uppsatsen används båda begreppen 

beroende på vilken tidsperiod som åsyftas. 
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godtas under förutsättning att inte de gemenskapsrättsliga principerna träds för när. I målet 

fann RR att såväl förfrågningsunderlaget som utvärderingsmodellen hade vissa brister, men 

att de inte var så pass otydliga och oförutsebara att det kunde anses strida mot LOU. Domen 

har kritiserats för att vara påfallande ytlig i förhållande till de upphandlingsrättsliga 

principerna.47 

 

2.3.3 Proportionalitetsprincipen 
Denna princip betyder att UM inte får ställa krav eller vidta andra åtgärder som är 

oproportionerliga i förhållande till det föremål som ska upphandlas. Krav som uppställs i 

förfrågningsunderlaget ska alltså vara knutna till upphandlingsföremålet och vara 

ändamålsenliga. Enligt Asplund är bedömningen om uppställda krav faller inom ramen för 

UM:s självbestämmanderätt eller är för långtgående i förhållande till proportionalitets-

principen ibland svår.48 

 Det anses även strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta ett anbud som inte 

uppfyller ett uppställt krav, om kravet är av oväsentlig betydelse för upphandlingen.49 

 

2.3.4 Icke-diskrimineringsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande 
Icke-diskrimineringsprincipen motsvarar likabehandlingsprincipen, men skyldigheten att 

iaktta den är istället negativ. UM får inte behandla leverantörer olika, varken på grund av 

nationalitet eller av andra orsaker. Enligt praxis från EU-domstolen får myndigheten t.ex. inte 

uppställa krav som endast nationella leverantörer kan uppfylla, eller som leverantörer från 

andra medlemsstater svårligen kan uppfylla.50 Principen om ömsesidigt erkännande innebär 

att medlemsstaterna måste acceptera certifikat och intyg utfärdade av andra medlemsstater, i 

den mån de motsvarar egna nationella sådana.51  

 

                                                
47 Hettne och Öberg, SvJT 2005, s. 220. Jfr Falk, 2014, s. 503, som anser att uttalandet väl fångar gränsen mellan 

det som är förenligt med direktivets och den svenska lagens syften, men även anser att kraven på 
förfrågningsunderlagets utformning således är mycket höga. 

48 Asplund m.fl., 2012, s. 42. 
49 Kammarrätten i Stockholms dom den 27 juni 2014 i mål nr 1547-14, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 20 

april 2015 i mål nr 652-15. HFD har meddelat prövningstillstånd över Kammarrätten i Sundsvalls dom, i mål 
nr 2691-15. 

50 Mål C-31/87, Beentjes, p. 30. 
51 Sundstrand, 2013, s. 27. 
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2.4 Förfaranden enligt LOU 
2.4.1 Öppet förfarande och selektivt förfarande 
Huvudförfarandena enligt LOU för upphandling över tröskelvärdena är öppet eller selektivt 

förfarande. Öppet förfarande innebär i korthet att ett förfrågningsunderlag upprättas, 

upphandlingen annonseras för att infordra anbud, skriftliga anbud lämnas och myndigheten 

kvalificerar, utvärderar och tilldelar kontrakt efter någon av tilldelningsgrunderna ”lägsta 

pris” eller ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”. Selektivt förfarande innebär att 

myndigheten annonserar för att infordra anbudsansökningar, varefter myndigheten gör ett 

urval bland leverantörerna innan fullständiga anbud hämtas in. Syftet är att förenkla processen 

t.ex. när det finns väldigt många potentiella leverantörer för en viss vara eller tjänst.52  

Det finns också en möjlighet att använda förhandlat förfarande med eller utan 

föregående annonsering. Denna möjlighet är dock subsidiär till det öppna eller selektiva 

förfarandet, och förutsättningarna i 4:2 eller 4:5 LOU måste vara uppfyllda. Även möjligheten 

att använda konkurrenspräglad dialog är subsidiär enligt 4:10 LOU, och får alltså endast 

användas om kontraktet är särskilt komplicerat och öppet eller selektivt förfarande inte är 

möjligt. 

 

2.4.2 Förenklat förfarande och urvalsförfarande 
Förenklat förfarande och urvalsförfarande motsvarar i stort öppet respektive selektivt 

förfarande. En viktig skillnad är dock att i det förenklade förfarandet finns en möjlighet för 

myndigheten att förhandla med en eller flera leverantörer. Dessa förfaranden kan användas 

om värdet på upphandlingen understiger tröskelvärdet eller om upphandlingen gäller B-

tjänster, d.v.s. upphandlingar enligt 15 kap. LOU. 

 

3  Överprövning av upphandling 
 

3.1 Allmänt om överprövning 
På upphandlingsrättens område finns också två direktiv som särskilt reglerar möjligheten till 

överprövning av upphandling, varav det ena gäller upphandling inom LOU:s område,53 och 

implementerats i 16 kap. LOU.54  De processuella reglerna om överprövning är dock till 

största del nationella, och faller inom ramen för medlemsstaternas självstyre. Direktiven är 

                                                
52 Sundstrand, 2013, s. 128-129. 
53 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för 

prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
54 Falk, 2014, s. 485. 
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alltså utformade på så sätt att de är bindande vad avser det resultat som ska uppnås, men 

lämnar ett i övrigt stort utrymme för medlemsstaten att närmare utforma de processuella 

reglerna.55 Utöver 16 kap. LOU tillämpas förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) och den 

övriga svenska lagstiftningen på processrättens område.56 

Inom den svenska rättsordningen uppvisar överprövning av offentlig upphandling vissa 

särdrag som gör att den inte utan vidare kan klassificeras som offentligrättslig eller 

civilrättslig. Å ena sidan fattar myndigheten ett beslut som påverkar enskilda, å andra sidan 

upprättas ett avtal mellan myndigheten och en leverantör. Lagstiftaren har uttalat att offentlig 

upphandling inte utgör myndighetsutövning, 57  men bland andra Warnling-Nerep och 

överprövningsutredningen förespråkar en något mer nyanserad bedömning, där både 

offentligrättsliga och civilrättsliga inslag erkänns.58 

 

3.2 Forum 
Enligt 16:5 LOU prövas en ansökan om överprövning av upphandling av den allmänna 

förvaltningsdomstol där UM har hemvist. Ansökan om överprövning av ett ramavtal görs till 

den förvaltningsrätt där inköpscentralen har hemvist, men vid förnyade 

konkurrensutsättningar enligt ett ramavtal, ska ansökan göras till den förvaltningsrätt där den 

myndighet som avropar har hemvist.59 Om myndigheten är ett statligt verk ska ansökningen 

prövas av förvaltningsdomstolen där huvudkontoret har hemvist.60 

Vid införlivandet av rättsmedelsdirektivet med anledning av Sveriges medlemskap i 

EU diskuterades om det var lämpligast att överprövningsmål skulle handläggas av 

förvaltningsdomstol eller allmän domstol. Innan upphandlings- och rättsmedelsdirektiven 

skulle införlivas, kunde offentliga upphandlingar endast prövas genom så kallat 

kommunalbesvär, vilket innebar att klagorätt endast tillkom kommunmedborgare, och att 

prövningen begränsades till om beslutet tillkommit i laga ordning. Lagstiftarens beslut blev 

att överprövning av upphandling och konkurrensskadeavgift prövas av allmän 

förvaltningsdomstol, men att frågor om skadestånd handläggs av allmän domstol.61  

                                                
55 Asplund m.fl., 2012, s. 35. 
56 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 668. 
57 Prop. 2006/07:128, s. 142 f. 
58 Warnling-Nerep, JT 2006/07, s. 398 ff och SOU 2015:12, s. 88. 
59 Asplund m.fl., 2012, s. 98 
60 Falk, 2014, s. 500. 
61 Prop. 1992/93:88, s. 46.  
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I enlighet med huvudregeln i förvaltningsdomstolar är förfarandet i domstolen oftast 

skriftligt. Det finns en möjlighet till muntlig förhandling enligt 9 § FPL, och Asplund menar 

att det med fördel kunde hållas fler muntliga förhandlingar i upphandlingsmål.62 

 

3.3 Talerätt 
Talerätt tillkommer enligt 16:4 LOU leverantörer. Begreppet leverantör definieras i 2:11 

LOU och ska tolkas extensivt.63 Leverantören måste inte ha lämnat ett anbud i den aktuella 

upphandlingen för att ha talerätt, det är tillräckligt att denne haft ett intresse av att göra det.64 

Asplund menar dock att de som endast är underleverantörer i en upphandling, det vill säga 

inte har möjlighet att ha en direkt avtalsrelation med UM, inte är att anse som leverantörer i 

LOU:s mening. 65  Leverantörens motpart är de myndigheter, kommuner och bolag som 

omfattas av LOU:s tillämpningsområde. En konsekvens av att endast leverantörer har talerätt, 

är att den allmänpreventiva funktionen, det vill säga beivrandet av felaktigheter från 

myndighetens sida, är leverantörernas ansvar.66 

I 16:4 LOU uppställs även ett krav på att leverantören ska anse sig ha lidit skada eller 

kunnat komma att lida skada för att ha talerätt. Denna bestämmelse är subjektiv, och utgår 

från leverantörens egen uppfattning. Det faktum att en leverantör ansöker om överprövning är 

således en presumtion för att denne anser sig ha lidit skada.67 Denna bestämmelse om talerätt 

kan jämföras med kravet i 16:6 LOU, där det anges att en leverantör måste ha lidit skada eller 

riskerat att lida skada, för att dennes talan ska kunna bifallas. För bifall till talan krävs alltså 

som huvudregel en objektiv skada eller skaderisk. Ett undantag till objektiv skada gäller dock 

om talan är en ogiltighetsprövning på grund av en otillåten direktupphandling, enligt 16:13 1 

st LOU, då det ansetts att varje leverantör på marknaden potentiellt lider skada av sådana 

otillåtna direktupphandlingar.68 

 

                                                
62 Asplund m.fl., 2012, s. 132. 
63 Asplund m.fl., 2012, s. 81. 
64 Mål C-26/03, Stadt Halle, p. 40. 
65 Asplund m.fl., 2012, s. 103. 
66 Konkurrensverkets rapport 2009:4, s. 64. Jag bortser i uppsatsen från KKV:s möjlighet att ansöka om 

upphandlingsskadeavgift. 
67 Asplund m.fl., 2012, s. 103. 
68 Se Rosén Andersson, m.fl., 2015, s. 753 som hänvisar till prop. 2009/10:180 s. 360, dock anser jag ej att detta 

klart framgår av den källan.  
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3.4 Överklagbarhet 
3.4.1 Avtalsspärr 
När UM har fattat sitt tilldelningsbeslut och underrättat de leverantörer som deltagit i 

upphandlingen om beslutet och skälen för det, inträder en avtalsspärr. Avtalsspärren innebär 

att UM inte får teckna avtal med den leverantör som valts förrän tio dagar passerat (16:1 

LOU). Syftet med bestämmelsen är att de leverantörer som inte tilldelats kontraktet ska ha 

möjlighet att ansöka om överprövning innan myndigheten är bunden av ett avtal.69 Tidsfristen 

för en leverantör att ansöka om överprövning är densamma som avtalsspärren, enligt 16:11 

LOU. När en ansökning om överprövning av upphandling inkommer till förvaltningsrätt, 

inträder automatiskt en förlängd avtalsspärr enligt 16:6 LOU, som innebär att myndigheten 

inte får teckna avtal förrän tidigast tio dagar efter förvaltningsrättens dom i målet meddelats.  

 

3.4.2 Beslut 
Alla beslut av UM som fattas under upphandlingsförfarandet är överprövningsbara.70 ”Beslut” 

ska tolkas i vid mening, så att även alla åtgärder som vidtas och som kan ha rättslig verkan, 

omfattas. Detta gäller även myndighetens beslut att inte använda sig av något formellt 

förfarande vid inköp. Det första beslutet som kan överprövas är alltså myndighetens beslut att 

ett kontrakt inte faller inom LOU:s tillämpningsområde och därmed inte behöver upphandlas 

enligt LOU.71  

Ett beslut av UM att avbryta en upphandling är överklagbart. I svensk praxis hade i RÅ 

2001 ref. 18 slagits fast att ett sådant beslut inte var möjligt att överpröva, men efter praxis 

från EU-domstolen i mål C-92/00 Hospital Ingenieure ändrades även svensk praxis i RÅ 

2005 ref. 62, och numera framgår det av 16:12 LOU att ett avbrytandebeslut är 

överprövningsbart. Om UM inte haft sakliga skäl för avbrytandet, ska domstolen besluta att 

upphandlingen ska fortsätta.  

När avtal har tecknats i enlighet med tilldelningsbeslutet kan upphandlingen inte längre 

överprövas, enligt 16:6 2 st. LOU. Ett avtalstecknande i strid med t.ex. avtalsspärren är inte 

automatiskt ogiltigt,72 men leverantörerna kan i vissa fall föra talan om avtalets ogiltighet, 

enligt 16:4 2 p LOU. Om domstolen beslutar att ett avtal är ogiltigt, medför detta också att ett 

eventuellt tilldelningsbeslut som föregått avtalet är ogiltigt.73 Att ogiltigförklara ett avtal är 

                                                
69 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 661. 
70 Prop. 2009/10:180 s. 98. 
71 Mål C-26/03, Stadt Halle, p. 33. 
72 Falk, 2014, s. 486. 
73 Prop. 2009/10:180, s. 150-151 och 362. 
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dock en ingripande åtgärd, då avtalet blir civilrättsligt ogiltigt och prestationerna ska återgå. 

Det påverkar dels den leverantör som avtal tecknats med, dels allmänheten, om föremålet för 

avtalet är viktiga samhällstjänster.74 

 

3.5 Domstolens befogenhet 
3.5.1 Åberopsbörda och rättsföljder 
I mål om överprövning av offentlig upphandling har RR fastställt att parterna har 

åberopsbördan.75 Det innebär att domstolen i princip endast kan pröva det part har åberopat 

till stöd för sin talan. Ur denna aspekt uppvisar överprövningar av upphandlingar vissa 

likheter med förfarandet i allmän domstol och dispositiva tvistemål. Det är dock inte tillåtet 

att parterna förlikas. Istället kan myndigheten medge omständigheterna som sökanden 

grundar sin talan på, i vilket fall domstolen närmast formellt förordnar den rättsföljd som 

parterna är överens om. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i HFD 2013 ref. 5 ska 

domstolen i princip inte bedöma upphandlingens materiella resultat, utan endast frågan om 

myndigheten förfarit formellt korrekt och iakttagit upphandlingsprinciperna och 

förfarandereglerna i LOU.  

De rättsföljder som domstolen kan besluta om är enligt 16:6 LOU att avslå 

leverantörens ansökan, begära att UM rättar det beslut som överprövats, eller besluta att 

upphandlingen måste göras om. För att besluta om rättelse eller att upphandlingen ska göras 

om, krävs att UM brutit mot någon bestämmelse i LOU. Detta innebär att sökande måste visa 

att myndigheten åsidosatt någon av de grundläggande principerna i 1:9 LOU, eller någon av 

de formella förfarandereglerna i de övriga delarna av LOU. Ett avslag på ansökan innebär inte 

alltid att upphandlingen har genomförts korrekt, utan det kan istället vara så att sökande inte 

åberopat ”rätt” grund, eller att sökanden inte lidit skada av det aktuella beslutet. Ett beslut om 

att upphandlingen måste göras om är aktuellt när bristen hör till det konkurrensuppsökande 

skedet av upphandlingen, d.v.s. en brist i t.ex. annonsering eller förfrågningsunderlaget. 

Eftersom en sådan brist kan ha hindrat leverantörer från att över huvud taget lämna anbud 

måste upphandlingen tas om från början. Om istället bristen är hänförlig till ett senare skede 

av upphandlingen, vid kvalificeringen av anbud eller utvärderingen, anses bristen oftast kunna 

läkas genom att det felaktiga beslutet rättas.76  

 

                                                
74 SOU 2015:12, s. 140. 
75 RÅ 2009 ref. 69. 
76 Falk, 2014, s. 505. 



22 
 

3.5.2 Det konkurrensuppsökande skedet, kvalificering och utvärdering 
För att bättre förstå vilken rättsföljd som är aktuell, kan det vara lämpligt att dela upp 

upphandlingsförfarandet i tre delar. Den första delen, det konkurrensuppsökande skedet, är 

tiden fram tills sista tidpunkten för anbudsinlämnande. Detta inkluderar alla åtgärder som 

vidtas av myndigheten, till exempel annonsering, uppställande av krav i 

förfrågningsunderlaget, ytterligare information som går ut till leverantörerna, m.m..77  Om 

myndigheten brister i något hänseende under denna period, bör upphandlingen göras om, 

eftersom misstaget kan ha påverkat leverantörernas sätt att utforma anbuden, eller orsakat att 

en leverantör helt avstått från att lämna anbud. 

Efter tidpunkten för sista anbudsinlämnande börjar den andra delen, 

kvalificeringsfasen. Under denna fas utreder myndigheten vilka anbud som kan tas upp till 

utvärdering, och vilka som ska förkastas. Anbud ska förkastas om de inte uppfyller kraven i 

10:1 LOU, eller om de inte uppfyller de krav som myndigheten valt att ställa i 

förfrågningsunderlaget. Dessa senare krav kallas ska-krav, för att betona att de är 

obligatoriska, de ska vara uppfyllda. De kan gälla krav på leverantören i form av t.ex. 

ekonomisk kapacitet, eller krav på föremålet som ska upphandlas, t.ex. att ett bord ska vara 

höj- och sänkbart. Att kvalificera ett anbud som inte uppfyller de ska-krav som ställts upp, 

strider mot likabehandlingsprincipen.78 Efter kvalificeringsfasen inträder slutligen den tredje 

fasen, utvärderingsfasen. Under denna fas utvärderas anbuden efter de kriterier som ställts 

upp i förfrågningsunderlaget, och myndigheten fattar ett tilldelningsbeslut i enlighet med det 

anbud som har lägsta pris, eller är ekonomiskt mest fördelaktigt. Om utvärderingsgrunden är 

lägsta pris, är utvärderingsfasen i princip obefintlig, då det redan vid kvalificeringen enkelt 

torde framgå vilken leverantör som offererat lägst pris.79 Vid myndighetens överträdelse av 

reglerna när det gäller kvalificering och tilldelning, är det i allmänhet tillräckligt att domstolen 

förordnar om rättelse. Felet har här inte påverkat leverantörernas möjlighet att lämna in ett 

konkurrenskraftigt anbud, och i och med att rättelse är en mindre ingripande åtgärd är den att 

föredra i den mån det är möjligt.80 

 

3.5.3 Sökandes yrkanden och grunder 
Enligt RÅ 2005 ref. 47 är domstolen inte bunden av sökandes yrkande. Även om sökande 

yrkar rättelse, men anför sådana omständigheter som är att hänföra till ett fel i det 

                                                
77 Asplund m.fl., 2012, s. 189 f.  
78 Mål C-243/89, Kommissionen mot Danmark, p 37-43. 
79 Asplund m.fl., 2012, s. 203 ff. 
80 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 703. 
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konkurrensuppsökande skedet, kan alltså (och bör!) domstolen besluta att upphandlingen ska 

göras om. I övrigt är dock, som nämnts ovan, domstolen bunden av de grunder och 

omständigheter som parterna åberopar för sin talan, enligt RÅ 2009 ref. 69. Det måste också 

framgå av ansökan vilket beslut som leverantören menar fattats i strid med LOU.81 Enligt 

HFD 2012 ref. 2 har vidare sökanden inte rätt att föra talan mot domstolens val av åtgärd, om 

denne fått bifall till sin ansökan genom att domstolen beslutat antingen om rättelse eller att 

upphandlingen ska göras om, även om sökande yrkat den andra rättsföljden.  

 

3.5.4 Bevisbörda 
Varken i direktiven eller den svenska lagtexten framgår vilken part som har bevisbördan för 

att myndigheten handlat i strid med LOU. Inte heller finns det något prejudikat från HFD. 

Frågan har dock behandlats i kammarrättspraxis, där bevisbördan har lagts på den sökande 

leverantören.82 Rosén Andersson menar också att bevisbördan ligger på leverantören, men 

anser att ett alltför högt uppställt beviskrav på leverantören i vissa fall kan strida mot EU-

rättens krav på en effektiv rättslig prövning.83 Vidare ankommer det också på leverantören att 

visa att denne lidit eller riskerat att lida skada på grund av det felaktiga beslutet, enligt HFD 

2013 ref. 53. 

 

3.6 Övriga processuella frågor 
3.6.1 Res judicata 
Att en leverantör ansöker om överprövning av ett beslut, hindrar inte att en annan leverantör 

ansöker om överprövning av samma beslut eller annat beslut i samma upphandling, så länge 

de båda uppfyller förutsättningarna för talerätt. Eftersom leverantörerna är olika parter anses 

principen om res judicata inte vara tillämplig. Asplund menar dock att det följer av HFD 2011 

ref. 29 och HFD 2011 not 64 att om en leverantör beretts tillfälle att yttra sig i ett 

överprövningsmål som tredje part, och i det målet uteslutits ur upphandlingen, torde det 

föreligga res judicata om denne leverantör vill överpröva ett senare beslut av UM som 

verkställer den första domen. Om den ursprunglige vinnande anbudsgivaren däremot inte fått 

yttra sig, får denne ansöka om överprövning av det nya tilldelningsbeslutet. 84  

 

                                                
81 Falk, 2014, s. 503. 
82 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborgs dom den 4 april 2014 i mål nr 6092-13. 
83 Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 700. 
84 Asplund m.fl., 2012, s. 110 f.  
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3.6.2 Mål om överprövning och skyndsamhet 
Enligt art. 1.1 i rättsmedelsdirektivet ska mål om offentlig upphandling hanteras skyndsamt. I 

förarbetena till LOU anses överprövningsmål vara av brådskande karaktär. Ofta är anbuden 

tidsbegränsade, och ofta finns det skäl att anta att UM har ett behov av att upphandlingen blir 

klar. 85 Enligt förvaltningsrättens arbetsordningar ska överprövningar av upphandlingar 

behandlas som förtursmål.86 Överprövningsutredningen har nyligen föreslagit att en tidsfrist 

på 90 dagar ska införas gällande förvaltningsrättens handläggning av mål om överprövning. 

En lång handläggningstid medför betydande samhällskostnader, i form av kostnader för 

domstolens handläggning, kostnader för myndigheten och för leverantörerna i och med att 

upphandlingen fördröjs.87  

 

3.6.3 Rättegångskostnader 
Enligt principerna för mål i allmänna förvaltningsdomstolar svarar parterna för sina egna 

rättegångskostnader. Vissa undantag till denna princip finns, men inte för mål om 

överprövning. Lagstiftaren har tidigare tagit ställning till att det är lämpligt att vardera part 

bär sina egna kostnader i mål om överprövning. 88  Enligt NJA 2013 s. 762 kan dock 

leverantörernas processkostnader ersättas som allmänt skadestånd, om leverantören vunnit 

bifall i en tidigare överprövning. Den senaste överprövningsutredningen avfärdar både att 

införa ansökningsavgifter och regler om att tappande part ska ersätta motpartens 

processkostnader. Den anser att ansökningsavgifter skulle visserligen få en avhållande effekt 

på okynnesöverprövningar, men även på befogade ansökningar, framförallt vad gäller 

småföretagare, och att förvaltningsrättsliga principer och rättssäkerhetsskäl talar mot ett 

införande av ansökningsavgifter.89 Likande argument gäller vid processkostnader, att det är 

främst resurssvaga leverantörer som skulle avskräckas från att ansöka om överprövning.90 

Vidare föreslår överprövningsutredningen en bestämmelse i LOU som anger att 

processkostnader inte utgör ersättningsgill skada, vilket alltså skulle innebära att prejudikatet i 

NJA 2013 s. 762 skulle vara överspelat. Utredningen menar att det är mindre lämpligt att det 

finns möjlighet att få ersättning för rättegångskostnader såsom skadestånd, eftersom 

överprövningsmål har karaktären av en offentligrättslig överprövning, och att en möjlighet till 

                                                
85 Prop. 1996/97:133 s. 49, prop. 2008/09:29 s. 112. 
86 SOU 2010:44, s. 182. 
87 SOU 2015:12 s. 183. 
88 SOU 2013:12, s. 346 f. 
89 SOU 2015:12, s. 76 och 108 f. 
90 SOU 2015:12, s. 121 f. 
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skadestånd för processkostnader i allmän domstol skulle verka processdrivande. 91 

Utredningen menar också att den föreslagna lagändringen skulle återställa balansen mellan 

parterna.92 

 

4 Resultat 
 

4.1 Inledning 
Problemen som uppstår när ett stort antal upphandlingar överprövas är flera. Några exempel 

är långa handläggningstider, att det skapas en allmän osäkerhet i processen för både 

myndigheter och leverantörer och att det faktum att en upphandling oftast stoppas när en 

ansökan om överprövning görs kan leda till att myndigheter får svårt att leverera 

allmännyttiga varor och tjänster.93 

Frågan är då vad som orsakar det stora antalet överprövningar. Nedan redovisas en 

tabell över resultatet av den empiriska undersökningen. För jämförelse kan nämnas att i 

KKV:s rapport från 2007 hade ca 31 % av överprövningarna bifallits. Enligt KKV:s statistik 

från 2015 hade ca 25 % av ansökningarna bifallits. Enligt min undersökning har ca 20 % 

bifallits, men statistiskt sett finns det en viktig skillnad mellan undersökningarna. Jag har inte 

utrett antal mål, utan antal grunder. Flera mål förekommer alltså i flera kategorier för grunder 

(jämför 157 st mål mot 210 st grunder). Med hänsyn till att det förekommer fall där sökanden 

åberopat flera grunder, men endast fått bifall till en, finns det alltså, utifrån denna aspekt, 

ingen indikation på att mitt material inte skulle kunna vara representativt, även om jag inte 

heller gör anspråk på representativitet. Ytterligare en skillnad mellan rapporterna och den 

tabell som redovisas nedan, är att KKV:s rapporter räknat målnummer. Det händer att 

myndigheter samordnar upphandlingar, vilket kan innebära att en och samma överprövning 

skapar ett stort antal målnummer, ett för varje motpart. Detta har jag dock inte tagit hänsyn till 

i min statistik, utan grunderna har redovisats som en trots flera målnummer, om den handlagts 

i samma mål. Det förekommer visserligen att mål gäller samma upphandling i mitt material 

också, men då är anledningen den att det är olika sökande leverantörer, och då har självklart 

varje mål haft ett eget målnummer och egna grunder för talan. 

 

                                                
91 SOU 2015:12, s. 121 f. 
92 SOU 2015:12, s. 209.  
93 SOU 2013:12, s. 341. 
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4.2 Tabell 
Tabellen redovisar sökandes grund för talan i kolumnen längst till vänster, kolumn 1. Kolumn 

2 visar det totala antalet ansökningar om överprövning på ifrågavarande grund. Efter det följer 

kolumn 3, 4 och 5 som anger domstolens förordnanden i målen. Slutligen visar kolumn 6 i hur 

många mål myndigheten medgivit sökandes talan. Efter tabellen kommer varje grund att 

behandlas och analyseras i ett eget avsnitt, i samma ordningsföljd som i tabellen, vilket 

förhoppningsvis förenklar för läsaren.  

 

Tabell 1.1 

Grund: Ansökan om 

överprövning: 

Domslut 

rättelse: 

Domslut 

göras om 

Domslut 

avslås 

Yrkande 

medges 

Ska-krav (kapacitet) 58 10 - 48 - 

Ska-krav (produkt) 26 2 - 24 - 

Ska-krav (formella 

fel) 

24 4 1 19 - 

Fel i 

förfrågningsunderlaget 

38 2 8 26 2 

Fel i utvärderingen 22 5 1 16 - 

Överprövning av 

avbrytandebeslut 

8 1 - 7 - 

Onormalt låga priser 5 - - 5 - 

Komplettering/rättelse 9 - - 9 - 

Otillåten reservation 3 1 - 2 - 

Förfarandefel 8 1 2 5 - 

Övriga grunder 10 2 - 8 - 

TOTALT 211 28 12 169 2 

 

 

4.3 Ska-krav 
Den vanligast förekommande grunden inom materialet har gällt uppfyllande eller icke-

uppfyllande av ska-krav. Som nämnts tidigare är det etablerat i EU-domstolens praxis att en 

myndighet inte får utvärdera ett anbud som inte uppfyller ska-kraven, eftersom det strider mot 

likabehandlingsprincipen. 
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Ska-kraven har delats upp i tre kategorier beroende på dess karaktär. Den första 

kategorin, ska-krav angående leverantörens kapacitet, hänför sig till krav som myndigheten 

ställer på leverantören. Det kan gälla att leverantören ska ha en viss omsättning, en viss rating 

hos ett kreditinstitut, eller att leverantören ska visa att denne besitter den kompetens som 

krävs för genomföra upphandlingskontraktet. Den andra kategorin gäller krav som ställs på 

föremålet för upphandling, vilket jag valt att kalla produktkrav även i de fall det gäller 

upphandling av en tjänst. Den sista kategorin gäller formella krav. Det kan vara till exempel 

att myndigheten ställt upp krav på underskrift, att en prisuppgift ska lämnas på ett visst sätt, 

eller att annan uppgift ska lämnas.  

Det har inte alltid varit helt enkelt att avgöra vilken kategori ska-kraven hänför sig till. 

En del krav har rört formella uppgifter angående en produkt, eller krav på att leverantören kan 

erbjuda en viss kvalité på en tjänst. Jag har efter bästa förmåga gjort avvägningar och bedömt 

vilket inslag som dominerar, och hänfört målen till den grunden. Enligt EU-domstolens dom i 

mål C-532/06 Lianakis, får kvalificeringskriterier och tilldelningskriterier (utvärderings-

kriterier) inte sammanblandas. Krav som som riktar sig mot leverantörens förmåga att utföra 

uppdraget utgör kvalificeringskriterier, medan utvärderingskriterier ska användas för att 

fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Målet har föranlett vissa 

tillämpningssvårigheter. 94  Svårigheterna gäller främst att även sådana kriterier som kan 

användas för att kvalificera leverantörens förmåga, t.ex. egenskaper och erfarenheter hos 

personalen som ska utföra uppdraget, i vissa fall kan erbjuda ett sådant mervärde att det bör 

kunna utvärderas inom ramen för kvalité på föremålet för upphandling. Enligt art. 67.2 b i det 

nya upphandlingsdirektivet och EU-domstolens dom i mål C-601/13 Ambisig kan 

kvalifikationer och erfarenhet på personalen användas som utvärderingskriterier, om dessa har 

ett tillräckligt samband med kvaliteten på upphandlingsföremålet. I synnerhet kan sådant 

samband föreligga om föremålet för upphandling är intellektuella tjänster. 95  Dessa 

gränsdragningar har i vissa fall inneburit att jag behövt göra en bedömning om en talan 

grundar sig på ett ska-krav, eller ett utvärderingskriterium, se vidare avsnitt 4.5. 

Nedanstående tabell är en närmare redovisning om fördelningen mellan ansökningar om 

överprövning av leverantörer som uteslutits ur upphandlingen och anser att de borde 

kvalificerats, och leverantörer vars anbud kvalificerats men anser att vinnande anbud bör 

förkastas. Den gäller dock endast mål som grundats på ska-kraven. 

 

                                                
94 Asplund m.fl., 2012, s. 201 f.  
95 Mål C-601/13, Ambisig, p. 32-35. 
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Tabell 1.2 

Grund: Yrkande att vinnande 

anbud bör förkastas 

Yrkande att eget anbud 

bör kvalificeras 

Båda 

Ska-krav (kapacitet) Rättelse: 7 

Avslås: 23 

Rättelse: 3 

Avslås: 21 

Rättelse: - 

Avslås: 4 

Ska-krav (produkt) Rättelse: 2 

Avslås: 13 

Rättelse: - 

Avslås: 9 

Rättelse: - 

Avslås: 2 

Ska-krav (formella) 

 

Rättelse: 5 

Avslås: 17 

Rättelse: - 

Avslås: 2 

Rättelse: - 

Avslås: - 

 

 

4.3.1 Kapacitetskrav 
Detta avsnitt behandlar alltså de fall där sökanden grundat sin talan på att ett ska-krav 

angående leverantörens kapacitet är uppfyllt alternativt inte uppfyllt. Vanliga krav som 

uppställts på leverantörerna har varit att anbudsgivare ska uppfylla en viss riskklass hos UC, 

att referenser ska visas, att anbudet ska innehålla en beskrivning av företaget, dess policys 

eller liknande, samt att underleverantörer ska anges. Av totalt 57 mål har tio fått rättelse. Tre 

av dessa har varit att en leverantör fått sitt eget anbud upptaget för utvärdering, sju har varit 

att sökande leverantör visat att den vinnande leverantörens anbud borde ha förkastats. I övrigt 

kan ur tabell 1.2 ovan utläsas att fördelningen mellan överprövningar av leverantörer som 

antagits respektive uteslutits är jämnt fördelat. Enligt KKV:s rapport var ca 31 % av 

överprövningarna baserade på ska-krav angående leverantörens kapacitet, och sökande 

leverantör erhöll bifall i ca 15 % av dessa.96 Resultatet av min undersökning visar således inte 

på någon större förändring i denna del.  

 

4.3.1.1 Krav på viss klassificering av kreditvärderingsinstitut 
Åtta mål har specifikt behandlat frågan om att myndigheten ställt upp krav på att leverantören 

ska inneha en viss lägsta riskklass enligt UC eller annat kreditvärderingsinstitut. I alla utom 

ett har talan varit att sökande leverantör yrkat att deras eget anbud inte ska förkastas, och 

yrkandet har konsekvent avslagits av domstolarna.  

I målen har myndigheten generellt ansetts ha ett eget bedömningsutrymme, både vad 

gäller lämpligheten av det uppställda kravet, och frågan om kravet är uppfyllt eller inte. I mål 

                                                
96 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 63. 
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2375-15 avslogs sökandes yrkande att vinnande anbud skulle uteslutas eftersom detta inte 

uppfyllde kravet på Business Check rating 5. Möjlighet fanns dock att lämna förklaring till 

varför klassen inte uppfylldes, samt visa på annat sätt att ekonomisk kapacitet förelåg. 

Myndigheten hade här accepterat vinnande leverantörs förklaring, och domstolen ansåg inte 

att myndigheten förfarit godtyckligt. Detta kan jämföras med mål 512-15, där 

omständigheterna var sådana att det var sökandes förklaring till varför bolaget inte uppfyllde 

UC:s riskklass som inte accepterats av myndigheten. Inte heller här ändrade domstolen 

myndighetens bedömning. Mål 4095-15 är här också intressant, då både sökande leverantör 

och den vinnande leverantören ombetts förklara varför de inte uppfyllde kravet på lägsta 

riskklass, vilket de gjorde genom att bifoga varsin årsredovisning. Vinnande leverantör ansågs 

utifrån årsredovisningen ha tillräcklig ekonomisk kapacitet, medan sökande leverantör ansågs 

inte ha det. Domstolen bedömde att myndigheten inte agerat i strid med 

likabehandlingsprincipen. 

I målen har flera sökanden gjort gällande att de uppfyller en viss klass hos ett annat 

kreditvärderingsinstitut än det som myndigheten efterfrågat. Detta har inte accepterats av 

domstolarna (se t.ex. mål 1723-15). Krav på lägsta riskklass hos UC har av myndigheterna 

förenats med ett villkor att sökande kan visa ekonomisk kapacitet på annat likvärdigt sätt, och 

kravet är därmed proportionerligt. Likvärdighetsvillkoret ger dock myndigheten ett visst 

bedömningsutrymme, som domstolarna enligt min mening ogärna inskränker. Det är i vart fall 

inte tillräckligt för leverantörerna att vid ett krav på lägsta riskklass hos UC endast hänvisa till 

en klassificering hos ett annat institut för att bevisa likvärdighet.97  Det krävs något mer 

konkret för att leverantörerna ska ha visat sin ekonomiska kapacitet, exempelvis en 

årsredovisning med uppgifter om soliditet och likviditet som är godtagbara.  

I några av målen har sökande även gjort gällande att kravet på en lägsta riskklass 

stridit mot proportionalitetsprincipen. Mål 10406-15 gällde om det var proportionerligt att 

kräva riskklass 4 istället för 3, och med hänsyn till föremålet för upphandlingen stred kravet 

inte mot proportionalitetsprincipen. Även i mål  1723-15 prövades kravet mot 

proportionalitetsprincipen, men eftersom kravet innehöll ett alternativt sätt att visa ekonomisk 

kapacitet, avslog domstolen ansökan. 

Som nämnt har nästan alla mål gällt att sökande leverantör ansett sig uppfylla kraven. 

Att uppställa ett krav på en lägsta riskklass enligt UC är förenligt med 11:2 LOU, vilket 

                                                
97 Vilket också är förenligt med kammarrättspraxis, se Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 december 2015 i 

mål nr 4845-15. 
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fastställts i RÅ 2005 ref. 47 och kammarrättspraxis.98 Att leverantörer trots detta väljer att 

ansöka om överprövning kan indikera att leverantörerna anser att det kravet inte uppfyller sitt 

syfte. Enligt lagrådsremissen kommer formuleringen av 11:2 förändras i den nya lagen, och 

enligt min mening är det oklart om regeringen anser att det fortfarande kommer att vara 

tillåtet att uppställa krav på lägsta riskklass enligt ett kreditvärderingsinstitut.99 Frågan handlar 

främst om huruvida del 1 av bilaga XII till det nya LOU-direktivet är uttömmande vad gäller 

de bevismedel som är tillåtna angående en leverantörs ekonomiska kapacitet. En klassning 

enligt ett kreditvärderingsinstitut är ej nämnt som tillåtet bevismedel. 

 

4.3.1.2 Krav på referenser 
I tio stycken mål har frågan om uppfyllande eller inte uppfyllande av krav på referenser varit 

huvudfrågan.100 Huvudsakligen har överprövningen avsett om vinnande leverantör borde ha 

uteslutits. I mål 5992-15 och mål 11537-15 var det dock sökandes eget anbud som uteslutits. 

Mål 5992-15 återkommer i avsnitt 5.3 nedan. Mål 11537-15 gällde frågan om hur ett krav på 

referenser från ”olika uppdrag” skulle tolkas. Sökande leverantör hade angett referenser från 

två olika uppdragsgivare, men uppdragen var utförda på samma boende för ensamkommande 

barn, och myndigheten hade uteslutit anbudet. Domstolen bedömde dock att sökande 

leverantör uppfyllt kravet på olika uppdrag, och att om det hade varit av vikt för UM att 

uppdragen varit utförda på olika platser, borde detta särskilt angivits i anslutning till kravet i 

förfrågningsunderlaget. I det andra målet där talan bifallits, som gällde vinnande leverantörs 

anbud, mål 16948-15, bestred myndigheten inte talan och domstolen beslutade om rättelse. 

De övriga målen i denna kategori har avslagits.  

Mål 2552-15 E innehåller en utförlig argumentation kring hur ett krav på referenser 

ska tolkas. Sökanden anförde dels att endast en av vinnande anbuds referenser uppfyllde 

kraven, dels att vinnande leverantör endast varit underleverantör till en av referenserna. 

Domstolen bedömde dock bland annat att referenserna kunde läggas samman för att uppnå 

kraven och avslog yrkandet. Även mål 1457-15 E gällde om vinnande leverantör kunde anses 

ha uppfyllt kraven på referenser. Vinnande anbudsgivare hade lämnat referenser som 

”nyetablerad verksamhet”, och därmed angett referenser för en person i ledningen istället för 

hela företaget. Sökande leverantör menade att det vinnande bolaget varit verksamt på området 

                                                
98 Kammarrätten i Stockholms dom den 29 januari 2015 i mål 4855-15 och kammarrätten i Göteborgs dom den 

21 september 2012 i mål nr 3229-12. 
99 Lagrådsremissen, s. 691 och s. 945. 
100 Fler mål har behandlat frågan, men inte tagits upp här eftersom det inte varit huvudfrågan i målet, se som 

exempel mål 1745-15. 
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i åtta år, och borde ha skaffat sig den erfarenhet som krävdes. Domstolen ansåg att eftersom 

det vinnande bolaget inte nådde upp till de krav på referenserna som krävdes, var 

verksamheten att anse som nyetablerad och det fick godtas att bolaget lämnat referenser på 

sättet som gjorts. I mål 1090-15 hävdade sökanden att referenskravet var oproportionerligt 

högt ställt, men domstolen ansåg att LOU inte hindrar att UM ställer höga krav om det är 

motiverat utifrån föremålet för upphandlingen. Mål 12741-15 är omfattande och visar på ett 

flertal omständigheter där myndigheten ansetts förfara felaktigt vid referensbedömningen. 

Sökandes anbud hade förkastats, rätteligen enligt domstolen. Fyra andra leverantörer hade 

kvalificerats trots att deras referenser av domstolen bedömdes inte uppfylla kraven. Dock 

avslogs ansökan, då det funnits en rätteligen kvalificerad leverantör, och därmed hade 

sökanden inte lidit skada.  

Som nämnt är det huvudsakligen så att de sökande leverantörerna menar att vinnande 

anbud inte uppfyller referenskraven. Domstolarna ger dock i allmänhet myndigheterna ett 

stort utrymme för bedömning.  

 

4.3.1.3 Krav på underleverantörer 
Dessa mål har gällt situationen då myndigheten ställt krav på att leverantören ska ange eller 

intyga vilka underleverantörer, konsulter eller vilken personal som ska användas för att 

fullgöra uppdraget. I 13 mål har detta varit den huvudsakliga frågan. Fem yrkanden har gällt 

att sökandes eget anbud inte borde uteslutits, varav två bifallits. Åtta yrkanden har gällt att 

vinnande leverantör borde ha uteslutits, varav tre har bifallits. 

I de två mål domstolen beslutade om rättelse eftersom sökandes anbud inte borde ha 

uteslutits, gällde ska-kraven personalfrågor. I mål 2328-15 hade sökandes anbud förkastats 

eftersom UM ansåg att de offererade eldriftsansvarige och projektledare inte kunde inställa 

sig inom tre timmar, då de bodde för långt bort. Domstolen bedömde dock att något sådant 

krav inte kunde utläsas ur förfrågningsunderlaget, och att UM därmed åsidosatt 

likabehandlingsprincipen då de förkastat sökandes anbud. I mål 4974-15 var inte annat visat 

än att sökande hade bifogat en förteckning över personal, och därmed uppfyllt kravet.  

I mål 3476-15 hade vinnande anbud inte namngett de underleverantörer som 

eventuellt skulle användas, och domstolen beslöt om rättelse i så måtto att myndigheten var 

skyldig att undersöka om vinnande leverantör skulle utföra uppdraget självt, eller använda sig 

av underleverantörer. I mål 13886-15 ansökte leverantören om överprövning och yrkade att 

vinnande anbud skulle förkastas, eftersom vinnande leverantör offererat en konsult som 

sökande hävdade inte var anställd av vinnande leverantör. Ansökan avslogs. Utgången i detta 
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mål anser jag avviker något från de övriga målen. Myndigheten har visserligen ingen plikt att 

undersöka om uppgifterna i ett anbud är riktiga, om det inte föreligger omständigheter som 

ger anledning att misstänka att de inte stämmer. Enligt kammarrättspraxis är dock 

myndigheten skyldig att beakta omständigheter som blivit kända först i 

överprövningsprocessen.101 I detta fall anser jag att sökanden anför så pass komprometterande 

omständigheter att det inte hade varit orimligt att anse att myndigheten var skyldig att vidta 

rättelse och i vart fall undersöka om uppgiften i anbudet var riktig. Detta hade också varit mer 

förenligt med bl.a. mål 3476-15 som nämndes ovan.  

Ytterligare exempel på när talan avslagits, är följande mål. I mål 2640-15 yrkade 

sökande att vinnande anbud skulle förkastas, eftersom det inte innehöll uppgifter om bolag 

som skulle vara underentreprenörer eller samverkande parter. Domstolen bedömde att trots att 

de andra bolagens fordon skulle användas, var de inte att anse som underentreprenörer eller 

samverkande parter i den mening som avsetts i förfrågningsunderlaget, varför talan avslogs. I 

mål 1221-15 skulle i anbudet dels bifogas ett cv för den offererade biträdande juristen, dels 

skulle ifrågavarande jurist ha erfarenhet från att ha arbetat för kunder inom offentlig sektor. 

Sökande leverantör hade bifogat cv och kryssat för att kompetenskravet var uppfyllt, dock 

framgick det inte av juristens cv att kompetenskravet var uppfyllt. Domstolen avslog ansökan. 

En del av målen i den här kategorin har baserats på ”hårda” frågor. Med det menar 

jag ett krav som är utformat så att leverantören ska visa erfarenhet från ett projekt av en 

storleksordning på ett visst tal, t.ex. förvaltning av 1 000 bostäder. Om då en angiven referens 

kan visas omfattat endast 800 bostäder, är kravet inte uppfyllt. Således anser jag vissa mål 

vara förutsägbara, t.ex. mål 1221-15 som nämnts ovan. Ändå finns det ett flertal fall där en 

gränsdragning varit nödvändig för att avgöra om kraven är uppfyllda, och utgången inte varit 

klar på förhand. I dessa fall blir det dock tydligt att myndighetens uppfattning generellt har ett 

visst företräde, se t.ex. mål 2640-15 som också nämnts ovan. Utöver myndighetens eget 

bedömningsutrymme har leverantören bevisbördan för att myndigheten agerat i strid med 

LOU, vilket också påverkat utgångarna i målen. 

 

4.3.1.4 Beskrivningar, certifikat och övriga intyg 
I den här kategorin har fyra mål gällt leverantörens eget anbud vilka alla avslogs. Tio mål har 

gällt vinnande anbuds uppfyllande av ska-kraven, varav endast två yrkanden bifallits. I ett av 

de mål som bifallits, mål 4847-15, menade sökande att vinnande anbud skulle förkastas 

                                                
101 Kammarrätten i Göteborgs dom den 16 december 2009 i mål nr 4904-09. 
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eftersom det inte uppfyllde tre av de krav som ställdes på leverantören. Domstolen bedömde 

att två av kraven var uppfyllda, men att det tredje kravet på att en beskrivning av företagets 

policy rörande droger, alkohol och medicin skulle bifogas anbudet inte var det. Därför hade 

UM åsidosatt likabehandlings- och transparensprincipen. Enligt min mening var detta fall 

ganska klart, då det var ostridigt i målet att uppgifterna inte fanns i anbudet. Myndigheten 

ansåg dock att uppgifterna inte var nödvändiga. I det andra målet där talan bifallits, 7146-15, 

bedömde domstolen att vinnande anbud inte innehöll en beskrivning av företagets 

miljöledningssystem, eller att dokumentet motsvarade ISO 14 001. 

I de övriga målen är det tydligt att sådana allmänt hållna ska-krav av typen ”en 

beskrivning av företaget ska lämnas” till stor del är förbehållna myndighetens egen 

bedömning, och domstolarna har inte ansett att myndigheterna förfarit i strid med LOU. I de 

mål som rör intyg eller andra certifikat, har det i målet visats att antingen att vinnande anbud 

bifogat relevant intyg, eller att sökandes anbud inte innehållit de relevanta intygen. Mål 3879-

15 är ett bra exempel på att domstolen accepterar myndighetens bedömning när det finns 

utrymme för detta (en företagspresentation och en referens ansågs godtagbara eftersom 

närmare instruktioner inte fanns i förfrågningsunderlaget). Möjligtvis avviker utgången i mål 

ovan nämnda 7146-15 något från bedömningsutrymmet myndigheten ansetts ha i de andra 

målen.  

 

4.3.1.5 Övriga mål 
Några andra grunder som anförts utöver de som angivits ovan har gällt kravuppfyllelse 

angående t.ex. krav på oberoende från försäkringsgivare, krav på teknisk kapacitet, övriga 

krav på ekonomisk kapacitet än klassificering av kreditvärderingsinstitut, eller att 

leverantören inte kunde göra platsbesök vid rätt tidpunkt. 

Ett mål där rättelse har utdömts på en ovanligare grund, är 2654-15. Vinnande 

leverantör var inte registrerad för moms, och därmed skulle anbudet ha förkastats. Domstolen 

beslutade även om rättelse i mål 1048-15, som gällde en upphandling av service på 

kommunens fordon. Vinnande leverantörs anbud uppfyllde inte kraven på att visa vilken 

teknisk utrustning som skulle användas, och inte heller hade leverantören visat att denna hade 

tillgång till biltillverkarens direktiv och instruktioner. 

 
4.3.2 Produktkrav 
Dessa mål handlar om en leverantörs uppfyllande eller icke-uppfyllande av krav som ställs på 

föremålet för upphandlingen. Totalt har 26 mål angett grunder som hänför sig till detta.  
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I KKV:s rapport från 2007 handlade ca 20 % av målen om produktkrav, varav ca 65 % 

bifölls. 102  Jämfört med målen i den här undersökningen har det alltså skett en påtaglig 

minskning av antalet bifallande domar. KKV menade att dessa överprövningar typiskt sett 

rörde sig om olika uppfattningar om hur produktkraven skulle tolkas, vilket ibland berodde på 

en otydlig utformning. De ansåg vidare att myndigheterna kunde bli bättre på att ställa 

lämpliga och tydliga krav.103 En anledning till att antalet bifallande domar verkar ha minskat, 

kan vara att myndigheterna nu uppställer lämpligare och tydligare krav, i vart fall enligt 

domstolens bedömning, om än inte enligt leverantörens uppfattning.  

 

4.3.2.1 Teknisk specifikation 
Totalt har 20 mål handlat om tekniska specifikationer på föremålet för upphandling. I sju mål 

har leverantören menat att den egna offererade produkten uppfyller de tekniska 

specifikationerna, alla har avslagits av domstolarna. Tretton mål har gällt att sökande 

leverantör menat att den vinnande anbudsgivarens offererade produkt inte uppfyller kraven, 

två har fått rättelse. I två mål har sökanden yrkat både att det egna anbudet ska kvalificeras, 

och att det vinnande anbudet ska förkastas.  

I det första målet där leverantören erhöll rättelse, mål 1587-15, hade kommunen 

efterfrågat färgdisplayer med en lysande yta av minst 25 m2, plus minus 0,5 m2. Vinnande 

leverantör hade offererat skyltar med en lysande yta på 25,8 m2, och sökande leverantör, som 

rangordnats på andra plats, yrkade att anbudet skulle förkastas. Domstolen förordnade om 

rättelse. Samma upphandling överprövades också i mål 1550-15. Den sökande leverantören 

hade kommit på fjärde plats i utvärderingen. Denna yrkade att de tre anbuden som placerats 

före leverantörens skulle förkastas, eftersom de inte uppfyllde kraven på betraktningsvinklar 

och ljusstyrka. Angående betraktningsvinklarna ansåg domstolen att myndigheten rätteligen 

baserat utvärderingen på tillverkarens uppgifter, och att sökande leverantörs egna mätningar 

inte kunde tillmätas betydelse. Angående ljusstyrkan ansåg domstolen att myndigheten måste 

ges ett visst bedömningsutrymme vid utvärderingen, under förutsättning att det sker på 

objektiva grunder och inom ramen för förfrågningsunderlaget. Det var därför tillåtet för 

kommunen att använda sig av ett typvärde istället för ett medelvärde, och ansökan om 

överprövning avslogs. Dessa fall är intressanta eftersom de gäller samma upphandling, men 

olika produktkrav. Det kan härvid konstateras att det första kravet inte går att beräkna på olika 

sätt, varför vinnande anbud utgjorde en konkret avvikelse från kravet. De två andra kraven var 

                                                
102 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 66. 
103 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 66. 
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svårare att tolka för en icke-sakkunnig, och kunde också beräknas på olika sätt. Ändå kan man 

här inte anse att sökande i det andra målet åberopat en felaktig grund. Hade denne åberopat 

den första grunden, hade målet ändå fallit på att leverantören inte lidit skada, eftersom de 

andra anbuden förmodligen inte avvek från den förskrivna storleken. Sannolikt var det de 

grunder som åberopades i mål 1550-15 som kunde prövas gentemot alla tre anbudsgivare som 

placerats före den sökande leverantören. 

Omständigheterna i det andra målet där domstolen förordnade om rättelse var att 

sökande leverantör menade att vinnande anbudsgivare offererat tre produkter som avvek från 

förpackningsstorleken i förfrågningsunderlaget. Myndigheten bestred inte i sak, men ansåg att 

avvikelserna var utan betydelse. Kravet var dock formulerat som ett ska-krav, och domstolen 

ansåg att myndigheten agerat i strid med likabehandlingsprincipen.  

I mål 687-15 hade vinnande leverantör inte uppfyllt kravet på sug- och spolbilens 

tankkapacitet, men sökande leverantör hade inte lämnat anbud och domstolen ansåg att denne 

inte visat på skada. I mål 2320-15 hade sökande inte visat att vinnande leverantör inte 

uppfyllde kraven på bl.a. automatisk slangupprullare och vändskiva med kedjetransportör och 

inbyggd motor. Andra mål har gällt krav på arbetsprover av digitaltryck, universella 

drivrutiner, lagringstid på bränsle och förpackningsstorlek. Domstolarna har avslagit 

ansökningarna med hänvisningar till att sökande inte visat att vinnande anbud inte uppfyllt 

kraven.  

Följande mål har handlat om att sökande leverantör anser det egna anbudet uppfylla 

produktkraven. I mål 2034-15 hade kommunen efterfrågat konstgräset ”TPE granulat eller 

likvärdigt”. Sökande hade offererat EPDM granulat, och menade att detta var likvärdigt. 

Domstolen fann att det var visat att TPE granulat hade bl.a. bättre miljöegenskaper än EPDM, 

och att kravet i sig var godtagbart eftersom kommunen använt sig av formuleringen ”eller 

likvärdigt”. Att det sedan sannolikt inte fanns någon likvärdig produkt på marknaden saknade 

betydelse. Även mål 6589-15 gällde frågan om sökande leverantörs offererade produkt var 

likvärdig med den efterfrågade pelletspannan. Eftersom den offererade produkten inte hade 

hade en cellsluss mot bakbrand, utan endast en brandklaff, ansåg domstolen att den offererade 

pannan inte var likvärdig. 

I mål 1280-15 bedömde domstolen att det inte var oproportionerligt att ställa krav på 

exakta mått på hyllor som skulle monteras ihop med befintliga hyllmoduler. Att sökande 

leverantörs offererade produkter avvek från måtten med 0,1-1,7 % utgjorde därför grund för 

förkastande. I de övriga fyra målen i denna kategori samt kategorin att sökande har yrkat båda 

delarna, har domstolen funnit att kraven inte var uppfyllda, och att sökanden rätteligen 
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förkastats. Kraven har gällt bl.a. högtalares frekvensområde, absorptionsklasser och svikt i 

ryggstödet på en stol. 

Gällande dessa tekniska specifikationer handlar det således ofta om en bevisfråga. 

Bevisbördan har lagts på den sökande leverantören, vilket åtminstone delvis kan förklara 

varför få leverantörer vunnit rättelse. I de mål där rättelse utdömts, har myndigheten inte 

bestridit omständigheterna (detta gäller även målet med tankkapacitet, där vinnande 

leverantör inte uppfyllt kravet, men där det inte förelåg skada). När myndigheten bestrider 

omständigheterna verkar det alltså svårt att få rättelse även när talan rör tekniska 

specifikationer.  

 

4.3.2.2 Övriga kommentarer 
Vad gäller de mål som har skiljt sig från målen ovan är 1051-15 intressant. Bolaget yrkade att 

de inte skulle erhålla belastningspris för att de offererat en bättre produkt (bättre brandklass på 

ett skåp) än vad förfrågningsunderlaget ställde krav på. Domstolen accepterade myndighetens 

påstående om att andra egenskaper inte tillgodoseddes och avslog yrkandet. I ett mål ansåg 

sökande leverantör att vinnande anbud knappast kunde uppfylla alla 321 ska-krav som 

uppställts i förfrågningsunderlaget. Ansökan avslogs självklart, eftersom sökande inte anfört 

några omständigheter till stöd för talan. I mål 7542-15, en förnyad konkurrensutsättning, var 

det oklart vilken produkt som faktiskt efterfrågats av myndigheten, domstolen bedömde att 

det inte var den produkt som var belagd med ett takpris, och att sökande leverantör därför inte 

borde ha uteslutits. 

 

4.3.3 Formella krav 
I ansökningar om överprövning p.g.a. formella ska-krav är det en klar övervikt av sökande 

leverantörer som menar att vinnande leverantörs anbud bör förkastas, 23 mål jämfört med två 

sökanden som anser att deras eget anbud uppfyller det formella kravet i fråga. Detta kan bero 

på att leverantörer i allmänhet accepterar att de uteslutits på formella grunder, då detta 

troligtvis är en förhållandevis enkel grund att förstå och förhålla sig till. En alternativ 

förklaring är att myndigheter sällan utesluter anbud på formella grunder, och att det därmed 

blir en övervikt av överprövningar av vinnande anbuds förenlighet med formella krav. 

De två mål där leverantören ansett att deras eget anbud uppfyller de formella kraven, 

har dels handlat om att anbudet skulle anses vara på svenska (mål 1728-15), trots att vissa 

bilagor var på engelska och tyska. Domstolen fann att bilagorna inte kunde utan vidare förstås 

av någon som inte kunde engelska eller tyska, och att det därför inte stred mot LOU att 
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utesluta anbudet. Dels menade leverantören i mål 6570-15 att denne hade angett prisuppgifter 

på rätt sätt, men domstolen fann att detta inte var fallet. 

I kategorin med formella krav bifölls fem av totalt 24 mål. I mål 7146-15 hade 

vinnande leverantör inte fyllt i priser för delposter, utan endast ett komplett pris. I mål 2748-

15 hade vinnande leverantör inte specifikt angett vilken produkt som offererades, utan 

hänvisat till en bilaga som innehöll flera produkter. Trots att det endast var en produkt som 

motsvarande kraven i förfrågningsunderlaget, ansåg domstolen att det inte var uppenbart att 

det var den produkten som avsetts, och att UM därför handlat i strid med 

likabehandlingsprincipen. I mål 1048-15 saknades en prisuppgift på en option i det vinnande 

anbudet, och trots att denna uppgift inte var en del av utvärderingsgrunderna, ansåg 

domstolen att kravet inte var uppfyllt.104 I mål 2719-15 saknade vinnande anbud prisuppgift 

på en produkt och ett separat anbud på en annan produkt. Det var ostridigt att prisuppgiften 

saknades, men myndigheten menade att det skulle vara oproportionerligt att utesluta anbudet. 

Domstolen ansåg dock att kravet var obligatoriskt, och likabehandlingsprincipen krävde att 

anbudet uteslöts. Upphandlingen skulle göras om eftersom vinnande leverantör var den enda 

som kvalificerat sig. 

Av de mål som avslagits är mål 1606-15 intressant ur flera aspekter, och återkommer 

därför också i avsnitt 4.4 och 5.3.2. Här kan nämnas att överprövningen avsåg ett flertal av 

vinnande anbuds förenlighet med ska-kraven, varav domstolen bedömde att alla utom ett 

formellt krav var uppfyllda. Detta var att vinnande anbud inte innehöll ett särskilt cv som 

skulle ha bifogats. Alla materiella bedömningar av vinnande anbuds förenlighet med ska-

kraven utföll till myndighetens fördel, vilket är intressant utifrån perspektivet att domstolen 

ofta är ovillig att ändra myndighetens bedömning. Vidare visar det här målet på en annan 

vanligt förekommande företeelse, den att sökande leverantör åberopar flera ska-krav till stöd 

för talan. Detta skulle kunna vara ett indikation på att leverantörer ansöker om överprövning 

för chansen att vinna rättelse, utan att egentligen ha en uppfattning om vilka omständigheter 

som leder till framgång. 

I övrigt har nio av dessa mål handlat om vinnande leverantörs sätt att ange pris. I mål 

1015-15 och 1009-15 (samma upphandling) angavs det att offererat timpris skulle inkludera 

och specificera vissa särskilt angivna kostnader, men domstolen ansåg att det inte var ett 

obligatoriskt krav och att myndigheten därför inte var tvungen att förkasta anbudet. Liknande 

bedömning skedde i mål 5296-15 och 2505-15. Mål 5294-15 prövades inte i sak, se avsnitt 

                                                
104 I detta mål förelåg också en annan grund för uteslutning, hänförlig till leverantörens kapacitet, och det är 

möjligt att domstolen lagt ihop de två för att förordna om rättelse. 
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4.2.4. Övriga omständigheter har varit om prislistor ifyllts korrekt, om takpriser överskridits, 

samt om priset omfattat alla moment som krävts.  

I mål 13886-15 ansåg sökande leverantör att vinnande anbud borde uteslutas eftersom 

det inte hade undertecknats. Enligt LOU finns inget krav på undertecknande, men 

myndigheten hade skrivit att undertecknat avropssvar skulle skickas in via e-post. Domstolen 

bedömde att inget krav på undertecknande fanns, men däremot ett krav på avropssvar som 

hade undertecknats skulle skickas via e-post. Vinnande leverantörs anbud kunde därmed inte 

förkastas. Detta anser jag vara ett exempel på när domstolarna möjligtvis är lite för benägna 

att acceptera myndighetens tolkning och bedömning. Avsaknad av underskrift från behörig 

firmatecknare var också en av många grunder som åberopades i mål 238-15. VD:n hade dock 

en giltig fullmakt att teckna firman, varför denna grund avslogs. 

Övriga formella grunder har gällt andra uppgifter som sökande leverantör ansetts 

borde ha bifogats anbuden, exempelvis bemanningsgrad eller uppgifter om referents 

befattning. Domstolarna har generellt ansett att eventuell brist inte varit tillräcklig för att 

utesluta anbudet, att kravet varit oväsentligt, eller att kravet inte varit obligatoriskt. Mål 1136-

15 utmärker sig något, då sökande leverantör yrkat att vinnande anbud borde förkastas 

eftersom viss information lämnats direkt i anbudsformuläret, istället för att bifogas i anbudet. 

Domstolen instämde i myndighetens bedömning att så länge anbudet på något sätt innehöll 

informationen, var kravet uppfyllt.  

 

4.3.4 Särskilt om skada i dessa mål 
I några fall har leverantören fått delvis gehör för de åberopade grunderna, men eftersom ingen 

skada förelegat, har sökande ändå tappat målet. I mål 803-15 hade sökande leverantör hamnat 

på tredje plats i utvärderingen, och ansökte om överprövning med grunden att ingen av de två 

leverantörerna som hamnat på bättre plats uppfyllde kravet på certifiering enligt ISO 9 001 

och 14 001 eller likvärdigt. Domstolen bedömde att vinnande leverantör inte uppfyllde ska-

kraven, men att leverantören som hamnat på andra plats uppfyllde kraven. Talan avslogs, 

eftersom sökande leverantör därmed inte lidit skada. Frågan är om detta rättsläge är 

tillfredsställande. Leverantören som hamnat på andra plats har ju lidit skada, eftersom 

vinnande anbud borde ha förkastats. Tidsfristen för ansökan om överprövning har löpt ut, och 

leverantör 2 har inte varit part i målet och kan därför inte överklaga. Visserligen kan häremot 

anföras att det ligger i leverantörens eget intresse att bevaka sin rätt. 

En något mer vanlig bedömning är att sökandes eget anbud visserligen blivit felaktigt 

förkastat, men att ingen skada uppstått (t.ex. mål 2312-15 och 3305-15), ofta på grund av att 
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sökandes anbud ändå inte skulle ha vunnit. I mål 2788-15 hävdade sökande leverantör, vars 

anbud förkastats, att de tre antagna leverantörerna inte uppfyllde produktkraven. Domstolen 

prövade inte sökandes yrkande, eftersom den konstaterade att även om de tre leverantörerna 

blivit antagna på felaktiga grunder, det fanns fyra leverantörer till som kvalificerat sig. 

Sökande hade ej anfört några omständigheter för uteslutning av dessa. För att en sökande 

leverantör, som rätteligen själv uteslutits ur upphandlingen, ska uppfylla skaderekvisitet krävs 

att alla kvalificerade anbud också borde ha uteslutits. Om myndigheten i det fallet hade 

uteslutit alla anbud, hade den ju behövt göra om upphandlingen, vilket hade inneburit en ny 

chans för leverantören. I mål 5294-15 skedde motsvarande bedömning, sökande leverantör 

hade kvalificerats på fjärde plats och endast anfört omständigheter som skulle kunna leda till 

uteslutning av de två anbud som placerats på första respektive andra plats. I och med att det 

fanns en anbudsgivare på tredje plats prövades frågan inte i sak, då domstolen kunde 

konstatera att ingen risk för skada förelåg.  

Enligt min mening finns inga skillnader i hur domstolarna materiellt bedömer frågan 

om skada. Det som däremot skiljer sig åt, är att i några mål prövas sökandes andra grunder 

först, trots att det är uppenbart att leverantören inte lidit skada. 

 
4.3.5 Sammanfattande kommentarer angående ska-krav som grund 
Av målen som gällt ska-kraven kan slutsatsen dras att i de fall där ett utrymme för tolkning 

finns, är domstolarna generellt sett obenägna att ändra myndighetens bedömning. Enligt min 

mening beror detta åtminstone delvis på den bevisbörda som har lagts på leverantörerna, 

vilket förstärks av det faktum att i flera av målen där leverantören faktiskt vunnit rättelse, har 

UM inte bestridit omständigheterna. 

I KKV:s rapport framstår det inte som att det förelegat någon skillnad i antal 

leverantörer som yrkat att eget anbud uppfyller kraven, mot antal leverantörer som yrkat att 

vinnande anbud inte uppfyller ska-kraven.105  KKV hade dock inte en särskild grund för 

formella krav på det sätt som angetts i den här undersökningen. I kategorierna kapacitetskrav 

och produktkrav är antalet likvärdiga, men i kategorin formella krav är det en stark övervikt 

av sökande som yrkar att vinnande anbud inte uppfyller kraven.  

Det som också kan sägas angående detta är att klasserna kapacitetskrav och produktkrav 

inte uppvisar någon ökning i förhållande till KKV:s rapport av antalet mål som överprövas på 

dessa grunder. Om hänsyn dock ska tas även till de mål som angett formella ska-krav som 

                                                
105 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 49. 
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grund för ansökan, uppvisar materialet en ökning av antalet mål som överprövas på en grund 

som hänför sig till ska-kraven.  

 

4.4 Fel i förfrågningsunderlaget 
Förfrågningsunderlaget är ett av de viktigaste dokumenten i ett upphandlingsförfarande. Falk 

anser att förfrågningsunderlaget är avgörande för upphandlingsresultatet, och att de flesta fel 

som görs i en upphandling har sitt ursprung i förfrågningsunderlaget.106 I min undersökning 

har 38 mål grundat sin talan på fel i förfrågningsunderlaget, men materialet visar ändå att 

Falks uppfattning är korrekt. I förlängningen är även en talan angående ska-krav eller 

utvärdering ofta baserade på hur de utformats i förfrågningsunderlaget, även om fel i 

förfrågningsunderlaget inte uppställs som självständig grund. I de 38 mål som behandlas här, 

har leverantören anfört något påstående i samband med förfrågningsunderlaget, t.ex. att det 

brister i transparens, eller att ett uppställt krav är oproportionerligt. Transparens och 

proportionalitet är också de principer som varit mest aktuella i målen angående 

förfrågningsunderlaget. KKV förklarar de många överprövningarna av förfrågningsunderlaget 

delvis med att offentliga verksamheter och leverantörer har olika förutsättningar, och att de 

därmed har svårt att förstå varandras behov och utbud, vilket resulterar i olika tolkningar av 

förfrågningsunderlaget.107 

Mål 8683-15 är ett belysande exempel på ett otydligt förfrågningsunderlag. Kravet var 

formulerat så att leverantörerna skulle offerera ”premium-däck, eller likvärdiga”. Sökande 

leverantör menade i första hand att den vinnande leverantören inte uppfyllt ska-kravet 

eftersom dennes offererade däck var budgetdäck som kommit sist i flera däcktester, och i 

andra hand att ska-kravet brast i transparens. Domstolen bedömde att utformningen av kravet 

och avsaknaden av en definition på begreppet ”premiumdäck” medförde att leverantörerna 

inte kunnat förutse hur ett anbud skulle utformas, och därmed skulle upphandlingen göras om. 

En intressant aspekt av detta är att domstolen inte ansåg det visat att det vinnande anbudet inte 

uppfyllde ska-kraven, just eftersom förfrågningsunderlaget var otydligt. Om leverantören 

alltså inte också åberopat att förfrågningsunderlaget var otydligt, är det möjligt att talan inte 

kunnat bifallas. Även mål 2490-15 innefattade tydligheten av ett uppställt krav. Kommunen 

hade angett att produkten skulle vara ”Miele eller likvärdig”, vilket både sökanden och 

kommunen menade syftade på kvalitet, eftersom övriga specifikationer angetts särskilt. 

Sökandens inställning var att vinnande anbudsgivare inte uppfyllt ska-kraven eftersom denne 

                                                
106 Falk, 2014, s. 83. 
107 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 60 f.  
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offererat produkter av annat märke. Domstolen bedömde dock, möjligtvis något utanför 

ramen för sökandes talan, att kraven var så pass otydliga att upphandlingen skulle göras om. 

Ytterligare ett mål där leverantören vann bifall till yrkandet att upphandlingen skulle 

göras om är mål 12549-15. Frågan gällde formuleringen i förfrågningsunderlaget att mervärde 

skulle erhållas om de offererade matsedlarna hade ett ”varierat innehåll”, och leverantören 

menade att formuleringen innebar att myndigheten förbehållit sig fri prövningsrätt. 

Domstolen instämde i att förfrågningsunderlaget brast i transparens i denna del, och 

förordnade att upphandlingen skulle göras om. Mål 3034-15 innehåller en relativt utförlig 

redovisning av skälen till att förfrågningsunderlaget brustit i transparens. Domstolen uttalar 

att: ”[b]edömning och poängsättning måste ske utifrån objektiva grunder. Detta innebär dock 

inte att bedömningen måste vara fri från subjektiva inslag. Det krävs inte heller att 

leverantörer med ledning av förfrågningsunderlaget ska kunna göra en exakt beräkning i 

förväg vilken poäng de kommer att tilldelas eller ens att en sådan beräkning kan göras i 

efterhand. Däremot krävs det att det av förfrågningsunderlaget framgår vilka objektiva 

omständigheter som kommer att beaktas vid bedömningen och hur dessa omständigheter 

påverkar bedömningen i höjande respektive sänkande riktning”. Enligt min mening illustrerar 

detta citat väl hur avvägningen oftast görs i målen. I målet saknades närmare beskrivning av 

vilka omständigheter som skulle föranleda fler poäng, och upphandlingen skulle göras om. 

Även mål 2439-15 innehåller en utförlig argumentation om transparensprincipen. 

Ett exempel angående förfrågningsunderlagets förhållande till proportionalitets-

principen är mål 7829-15. Domstolen bedömde att det inte var proportionerligt att uppställa 

ett krav på att en lokal butik skulle vara auktoriserad redan vid anbudslämnandet. För 

upphandlingens syfte var det istället tillräckligt att kravet var uppfyllt vid avtalsstart. 

Domslutet blev här rättelse, vilket möjligen kan kritiseras eftersom, enligt min mening, felet 

var hänförligt till det konkurrensuppsökande skedet. Mål 7940-15 innehåller en utförlig 

argumentation, framförallt från myndighetens sida, om varför ett uppställt krav i 

förfrågningsunderlaget på referenser från uppförande av CO2-anläggning var proportionerligt, 

och domstolen accepterade myndighetens bedömning.  

I några mål har domstolen ansett att förfrågningsunderlaget haft vissa brister, men inte 

tillräckligt stora för att föranleda ingripande enligt LOU. Som exempel kan nämnas mål 3059-

15, mål 4498-15 och mål 5951-15. I flera, bland annat mål 5597-15, hänvisar domstolen till 

RÅ 2002 ref. 50 och HFD:s uttalande att även ett förfrågningsunderlag som inte är optimalt 

utformat får accepteras, så länge de grundläggande principerna inte träds för när. Talan i mål 

5597-15 avsåg att förfrågningsunderlaget inte uppställde tillräckligt tydliga förutsättningar för 
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att kunna beräkna vilken ersättning som förväntades utgå till den antagna leverantören. 

Domstolen menade att det var tydligt i förfrågningsunderlaget att det förelåg en risk att 

volymer och omfattning kunde komma att ändras, och att leverantörerna helt enkelt fick 

lämna anbud anpassade till denna risk.  

I vissa mål är fel i förfrågningsunderlaget en tydlig underordnad grund. 14 mål har 

angett både fel i förfrågningsunderlaget och ska-krav som grunder. I dessa har huvudfrågan 

oftast gällt ett icke-uppfyllt ska-krav, och talan har avsett dels att kravet är uppfyllt, dels att, 

om det inte är uppfyllt, att kravet i förfrågningsunderlaget är oproportionerligt eller icke-

transparent, se t.ex. mål 12472-15. Till viss del kan alltså den grunden att 

förfrågningsunderlaget brister i transparens eller proportionalitet användas som ”reserv-

grund”. I mål 1606-15 är sökandes argument i princip det att eftersom leverantörerna 

uppfattat ett krav olika, brister förfrågningsunderlaget i tydlighet. Det faktum att ett krav har 

tolkats på olika sätt innebär dock inte per automatik att kravet är otydligt. Domstolen ska 

istället objektivt bedöma om kravet är så pass tydligt att leverantörerna rimligen kan uppfatta 

dem på samma sätt. Leverantörerna bär alltså en del av risken för att krav tolkas felaktigt, och 

för att vinna framgång med talan på grund av brister i transparens i förfrågningsunderlaget, 

kräver domstolen enligt min mening någon ytterligare omständighet förutom att leverantörer 

faktiskt tolkat krav olika. Däremot anser jag inte att den omständigheten är helt utan 

betydelse, men den är inte i sig själv tillräcklig. Här kan som exempel även nämnas mål 738-

15. 

Fem mål (4139-15, 4498-15, 12549-15, 2257-15 och 2928-15) har angett grunder som 

har föranlett att de har kategoriserats i både fel i förfrågningsunderlaget och fel i 

utvärderingen. Detta kan kritiseras för att vara något missvisande, då det egentligen är många 

fler fall som fört en argumentation som innefattar både förfrågningsunderlaget och 

utvärderingen. Enligt min mening är det dock endast dessa fall som har anfört dessa som 

självständiga grunder. Även här kan dock konstateras att, i likhet med ska-kraven, 

utvärderingen är nära sammankopplad med förfrågningsunderlaget, och det kan vara 

avgörande för leverantören att denna framför omständigheter hänförliga till både 

utvärderingen och förfrågningsunderlaget. 

Av de mål som gällt fel i förfrågningsunderlaget har enligt min mening de flesta målen 

haft substantiell grund, och endast ett fåtal mål har anfört utsiktslösa grunder. Detta stöds till 

viss del av att framgångsprocenten är något högre än i de flesta andra kategorier, tio 

ansökningar har vunnit bifall av totalt 38 överprövningar. Några undantag finns, som exempel 

kan nämnas mål 6378-15. Leverantören yrkade att UM borde tillåta LED-skrivare när 
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upphandlingen gällde laserskrivare. Att UM väljer att upphandla laserskrivare ingår dock 

självklart i myndighetens självbestämmanderätt.  

 

4.5 Fel i utvärderingen 
KKV fann i sin rapport att den vanligaste grunden för överprövning första halvåret år 2006 

var anbudsutvärderingen.108 I mitt material kommer utvärderingen först på fjärde plats. En 

anledning till detta kan vara att leverantörerna fått större kunskap om att domstolarna ogärna 

ändrar myndighetens bedömning. Att så många överprövningar på andra grunder också avslås 

eftersom domstolarna tillåter ett bedömningsutrymme för myndigheten talar dock mot detta. 

Andra förklaringar kan vara att myndigheterna tillämpar bättre utvärderingsmodeller eller att 

de redovisar utvärderingen tydligare. Fortfarande verkar det dock vara så att en argumentation 

kring en felaktig utvärdering kombineras med en grund att förfrågningsunderlaget brister i 

transparens eller proportionalitet.  

Som KKV funnit går talan i dessa mål i huvudsak ut på dels grunden att utvärderingen 

inte skett i enlighet med förfrågningsunderlaget, dels att utvärderingen inte skett rättvist 

jämfört med annat anbud. KKV ansåg att det förelåg en skillnad mellan leverantörer med 

goda kunskaper om LOU, vilka i större utsträckning klagade på förfrågningsunderlaget, och 

de med mindre kunskaper, vilka i större utsträckning klagade på en rättvis utvärdering.109 

Vilka kunskaper leverantörerna har kan inte utredas inom ramen för den här uppsatsen, men 

min uppfattning utifrån hur målen är utformade är att KKV:s bedömning kan stämma.  

I tabell 1.1 kan utläsas att sex mål angående fel i utvärderingen vunnit bifall till talan. I 

mål 13158-15 hade UM ändrat ett pris i anbudet vid utvärderingen, då myndigheten menade 

att anbudssökande lämnat prisuppgift per flaska och inte per flaskpaket, vilket föreskrevs i 

förfrågningsunderlaget. Sökande leverantör menade att detta stred mot likabehandlings- och 

transparensprincipen. Domstolen bedömde att rättelse var nödvändig. En intressant aspekt av 

detta fall är att denna prövning föregåtts av en annan prövning av samma upphandling, där 

förvaltningsrätten också beslutat om rättelse, och det framstår som att det är den domen som 

föranlett att myndigheten ändrat leverantörens pris i den nya utvärderingen, som alltså 

överprövades här. Det kan väl dock konstateras att en ändring av en uppgift i ett anbud är en 

klar överträdelse av likabehandlingsprincipen.  

Mål 1051-15 gällde två problem med utvärderingen. Dels hade leverantören fått ett 

belastningspris (d.v.s. ett prispåslag), för att denne offererade en bättre produkt än den 

                                                
108 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 46. 
109 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 69. 
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efterfrågade. Dels hade myndigheten beräknat rabattsatsen på ett annat sätt än vad 

leverantören angett i anbudet. Den första grunden ansågs av domstolen falla inom 

myndighetens självbestämmanderätt angående vad som ska upphandlas. Vad gällde den andra 

grunden ansåg domstolen att förfrågningsunderlaget inte kunde anses vara så tydligt ifråga om 

hur rabattsatser skulle anges, att myndigheten hade rätt att frångå det sätt som använts i 

anbudet, och beslutade om rättelse i denna del. 

Mål 19016-15 gällde bedömningen av likvärdig miljöklassning, och UM medgav att 

utvärderingen varit felaktig. I mål 2166-15 yrkade sökanden att själva utvärderingen skulle 

rättas, då hänsyn tagits till omständigheter som inte nämnts i förfrågningsunderlaget. 

Domstolen bedömde dock att felaktigheten låg i förfrågningsunderlagets transparens, och 

förordnade att hela upphandlingen skulle göras om. Detta mål illustrerar väl hur domstolen 

inte är bunden till partens yrkande, men väl de omständigheter parten åberopar till stöd för 

talan. Sökande hade här beskrivit hur kommentarer i utvärderingsbedömningen ej hade 

motsvarighet i förfrågningsunderlaget, vilket medförde att domstolen kunde bedöma 

förfrågningsunderlagets transparens. Mot  detta avgörande kan mål 4257-15 nämnas. 

Grunderna var liknande, då leverantören här ansåg att utvärderingen varit felaktig, och att 

hänsyn tagits till mer än vad förfrågningsunderlaget medgav. Här verkar det, enligt min 

mening, som att domstolen ansåg att leverantören inte tillräckligt tydligt grundat sin talan på 

att förfrågningsunderlaget var otydligt, och därför avslogs målet då det inte brast i 

utvärderingen. Här kan också mål 12549-15 nämnas, där sökande tydligare angett två grunder 

till stöd för sin talan. Förstahandsyrkandet var rättelse på grund av icke transparent 

utvärdering, men sökande fick bifall till andrahandsyrkandet att upphandlingen skulle göras 

om på grund av icke transparent förfrågningsunderlag. Utifrån dessa mål anser jag att det i 

sådana lägen då kritik kan riktas mot myndighetens sätt att utvärdera anbuden, också är 

viktigt att framföra ståndpunkten att felet i utvärderingen kan bero på otydligheter i 

förfrågningsunderlaget. Det är nämligen inte helt enkelt att skilja de två bedömningarna åt, 

eftersom ett fel i det ena oftast föranleder ett fel i det andra.  

I mål 8638-16 var sökande leverantörs grund i princip att kommunen inte beräknat 

priset enligt deras egen, bättre beräkningsmetod. Denna talan avslogs självklart, eftersom 

kommunen använt sig av den modell som angavs i förfrågningsunderlaget. Mål 1438-15 och 

1442-2 gällde samma upphandling som överprövades av två leverantörer. Båda menade att 

UM i utvärderingen underlåtit att ge prispåslag på vissa produkter som inte uppfyllde ska-

kraven. Den första leverantörens talan avslogs, med hänsyn till att de två produkter talan 

avsåg inte skulle ha förändrat upphandlingens resultat. Den andra leverantören hade hänvisat 
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till fem produkter (varav endast en var samma som den första leverantören åberopat) och 

menade att dessa skulle erhålla prispåslag eftersom produktbladen var på engelska och 

därmed inte uppfyllde ska-kraven. Denna talan bifölls. Dessa mål är ett bra exempel på vikten 

av att åberopa rätt omständigheter till stöd för sin talan. Omständigheterna måste ha påverkat 

upphandlingen, med andra ord; leverantören måste ha lidit eller riskerat att lida skada.  

Av de mål som handlar om fel i utvärderingen förekommer en del mål där sökande 

leverantör anser att en viss uppgift i antingen deras eget eller annan leverantörs anbud borde 

ha poängsatts på annat sätt (se mål 12196-15, 12648-15, 12741-15, och 12549-15). Generellt 

kan om dessa mål sägas att det torde vara svårt att vinna bifall till en talan som utgör en 

materiell prövning av UM:s bedömning. Det är särskilt tydligt i dessa mål att talan siktar på 

myndighetens subjektiva åsikt om anbuden. Enligt min mening skulle det dock krävas något 

ytterligare moment för att påvisa att myndigheten handlat i strid med LOU i dessa fall. Enligt 

gällande rätt har myndigheten ett visst utrymme för subjektiv bedömning, och så länge inte 

myndigheten betygsätter identiska uppgifter olika, eller, som i ett av de fallen som erhöll 

rättelse ovan, ändrar en uppgift i ett anbud, ser jag det som högst osannolikt att en domstol 

skulle förordna om rättelse av en enskild poäng. I mål 5893-15 erhölls dock bifall till en talan 

angående att vinnande leverantör inte borde ha erhållit poäng för ett referensuppdrag. Denna 

talan innehöll dock en avgörande skillnad mot de övriga. För att erhålla poäng var det en 

materiell bestämmelse som skulle uppfyllas, d.v.s. erfarenhet av att bygga en 

inomhussimbassäng. Domstolen bedömde att den bassäng som beskrivits inte kunde anses 

vara en inomhussimbassäng. Det här fallet visar också på svårigheten i vissa fall att bedöma 

om talan gäller ett ska-krav, eller en bedömning inom utvärderingen. Vidare är av dessa mål 

12741-15 intressant ur aspekten att sökande leverantör gör en direkt jämförelse mellan sitt 

eget och andra leverantörers anbud, och menar att faktainnehållet är detsamma och att de 

därför borde ha erhållit samma poäng. Domstolen godtog dock myndighetens bedömning att 

faktainnehållet inte var detsamma och avslog ansökan. Jämfört med KKV:s rapport framstår 

det dock som att leverantörer som gör en direkt jämförelse med utvärderingen av en annan 

leverantörs anbud minskat något, vilket skulle kunna tyda på att leverantörernas kunskap om 

LOU ökat. 

Av målen som gäller utvärderingen har det inte i något mål framgått att de rört 

utvärderingsmodeller med relativ poängsättning. Kritik har framförts mot att dessa är tillåtna, 

bland annat eftersom rangordningen av anbuden kan påverkas av ett anbud som inte är 

överhuvudtaget aktuellt för tilldelning, och därmed öppnar upp för strategisk 
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anbudsgivning. 110  Kammarrätten har i ett flertal mål kommit fram till att en relativ 

utvärderingsmodell inte i sig strider mot någon av de grundläggande principerna. 111 

Kammarrätten i Stockholms dom den 14 maj 2013 i mål nr 1299-13 ger dock stöd för att 

underkänna relativa utvärderingsmodeller. I vart fall tyder materialet för uppsatsen på att 

relativa utvärderingsmodeller antingen inte används ofta, eller att leverantörerna inte anser att 

dessa utgör ett problem.  

 

4.5.1 Sammanfattande kommentarer angående utvärdering 
Domstolarna har även här ofta hänvisat till RÅ 2002 ref. 50, trots att Henning hävdar att 

denna dom fått ett litet genomslag i underrättspraxis.112 Genomgående i de mål som resulterat 

i avslag på ansökan har domstolen uttryckt att ett visst mått av subjektivitet måste godtas, att 

myndigheten har stor frihet att utforma förfrågningsunderlaget och utvärderingsmodellen, och 

att även inte optimalt utformade sådana får godtas, så länge ingen av de upphandlingsrättsliga 

principerna trätts för när. 

Några relativt vanliga argument från leverantörernas sida är att utvärderingsmodellen 

har sådana brister att UM har förbehållit sig fri prövningsrätt (se t.ex. mål 2928-15, 12549-

15). Framförallt anser jag dock att dessa mål angående utvärderingen kännetecknas av en i 

viss mån fritt tyckande från leverantörernas sida, på motsvarande sätt som det ingår 

subjektivitet i myndighetens bedömning. Det är i sig inte oväntat, i den mån myndigheten är 

fri att göra subjektiva bedömningar, torde leverantörerna vilja göra detsamma. I förhållande 

till målen som gällt fel i förfrågningsunderlaget, uppvisar målen om utvärdering enligt min 

uppfattning fler ogrundade ansökningar.  

 

4.6 Avbrytande av upphandling 
Totalt åtta mål har avsett överprövning av ett avbrytandebeslut. Omständigheterna har skiljt 

sig åt på följande vis. I mål 7336-15 hade myndigheten avbrutit upphandlingen innan 

tilldelningsbeslut fattats, och som skäl angavs bland annat att ett ska-krav blivit så otydligt 

utformat att UM inte kunde anta något anbud, eftersom anbuden inte uppfyllde kravet såsom 

det var avsett. Skälet ansågs sakligt godtagbart. I två mål hade sökande bolag tilldelats 

kontrakt, varpå UM beslutade att avbryta upphandlingen, i det ena fallet efter ansökan om 

överprövning av annan leverantör. Som skäl angavs i det ena fallet, mål 10198-15, brister i 

                                                
110 Konkurrensverkets rapport 2009:12, s. 38. 
111 Asplund m.fl., s. 200. 
112 Henning, JT 2014/15, s. 413, se not 26. Jfr Falk, 2014, s. 503. 
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prismodellen varför det faktiskt lägsta anbudet ej kunde antas, samt i det andra fallet, mål 

14184-15, överskriden budget och bristande konkurrens. Båda skälen ansågs sakligt 

godtagbara. I två mål (8688-15 och 3333-15) hade sökande bolag ansökt om överprövning av 

upphandlingarna, och myndigheterna beslutat att avbryta upphandlingarna innan prövning i 

sak. I båda fallen angavs otydliga ska-krav och brister i förfrågningsunderlaget som skäl, och 

även dessa skäl ansågs sakligt godtagbara. I två mål hade bolagen ansökt om överprövning 

och vunnit rättelse innan UM:s beslut att avbryta upphandlingen, en p.g.a. bristande 

konkurrens (mål 1046-15) och en p.g.a. att utvärderingsmodellen varit bristande utformad 

(mål 1325-15). Dessa skäl var sakligt godtagbara. 

I det mål där sökande vunnit rättelse, mål 3015-15, är omständigheterna oklara. 

Tilldelningsbeslut hade meddelats och återkallats två gånger, men det framkommer inte till 

vilket eller vilka bolag. Myndigheten hade heller inte yttrat sig i målet. Sökanden hade 

åberopat att myndigheten ej har haft sakliga skäl, och enligt min mening får sökanden bifall 

till sin talan främst för att myndigheten inte alls förklarat varför upphandlingen avbrutits. 

Sundstrand anser att det råder stor osäkerhet angående när en myndighet har sakliga 

skäl att avbryta en upphandling.113 Av målen om överprövning av avbrytandebeslut framstår 

det dock som att myndigheten även vid avbrytandebeslut har stort utrymme för egen 

bedömning, och att det troligtvis krävs starka skäl för att myndighetens beslut ska ändras. 

Vidare verkar det inte som att det har någon betydelse när i förfarandet UM beslutar att 

avbryta upphandlingen. Asplund menar att det är oklart om det finns krav på skada eller 

skaderisk för att en talan om ett avbrytande av en upphandling ska kunna bifallas, och han 

anser att det vore rimligast om leverantörer i detta läge har samma förutsättningar som de som 

ansökt om överprövning, det vill säga att skaderekvisitet finns även i dessa fall.114 Målen har 

dock inte diskuterat skaderekvisitet i dessa mål, möjligtvis för att det ansetts föreligga en 

presumtion för skada. 

 

4.7 Onormalt låga priser 
I 12:3 och 15:17 LOU stadgas att UM får förkasta ett anbud om den finner att priset är 

onormalt lågt. Detta är alltså inte en tvingande bestämmelse, och myndigheten har ingen 

skyldighet att förkasta ett lågt anbud. Om dock UM vill förkasta ett anbud som för lågt, har 

den en tvingande skyldighet att först begära en förklaring till det låga anbudet, och bedöma 

om svaret är tillfredsställande. 

                                                
113 Sundstrand, 2013, s. 106. 
114 Asplund m.fl., 2012, s. 239.  
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Av de mål som undersökningen gäller hänvisar fem stycken till bestämmelsen i 12:3 

eller 15:17 LOU som grund för sin talan. I alla dessa rör det sig om en anbudsgivare som ej 

tilldelats kontrakt, och som ansöker om rättelse på den grunden att det vinnande anbudet bör 

förkastas eftersom det leverantören ansett priset vara onormalt lågt.  

Frågan är om sökanden i dessa mål över huvud taget har haft möjlighet att nå 

framgång med sin talan. 12:3 och 15:17 LOU är fakultativ, och innehåller ingen skyldighet 

för myndigheten att förkasta ett onormalt lågt anbud. Det kan alltså konstateras att ingen 

domstol kan, med stöd av 12:3 LOU, begära att en myndighet förkastar ett för lågt anbud. I 

några av målen har argumentationen dock utmynnat i att det är fel i förfrågningsunderlaget 

som möjliggjort strategisk prissättning (mål 6516-15), att det står i strid med 

likabehandlingsprincipen att tillåta onormalt låga anbud (mål 6516-15), eller att vinnande 

leverantör missbrukat sin dominerande ställning (mål 4075-15). Teoretiskt sett skulle dessa 

argumentationer kunna innebära en möjlighet att anse att UM handlat i strid med LOU, men 

ingen av domstolarna har ansett att argumenten haft relevans. Enligt min mening torde 

principen om lex specialis innebära att det inte finns något utrymme att i detta fall tvinga en 

myndighet att förkasta ett onormalt lågt anbud. De grundläggande principerna är visserligen 

övergripande och ska alltid iakttas, men i och med bestämmelsen i 12:3 LOU är det inget 

åsidosättande av principerna att acceptera ett onormalt lågt anbud. Istället består 

likabehandlingsprincipen i detta fakultativa sammanhang av att UM behandlar alla onormalt 

låga anbud lika, d.v.s. förkastar alla onormalt låga anbud som ej förklarats tillfredsställande, 

eller låter alla gå vidare till utvärdering.115 

Mål 4075-15 utmärker sig genom att framföra argumentet att vinnande leverantör 

missbrukat sin dominerande ställning genom att underprissätta sitt anbud. Domstolen bemöter 

inte argumentet i domskälen, vilket den enligt praxis inte heller ska.116 Roglert menar dock att 

missbruk av dominerande ställning skulle kunna omfattas av bestämmelsen om uteslutning 

p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 10:2 1 st 4 p LOU.117 Emellertid är även denna 

bestämmelse fakultativ118, och enligt min mening kan inte heller detta resonemang leda till att 

en leverantör med hjälp av överprövning kan framtvinga en rättelse av UM beslut att inte 

förkasta ett onormalt lågt anbud. 

Rättsläget kommer dock att förändras något efter implementeringen av de nya 

direktiven. Det nya LOU-direktivet innehåller en obligatorisk skyldighet att förkasta onormalt 
                                                
115 Sundstrand, JT, 2014/15, s. 122 samt Sundstrand, 2013, s.155. 
116 Mål C-113/13, Spezzino m.fl., p. 64. 
117 Roglert, UrT 2015, s. 199. 
118 … och kommer enligt lagrådsremissen vara fortsatt fakultativ, se 13:3 2 p nya LOU. 
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låga anbud, om myndigheten fastställt att det låga priset beror på att leverantören inte iakttar 

miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser.119 Enligt lagrådsremissen som för närvarande 

behandlas, är det svenska förslaget dock att myndigheten ska förkasta ett anbud om priset är 

onormalt lågt och leverantören inte lämnat tillfredsställande svar.120 Som Roglert påpekar, går 

den svenska föreslagna bestämmelsen utöver direktivets ordalydelse. 121  Den nya 

formuleringen öppnar också upp för ett helt annan överprövningsmöjlighet för leverantörerna, 

och enligt min mening lär processerna i frågan öka. Med den nya lydelsen kan myndighetens 

beslut att förkasta eller inte förkasta ett anbud som onormalt lågt bedömas materiellt. Förutsatt 

att ett allmänt mål med upphandlingslagstiftningen är att minska antalet överprövningar, anser 

jag detta vara mindre bra. Andelen överprövningar var 7,6 % år 2014, och det bör snarare vara 

ett mål för lagstiftaren att förenkla och förtydliga rättsläget för att undvika att antalet 

processer ökar. Ur leverantörernas perspektiv skulle den nya regleringen dock vara positiv. 

Med hänsyn till att ansökningar om överprövning på den här grunden redan företas, trots att 

det inte är möjligt att vinna bifall, torde det visa på att leverantörerna anser att det finns ett 

behov att kunna överpröva myndighetens beslut materiellt.  

Den möjlighet en leverantör har att yrka rättelse med stöd av 12:3 LOU, är i stället den 

att det är leverantörens eget anbud som förkastats som onormalt lågt. Först då kan domstolen 

gå in och pröva dels om myndigheten följt det formella förfarandet, dels om myndigheten 

iakttagit principerna vid bedömningen om förklaringen kan godtas. Detta var fallet i Högsta 

förvaltningsdomstolens dom den 28 januari 2016 i mål nr 6578-14. 

 

4.8 Komplettering/rättelse 
Enligt 9:8 LOU får UM tillåta att anbudsgivaren rättar eller kompletterar en uppenbar 

felskrivning. Sju mål har behandlat frågan om komplettering. I två av dessa ansåg sökande 

leverantör att vinnande anbudsgivare tillåtits göra en komplettering i strid med bestämmelsen. 

I de övriga fem är det den sökande leverantören som anser sig få böra göra en rättelse eller en 

komplettering. Det kan här konstateras att, i likhet med bestämmelsen om onormalt låga 

priser, 9:8 LOU är fakultativ och myndigheten får tillåta rättelse. Domstolen kan här alltså 

inte bifalla sökandes talan, om inte likabehandlingsprincipen åsidosatts så att en leverantör 

fått rätta sitt anbud, men en annan inte fått rätta ett likvärdigt fel. Omständigheterna var inte 

sådana i målen, och sökandes yrkanden avslogs. I ett av målen var dock kompletteringen inte 

                                                
119 Se art. 69.3 2 st och art. 18.2 i direktiv 2014/24/EU.  
120 Se 16:11 nya LOU. 
121 Roglert, UrT, 2015, s. 194 f. Den relevanta ordalydelsen är densamma i SOU 2014:51 och i lagrådsremissen. 
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den enda grunden för sökandes talan, och parten har antagligen mer syftat på att 

omständigheten att denne kunnat komplettera stöder grunden att de uppfyller ska-kraven. 

Det är alltså annorlunda med de målen då sökande leverantör hävdar att vinnande 

leverantör gjort en otillåten komplettering. Här måste domstolen undersöka frågan om 

kompletteringen tillfört något väsentligt nytt, och alltså göra en materiell bedömning. Ett 

exempel på tillåten komplettering finns i mål 3879-15. Domstolen bedömde att uppgifterna 

som vinnande anbud kompletterats med var allmänt tillgängliga i offentliga register, varför 

kompletteringen var tillåten då den inte tillförde något väsentligt nytt. 

 

4.9 Otillåten reservation 
Tre mål har gällt frågan om reservationer. I ett av fallen medger leverantören att denne gjort 

en reservation till förfrågningsunderlaget, i och med att denne inte prissatt den del av 

upphandlingen som avsåg deponering av isolering, men ansåg att detta inte var möjligt att 

göra då det inte framkom i förfrågningsunderlaget vilken typ av isolering det rörde sig om. 

Talan avslogs. En annan sökande hävdar att vinnande leverantör gjort en otillåten reservation 

genom att bifoga standardavtalet NLM 10 till anbudet. Detta ansågs dock inte vara en 

otillåten reservation, då standardavtalet endast var avsett att tillämpas i den mån annat inte 

framgick av förfrågningsunderlaget eller avtalsvillkoren.  

Omständigheterna i mål 15186-15 är något oklara. UM hade ställt frågor till 

leverantören angående ett lågt pris på en av prisposterna, och sedan förkastat leverantörens 

anbud med hänvisning till att myndigheten ansåg att förklaringen utgjorde en otillåten 

reservation till förfrågningsunderlaget. Domstolen bedömde att upphandlingen skulle rättas, 

eftersom det inte kunde utläsas av själva anbudet att en otillåten reservation uppställts. 

Domstolen antyder möjligtvis att beslutet hade blivit annorlunda om myndigheten förkastat 

anbudet på grund av att förklaringen till det låga priset inte ansågs godtagbar. Enligt min 

mening är dock domslutet i detta fall tveksamt, då det kan innebära att myndigheten måste 

anta ett anbud där det faktiskt finns risk att leverantören inte kan leverera enligt 

förfrågningsunderlaget. Detta kan dock inte sägas med säkerhet, då omständigheterna inte 

framkommer tillräckligt tydligt. 

 

4.10  Förfarandefel 
I åtta mål har sökande leverantör invänt mot myndighetens val eller genomförande av 

förfarandet. I mål 2580-15 hade UM övergått från förenklat förfarande till direktupphandling 

enligt 15:3 och 4:5 LOU. Huvudfrågan gällde om sökandes anbud kunde anses olämpligt i 4:5 
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LOU:s mening, då det enligt UM inte uppfyllde ställda ska-krav. Domstolen ansåg härvid att 

det varken var visat att sökandes anbud var olämpligt eller ogiltigt, eller att UM haft 

förutsättningar att övergå till direktupphandling. 

I mål 3339-15 var frågan inte om UM:s möjlighet att övergå till förhandlat förfarande, 

utan om själva genomförandet, då leverantören menade att denne inte erhållit en inbjudan till 

att delta i det förhandlade förfarandet. Kommunen menade att förhandling skett, men 

domstolen ansåg detta inte visat och beslutade att upphandlingen skulle göras om.  

Mål 3080-15 gällde frågan om UM kunde anses vara tvungen att dela upp 

upphandlingen i två delar. Det var i huvudsak två typer av produkter som skulle levereras, en 

dialysmaskin för sjukhusbruk, och en hemdialysmaskin. Sökande leverantör kunde endast 

leverera hemdialysmaskiner, och menade att det var konkurrensbegränsande att 

upphandlingen genomfördes som en och samma upphandling. Domstolen ansåg dock att 

myndigheten har stor frihet att utforma upphandlingen på det sätt den önskar, och att det inte 

var visat att upphandlingen hämmade konkurrensen i den utsträckning att upphandlingen 

borde göras om. 

Mål 1191-15 rörde en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal angående 

kommunikationstjänster. Avropet kunde, om det förlängdes i enlighet med villkoren, ha en 

löptid på sju år, vilket översteg ramavtalets löptid med minst tre år.122 Domstolen ansåg detta 

vara konkurrensbegränsande, och att principerna i 1:9 överträtts, och förordnade att avropet 

skulle göras om.  

Mål 238-15 är omfattande och innehåller flera olika grunder till stöd för talan. Den här 

relevanta grunden var dels att upphandlingskontraktet vore att anse som ett ramavtal och att 

det inte funnits särskilda skäl för en avtalstid som överstiger fyra år, dels att föremålet för 

upphandling (dosdispensering) vore att anse som en varuupphandling istället för en tjänst, 

varför det var felaktigt av myndigheten att använda sig av förenklat förfarande. Grunderna 

avslogs. Målet är intressant ur perspektivet att leverantören åberopat många grunder till stöd 

för sin talan, vilket kan tyda på att leverantören hoppats vinna bifall till åtminstone någon 

grund.  

I mål 687-15 hade leverantören inte lämnat anbud, eftersom denne ansåg att tidsramen 

för att hinna uppfylla kraven var för kort. Domstolen bedömde dock att leverantören inte 

närmare redogjort varför tiden var för kort, och avslog ansökan. Både mål 748-15 och mål 

11432-15 gällde överprövning av övergång till förhandlat förfarande, det första efter att båda 

                                                
122 Om avrops genomförandetid, se Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 300. 
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inkomna anbud ansetts inte uppfylla ska-kraven, det andra efter att sökandes anbud ansetts 

som olämpligt. Talan avslogs i båda målen. 

Framgångsprocenten i dessa mål är förhållandevis hög, nästan hälften har bifallits. Med 

hänsyn till att endast åtta mål behandlat frågan kan dock inga generella slutsatser dras av 

detta. Det kan dock vara så att ska-krav, förfrågningsunderlag och utvärdering tillhör de 

områden leverantörer oftast vänder sig mot när det är missnöjda med en upphandling, och att 

de leverantörer som invänder mot förfarandet både har större kunskap om LOU och därmed 

oftare också en välgrundad talan. Det har också påverkat utgången att domstolen, vid 

förfarandefrågor, tillämpar en annan bevisbörda. Två av de mål som beskrivits ovan har 

bifallits för att UM inte visat att förutsättningar för det aktuella förfarandet förelegat. 

 

4.11  Övriga grunder 
I denna kategori redovisas grunder som endast förekommit i enstaka mål, eller haft så 

komplicerade omständigheter att de inte lämpligen kunnat placeras i kategorierna ovan. 

I ett mål (2509-15) yrkades avtalsogiltighet på grund av att avtal träffats trots att 

förlängd avtalsspärr gällt. Asplund diskuterar problemet, och menar på att UM bör avvakta 

med att teckna kontrakt tills det är klarlagt att ingen ansökan om överprövning inkommit till 

förvaltningsrätten.123 Det finns inga incitament för myndigheten att skynda sig att teckna 

kontrakt, eftersom ett kontraktstecknande som sker i strid mot den förlängda avtalsspärren 

riskerar att göra myndigheten skadeståndsskyldig gentemot avtalsparten, om avtalet skulle 

förklaras ogiltigt. I målet hade kommunen väntat två dagar efter utgången av avtalsspärren, 

men förvaltningsrätten hade av misstag skickat ansökan tillbaka till sökande part. Domstolen 

ansåg visserligen att kontrakt hade tecknats i strid med den förlängda avtalsspärren, men att 

kommunen inte hade handlat i strid mot LOU under upphandlingsförfarandet, varför yrkandet 

om ogiltighet avslogs. Med hänsyn till att det i detta mål var förvaltningsrätten som gjort ett 

misstag, och att detta är det enda målet som rör avtals ogiltighet, framstår det som att 

myndigheterna har god kännedom om riskerna med att teckna avtal direkt efter att 

avtalsspärren löpt ut. 

De andra grunderna som fallit in i denna kategori är att UM brutit mot 

kommunikationsskyldigheten i 9:9 och 9:10 LOU, förbudet mot produktangivning i 6:4 LOU, 

och att annan leverantör fått en otillbörlig fördel. Alla dessa avslogs. I mål 9728-15, hade 

sökanden inte angett några grunder eller omständigheter till stöd för sin talan. I ett annat mål 

                                                
123 Asplund m.fl., 2012, s. 154. 
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(9925-15) anförde sökanden att det var orimligt att kommunen besvarade frågor först sista 

dagen eller inte alls, samt att anbudsgivarna ej borde få sekretessbelägga sina anbud. Även 

dessa grunder avslogs. Mål  2188-15 utmärker sig med hänsyn till omständigheterna, då 

sökanden hävdar att denne innehar de immateriella rättigheterna till en produkt som vinnande 

anbudsgivare offererat. Processen rör dels om vinnande leverantör uppfyller ska-kraven, dels 

om denne borde ha uteslutits på annan grund. Domstolen beslutade om rättelse på så sätt att 

kommunen var tvungen att undersöka hur det förhöll sig med de immateriella rättigheterna 

innan nytt tilldelningsbeslut fattades. I mål 4974-15 hade leverantörens uteslutits med stöd av 

10:2 5 p LOU, på grund av obetalda skatter. Domstolen ansåg det visat att leverantören inte 

hade en sådan skatteskuld som avsågs i 5 p, och beslutade om rättelse. I mål 2413-15 hade 

sökande leverantör uteslutits eftersom den offererade tidsplanen ansågs ej trovärdig, 

domstolen avslog ansökan. Slutligen gällde mål 4149-15 vinnande leverantörs 

bemanningskapacitet och definitionen på kravet ”senior expert”. 

 

5 Analys  
 
5.1 Vad leverantörerna åberopat till stöd för talan 
En del av denna analys har gjorts i anslutning till behandlingen av de olika målen i föregående 

avsnitt. Här ska dock en sammanfattande analys göras. Denna analys tar sin utgångspunkt i att 

antalet överprövningar är högt, och att detta i sig utgör ett problem på samhällsnivå. 

Myndigheternas anskaffning av varor och tjänster fördröjs, leverantörer lägger resurser på 

överprövningar, och domstolarnas arbetsbörda är hög. I förarbetena till nuvarande LOU 

antogs det att antalet överprövningar skulle öka, men endast under en övergångsperiod.124 

KKV:s statistik visar dock att någon minskning i antalet överprövningar av upphandling inte 

skett sedan införandet av nuvarande LOU.  

Den första slutsats som kan dras är att kvalificeringsfasen och uppställda ska-krav 

utgör, ur ett överprövningsperspektiv, den mest problematiska fasen av upphandlingar. Den 

nära sammankopplingen mellan förfrågningsunderlaget, uppställda krav och utvärderingen 

innebär dock att överprövningar ofta handlar om fler än en fråga och omständighet. Detta kan 

göra att upphandlingsförfarandet upplevs som komplicerat och tekniskt.  

Vad gäller ska-kraven kan det vara intressant att diskutera UM:s 

kommunikationsskyldighet enligt 9:9 och 9:10 LOU. Kravet på myndigheten är att 

leverantörerna genom ett tilldelningsbeslut ska meddelas vilken leverantör som valts, och 
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varför. På begäran av en leverantör måste myndigheten också ange skälen till att dennes 

anbud förkastats. Förslag har tidigare väckts om att myndigheten också skulle vara tvungen 

att ange skälen till varför en anbudssökande i ett selektivt förfarande inte kvalificerats för att 

få lämna anbud, vilket skulle medföra att dessa leverantörer underrättas tidigare. Regeringen 

ansåg inte detta vara nödvändigt.125 Jag anser att det skulle finnas fördelar med en sådan 

ordning. I de fall anbudssökande skulle ansöka om överprövning skulle den ske tidigare, 

vilket är en fördel för myndigheterna i och med att upphandlingen inte fördröjs lika länge. I 

vart fall skulle leverantörerna få information om att de inte erhållit kontraktet tidigare, vilket 

skulle förbättra företagets möjlighet att planera den egna verksamheten. Även i ett större 

perspektiv anser jag att så mycket information som möjligt från myndigheten så tidigt som 

möjligt troligen skulle leda till större förtroende för myndigheten och bättre relationer till 

leverantörerna. Detta i sin tur skulle kunna leda till en bättre förståelse för myndighetens 

behov respektive vad leverantörerna kan erbjuda för varor och tjänster. 

Att, vilket visas i tabell 1.2, fördelningen är jämn mellan leverantörer som vill få sitt 

eget anbud kvalificerat och leverantörer som anser att vinnande anbud inte uppfyller kraven, 

anser jag tyder på att det generellt sett inte är nivån på kraven i sig som är problematiska. Om 

myndigheterna ställt för höga krav skulle sökande som vill få sitt eget anbud kvalificerat vara 

överrepresenterade. Istället tyder det på att det är tydligheten i kraven som brister. Enligt min 

mening kan det dock inte ur målen utläsas att det endast är tydligheten i 

förfrågningsunderlaget som behöver förbättras. Även anbuden som inkommer från 

leverantörerna uppvisar otydligheter, som påverkar kvalificeringen. Det finns alltså 

situationer där leverantören själv uteslutits på grund av otydligheter i det egna anbudet, och 

situationer då leverantörer anser att ett otydligt vinnande anbud bör förkastas. Det krävs 

således förbättrad tydlighet i hela kedjan av aktörer i offentliga upphandlingar. En följd av 

detta är också att det kan vara svårt att minska antalet överprövningar genom 

lagstiftningsåtgärder.  

Något som måste preciseras angående uppfattningen ovan, är dock att det t.ex. i 

kategorin krav på klassificering av ett kreditvärderingsinstitut, är en övervikt av sökande som 

vill få sitt eget anbud kvalificerat. I just denna kategori, verkar det alltså som att 

leverantörerna anser att kraven är för högt ställda. Motsatsen visas i kategorin formella krav, 

då leverantörerna istället verkar anse att myndigheten kvalificerar anbud trots att de brister i 

kravuppfyllelsen. Sammanlagt är dock fördelningen jämn. 
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I KKV:s rapport framkommer att det var vanligare att domstolen förordnade att 

upphandlingen skulle göras om, 126  medan det i mitt material varit klart vanligare med 

förordning om rättelse. Resultatet av min undersökning visar på att detta kan ha flera orsaker. 

Dels pekar mitt resultat på en ökning av ska-kravens betydelse, i vilket fall rättelse oftast är en 

tillräckligt ingripande åtgärd. Dels kan också myndigheterna ha blivit bättre på att utforma 

förfrågningsunderlaget och använda godkända utvärderingsmodeller. Denna utveckling anser 

jag vara positiv, då rättelse är en mindre ingripande åtgärd och därmed sparas resurser då 

myndigheten inte behöver göra om hela upphandlingen, samt att myndigheten därmed får 

tillgång till de varor eller tjänster som är föremål för upphandlingen tidigare. 

Majoriteten av målen visar att myndigheterna har ett stort utrymme för egen 

bedömning. Inte heller måste förfrågningsunderlaget upprättas och utvärderingen genomföras 

helt utan subjektivitet. RÅ 2002 ref. 50 har alltså fått ett stort genomslag i underrättspraxis. 

Förutom myndigheternas bedömningsutrymme, har också bevisbördan en avgörande 

betydelse för antalet ansökningar som avslås.  

Sammanfattningsvis är de vanligast förekommande grunderna i överprövningarna som 

undersökts i denna uppsats ska-kraven, förfrågningsunderlaget och utvärderingen. I allmänhet 

är också majoriteten av målen välgrundade. Se dock mer i avsnitt 5.3.3 nedan.  

 

5.2 Principernas betydelse för målen 
I förlängningen är leverantörernas talan angående ska-kraven, förfrågningsunderlaget och 

utvärderingen baserade på att UM åsidosatt någon av principerna i 1:9 LOU. Förutsatt att 

antalet grunder är representativt, är bestämmelserna i 9:8, 12:3, 6:4 och förfarandereglerna i 

LOU av mindre betydelse mängdmässigt. Att principerna har sådan avgörande betydelse för 

överprövningarna är i sig inte underligt. Principernas övergripande tillämpning på hela LOU:s 

område, samt att principer i allmänhet ofta öppnar för subjektiva tolkningar, leder till att även 

de övriga reglerna i LOU omfattas av principernas tillämpningsområde.  

 

5.2.1 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen har haft störst betydelse i målen som grundas på 

kvalificeringsfasen. Enligt mål C-243/89 Kommissionen mot Danmark, är det per definition i 

strid med likabehandlingsprincipen att förkasta eller kvalificera ett anbud, om detta uppfyller 

kraven respektive inte uppfyller kraven. Hur tydliga sökande leverantörer har varit med att 

                                                
126 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 48. 



56 
 

deras talan grundar sig på principen har dock varierat kraftigt, i flera mål nämns principen inte 

alls. Generellt kan jag inte se att detta påverkar målens utgång, då förhållandet mellan ska-

kraven och likabehandlingsprincipen är så etablerat att en talan angående ska-kraven anses 

innefatta ett påstående om olikabehandling. Istället har en del av de mål som rört andra 

omständigheter än ska-kraven haft en intressantare argumentation kring principen. 

Där utmärker sig mål 4400-15 vad gäller hänvisningen till principerna som stöd för 

talan. Frågan i målet gällde ett krav i förfrågningsunderlaget, som sökande ansåg stred mot 

likabehandlingsprincipen. Kravet var att leverantörens omsättning skulle uppgå till två gånger 

anbudssumman, och sökande menade att kravet då blev olika för olika leverantörer. 

Domstolen ansåg inte att kravet stred mot likabehandlingsprincipen.   

 

5.2.2 Transparensprincipen 
Hänvisningar till transparensprincipen har varit tydlig främst i de mål som grundar sig på 

förfrågningsunderlaget eller utvärderingen. Det är här frågan om öppenhet och tydlighet får 

störst betydelse, och det är i sig inget konstigt med att de leverantörer som på något sätt 

missförstått förfrågningsunderlaget menar att UM varit otydliga. Enligt min mening utifrån de 

mål som här är föremål för undersökningen, anser domstolarna dock att det vilar en ganska 

stor del på leverantörerna. Om det med en objektiv, men noggrann, läsning av 

förfrågningsunderlaget går att tolka förfrågningsunderlaget på det sätt myndigheten menar, 

anses transparensprincipen inte överträdd. Detta är tydligt ibland annat mål 4139-15, där det 

är leverantören som har missförstått förfrågningsunderlaget, och menar att det beror på 

förfrågningsunderlagets utformning. Domstolen avslog yrkandet. Även mål 5951-15 

innefattar en grund där det är relativt uppenbart att tolkningsfelet gjorts av leverantören, då 

denne menade att inga fiktiva mängder för prissättning angetts, men där priset skulle anges 

per timma, då enheten h angetts.  

I de mål där talan förts angående både ska-kraven och förfrågningsunderlaget, handlar 

argumentationen kring förfrågningsunderlaget mest om proportionalitetsprincipen, se nedan. 

För utvärderingens del kan transparensprincipen vara relevant i den mån UM tagit 

hänsyn till omständigheter som inte framgått i förfrågningsunderlaget. Det är alltså 

transparensprincipen som binder de två faserna samman, och som innebär att en talan 

angående den ena fasen ofta innefattar grunder och omständigheter hänförliga till den andra 

fasen. 
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5.2.3 Proportionalitetsprincipen 
Det är inte ovanligt att en sökande leverantör, vars anbud har förkastats såsom ej uppfyllande 

ska-krav, argumenterar dels för att ska-kravet är uppfyllt, och dels, om det inte är det, att 

kravet som är uppställt i förfrågningsunderlaget är oproportionerligt. Domstolens vanligaste 

bedömning har varit att kravet har varit nödvändigt och proportionerligt för att uppnå syftet. I 

mål 5992-15 erhöll leverantören dock rättelse. Frågan gällde om ett kvalificeringskrav på 

referenser var uppfyllt. UM hade härvid föreskrivit att om uppdrag utförts åt myndigheten, 

ska denna anges som referens. Sökande hade angett tre referenser som uppfyllde de övriga 

kraven, utom det att de angett myndigheten för ett uppdrag som de tidigare utfört. Domstolen 

fann det ostridigt att leverantören faktiskt inte uppfyllt kravet, men bedömde att kravet var 

oproportionerligt och beslöt om rättelse. Det är intressant att domstolen här hänförde icke-

proportionaliteten till själva uppfyllandet av ska-kravet, och inte till förfrågningsunderlaget. 

Att upphandlingen skulle göras om måste ha ansetts vara en alltför ingripande åtgärd. En 

möjlighet för domstolen hade istället varit att bedöma själva uteslutningen som 

oproportionerlig, vilket enligt min mening hade varit lämpligare. Vid uteslutning av en 

leverantör som ej uppfyller ska-kraven ska nämligen en proportionalitetsbedömning göras.127 

Motiveringen i mål 11537-15 är tydligare vad gäller anledningen till att domstolen förordnat 

om rättelse istället för att upphandlingen skulle göras om. Här var frågan dock inte om 

proportionalitet, utan om transparens.  

I mål 4109-15, angående ett formellt krav, anser domstolen att det vore 

oproportionerligt att utesluta vinnande leverantör p.g.a. ett icke uppfyllt formellt krav. Enligt 

förfrågningsunderlaget skulle småorderavgift anges, vilket inte hade gjorts. Myndigheten 

menade att avgiften spelade mindre roll, och domstolen konstaterade att avgiften varken vid 

kvalificeringen eller utvärderingen hade betydelse, och att det därför vore i strid med 

proportionalitetsprincipen att förkasta anbudet.  

 

5.2.4 Sammanfattning 
De allmänna principerna i 1:9 LOU har alltså en avgörande betydelse för de flesta målen. Hur 

leverantörerna använder sig av principerna i sina ansökningar om överprövning varierar dock 

stort. I flera fall, framförallt angående ska-kraven, nämns likabehandlingsprincipen inte alls. 

Det torde bero på att uppfyllandet av ska-krav har en sådan etablerad koppling till 

                                                
127 Kammarrätten i Stockholms dom den 27 juni 2014 i mål nr 1547-14, Kammarrätten i Sundsvalls dom den 20 

april 2015 i mål nr 652-15. HFD har meddelat prövningstillstånd över Kammarrätten i Sundsvalls dom, i mål 
nr 2691-15. 
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likabehandlingsprincipen att en talan angående ska-kraven anses innefatta ett påstående om 

olikabehandling. Generellt sett är leverantörerna i målen bättre på att åberopa 

transparensprincipen och proportionalitetsprincipen i anslutning till påståenden om fel i 

förfrågningsunderlaget eller utvärderingen. Enligt min mening är det också så att ju mer 

komplicerade omständigheter i målen, desto mer utvecklad är sökandes argumentation kring 

den princip som är aktuell.  

 1:9 LOU är en generalklausul. Själva syftet med en sådan utformning är att 

principerna ska kunna tillämpas på alla situationer, och möjligen ha något olika betydelse 

beroende på omständigheterna. Som tidigare nämnts öppnar en sådan utformning dock upp 

för subjektiva tolkningar, och enligt min mening utifrån materialet för uppsatsen är detta en 

stor bidragande orsak till antalet överprövningar. Att upphäva generalklausulen är dock inte 

möjligt, eftersom det skulle strida mot EU-rätten. Däremot anser jag att det finns möjlighet att 

i vissa bestämmelser precisera innebörden av principerna i förhållande till den aktuella 

bestämmelsen. I lagrådsremissen anser regeringen i motiveringen till bestämmelsen om 

tekniska specifikationer att det inte behöver nämnas särskilt att kraven måste stå i proportion 

till föremålet för upphandlingen. 128  Jag anser dock att sådana formuleringar skulle öka 

tydligheten för leverantörerna, och öka deras möjligheter att göra en egen avvägning innan de 

lämnar in en ansökan om överprövning.  

 

5.3 Vad leverantörerna inte åberopat till stöd för talan 
 

5.3.1 Konkurrensverkets rapport 
I rapporten från 2007 listas några övriga grunder som förekommit regelbundet men i mindre 

utsträckning; uteslutningsgrunderna enligt 10:1 och 10:2 LOU, LOU:s tillämplighet, 

anbudslämnande i tid, själva tilldelningsbeslutet och avbrytande av upphandling. Jämfört med 

mitt material, är det endast avbrytande av upphandling som fortfarande verkar förekomma 

mer än i enstaka fall. Ett mål har gällt uteslutningsgrunderna i 10 kap. LOU, inget mål har 

gällt LOU:s tillämplighet, anbudslämnande i tid eller utformningen av själva 

tilldelningsbeslutet. Enligt min mening beror detta sannolikt på att rättsläget blivit tydligare, 

att myndigheterna har blivit bättre på att avgöra när LOU är tillämplig och att skriva 

motiverade tilldelningsbeslut. Antagligen har leverantörerna också blivit bättre på att iaktta 

                                                
128 Lagrådsremissen, s. 557. 
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tidpunkten för sista anbudsinlämnande. Vad gäller avbrytande av upphandling hänvisar jag till 

avsnitt 4.6. 

 

5.3.2 Upphandlingar som är föremål för flera överprövningar 
En del mål i materialet har rört samma upphandling (se som exempel målen 6144-15 och 

6085-15), och i en del mål framkommer att upphandlingen överprövats i ett tidigare mål som 

avkunnats innan september 2015. I mål 1606-15 hade prövningen dessutom föregåtts av ett 

mål där en utesluten anbudsgivare vann rättelse och därmed tilldelades kontraktet, bara för att 

i detta mål uteslutas igen efter överprövning av den ursprunglige vinnaren. Grunderna för 

uteslutning skilde sig visserligen åt, varför det i sådana här fall inte föreligger res judicata, 

men man kan fråga sig om det är effektivt från myndigheternas och domstolarnas perspektiv 

att samma upphandling kan överprövas flera gånger. Problemet i det här fallet ligger dock hos 

myndigheten och dennes förmåga att utesluta leverantörer på rätt grunder från början. Det kan 

alltså vara viktigt för myndigheten att inte stanna vid en första uteslutningsgrund, utan pröva 

anbudet i dess helhet och ange alla grunder för uteslutning redan i det första beslutet. Detta 

skulle innebära att en överprövning av myndighetens uteslutning med högre sannolikhet 

skulle omfatta alla grunder, och risken för ett sådant förlopp med flera överprövningar som i 

det här målet skulle minska. 

 

5.3.3 Okynnesanmälningar 
I KKV:s undersökning från 2007 fann de inget stöd för att, som upphandlande myndigheter 

påstod, att många överprövningar rörde s.k. okynnesanmälningar, d.v.s. att leverantörerna 

ansökte om överprövning för att störa konkurrensen eller ansökte trots vetskap om att ansökan 

skulle avslås.129 Enligt min mening visar materialet som jag gått igenom dock att problemet 

med okynnesanmälningar i vart fall inte kan avfärdas.  

Som visats ovan rör flera ansökningar de fakultativa bestämmelserna om onormalt 

låga priser och komplettering, d.v.s. mål som överprövar något som ingår i myndighetens 

självbestämmanderätt. Detsamma gäller bl.a. fallet då leverantören ansåg att UM borde 

upphandla även LED-skrivare, istället för endast laserskrivare. Vidare är ett flertal fall som 

rör formella krav sådana att  proportionalitetsprincipen hindrar myndigheten att förkasta 

vinnande anbud, och enstaka exempel finns även i de andra kategorierna. I alla dessa mål är 

det förutsebart att ansökan kommer att avslås. 

                                                
129 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 7. 
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Frågan är då om detta beror på okunskap om lagstiftningen från leverantörernas sida, 

eller om det beror på att leverantörerna okynnesanmäler myndigheterna. Inom ramen för 

uppsatsen kan frågan inte besvaras, men jag menar i vart fall att okynnesanmälningar som 

problem inte går att avfärda med stöd utifrån materialet.  

 

5.3.4 Differentierad rättstillämpning 
KKV kom i sin undersökning fram till att samma rättsfrågor bedömdes olika av domstolarna, 

vilket de ansåg var ett allvarligt problem.130 Enligt min mening och med stöd av resultat av 

mina analyser är problemet med differentierad rättstillämpning på underrättsnivå inte längre 

så stort som KKV funnit i rapporten. Med det sagt menar jag dock inte att det inte är ett 

allvarligt problem även om det endast är ett fåtal fall som avviker från en enhetlig 

rättstillämpning. I allmänhet anser jag dock att domstolarna bedömer målen på ett likartat sätt, 

och att det oftast är omständigheterna i målen eller vad parterna väljer att åberopa som leder 

till olika utfall. Här kan också påpekas att enhetligheten består i att myndigheten har ett stort 

utrymme för egen bedömning, och att även inte optimalt utformade förfrågningsunderlag 

godtas. Om detta i sin tur utgör ett problem kommer att diskuteras nedan. 

Den skillnad jag kan se är att i en del domar prövas frågan om skada innan frågan om 

överträdelse av LOU i de fall det är uppenbart att sökande inte lidit skada. I en del mål prövas 

dock sakfrågorna i målet innan prövning om skada sker, även i de fall det är uppenbart att 

ingen skada skett. Detta i sig anser jag dock inte vara ett allvarligt problem, eftersom 

slutresultatet blir detsamma.  

 

5.3.5 Jäv 
Det har inte varit vanligt förekommande att sökande har antytt att personliga relationer eller 

jäv har påverkat utgången av upphandlingen. I ett av målen om onormalt låga priser, mål 

2414-15, uttalar sig sökande om att vinnande leverantör antagits p.g.a. jäv. I några andra mål 

uttalas att personliga relationer eller liknande påverkat upphandlingen (t.ex. mål 4498-15 och 

mål 1090-15, där UM hade använts som referens och gett låga betyg). Sundstrand pekar på 

problematiken i att beivra korruption inom området offentligt upphandling, och att det saknas 

tydliga bestämmelser om detta.131 Utifrån materialet i uppsatsen är det omöjligt att fastställa 

om detta utgör ett verkligt problem på underinstansnivå. Å ena sidan har endast en leverantör 

hävdat att jävssituation förelegat, något fler men fortfarande förhållandevis få, har antytt att 

                                                
130 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 56.  
131 Sundstrand, JT, 2014/15, s. 128. 
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personliga relationer kan ha påverkat upphandlingen. Om detta beror på att det faktiskt är 

ovanligt att UM agerar på otillbörligt sätt i detta sammanhang, eller om leverantörerna 

undviker att ange detta som grund p.g.a. avsaknad av tydligt rättsligt stöd, är alltså inte 

möjligt att besvara här.  

Art. 24 i det nya LOU-direktivet innehåller en bestämmelse om att förebygga 

intressekonflikter inom offentlig upphandling. Regeringen anser dock att någon bestämmelse 

om jäv eller intressekonflikter inte behöver införas i svensk rätt, eftersom de grundläggande 

principerna och reglerna om jäv i förvaltningslagen (1986:223) och kommunallagen 

(1991:900) uppfyller de EU-rättsliga kraven.132 Enligt vad jag funnit i förvaltningsrättsmålen 

framstår det dock som att det är möjligt att det är svårt för leverantörerna att föra en talan om 

intressekonflikter eller jäv baserat på generalklausulen. Med hänsyn till att överprövning till 

största delen är förbehållen leverantörer, och därmed också den allmänpreventiva funktionen 

att beivra myndigheters överträdelse av LOU, anser jag att en bestämmelse om 

intressekonflikter bör införas i LOU. Detta skulle också vara mer förenligt med lydelsen i det 

nya direktivet. 

 

5.3.6 Miljökrav 
Enligt 1:9 a LOU bör myndigheten beakta miljöhänsyn om upphandlingens art motiverar 

detta. Bestämmelsen är inte bindande, och torde inte gå att åberopa i domstol. Enligt 6:13 

LOU får myndigheten ställa upp sociala och miljömässiga villkor för upphandlingskontraktets 

fullgörande. Dessa villkor utgör dock varken kvalificeringskriterier eller utvärderingskriterier, 

utan kontraktsvillkor som måste accepteras av leverantören.133 Förutom möjligheten att ange 

särskilda kontraktsvillkor, kan myndigheten också ställa upp ska-krav angående 

miljömärkning. I de nya direktiven har en viktig punkt varit att förstärka myndigheternas 

möjlighet att ställa miljökrav, och förkasta anbud som inte uppfyller de kraven.  

Få av de fall som här gåtts igenom har berört miljömässiga aspekter. Några av ska-

kraven har gällt miljömässiga krav, t.ex. mål 19016-15 och mål 803-15. Dels har detta varit 

krav på leverantören, alltså sådana krav som ingår i leverantörens kapacitet, ex. ISO 14 001. 

Dels har det förekommit mål med miljökrav på produkten, och då har det uteslutande gällt 

miljöklassificering av fordon. I KKV:s rapport var miljökrav inte heller vanligt 

förekommande i överprövningar. Förklaringar till detta kan vara dels att myndigheterna inte 

ställer miljökrav som är svåra att uppfylla, dels att incitamenten för en leverantör att uppfylla 

                                                
132 Lagrådsremissen, s. 438 ff.  
133 Prop. 2001/02:142, s. 44 ff. 
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miljöcertifieringar redan är höga.134 Enligt min mening kan det också vara så att de flesta krav 

som ställs upp av myndigheten utgör särskilda kontraktsvillkor, vilka inte är av sådant slag att 

de kan överprövas på samma sätt som kvalificeringskrav. Den allmänna rättsutvecklingen går 

dock mot att öka myndighetens möjligheter att ställa miljökrav, se art. 69 och art. 18 i det nya 

upphandlingsdirektivet. Om detta kommer att innebära en ökning i antal överprövningar som 

gäller miljökrav återstår att se. Enligt min mening torde dock en eventuell ökning inte 

innebära någon systematisk skillnad gentemot överprövningar av ska-krav i allmänhet. 

Möjligtvis kan en proportionalitetsbedömning gällande vilka krav som får uppställas ta 

ytterligare hänsyn till EU:s övergripande mål om en god miljö och  hållbar utveckling. 

 

5.3.7 Sociala hänsyn 
Möjligheten att beakta sociala hänsyn följer i huvudsak samma principer som miljömässig 

hänsyn. Skillnaden är dock att sociala hänsyn inte kan anges som kvalificeringskriterier på 

samma sätt som miljömässiga hänsyn. Kollektivavtalsutredningen påpekar att det redan i 

dagens läge är möjligt att uppställa arbetsrättsliga särskilda kontraktsvillkor, men att detta 

troligtvis inte görs så ofta eftersom rättsläget ansetts oklart.135 KKV:s rapport innehöll inte 

heller något mål som gällde sociala krav, vilket verket ansåg troligtvis berodde på att få 

sådana krav uppställdes.136 

Endast ett mål i denna undersökning har behandlat ett krav angående sociala hänsyn. I 

mål 1009-15 hade landstinget uppställt ett krav på att ett pris skulle redovisas innehållande 

lönenivåer godkända enligt gällande kollektivavtal. Argumentationen i målet gick ut dels på 

att vinnande anbudsgivare uppgett priset ”0” och alltså inte uppfyllde kravet, dels att kravet i 

förfrågningsunderlaget stred mot 1:9 LOU eftersom det kunde missgynna vissa leverantörer. 

Domstolen bedömde dock att det inte var fråga om ett ska-krav, och därmed kunde varken 

vinnande anbud förkastas, eller förordnande om att upphandlingen skulle göras om fattas. 

Kollektivavtalsutredningen anser att det nya LOU-direktivet ålägger medlemsstaterna 

att se till att miljö-, sociala-, och arbetsrättsliga skyldigheter beaktas vid offentlig 

upphandling, och anser att dessa fortfarande i huvudsak borde vara utformade som särskilda 

kontraktsvillkor.137 Den föreslår att det ska införas nya bestämmelser som bland annat tillåter 

                                                
134 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 74 f. 
135 SOU 2015:78, s. 114. 
136 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s. 75. 
137 SOU 2015:78, s. 71. 
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myndigheten att uppställa särskilda kontraktsvillkor om lön, semester och arbetstid, som 

motsvarar den lägsta nivå av förmåner som gäller enligt lag eller kollektivavtal.138  

Att, som kollektivavtalsutredningen föreslår, utforma myndighetens nya möjligheter 

att ta hänsyn till arbetsrättsliga villkor, anser jag vara lämpligt. Tvister angående villkoren 

skulle därmed oftast prövas avtalsrättsligt istället för genom överprövning. Flera 

remissinstanser är dock kritiska till utredningens förslag, och det återstår att se hur den 

närmare utformningen av lagtexten blir.139 

 
 
5.4 LOU:s tillämpning från leverantörens perspektiv 
Enligt KKV:s senaste statistik avslås ca 75 % av leverantörernas ansökningar om 

överprövning.140 Vad leverantörerna åberopat till stöd för talan har redan behandlats, och här 

ska istället tillämpningen av LOU analyseras ur ett leverantörsperspektiv. 

 Sannolikt upplever leverantörerna att det är svårt att nå framgång med en ansökning 

om överprövning av upphandling. Svaret är dock delvis beroende på vilka förväntningar på 

framgång som leverantörerna har, vilket inte kan besvaras inom ramen för den här uppsatsen 

(se avsnitt 5.3.3 ovan). Det finns dock vissa indikationer på att det kan vara så att 

leverantörernas ansökningar avslås i högre utsträckning än vad som torde uppfattas som 

lämpligt av leverantörerna. 

 Det finns framförallt två anledningar till detta. Den första anledningen är 

myndighetens utrymme för bedömning. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.3.4 har en oenhetlig 

rättstillämpning i underrätterna inte har framstått som ett stort problem i materialet jag har 

granskat, men enhetligheten i rättstillämpningen i målen består dock i stora delar av att 

domstolarna accepterar myndighetens bedömning i möjligaste mån. Svaret på frågan om detta 

innebär ett problem blir alltså beroende av vilket perspektiv man utgår från. Från de 

överprövande leverantörernas sida torde myndighetens eget bedömningsutrymme uppfattas 

som ett tillåtande av subjektiva bedömningar, och i viss mån även fri prövningsrätt. 

Den andra anledningen är bevisbördan. De flesta mål som avslagits har varit på grund 

av att leverantören inte visat att myndigheten handlat i strid med LOU. Det har vidare 

framkommit i undersökningen av målen att många fall där leverantören erhållit bifall, har 

myndigheten medgivit omständigheterna i målet. Grunden för bestridande av leverantörens 

talan har istället varit t.ex. att omständigheten i fråga är av oväsentlig betydelse. Detta anser 

                                                
138 SOU 2015:78, s. 124 ff. 
139 Se bl.a. remissvaren från Svenskt näringsliv, LO och SACO. 
140 Konkurrensverkets rapport 2015:9, s. 75. 
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jag vara en stark indikation på att bevisbördan i mål om överprövning i alltför stor 

utsträckning läggs på leverantören. I några mål har möjligheten att sekretessbelägga ett anbud 

också lett till att leverantören menat att denne inte kunnat erhålla tillräckligt med information 

för att bevisa att myndigheten förfarit i strid med LOU. Såsom bevisbördan tillämpas för 

närvarande torde uppfattas som otillfredsställande för leverantörerna, och enligt min mening 

finns det anledning att vidare undersöka om detta är förenligt med EU-rättens krav på en 

effektiv rättslig prövning. Vidare bör undersökas om det vore lämpligt med en hoppande 

bevisbörda, på så sätt att sökande leverantör måste göra sannolikt att myndigheten handlat i 

strid med LOU, och att bevisbördan för att myndigheten inte agerat i strid med LOU då går 

över på myndigheten. Min uppfattning är att detta sannolikt skulle öka antalet bifallande 

domar.  

Många leverantörer har valt att inte anlita ett ombud. Det är möjligt att några av målen 

aldrig hade prövats om leverantören kontaktat ett ombud med god kunskap om LOU. Frågan 

är om den nya Upphandlingsmyndigheten kan fylla en uppgift på detta område. Om 

leverantörerna väljer att kontakta denna för rådgivning innan eventuell överprövning, skulle 

vissa processer möjligen kunna undvikas. Utifrån målen i undersökningen uppfattar jag att 

några upphandlingar överprövats på vinst och förlust. Incitamenten för en leverantör att avstå 

från en ansökan om överprövning utan ombud är inte särskilt stora, då ingen ansökningsavgift 

tas ut och parterna bär sina egna processkostnader. Ur leverantörernas perspektiv torde dock 

denna ordning vara tillfredsställande och viktig för att tillvarata rättssäkerheten, då även små 

företag utan större resurser kan ansöka om överprövning. 

Min uppfattning är att LOU är skriven för myndigheterna. Detta är visserligen naturligt, 

då det är myndigheterna som har att följa bestämmelserna. Dock anser jag att det vid 

lagstiftningen skulle kunna tas större hänsyn till det faktum att även leverantörerna, i och med 

den allmänpreventiva funktionen som de innehar, måste tolka lagstiftningen. Närmare 

förklaringar i vissa paragrafer om vad principerna har för betydelse i förhållande till dem 

skulle kunna klargöra rättsläget i vissa frågor, men även sådana åtgärder som att minska 

regelmassan och förtydliga viss praxis i lagtext skulle kunna ha positiva effekter. 

 

5.5 LOU:s tillämpning från myndighetens perspektiv 
Denna analys begränsas av att jag utgått från domstolens bedömning i målen, och alltså inte 

närmare undersökt myndigheternas inställning till sökandes talan. Analysen består alltså av 

hur domstolarnas bedömningar påverkar myndigheten, inte hur myndigheten uppfattar 

upphandlingsförfarandet eller leverantörernas grunder för talan.  
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Från myndighetens perspektiv är det en fördel att många ansökningar om 

överprövning avslås. Detta innebär att myndigheten kan fortsätta upphandlingen utan att 

behöva lägga resurser på att göra om hela eller delar av arbetet. Även från myndigheterna sida 

är det dock problematiskt att många ansökningar om överprövning lämnas in. Den förlängda 

avtalsspärren som inträder i de flesta fallen innebär att upphandlingen stoppas tillfälligt, vilket 

kan leda till att myndigheten inte får tillgång till föremålet de har behov av, eller kan få svårt 

att leverera allmännyttiga varor och tjänster. Det ligger alltså även i myndigheternas intresse 

att genomföra upphandlingar på ett korrekt sätt, för att om möjligt undvika överprövningar. 

 Enligt min  mening visar målen från förvaltningsrätten att det kan finnas ett problem 

med s.k. okynnesöverprövningar, om än det inte är möjligt att uttala sig om omfattningen. 

Min uppfattning är dock att termen är mindre väl vald, då det inte av målen går att utläsa att 

den sökande leverantören är medveten om att dennes talan kommer att avslås. Det är fullt 

möjligt att den sökande leverantören verkligen anser sig förfördelad, och att överprövningen 

är ett resultat av bristande kunskap om LOU.  

 Det torde vidare uppfattas som positivt från myndigheternas sida att även icke 

optimalt utformade förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller får godtas så länge inte de 

grundläggande principerna träds för när, samt att myndigheten tillåts ett visst 

bedömningsutrymme. Detta anser jag till viss del öka myndighetens självbestämmanderätt 

även utanför området om föremålet för upphandlingen.  

 
5.6 Kan och bör antalet överprövningar minskas? 
Vissa förändringar kommer att ske i och med implementeringen av det nya LOU-direktivet. 

Enligt art. 62.7.b framgår i det nya direktivet EU-domstolens praxis från Ambisig, det vill 

säga att kvalifikationer och erfarenheter i vissa fall får användas som utvärderingskriterier. I 

lagrådsremissen väljer regeringen dock att inte inta motsvarande exemplifiering i nya LOU, 

eftersom det finns risk att den skulle uppfattas som uttömmande.141 Ågren anser att eftersom 

Amibisig och direktivtexten ändå innehåller så pass omfattande begränsningar i möjligheten 

att använda kvalifikationer och erfarenheter som tilldelningskriterier, det hade varit bättre att 

också införa bestämmelsen i den svenska lagen.142 Enligt min mening kommer regeringens 

utformning inte att förtydliga rättsläget, varken angående ska-kraven eller utvärderingen. Ur 

perspektivet att försöka minska antalet överprövningar delar jag därför Ågrens uppfattning 

                                                
141 Lagrådsremissen, s. 725. 
142 Ågren, UrT nr 2 2015, s. 188. 
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om att det hade lett till en tydligare utformning om artikelns lydelse hade fått en motsvarighet 

i den svenska lagstiftningen. 

Jag anser dock att lagrådsremissen innebär vissa förtydliganden angående gällande rätt 

som är fördelaktiga. Bland annat är reglerna om tekniska specifikationer och kvalificering av 

leverantörer i generellt sett välstrukturerade och mer lättförståeliga än nuvarande utformning. 

Enligt min mening kommer dock inte den nya lagen leda till en minskning av antalet 

överprövningar av upphandlingar, dels eftersom det kommer att krävas ytterligare praxis för 

att fastställa innebörden av vissa nya bestämmelser, och dels eftersom en avgörande 

anledning till antalet överprövningar beror på myndigheternas och leverantörernas otydlighet i 

kommunikationen dem emellan. Lagrådet har i sitt remissvar den 12 februari 2016 riktat stark 

kritik mot utformningen av direktivet och regeringens förslag till nya LOU. Bland annat 

kritiseras regelmängden och det otydliga förhållandet till civilrättsliga bestämmelser.143 

KKV:s förslag i rapporten från 2007 för att komma till rätta med 

rättssäkerhetsproblemen, och minska antalet överprövningar av offentlig upphandling var att 

försöka åstadkomma en enhetligare praxis på området, genom att under en övergångstid 

avskaffa kravet på prövningstillstånd i kammarrätten, och koncentrera upphandlingsmålen till 

några utvalda länsrätter och/eller en kammarrätt.144 Enligt min mening är detta inget bra 

förslag, om man inte inrättar en specialdomstol i likhet med mark- och miljödomstolarna. 

Arbetsbördan skulle bli för hög om man lade alla överprövningsmål på en befintlig 

förvaltningsrätt. Sedan 2007 har Högsta förvaltningsdomstolen avkunnat vissa vägledande 

prejudikat på området, som förtydligat rättsläget i vissa delar. Min bedömning är, som tidigare 

påpekats, att problemet med en oenhetlig rättstillämpning minskat, om än inte upphört, varför 

det inte torde vara aktuellt att ytterligare utreda KKV:s förslag i denna del. 

 Ytterligare ett processuellt problem är att överprövningar vars grund hänför sig till det 

konkurrensuppsökande skedet ofta kommer in till domstolen först efter tilldelningsbeslut 

meddelats, vilket innebär att det kan ta lång tid innan upphandlingen kan avslutas, framförallt 

om domstolen beslutar att upphandlingen ska göras om.145 Överprövningsutredningen har lagt 

fram förslag på vissa förändringar i detta avseende. Utredningen avstyrker införandet av en 

preklusionsfrist som skulle innebära att leverantörerna förlorar möjligheten till överprövning 

allteftersom upphandlingsprocessen framskrider.146 Utredningen föreslår dock att en mindre 

ingripande variant av preklusionsfrist införs, vilken i huvudsak skulle innebära att en 
                                                
143 Lagrådets remissvar, s. 4 ff. 
144 Konkurrensverkets rapport 2007:2, s 81 f. 
145 SOU 2015:12, s. 142.  
146 SOU 2015:12, s. 153. 
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leverantör måste påtala ett fel i ett tidigt skede av upphandlingen, för att senare kunna ansöka 

om överprövning. 147  Enligt min mening öppnar dock utredningens förslag upp för att 

domstolarna måste utföra merarbete på så sätt att de då även skulle behöva bedöma om 

ansökningen gjorts i tid, och om leverantörens invändande i det tidigare skedet är tillräcklig 

för att tillåtas ansöka om överprövning. Jag tror inte att förslaget skulle minska domstolarnas 

arbetsbörda. 

 Överprövningen avstyrker införande av ansökningsavgifter och regler som kan ge 

motparten rätt till rättegångskostnader. Jag delar överprövningsutredningens uppfattning om 

att ansökningsavgifter och ersättning för rättegångskostnader skulle riskera att minska även 

befogade överprövningar, vilket skulle inverka menligt på rättssäkerheten. Det faktum att det i 

vart fall inom ramen för denna uppsats inte heller är möjligt att bedöma om de obefogade 

ansökningarna beror på okynne eller okunskap talar också mot införandet av avgifter och 

ersättning för rättegångskostnader. Även det faktum att jag anser att majoriteten av målen i 

denna undersökning har varit befogade stöder denna uppfattning. 

 Ytterligare en aspekt som talar mot införandet av begränsningar i möjligheten att 

överpröva upphandlingar, är att de ansökningar som är obefogade torde kunna avslås relativt 

snabbt av domstolarna, vilket torde innebära att de obefogade ansökningarna inte belastar 

domstolarna i så stor utsträckning. Med hänsyn till alla dessa aspekter anser jag alltså att inga 

processuella lagstiftningsåtgärder bör vidtas för att minska antalet överprövningar. Däremot 

vore det fördelaktigt om nya LOU skulle innehålla vissa förtydliganden, att HFD meddelar 

ytterligare praxis på området, och att Upphandlingsmyndigheten kan bidra till att öka 

kunskapen om LOU bland myndigheter och leverantörer. 

Överprövningsutredningen föreslår vidare en bestämmelse om att en ansökan om 

överprövning av upphandling ska avgöras av förvaltningsrätten inom 90 dagar.148 Jag anser 

att detta vore ett bra sätt att minska samhällskostnaderna för upphandlingar som stoppas i och 

med en överprövningsansökan, utan att påverka leverantörernas möjlighet till överprövning.  

 
 
6 Sammanfattning 
Det leverantörerna oftast åberopat som stöd för talan är att myndigheten gjort en felaktig 

kvalificering, att förfrågningsunderlaget är otydligt eller otransparent, och att myndigheten 

förfarit felaktigt vid utvärderingen. Bestämmelserna om onormalt låga priser, komplettering, 

reservationer och avbrytande av upphandling är av mindre betydelse mängdmässigt, men 
                                                
147 SOU 2015:12, s.154 f. 
148 SOU 2015:12, s. 169. 
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förtydliganden i lagstiftning eller praxis från HFD skulle kunna göra rättsläget klarare. 

Eftersom myndigheten ges ett stort bedömningsutrymme och bevisbördan ligger på 

leverantören, avslås majoriteten av ansökningarna om överprövning.  

Enligt min mening är det inte främst brister i de processuella reglerna om 

överprövning av upphandling som leder till att antalet överprövningar är högt. Istället är det 

utformningen av de övriga reglerna i LOU som orsakar de flesta överprövningar. Att minska 

antalet överprövningar genom förändringar i de processuella reglerna torde därför i allmänhet 

inte vara lämpligt. Som överprövningsutredningen påpekar skulle vissa förändringar som 

diskuteras leda till att även befogade ansökningar om överprövning skulle minska, vilket är 

mindre bra ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Dessutom verkar antalet obefogade ansökningar 

inte vara så högt att dessa utgör en sådan belastning på rättssystemet att processuella 

förändringar är nödvändiga. Förslaget om att införa en tidsfrist på 90 dagars handläggningstid 

i förvaltningsrätt anser jag dock vara bra, utifrån att tillgodose myndigheternas behov av varor 

och tjänster. 

Ett sätt att ytterligare öka myndigheternas incitament att genomföra upphandlingar på 

ett öppet och tydligt sätt, vore att införa en hoppande bevisbörda. Om leverantören gör 

sannolikt att myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOU, skulle då bevisbördan för att 

myndigheten inte agerat i strid med LOU gå över på myndigheten. 

På grund av principerna i 1:9 kommer LOU troligtvis alltid dras med de problem som 

följer av en principlagstiftning i den delen, men det finns fortfarande utrymme för 

förbättringar inom andra områden. De största förändringarna kan troligtvis åstadkommas 

genom att öka myndigheternas och leverantörernas kommunikation med varandra, samt bistå 

med juridisk kompetens och rådgivning via Upphandlingsmyndigheten. 
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Kammarrättsavgöranden 
Kammarrätten i Göteborgs dom, 2009-12-16, mål nr 4904-09. 
Kammarrätten i Göteborg, dom, 2012-09-21, mål 3229-12. 

Kammarrätten i Stockholm, dom, 2013-05-14, mål nr 1299-13. 

Kammarrätten i Göteborg, dom, 2014-04-04, mål nr 6092-13. 
Kammarrätten i Stockholm, dom, 2014-06-27, mål 1547-14. 

Kammarrätten i Stockholm, dom, 2015-01-29, mål 4855-15. 

Kammarrätten i Sundsvall, dom, 2015-04-20, mål 652-15. 

Kammarrätten i Göteborg, dom, 2015-12-18, mål 4845-15. 

 
Förvaltningsrättsavgöranden (efter målnummer) 
 
Förvaltningsrätten i Uppsala, dom 2015-09-29, Mål 238-15 E. 
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Förvaltningsrätten i Härnösand, dom 2015-09-22, Mål 1280-15 E. 

Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2015-09-24, Mål 1300-15. 

Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2015-09-16, Mål 1325-15. 

Förvaltningsrätten i Karlstad, dom 2015-09-04, Mål 1386-15. 

Förvaltningsrätten i Luleå, dom 2015-09-17, Mål 1405-15. 
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Förvaltningsrätten i Göteborg, dom 2015-09-10, Mål 8683-15. 
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