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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att utreda för likabehandlingsbegreppet enligt Lagen (2007:1091) om 

offentlig upphandlings (LOU) likabehandlingsbegrepp. Detta görs genom att jag i uppsatsen 

söker klarlägga vad domstolarna grundar sitt beslut på när de avgör vad som är i 

överensstämmelse med likabehandlingsprincipen, med avseende på vad som kallas 

”affärsmässighet”. Begreppet ”affärsmässighet” är numera utmönstrat ur den nya LOU, dock 

utan att några förändringar avsetts. Vidare undersöker jag likabehandlingsprincipen med hjälp 

av domstolsavgöranden i den situationen där en upphandlande myndighet vid upphandling av 

ett ramavtal får kombinera tilldelning enligt 5 kap. 6 § LOU (bästa anbud) och 5 kap. 7 § 

LOU (förnyad konkurrensutsättning).  

 

Det centrala regelverket för offentlig upphandling är LOU. Det infördes vid årsskiftet 2008 en 

ny lag om offentlig upphandling. LOU bygger huvudsakligen på EU-direktiv och syftar till att 

i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster 

till den offentliga sektorn. Vidare skall den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta 

av konkurrensen på marknaden.1 Det utförs i Sverige varje år offentliga upphandlingar för 

cirka 400 miljarder kronor.2 Vid en offentlig upphandling är det viktigt att alla leverantörer 

skall erbjudas lika villkor och behandlas lika utifrån likabehandlingsprincipen.3 Det kan 

exempelvis röra sig om att anbudsförfrågan inte får formuleras så att definitionen av 

föremålet för upphandlingen försätter anbudsgivarna i ojämlik ställning, eller att alla 

leverantörer måste få samma information vid samma tillfälle. 

 

I uppsatsen har i huvudsak tre rättsfall berörts och även om domstolarna i samtliga fall har 

resonerat olika med anledning av hur upphandlingen bedrivits, har utfallet av domarna 

utmynnat i samma bedömning, upphandlande enheter har åsidosatt den grundläggande 

gemenskapsrättsliga principen om likabehandling. Min slutsats angående möjligheten för en 

upphandlande enhet att vid en upphandling av ett ramavtal kombinera tilldelning enligt LOU 

5 kap. 6 § och LOU 5 kap. 7 § baserar jag på Konkurrensverkets yttrande i mål nr 3344-09 

samt 3345-09. Konkurrensverket ansåg att avtalsupplägget stred mot LOU samt EU-rätten 

och vidare att den upphandlande enhetens ramavtal inte uppfyllt kraven på likabehandling och 

                                                
1 http://www.dnv.se/konkurrenskommissionen/kko_faq.html inloggad 100104 
2 http://www.orebro.se/454.html inloggad 100109 
3 Prop. 2006/07:128, s. 155 
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transparens. Jag anser, vilket även var Konkurrensverkets bedömning, att den upphandlande 

enheten har åsidosatt den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om likabehandling då 

det inte är möjligt att vid upphandling av ett ramavtal kombinera en tilldelning enligt LOU 5 

kap. 6 § och LOU 5 kap. 7 §.  

 

Nyckelord: LOU, offentlig upphandling, upphandlande myndighet, anbudsgivare, 

likabehandlingsprincipen. 
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Summary 
The aim of this thesis is to clarify the purpose of equal treatment. Furthermore the thesis 

intents to shed light on what the courts affirm or declare when they determine what is in 

compliance with the principle of equal treatment. In addition to this the thesis will also 

analyse whether or not a framework agreement can be combined according to LOU 5th 

chapter 6 § and LOU 5th chapter 7 §. 

 

The central legal framework of public procurement is the law of Public Procurement Act 

(2007:1091), LOU. LOU is based upon EU-directives and its purpose is to give every party of 

the procurement procedure equal treatment. Furthermore the Public Procuremnet procedure is 

intended to benefit from the competition in the market. Public Procurement in Sweden 

amounts to 400 billion Swedish krona on a yearly basis. It is very important that every 

supplier within public procurement is offered equal treatment. For example, the invitation of 

tender may not be phrased in a way that puts one supplier in a different position than the rest 

of the suppliers.   

The principle of equal treatment says that equal cases can not be treated differently and 

different cases can not be treated equal, if not motivated properly. The meaning of the 

principle of equal treatment is that every company should have the same right and that all 

invitations of tender get the same treatment.  

 

This thesis essentially concern three court cases. The courts have, in all three cases, argued in 

various ways but drawn the same conclusion, which was that the buyer had omitted the 

principle of equal treatment. I base my conclusions regarding the possibility for a buyer, in a 

public procurement concerning a framework agreement, to combine an assignment according 

to LOU 5th chapter 6 § and LOU 5th chapter 7 § upon the Swedish Competition Authority’s 

statement in the cases 3344-09 and 3345-09. The Swedish Competition Authority thought that 

the structure of the agreement violated LOU and EC-law. Furthermore they found that the 

buyers framework agreement did not fulfil the requirements of equal treatment. In my 

opinion, which correspond with the Swedish Competition Authority’s judgement, the buyer 

has omitted the principle of equal treatment since it is not possible to combine an assignment 

according LOU 5th chapter 6 § och LOU 5th chapter 7 §. 

Keywords: LOU, public procurement, buyer, supplier, principle of equal treatment 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter skall införskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenad måste inköpet ske genom en offentlig upphandling.4 Offentlig upphandling 

regleras Sverige genom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. LOU bygger på 

flertal EG-direktiv. När den nya lagen om offentlig upphandling tillkom 2008 delades LOU 

upp i den klassiska sektorn som avser upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader 

och försörjningssektorn som avser upphandlingar inom vatten, energi, transporter och 

posttjänster.5 

  

Offentliga upphandlingar karakteriseras av att de alltid skall tillämpa vissa 

gemenskapsrättsliga principer, däribland likabehandlingsprincipen och icke-diskriminering. 

Principen om likabehandling vid offentlig upphandling innebär att upphandlande myndigheter 

skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra 

upphandlingar på ett öppet sätt. Detta framkommer genom LOU 1 kap. 9 §. LOU syftar till 

att, för den offentliga sektorns räkning, skapa en god konkurrensmarknad som skall frambringa 

låga priser på leveranser som dessutom är av god kvalitet. Det ställs höga krav på att den 

upphandlande enheten handlar affärsmässigt och enligt den ovan nämnda 

likabehandlingsprincipen vid bedömningen av inkomna anbud. Motivet till detta är att främja 

alla leverantörers möjligheter att konkurrera på lika villkor.  

 

Jag kommer i min uppsats att lägga tyngden på likabehandlingsprincipen. Syftet är att skapa 

en så klar bild som möjligt kring frågorna ställda i 1.2.  där vi upplever att rättsläget är oklart. 

 

1.2 Syfte, problemformulering och avgränsning 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer skall behandlas lika och ges lika goda 

förutsättningar att delta i upphandlingar. Detta är huvudregeln, men hur resonerar 

                                                
4 Se definiering av upphandlande myndigheter, bl.a. avser de kommuner och landsting, LOU 2 kap 19 §  
5 Jämför Lagen (2008:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster  
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domstolarna i avgöranden som behandlar likabehandlingsprincipen? Syftet med uppsatsen är 

att klarlägga LOU:s likabehandlingsbegrepp. Eftersom problemet likabehandling är mycket 

omfattande och har många aspekter har jag begränsat mig till att närmare undersöka ett par 

specifika frågor. Jag fokuserar på frågor om hur begreppet ”affärsmässighet” uttolkats i 

rättspraxis och på frågor om ramavtal och om det vid upphandling av ramavtal är möjligt att 

kombinera tilldelning enligt LOU 5 kap. 6 § (bästa anbud) och LOU 5 kap. 7 § (förnyad 

konkurrensutsättning). Strider ett sådant upphandlingsförfarande mot 

likabehandlingsprincipen? Det faktiska förfarandet vid offentlig upphandling kommer inte 

behandlas djupare då detta inte tjänar uppsatsens syfte.  

 

Vi har idag två lagar om offentlig upphandling i Sverige, en som kallas den klassiska och en 

som kallas försörjningslagen. Den klassiska lagen är tillämplig på offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Lagen gäller även när 

upphandlande myndigheter anordnar projekttävlingar.6 

 

Jag kommer att ägna mig enbart åt den lagen som är tillämplig inom den klassiska sektorn, 

lagen om offentlig upphandling, LOU.  

 

1.3 Metod och material   

Vid framställningen av min uppsats har jag utgått från traditionell juridisk metod där  

rättskällorna lagtext, förarbete, praxis och doktrin har undersökts.7 Stor vikt har lagts på den 

praxis som finns på området samt att studera lagtext och förarbeten. En betydande del av den 

information jag använt mig av har utgjorts av LOU, ÄLOU och EU-rätt. Vidare har jag sökt 

efter propositioner och praxis med hjälp av regeringskansliets och konkurrensverkets 

sökmotorer. För att vidare kunna utreda min problemformulering har jag även hämtat 

information och uppgifter från internet.  

 

För att försäkra uppsatsens kvalitet är det av betydande vikt att jag som författare förhåller 

mig kritisk till den information jag väljer att ta med i uppsatsen. Jag har sökt säkerställa att 

                                                
6 Se LOU 1 kap. 2 §. 
7 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och argumentation, s. 36 ff 
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källorna är pålitliga genom att använda mig av litteratur skriven av erkända rättsvetenskapliga 

författare. Vidare har jag använt mig av pålitliga sökmotorer och internetkällor. 
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2. Offentlig upphandling 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden för offentlig upphandling i Sverige. Vidare ges en  

kortare beskrivning av EG-rättens uppbyggnad och dess betydelse för den svenska lagen.  

Skälet till denna bakgrundsbild är att den läsare som inte är insatt i ämnet skall få en tydlig 

bild av syftet med och betydelsen av offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingens 

bakgrund handlar om en utveckling från ett gynnande av inhemska varor till att alla varor, 

såväl svenska som utländska, skall ha samma utgångsläge vid en upphandling.   

2.1 Vad är offentlig upphandling? 

Stat, kommun och landsting behöver ständigt köpa varor och tjänster, sjukhus behöver nya 

sängar, vägar behöver lagas, lokaltrafiken skall rulla på säkra däck och mycket annat. 

Förfarandet kallas offentlig upphandling och finansieras med skattemedel. I Sverige utförs 

varje år offentliga upphandlingar för cirka 400 miljarder kronor.8 

För att den offentliga upphandlingen ska ske så effektivt som möjligt och bidra till väl 

fungerande marknader regleras den i LOU. LOU syftar till att i första hand ge alla 

leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga 

sektorn. Vidare skall den upphandlande myndigheten på bästa sätt dra nytta av konkurrensen 

på marknaden.9 

2.2 Historik 

De första reglerna om offentlig upphandling tillkom i slutet av 1800-talet. Bestämmelserna 

avsåg att tillgodose dåtidens syn på affärsmässighet och att uppfylla de krav som fanns på 

offentlighet och objektivitet.  I stora drag föreskrev reglerna att svenska varor skulle ha 

företräde framför utländska.10 

 

Under1900-talets första halva moderniserades lagstiftningen för att bättre kunna anpassas till 

samhällsutvecklingen. Den första anpassningen skedde 1920 då förhållandet mellan svenska 

och utländska varor utreddes. Utredningen resulterade i att svenska varor endast skulle äga 

företräde om de var av ”erforderlig beskaffenhet”. Huvudregeln om svenska varors företräde 
                                                
8 http://www.orebro.se/454.html inloggad 100109 
9 http://www.dnv.se/konkurrenskommissionen/kko_faq.html inloggad 100104 
10 Linder, Handbok i offentlig upphandling, s. 13. 
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framför utländska ändrades i och med 1952 års upphandlingskungörelse (1952:496). Från och 

med nu fick endast affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet grunda 

upphandlingsbesluten.11 

  

Kungörelsen ersattes senare med 1973 års upphandlingskungörelse (1973:600)12. I huvudsak 

stadgades att kraven på rättsäkerhet och offentlighet skulle fungera som grundpelare i 

lagstiftningen. Även kraven på affärsmässighet fick en framträdande roll vid offentliga 

upphandlingar, detta skulle leda till mer gynnsamma upphandlingar för samhället och staten.13 

Upphandlingskungörelsen och upphandlingsreglementet kom att gälla fram till Sveriges 

anslutning till EES-avtalet, då det EG-anpassade regelverket infördes.14 

 

Till följd av EES-avtalet trädde den 1 januari 1994 den ÄLOU15 i kraft. Lagen motsvarade ett 

flertal EG-direktiv som Sverige åtog sig att införliva. Syftet med harmoniseringen av de 

nationella lagstiftningarna var att garantera fri rörligheten för varor och tjänster inom EES-

området samt att garantera alla leverantörer samma möjlighet till anbudsprövning vid 

upphandlingar som översteg vissa s.k. tröskelvärden16.17 

 

ÄLOU reglerade upphandlingsförloppets olika skeden från annonseringen till 

kontraktsskrivning. Lagen behandlade även den upphandlande myndigheters 

skadeståndsskyldighet. Den svenska lagtexten var mer omfattande än den i gemenskapsrätten. 

Till skillnad från EG-rätten behandlade den svenska lagstiftningen upphandlingar under 

tröskelvärdena, vilket inte alls reglerades i EG-rätten.18 Det var inte enbart statliga 

myndigheter som omfattades av ÄLOU, utan all offentlig upphandling reglerades. Detta 

innebar att kommuner, landsting och statliga myndigheter var förpliktade att följa lagen vid 

upphandling av byggentreprenader och tjänster. Även upphandlingar inom 

                                                
11 Ibid. 
12 Senare ändrade namn till upphandlingsförordningen (1986:366). 
13 Linder, Handbok i offentlig upphandling s. 14 f. 
14 Prop. 1992/93:88 s 34. 
15 Äldre Lagen (1992: ) om offentlig upphandling 
16 Reglerna som är gemensamma för hela EU:s inre marknad gäller endast för upphandlingar över vissa värden, 
så kallade tröskelvärden.  
17 SOU 2005:22 s. 181.  
18 Jämför 6 kap ÄLOU. 
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försörjningssektorerna19 reglerades av ÄLOU.20 

 

Flertalet rättsliga principer kom att påverka offentliga upphandlingar i Sverige efter inträdet i 

EU. På senare år har principerna även implicerats i det direktiv som reglerar offentliga 

upphandlingar. 

 

Vid årsskiftet 2008 infördes en ny lag om offentlig upphandling. 

2.3 Rättslig situation idag  

Idag har vi i Sverige två olika lagar, dels den klassiska lagen, lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling inom områdena byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner 

(LOU), dels försörjningslagen, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster ikraft (LUF). Jag kommer inte närmare behandla LUF i 

uppsatsen, utan endast LOU. 

 
LOU bygger i huvudsak på EG-direktiv21 i de delar som gäller upphandling över 

tröskelvärdena. Upphandlingar under tröskelvärdena samt upphandling av bl.a. B-tjänster, 

styrs av samma grundprinciper men bygger i sin utformning delvis på tidigare gällande svenska 

regler.22 För dessa upphandlingar gäller bestämmelserna i 6 kap. LOU. Det finns inom 

Världshandelsorganisationen, WTO, ett avtal om offentlig upphandling, det så kallade General 

Procurement Agreement ,GPA. I anknytning med Sveriges anslutning till WTO och den 

tillhörande överenskommelsen GPA gjordes vissa ändringar i LOU. LOU införlivade således 

både EG-direktiven om offentlig upphandling och GPA.23  

  

EG-fördraget24, som sedan den 1 december 2009 ersatts av Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, här kallat Funktionsfördraget, saknar regler rörande offentlig 

upphandling. Olika direktiv innehåller däremot grundläggande principer som är tillämpliga 

                                                
19 Upphandlingar inom vatten-, energi- transport- och telekommunikation 
20 Jämför gamla LOU 1 kap 1-2 §§. 
21 2004/17/EEG och 2004/18/EEG 
22 Upphandlingsförordningen (1986:366) och kommunala upphandlingsreglementen. 
23 Se prop. 1995/96:165, SFS 1996:433. 
24 I lagen används benämningen Romfördraget. 
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vid all form av upphandling, såväl över som under tröskelvärdena. Principerna om 

likabehandling, icke-diskriminering samt transparens, proportionalitet och ömsesidigt 

erkännande, följer av Funktionsfördragets artiklar 49, 56 och 101 och gäller därmed vid alla 

upphandlingar. E5-domstolen kom i ett förhandsavgörande fram till att alla upphandlingar 

under tröskelvärdena skall falla inom gemenskapsrätten, även om de inte omfattas av 

upphandlingsdirektivens förfaranden.25 EU-domstolen har vid ett antal tillfällen uttalat att  

”… samordningen på gemenskapsnivå av förfarandena vid offentlig upphandling avser att 

undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor och således att skydda de 

ekonomiska aktörernas intressen vilka är etablerade i en medlemsstat och som önskar 

erbjuda varor eller tjänster åt de upphandlande myndigheterna i en annan medlemsstat”.26  

2.4 Upphandlingsreglerna 

Offentlig upphandling i Sverige styrs i första hand av LOU. Sverige är sedan 1995 anslutet till 

EU och skall därmed också följa EU-rätten. EU-rätten utgör en egen rättsordning och har 

företräde i förhållande till medlemsstaternas nationella lagstiftning. En nationell grundlag är 

alltså underordnad EU-rätten. 

 

Den svenska lagen om offentlig upphandling bygger i huvudsak på EU-rätten och olika 

direktiv. Enligt EG 

EU-domstolens praxis har de flesta reglerna i direktiven s.k. direkt effekt.27 Med detta menas 

att, oavsett om bestämmelserna införts på rätt sätt i den svenska lagstiftningen, kan 

bestämmelserna åberopas av enskilda leverantörer i de svenska domstolarna. EU-rätten har 

även företräde framför nationell lagstiftning vid eventuella skillnader mellan direktiven och 

LOU. 

 

EU-rätten innehåller inga direkta bestämmelser om offentlig upphandling. 

Även om upphandlingsrätten är nära knuten till bestämmelser om otillåtet statsstöd, 

konkurrensrätt och annan lagstiftning som rör hur marknaden fungerar är det att anse som ett 
                                                
25 Mål C-59/00 Bent Mousten Vestergaard mot Spøttrup Boligselskab. Se även mål C-  
324/98. Flera andra mål rörande förhållanden utanför direktivens direkta 
26 Se bl.a. mål C-380/98 The Queen mot H.M. Treasury, Ex parte: The University of  
Cambridge och mål C-19/00, SIAC Construction Ltd mot County Council of the County of  
Mayo. 
27 Se EG-domstolens mål C-76/97 Tögel. 
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eget rättsområde som befinner sig i gränslandet mellan det offentliga och civilrättsliga området.  

Dock rör det sig inte om ren förvaltningsrätt eller om en särskild avtalsrätt för den offentliga 

sektorn. Istället brukar bestämmelserna karakteriseras som kommersiell förvaltningsrätt 

eftersom offentlig upphandling handlar om hur den offentliga sektorn skall agera vid 

kommersiella transaktioner.28 

 

Senast den första februari år 2006 skulle medlemsstaterna ha införlivat direktiven från år 2004 

i nationell lagstiftning. Beträffande Sverige trädde den nya LOU ikraft närmare två år senare, 

dvs. den 1 januari 2008. Med förutsättningen att reglerna har direkt effekt dvs. att de är 

ovillkorliga, precisa och klara, har möjligheten funnits att åberopa bestämmelserna under den 

period då de ännu inte var implementerade i Sverige.29 

 

Sverige är även anslutet till ett avtal avseende offentlig upphandling GPA, inom ramen för 

samarbetet i världshandelsorganisationen (WTO). Genom att följa de svenska 

upphandlingsbestämmelserna följer upphandlande enheter de skyldigheter som följer av EU-

direktiv och GPA.30  

2.5 Syftet med upphandlingsreglerna  

Reglerna om offentlig upphandling syftar till att den upphandlande myndigheten, genom att 

dra nytta av konkurrensen på marknaden, på bästa sätt skall använda de offentliga medel som 

finansierar de offentliga upphandlingarna. Det är dock samtidigt viktigt att leverantörerna ges 

möjlighet att konkurrera på lika villkor i varje upphandling.31 Vad gäller den EU-rättsliga 

lagstiftningen syftar den främst till att förverkliga den inre marknaden. Reglerna avser att 

skydda etableringsfriheten och de enskildas rätt att utnyttja den fria rörligheten.32 Med tiden 

förväntas den fria rörligheten på den inre marknaden leda till en sund konkurrens och därmed 

till att såväl företag och upphandlande enheter som konsumenter får tillgång till produkter av 

hög kvalitet till förmånliga priser.  

 

                                                
28 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 21 
29 Se EG-domstolens mål C-76/97 Tögel 
30 http://www.konkurrensverket.se/t/Process____3846.aspx inloggad 091106 
31 Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 6 
32 Slavicek, Upphandlingens olika ansikten, Europarättslig tidsskrift årgång 2002, nr 1, s. 17 
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Den svenska lagstiftningen avser framförallt att förhindra att offentliga medel används på ett  
otillbörligt sätt, t.ex. för att diskriminera eller gynna vissa leverantörer, skapa handelshinder 

eller på annat sätt ta ovidkommande hänsyn.33 

2.6 Gällande nationell rätt 

2.6.1 Lagen om offentlig upphandling 

Den nya LOU infördes vid årsskiftet 2008. EU-direktivet införlivades därmed i svensk rätt 

närapå två år efter att införlivningen skulle ha skett. Vid tidpunkten för detta behandlade 

många överprövningar frågan om direkt effekt och om myndigheterna gentemot enskilda hade 

rätt att åberopa bestämmelserna i direktivet, även om detta inte ännu införlivats. Frågorna om 

detta behandlas dock inte i denna uppsats. Från och med den 1 januari 2008 ersattes den 

tidigare lagen om offentlig upphandling (1992:1528) av två nya lagar34. Dessa två lagar 

bygger på EG:s två senast antagna direktiv35 på upphandlingsområdet. De nya lagarna har en 

helt ny struktur jämfört med tidigare lagstiftning. Målsättningen med de nya lagarna har varit 

att bestämmelserna skall vara mer lättlästa och ha en bättre struktur som mer följer 

upphandlingsprocessen. I sambandet med införandet av den nya LOU behandlades ramavtal 

för första gången i nationell lagstiftning, inom den klassiska sektorn.36 

Till följd av den nya lagen utmönstrades även begreppet affärsmässighet och ett antal 

gemenskapsrättsliga principer ersatte begreppet, detta skedde utan att några förändringar i sak 

var avsedda. En avsevärd förändring är att den nya lagen förde med sig mer distinkta 

skadeståndsregler37 och en större möjlighet till överprövning.  Motsvarande lag behandlande 

offentlig upphandling inom försörjningssektorerna trädde ikraft samtidigt som den nya LOU. 

Denna lag avsåg upphandlingar inom vatten-, energi-, transport- och posttjänster.38 39 

                                                
33 A.a., s. 15 
34 Lag om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (klassiska lagen) och lagen om upphandling inom 
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna 
(försörjningslagen). 
35 2004/17/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling på området vatten, energi, transport och 
posttjänster och direktiv 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster. 
36 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____2952.aspx inloggad 091221 
37 LOU 7 kap. och 16 kap. i de nya lagarna 
38 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport & posttjänster. 
39 http://www.konkurrensverket.se/t/Page____2952.aspx inloggad 091221 
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2.7 EG-rättsliga principer 

LOU skall tolkas och tillämpas i enlighet med upphandlingsdirektivens syfte och lydelse samt 

EU-domstolens praxis. Gemenskapsrätten för offentlig upphandling består av regler i 

Funktionsfördraget, i EG-direktiven om offentlig upphandling och av avgöranden från EU-

domstolen. Funktionsfördraget saknar uttryckliga regler rörande offentlig upphandling, men 

Rådet har infört ett omfattande regelverk för offentlig upphandling genom ett antal direktiv. 

Reglerna om offentlig upphandling har ett nära sakligt samband med Funktionsfördragets 

konkurrensregler.40 

 

Det av Rådet genom direktiv skapade regelverket för offentlig upphandling har till syfte att 

säkerställa att större upphandlingar bedrivs inom medlemsstaterna i former som utförs i en 

öppen konkurrens, där företag i hela EU kan delta på lika och objektiva villkor. Direktiven 

reglerar bland annat tillvägagångssättet vid offentliga upphandlingar, både gällande 

anbudsinfordran och anbudsbedömning. Dessa ligger till grund för att diskrimineringsförbudet 

efterlevs. Att få till stånd en välfungerande fri konkurrens inom EU på den offentliga 

marknaden, är en viktig del av förverkligandet av den fria inre marknaden.41 
 

Huvudsyftet med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna avseende offentlig upphandling är 

fri rörlighet för varor och tjänster och att konkurrensen skall vara öppen. I alla upphandlingar 

skall de grundläggande EG-rättsliga principerna följas. Den viktigaste av dessa principer  

är likabehandlingsprincipen, som innebär att alla leverantörer måste behandlas lika och att det 

är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av nationalitet eller av 

annan anledning.42 

 

Funktionsfördraget artikel 106 föreskriver att medlemsstaterna beträffande offentliga företag 

och företag som de beviljar särskilda eller exklusiva rättigheter inte får vidta eller bibehålla och 

inte heller vidta någon åtgärd som strider mot reglerna i Funktionsfördraget och i synnerhet 

inte mot den regeln som förbjuder diskriminering. Funktionsfördragets artikel 18 reglerar den 

inom EG-rätten mycket centrala likabehandlingsprincipen. Bestämmelsen i artikel 106 torde 

                                                
40 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 297 
41 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 297 f.   
42 Konkurrensverket, Avfallshanteringen ur ett LOU-perspektiv, s. 3 
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aktualiseras när kommuner önskar underlåta att upphandla vid köp från sina kommunala bolag 

eftersom det kan anses att bolaget får en fördel i förhållande till andra bolag.  
 

Med avsikten att säkerställa konkurrensen har Rådet byggt upp ett omfattande regelverk för 

offentlig upphandling, vilket framförallt är utformat genom direktiv. Det fanns tidigare två 

direktiv på området, 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

tjänster (”tjänstedirektivet”) och 93/36/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig 

upphandling av varor (”varudirektivet”). Emellertid har Europeiska unionen uppdaterat 

bestämmelserna om offentlig upphandling och Rådet antog den 31 mars 2004 det s.k. klassiska 

direktivet, direktiv 2004/18/EG om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster. Rådet har även antagit direktiv 2004/17/EG om 

samordning av förfaranden vid offentlig upphandling på områdena vatten, energi, transport och 

posttjänster, de så kallade försörjningssektorerna. I lagstiftningsarbetet har det strävats efter 

att förenkla, harmonisera och modernisera lagstiftningen.43 

 

Syftet med EU-direktiven om offentlig upphandling är främst att ge leverantörerna i EU lika 

möjligheter att lämna anbud på offentliga upphandlingskontrakt i alla EU-länder.44 

 
Till följden av att Funktionsfördraget saknar regler rörande offentlig upphandling har Rådet 

infört ett omfattande regelverk för offentlig upphandling genom ett antal direktiv.  

De principer som måste beaktas vid offentliga upphandlingar återfinns i det klassiska 

direktivets artikel 2. Det framgår av artikel 2 att  

 

”Upphandlande myndigheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt och förfara på ett öppet sätt”. 

 

Artikeln omnämner att den upphandlande myndigheten skall behandla ekonomiska aktörer på 

ett icke-diskriminerande och likvärdigt sätt och förfarandet skall ske på ett öppet sätt. Dock 

medför detta inte att andra principer inte bör tas i beaktande vid offentliga upphandlingar. Det 

framhålls i beaktandesats 2 i direktivet, som skall ses i förhållande till artikel 2, att 

                                                
43 NOU:s nyhetsbrev, Mars 1-05 Dnr 2005/0054-21, s. 6-7 
44 SOU 2001:31, s. 126 
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medlemsstater, vid offentliga upphandlingar, skall beakta de inom gemenskapsrätten generella 

principerna. Detta trots att de inte berörs i direktivets artikel 2. Exempel på dessa principer är 

likabehandlings-, och proportionalitetsprinciperna samt principen om ömsesidigt 

erkännande.45 I beaktandesats 2 anförs följande  

  

”Tilldelning av kontrakt som ingås i medlemsstaterna för statens räkning, för enheter på 

regional eller lokal nivå samt andra offentligrättsliga organ omfattas av kravet på respekt för 

principerna i fördraget, särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om 

etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som 

följer av dessa, t.ex. principen om likabehandling, principen om icke- diskriminering, 

principen om ömsesidigt godkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. 

För offentliga kontrakt över ett visst värde är det dock tillrådligt att upprätta bestämmelser 

om samordning inom gemenskapen av nationella förfaranden för tilldelning av sådana 

kontrakt på grundval av dessa principer för att sörja för att de får effekt och för att garantera 

att offentlig upphandling öppnas för konkurrens. Bestämmelserna om samordning bör därför 

tolkas i överensstämmelse med såväl de ovannämnda reglerna och principerna som andra 

bestämmelser i fördraget.”  

 

De grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller all upphandling inom unionen 

och skall tillämpas av alla offentliga organ.46 Principerna har införlivats i LOU genom 1 kap 9 § 

som stadgar att 

 

”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-

diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar 

skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.”  

 

Principerna om icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och 

ömsesidigt erkännande har utvecklats ur olika domstolsavgörande från EG-domstolen, dessa 

gäller numera som lag på nationell nivå.47 

 

                                                
45 Prop. 2006/07:128, s. 151 
46 C-264/03 Kommissionen mot Frankrike, dom av den 20.10.2005, punkterna 32–33. 
47 Ibid. 
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Nedan ges en kort presentation av principerna som nämnts ovan. 

2.7.1 Principen om icke-diskriminering  
Leverantörer/anbudsgivare skall i alla skeden av anbudsförfarandet behandlas lika.48 Direkt 

eller indirekt diskriminering av leverantörer/anbudsgivare är förbjudet på grund av nationalitet 

eller etablering i en viss medlemsstat eller i ett visst område. Ett icke-diskriminerande 

bemötande förutsätter således också att leverantörer/anbudsgivare som kommer från andra 

orter behandlas lika som till exempel företagen inom den egna kommunen. Principen kan 

även härledas från likabehandlingsprincipen och grundar sig främst på artikel 7 i 

Romfördraget.49 

2.7.2 Principen om likabehandling  
Det fastslås att alla leverantörer skall behandlas lika vid offentlig upphandling.50 

Anbudsförfrågan får inte formuleras så att definitionen av föremålet för upphandlingen 

försätter anbudsgivarna i ojämlik ställning. I bedömningen av anbudsgivarna och anbuden 

förutsätter kraven på jämbördighet att de krav som ställs gäller alla anbudsgivare på samma 

sätt. Fall som kan jämställas med varandra får inte bemötas olika och olika fall får inte 

bemötas lika om inte ett sådant bemötande är objektivt motiverat. Alla leverantörer måste få 

samma information vid samma tillfälle. Man får således inte utforma nya eller ta bort några 

kriterier vid utvärderingen av anbud.51 Avsikten med principen är att säkerställa att alla företag 

har lika möjligheter att offerera och att anbuden utvärderas på samma sätt.   

 
2.7.3 Principen om transparens  

Offentlig upphandling skall även präglas av förutsägbarhet och öppenhet.   

Principen medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, 

att lämna information om upphandlingen och det praktiska tillvägagångssättet vid denna. För 

att säkerhetsställa att anbudsgivarna ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste 

förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt utformat och innehålla samtliga krav på det som 

skall upphandlas. I efterhand får inga väsentliga ändringar göras på de från början fastställda 

villkoren. Förfrågningsunderlaget måste även innehålla den information en leverantör behöver 

                                                
48 Prop. 2006/07:128, s. 155 
49 C-324/98, Telaustria & telefonadresser (REG 2000, s I-10745) punkt 62.  
50 Prop. 2006/07:128, s. 155 
51 C-458/03 Parking Brixen, dom av den 13.10.2005, punkt 49.  
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för att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Utvärderingskriterierna skall vara beskrivna på så 

sätt att leverantören vet precis hur dennes anbud kommer att bedömas och vad som den 

upphandlande myndigheten kommer att lägga tyngdpunkt på. Krav som från början inte varit 

med i upphandlingen får inte beaktas. Annan information än den som framkommit av anbuden 

får inte ligga till grund för utvärderingen av leverantörerna.52 

2.7.4 Principen om proportionalitet  
Kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med 

och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De krav som ställs skall vara både 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Om det finns flera alternativ bör det alternativ 

väljas som är minst ingripande eller belastande. Oskäliga villkor, eller villkor som inte har ett 

samband med det upphandlade får därmed inte ställas.53  

2.7.5 Principen om ömsesidigt erkännande  

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att om sökande eller anbudsgivare ombeds 

lämna in intyg och certifikat eller andra slag av styrkande handlingar måste dessa handlingar, 

som utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter, godtas i enlighet med principen om 

ömsesidigt erkännande också i övriga EU/EES-länder. Handlingar skall alltså kunna ersättas 

av likvärdiga motsvarigheter från andra medlemsstater.54 

 

2.8 Nämnden för offentlig upphandling (NOU)  

NOU fanns tidigare som en statlig myndighet och hade ansvar för den löpande verksamheten 

och den kontakt som fanns med de upphandlande enheterna. NOU hade tillsyn över alla 

upphandlingar som skedde i Sverige.  

 

NOU hade rätt till att hämta in all nödvändig information och upplysningar från de 

upphandlande enheterna de anser behövs, i sin tur är de upphandlande myndigheterna 

skyldiga att ställa all information till NOU:s förfogande som efterfrågas.55 Dock saknade 

                                                
52 C-470/99, Universale-Bau m.fl. (REG 2002, s. I-11617) & C-458/03, Parking Brixen  
(REG 2005, s. I-0000). 
53 C-234/03, Contese m.fl. (REG 2005, s. I-0000).  
54 C-424/01, CS Austris (REG 2003, s. I-3249). 
55 Hentze & Sylvén, 1998 
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NOU befogenheter till att väcka talan mot en upphandlande enhet56. Länsrätterna runt om i 

Sverige refererade ofta till NOU:s rapporter i sina domar57, vilket kan ses som att NOU 

spelade en viss roll vid utvecklandet av rättspraxis i Sverige. Nämnden avvecklades den 1 

september 2007 och tillsynen över den offentliga upphandlingen övertogs då av 

Konkurrensverket.58  

 

  

                                                
56 Personligt meddelande, 2001-05-11, Dahlström 
57 Örebro Länsrätt, domslut, 1999-11-18, 2057-99 E och Södermanlands Länsrätt, 1999-11-18,  2299 –18 
58 Kort om LOU lagen om offentlig upphandling NOU nämnden för offentlig upphandling, s. 3 
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3. Upphandlingsförfarandet 

Beroende på hur stora belopp den offentliga upphandlingen omfattar tillämpas olika typer av 

upphandlingsregler. För upphandlingar av varor, tjänster och entreprenad över tröskelvärdet59 

sker öppet, selektivt eller förhandlat förfarande. När det rör sig om en upphandling under 

tröskelvärdet sker förenklat eller urvalsförfarande.60 Tröskelvärde är olika beroende på om 

den upphandlingen rör varor eller tjänster eller om upphandlingen rör byggentreprenad. 

Vartannat år fastställs nya tröskelvärden av Europeiska kommissionen och publiceras i en 

EG-förordning. Tröskelvärdena anges inte i LOU eftersom de ändras så ofta. Istället hänvisar 

lagtexten till de tröskelvärden som Europeiska kommissionen meddelat om.61 Aktuella 

tröskelvärden är vid upphandling av varor och tjänster inom den klassiska sektorn 133 000 

euro för centrala statliga myndigheter och 206 000 euro för övriga upphandlande enheter.62 

 

3.1 Öppet, selektivt eller förhandlat förfarande 

Den upphandlande myndigheten har rätt att fritt välja mellan att genomföra ett öppet eller ett 

selektivt förfarande. Däremot får ett förhandlat förfarande endast användas i särskilt angivna 

fall, enligt LOU 4 kap. 1 §.  

 

De vanligaste förfarandena i konkurrensutsättning är öppet förfarande och selektivt 

förfarande. Inom den kommunala sektorn görs upphandlingen av tjänster och valet av 

entreprenör oftast med selektivt förfarande. Ett öppet förfarande används mer frekvent då 

upphandlingen rör anskaffning av stora mängder varor eller tjänster där det är enkelt att 

definiera vad som skall upphandlas.63 

 

Nedan följer en kort beskrivning över de olika förfarandena. 

                                                
59 Knappt 2 miljoner 
60 http://sigtuna.se/templates/Page____54411.aspx inloggad 100104 
61 Upphandlingens grunder, Pederson, K, 2008, s. 51 
62 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Naringsliv-och-konkurrens/Konkurrens/Offentlig-
upphandling/ inloggad 100105 
63 http://www.kommunerna.net/k_perussivu.asp?path=255;264;76738;76739;104451 inloggad 100109 
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3.1.1 Öppet förfarande 

I ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud.64 Upphandlingen utannonseras av den 

upphandlande myndigheten och de intresserade leverantörerna har lika rätt att begära ut 

förfrågningsunderlaget. I ett öppet förfarande får förhandlingar med tänkbara leverantörer inte 

ske.65 

3.1.2 Selektivt förfarande 
Det selektivt förfarande avser ett förfarande där alla leverantörer får ansöka om deltagande i 

upphandlingen, dock får endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande 

myndigheten lämna anbud.66 Tänkbara leverantörer inbjuds genom annons om att få lämna 

anbud.67 Kraven den upphandlande myndigheten har på leverantörerna skall finnas i 

annonsen. Efter annonseringen skall leverantören kunna styrka sin förmåga i olika avseenden 

genom intyg, leverantörerna skall samtidigt begära att få delta i anbudstävlingen. Den 

upphandlande myndigheten väljer därefter, i enlighet med de kriterier och regler som angivits 

i annonsen, ut så många anbudssökande som angetts i annonsen bland dem som uppfyllt de 

ställda kraven. Dessa måste vara minst fem till antalet. Förfrågningsunderlaget till de 

anbudssökande skall sändas ut samtidigt. Den upphandlande myndigheten får endast pröva 

anbud från de inbjudna leverantörerna.68 

3.1.3 Förhandlat förfarande 

Med förhandlat förfarande avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder 

utvalda leverantörer såsom vid selektivt förfarande och får förhandla om kontraktsvillkoren 

med en eller flera av dem.69 I likhet med selektivt förfarande sker inledningsvis en 

kvalificering och i vissa fall en begränsning av antalet anbudssökande. Sedermera bjuder den 

upphandlande myndigheten in kvalificerade och utvalda anbudssökanden till förhandling eller 

till att lämna ett anbud. De anbudssökande måste vara minst tre till antalet. 

I begränsade fall kan ett förhandlat förfarande ske utan föregående annonsering.70 

                                                
64 Se LOU 2 kap. 22 § 
65 Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, s. 40 
66 Se LOU 2 kap. 16 §. 
67 Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, s. 39 
68 http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=2233 inloggad 100104 
69 Se LOU 2 kap. 9 §. 
70 http://www.kkv.se/t/Process.aspx?id=2233 inloggad 100104 
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4. Affärsmässighet som ett uttryck för likabehandling 

4.1 Begreppet likabehandling 

Den ÄLOU innehöll såväl bestämmelser för upphandlingar inom den klassiska sektorn som 

för försörjningssektorn. När den nya LOU infördes 2008 försökte man få reglerna om 

offentlig upphandling att så mycket som möjligt efterlikna EU-direktivet.  Resultatet av detta 

blev dagens uppdelning i LOU och LUF. I och med tillkomsten av den nya LOU togs 

ÄLOU:s huvudregel i LOU 1 kap. 4 § om affärsmässighet bort. Omarbetningen av paragrafen 

utgjorde inte i sig någon materiell förändring av begreppet annat än att paragrafen ersattes 

med hänvisning till principerna71 i direktiven.72 

 
Den mest centrala av dessa principer är likabehandlingsprincipen, vilken innebär att alla 

leverantörer skall ges lika förutsättningar att delta i en upphandling. Således måste den 

upphandlande myndigheten se till att lika information lämnas till alla leverantörer och denna 

information skall vara tillgänglig för alla samtidigt.73 Med detta menas att alla leverantörer 

skall få väsentlig information för den aktuella upphandlingen. Enligt likabehandlingsprincipen 

är det heller inte tillåtet att ställa diskriminerande krav som skulle innebära uteslutande av en 

viss leverantör.74 

 
När jag nu presenterar två domstolsavgöranden är de med särskild fokus på 

likabehandlingsprincipen sådan den tar sig uttryck för i kravet på affärsmässighet. 

  

4.1.1 Länsrätten i Gävleborgs län, dom i mål 620-06.  

Det kommunala bostadsbolaget AB Gavlegårdarna inhämtade i oktober 2005 skriftliga anbud 

avseende leverans av ett komplett system för mätning av komforttemperatur, elenergi och 

varmvattenförbrukning i lägenheter samt kommunikationsgränssnitt för transport av dessa 

mätvärden till överordnat system via bredbandsnätet. Mätsystemen skall installeras i 

lägenheter i bolagets fastighet i Gävle kommun. 

                                                
71 Principerna om likabehandling, icke- diskriminering, transparens,  
öppenhet och ömsesidigt erkännande och proportionalitet. 
72 Prop. 2006/07:128 
73 SOU 2001:31, s 83 
74 Pedersen, Upphandlingens grunder, s.  
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Enligt förfrågningsunderlaget, daterat den 17 oktober 2005, skulle upphandlingen handläggas 

som en öppen upphandling. Av underlaget framgick vidare att AB Gavlegårdarna skulle 

komma att anta det anbud som ” bedöms vara det mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga 

omständigheter” i enlighet med ett antal särskilt angivna bedömningskriterier.75 Vidare 

framgick att anbudsgivare kunde uteslutas från deltagande i upphandlingen om inte samtliga 

skall-krav i förfrågningsunderlagets var uppfyllda. 

Det följde av förfrågningsunderlaget att garantitiden skulle vara två år räknat från 

godkännande av leverantör. En tillkommande ”särskild varugaranti” skulle enligt 

förfrågningsunderlaget därjämte gälla tre år längre än leverantörens garantitid för samtliga 

produkter och inkludera fri telefonsupport under kontorstid. I den särskilda varugarantin 

skulle även uppdatering av förekommande mjukvaror och licenser ingå, detta under en period 

av åtta år. I anbudssumman skulle samtliga licenser och mjukvaror som krävdes för att 

hantera, konfigurera och underhålla offererade produkter och funktioner ingå. Dessa skulle 

även omfattas av den beskrivna förlängda garantitiden på åtta år. I anbuden fanns ett krav att 

garantier och licenser ingick med antingen fast pris eller att de redovisas som årliga avgifter 

angivna i SEK. 

Den 30 december gick anbudstiden ut. Vid tidpunkten noterades två inkomna anbud, nedan 

angivna som Anbud A respektive Anbud B. Båda anbuden upptogs till slutlig prövning och 

värdering i upphandlingen. Anbuden bedömdes som likvärdiga avseende samtliga kriterier 

utom priset.76 Till följd av detta skedde tilldelningen med utgångspunkt i anbudens pris, där 

Anbud A uppgavs till 1 139 000 kronor medan Anbud B uppgavs till 1 078 000 kronor. 

Skillnaden mellan anbuden uppgick till 61 000 kronor eller ca 5.7 procent. Kontraktet 

tilldelades till Anbudsgivare B. 

Det visade sig dock vid en genomgång av anbuden att Anbudsgivare A valt att medräkna 

kostnaden för den särskilda varugarantin som i sitt fasta anbudspris. Anbudsgivare B hade 

däremot valt att redogöra för garantikostnaden som procentuella pålägg relaterade till 

                                                
75 De i underlaget angivna kriterierna ”Pris”, ”Systemlösning”, ”Organisation och resurser” samt ”Projekt och 
referenser” skall värderas på så sätt att kriteriet ”Pris” inklusive såväl fast pris som priser för 
tillkommande/avgående arbeten och kostnader för drift av levererat system, skall värderas med 50 procent. 
Därjämte skall ”Systemlösning” i enlighet med ett antal punktvis uppräknade kriterier, värderas med 35 procent 
samt kvalitetskriterierna ”Organisation och resurser” respektive ”Projekt och referenser” värderas med vardera 
7,5 procent. 
76 Avseende kriterierna ”Systemlösning”, ”organisation och resurser” samt ”Projekt och referenser” tilldelades 
anbuden vardera 50 poäng av 50 möjliga. 
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aktuella hård- respektive mjukvarukostnader.77 Således hade det pris som legat till grund för 

bedömningen av Anbud B varit pris exklusive pålägg. Följaktligen torde den dolda 

kostnaden enligt Anbud B överstiga prisskillnaden mellan anbuden. 

Länsrätten i Gävleborgs län har genom dom den 7 april 2006 ogillat tala om överprövning 

med den motiveringen att anbudens bindningstid hade gått ut.78 

Enligt dåvarande 1 kap. 4 § LOU (motsvarande nya LOU 1 kap. 9 §) skall all upphandling 

göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 

affärsmässigt. Samtliga anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan 

ovidkommande hänsyn. 

Vad som skall ligga till grund för vilka anbud som skall antas är en icke diskriminerande 

upphandling. Lagens bestämmelser på de gemenskapsrättsliga grundsatser, bl.a. 

principerna om likabehandling, icke-diskriminering och transparens som bär upp den 

centrala EG-rätten och kommer till uttryck genom EG-fördraget.79 Bestämmelsernas 

huvudsakliga syfte är att säkra att upphandlingen sker genom en effektiv konkurrens och 

att leverantörerna och deras ansökningar och anbud behandlas lika, utan ovidkommande 

hänsyn samt att anskaffningen sker under öppna och förutsebara former.80  

En upphandlande myndighet skall enligt LOU 6 kap. 12 § eller 1 kap. 22 § (motsvarande nya 

LOU 15 kap. 15 § eller 9 kap. 8 §) pröva inkomna anbud i enlighet med de krav som angivits 

i förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten skall även innan värderingen av 

de inkomna anbuden först pröva om samtliga obligatoriska skall-krav i 

förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Endast de anbud som uppfyller dessa skall-krav får 

antas. I de fall ett anbud inte uppfyller ställda krav kan det inte antas och skall förkastas 

såsom orena anbud.  

                                                
77 Under punkten 6 ”Övrig information” på sid 11 i Anbudsgivare B:s anbud, framgår bl.a. följande: ”Garantitid 
2 år från fakturadatum. För förlängd garantitid med 3 år efter den 2 åriga fabriksgarantin, debiteras AB 
Gavlegårdarna en avgift på 3,5 % av hårdavarukostnaden per år. För dem förlängda mjukvaruuppdatering 
debiteras en avgift om 1 % per år de sista 5 åren”. 
78 Länsrätten i Gävleborgs län, dom i mål 620-06 beslut meddelad den 7 april 2006. Länsrätten hade tidigare, 
genom beslut den 20 mars 2006 förordnat att upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats 
(inhibition). Detta förordnade undanröjdes genom domen. 
 
79 Se EG-domstolens dom den 3 december 2001 i mål C-59/00 (Vestergaard), se även domstolens dom den 13 
oktober 2005 i mål C-458/03 (Parking Brixen), av vilka framgår giltigheten av den centrala EG-rättens principer, 
även utanför upphandlingsdirektiven. 
80 Enligt likabehandling- och transparensprincipen 
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EU-kommissionen har i grönboken om offentlig upphandling bland annat anmärkt att ”Vid 

utvärderingen av anbuden får den upphandlande enheten … inte medge att anbud avviker 

från förfrågningsunderlagets skall-krav. Enheten skulle i så fall bryta mot direktivet och 

principen om likabehandling av anbudsgivare.”81  

EU-kommissionen har även riktat kritik mot en upphandling som Rikspolisstyrelsen (RPS) 

genomförde 1994. RPS hade tilldelat ett kontrakt till en anbudsgivare som inte uppfyllde de 

enligt förfrågningsunderlaget ställda krav. RPS hade genom en obligatorisk föreskrift i de 

tekniska bestämmelserna ställt krav på en viss teknisk lösning. Det anbud som RPS slutligen 

antog innehöll en alternativ och billigare teknisk lösning som inte uppfyllde föreskrivet skall-

krav. EU-kommissionen menade att detta stred mot likabehandlingsprincipen. Ett antagande 

av ett anbud med en alternativ lösning jämfört med de anbud som följt skall-kraven medför en 

otillbörlig prisfördel för anbudsgivaren med den alternativa lösningen. Kommissionen 

menade även att RPS själva frångått ett av sina egna skall-krav. Vidare riktade EU-

kommissionen kritik mot att det i underlaget bl.a. angetts att "samtliga krav i denna 

anbudsbegäran skall vara uppfyllda. I annat fall riskerar anbudet att förkastas…". 

Kommissionen menade att formuleringen kunde tolkas som att RPS hade förbehållit sig rätten 

att ta upp till prövning och anta ett anbud som inte uppfyller kraven.82  

Med hänvisning till bl.a. Stora Bält-domen83 har NOU tidigare framhållit att en upphandlande 

myndighet inte under pågående upphandling vare sig får lägga till, dra ifrån eller ändra kraven 

i förfrågningsunderlaget. Anbudsutvärderingen skall fullföljas utifrån de krav som följer av 

förfrågningsunderlaget och myndigheten får inte under några som helst omständigheter anta 

ett anbud som inte uppfyller samtliga ställda krav.84  

                                                
81 EG-kommissionen antog i november 1996 en s.k. grönbok om offentlig upphandling. Syftet med grönboken är 
att behandla två huvudproblem, dels det otillräckliga och ofullständiga införlivandet av upphandlingsdirektiven i 
medlemsstaterna dels den relativt begränsade ekonomiska effekt som direktiven hittills har medfört. Se 
grönboken, avsnitt 3.29. 
82 Se Nämnden för offentlig upphandling, NOU info okt –97, sid 3. 
83 I målet, som avsåg danska statens upphandling för uppförande av en broförbindelse över Stora Bält, hade den 
upphandlande enheten inlett förhandlingar med en anbudsgivare och godtagit dennes anbud trots att 
anbudsgivaren inte uppfyllt ställda krav och att förfrågningsunderlaget inte medgav någon rätt att frångå dessa 
krav. Förfarandet bedömdes av EG-domstolen som en överträdelse av huvudändamålet med 
upphandlingsdirektiven, nämligen effektiv konkurrens inom offentlig upphandling. Domstolen menade även att 
förfarandet stred mot principen om likabehandling av anbudsgivare. 
84 Se Nämnden för offentlig upphandling Årssammanställning 1993-95, sid. 44. 
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4.1.2 Kommentarer 

I fallet ovan angav underlaget för upphandlingen att anbudsgivare kan uteslutas från 

deltagande om samtliga skall-krav i förfrågningsunderlagets inte är uppfyllda. I likhet med 

vad EU-kommissionen tidigare påpekat avseende Rikspolisstyrelsens upphandling, kan detta 

tolkas som att AB Gavlegårdarna förbehåller sig rätten att ta upp till prövning och anta ett 

anbud som inte uppfyller kraven. Eftersom det antagna anbudet strider mot förutsättningarna 

för anbudsgivningen skulle det enligt EU-rättsliga principer redan i den inledande 

anbudsprövningen ha ansetts som orent och förkastats. Likabehandlingsprincipen och 

förbudet mot att ge efter för ställda och obligatoriska krav gäller oberoende av 

upphandlingsförfarande, varför AB Gavlegårdarnas förfarande torde strida mot 

likabehandlingsprincipen i fråga om kravet på affärsmässighet. 

Det hade i förfrågningsunderlaget föreskrivits krav på en förlängd ”särskild varugaranti” 

samt att kostnaden för förekommande licenser och garantier antingen skulle ingå i anbudens 

fasta pris eller redovisas som årliga avgifter. Trots detta har ett anbud accepterats som varken 

har inkluderat kostnaden för den förlängda garantitiden i sitt fasta pris eller en årlig avgift 

angiven. Anbudsgivaren har istället angivit kostnaderna som ett procentuellt påslag, detta 

utan någon vidare redovisning av underlaget för påslagets beräkning.  

Anbudets pris har vid den avslutande anbudsvärderingen varit överlägset vid beslut om 

tilldelning. Prisskillnaden uppgick till 61 000 kronor eller ca 5,7 procent. Det har inte tagits 

någon hänsyn till att anbud B omfattat pris exklusive påslag för den förlängda garantitiden. 

Anbud A hade dock inkluderat denna i sitt pris. Det torde te sig så att Anbud B:s anbudspris 

estimeras till ett värde överstigande prisskillnaden mellan anbuden. Med bakgrund till detta 

kan man fråga sig om tilldelningen har skett till det mest fördelaktiga anbudet. Tilldelningen 

har i vilket fall inte skett på ett affärsmässigt sätt. 

Enligt min mening har AB Gavlegårdarna åsidosatt grundläggande EU-rättsliga principer och 

kraven på affärsmässighet, d.v.s. likabehandlingsprincipen. Det är tydligt att konkurrensen 

mellan anbudsgivarna har snedvridits. 

4.1.3 Kammarrätten, mål nr 5351-04, Intrum Justitia mot Apoteket   

I en upphandling av Apoteket förlorade Intrum Justitia anbudsutvärderingen, detta trots att de 

kunde erbjuda bättre priser. Enligt Intrum Justitias yrkande har Apoteket inte tagit en från 
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Intrum Justitias sida erbjuden garanti på bättre indrivningsförmåga i beaktande. 

  

Apoteket å andra sidan åsyftade att eftersom garantin inte fanns med i anbudet vid 

utvärderingen skulle den heller inte beaktas. Garantin skulle ha inkommit i en komplettering 

och detta efter att anbudstidens utgått. Apoteket hade till och med, för att försäkra sig om att 

de uppfattat anbuden riktigt, sänt ut brev till samtliga anbudsgivare innehållande frågor 

avseende de inkomna priserna. 

 

Intrum Justitias inkomna svar innefattade den nämnda garantin, som inte funnits med tidigare. 

Apotekets syfte med de utskickade breven var att samtliga anbudsgivare skulle få en chans att 

förtydliga sina anbud, så att Apoteket skulle kunna utföra en så pass regelrätt utvärdering som 

möjligt. Apoteket ansåg i detta hänseende att Intrum Justitia gjorde en komplettering av sitt 

anbud och stred mot likabehandlingsprincipen. 

 

Länsrätten konstaterade att Apotekets utskick av förfrågan efter anbudstidens utgång var 

förenlig med LOU.  

 

Kammarrättens bedömning överensstämde med länsrättens. 

4.1.4 Kommentarer 

I och med att samtliga anbudsgivare fick samma möjlighet att förtydliga sina anbud följde 

Apoteket bestämmelserna i LOU, de upprätthöll också därmed likabehandlingsprincipen. 

Det är inte ovanligt att den upphandlande enheten skickar ut förfrågningar kringrörande de 

inkomna anbuden. Det är ett sätt att undvika missförstånd. Eftersom Apoteket inte begärde in 

nya uppgifter utan endast kontrollerade de inkomna anbuden stred inte deras förfarande mot 

likabehandlingsprincipen. 
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Enligt min mening hade Intrum Justitia missat att i anbudet ta med uppgifterna rörande 

garantin och såg en möjlighet att tillföra de nya uppgifterna. Både länsrätten och 

kammarrätten ansåg att det inte var tillåtet att i efterhand komplettera tidigare lämnade anbud 

med nya uppgifter. Det råder ingen tvekan om att Apoteket handlade i överensstämmelse med 

LOU. 

4.2 Sammanfattning 

All offentlig upphandling i Sverige skall ske utifrån beaktande av likabehandlingsprincipen. 

Den upphandlande enheten måste se till att alla leverantörer skall ges lika förutsättningar att 

delta i en upphandling. LOU 1 kap. 4 § (motsvarande nya LOU 1 kap. 9 §) föreskrev att all 

upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i 

övrigt genomföras affärsmässigt. Med detta menas att samtliga anbudsgivare, anbudssökande 

och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Grunden för vilka/vilket anbud som 

skall antas är att upphandlingen skall vara icke diskriminerande. Detta är för att 

upphandlingen skall säkra en effektiv konkurrens och att leverantörerna och deras 

ansökningar och anbud behandlas lika, utan ovidkommande hänsyn samt att anskaffningen 

sker under öppna och förutsebara former.85 

 

                                                
85 Enligt likabehandling- och transparensprincipen 
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5. Ramavtal 
Enligt EG-direktivet 2004/18/EG artikel 32.1 har medlemsstater valfrihet att i sin nationella 

lagstiftning införliva bestämmelserna om ramavtal. Detta har Sverige gjort genom reglerna i 

LOU:s femte kapitel. Kapitlet ger läsaren en genomgång av de materiella bestämmelserna som 

rör ramavtal, samt i ett senare stadium hur en myndighet skall förfara vid tilldelning av 

kontrakt, avrop, på ett ramavtal.  

5.1 Bestämmelser om ramavtal i direktivet 

Av artikel 1.5 i direktivet framgår vad som är ett ramavtal. 

 

”ett avtal som ingås mellan en eller f lera upphandlande myndigheter och en eller f lera 

ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt under en given 

tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.”  

 

Ramavtal skall således innefatta villkor som skall gälla för senare kontrakt som ingås på 

grundval av ramavtalet. Av beaktandesats 11 framgår att även avtal som inte innehåller 

samtliga villkor för efterföljande anskaffningar benämns som ramavtal. Olikheter mellan de 

två typerna av tillåtna ramavtal framgår av artikel 32.4 som innefattar bestämmelser för hur 

de olika ramavtalen skall användas. Ett ramavtal kan antingen innehålla alla regler från början 

eller så kan dessa senare kompletteras, men då måste ny upphandling inom avtalets ram äga 

rum. 

Begreppet ramavtal täcker båda slagen, såvida det inte klart framgår av definitionen.86  

 

I det klassiska direktivet återfinns reglerna om ramavtal i artikel 32. Enligt direktivets artikel 

32.2 är det förbjudet att på ett otillbörligt sätt använda ett ramavtal. Dessutom gäller om ett 

ramavtal nyttjas på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, snevrids eller begränsas. 

Regeln bygger till viss del på de konkurrensrättsliga reglerna från Funktionsfördragets artikel 

101. Artikel 32 skall tillämpas på alla ramavtal, oavsett om avtalet slutits med en eller flera 

leverantörer.87 Propositionen till LOU avser inte den upphandlande myndighetens syfte med 

att använda ett ramavtal utan den effekt som det kan få. Resultatet av detta torde bli att den 

                                                
86 Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, 2009, s. 149 
87 Prop. 2006/07:128, s. 172  
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upphandlande myndigheten tvingas ta ställning till på vilket sätt ramavtalet skall utformas och 

hur ramavtalet påverkar konkurrenssituationen på den aktuella marknaden. Ett exempel på 

detta kan vara att det i vissa fall är att anse som olämpligt att teckna centrala ramavtal med få 

leverantörer för samtliga myndigheter, detta kan få konsekvensen att monopolliknande 

situationer uppstår.88 

5.2 Regler om ramavtal enligt svensk rätt 
Upphandlingar genom ramavtal är förhållandevis vanligt i Sverige och har varit så under lång 

tid, d.v.s. även då uttryckliga regler inte fanns i lagstiftningen.89 Bestämmelserna för ramavtal 

har utvecklats genom ändringen av LOU. Tidigare reglerades endast ramavtal för 

försörjningssektorn genom LOU, men det förekom upphandling i form av ramavtal också 

inom den klassiska sektorn redan före införandet av LOU. Med de nya EU-direktiven följde 

behovet av att införa regler för ramavtal även inom den klassiska sektorn.90 I dag finns 

bestämmelserna om upphandling av ramavtal i LOU:s femte kapitel. Kapitlets stadgar att ett 

ramavtal skall upphandlas i enlighet med de bestämmelser som behandlar ett vanligt 

upphandlingskontrakt, det vill säga genom öppet, selektivt och i undantagsfall genom 

förhandlat förfarande. Som huvudregel stadgas att ett ramavtal inte får löpa under längre tid 

än fyra år om det inte föreligger synnerliga skäl91. Det kan till exempel röra sig om ett 

avgränsat projekt som beräknas pågå längre än fyra år och som inte fortsätter när projekttiden 

är slut. Ett annat skäl kan vara att upphandlingen medför stora investeringar för leverantören – 

som skall betala sig under avtalstiden.92  

Enligt femte kapitlet LOU avses med ett ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera 

upphandlande enheter och en eller flera leverantörer. Detta sker i syfte att fastställa villkoren 

för senare tilldelning i kontrakt under en given tidsperiod. Om ramavtal tecknas med fler än 

en leverantör måste enligt LOU 5 kap. 5 § leverantörerna vara minst tre till antalet, dock 

under förutsättningen att det finns ett tillräckligt antal leverantörer som uppfyller 

                                                
88 Ibid. 
89 Jämför ÄLOU. 
90 Pedersen, K. (2005) Ramavtal och offentlig upphandling – nya bestämmelser för den  
klassiska sektorn, Europarättslig tidskrift, 2005(1): 42-60  
91 LOU 5 kap. 3 §. 
92 Pedersen, K. (2008) Upphandlingens grunder, Stockholm: Jure 
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urvalskriterierna. Detta innebär att de upphandlande enheterna kan samordna sina inköp med 

stöd av ramavtal.93 

En upphandlande myndighet som ämnar sluta ett ramavtal skall agera på ett sådant sätt att 

hänsyn tas till de regler som annars gäller för upphandlingen av ett offentligt kontrakt, samt 

följa de förfarandebestämmelser som anges i direktivet.94 Enligt LOU 12 kap. 1 § 1-2 p får 

vid tilldelning av ett ramavtal inom en offentlig upphandling endast lägst pris eller det anbud 

som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten beaktas. 

Endast de leverantörer som från början är parter vid upphandlingen får tilldelas kontrakt. 

Varken upphandlande myndigheter eller leverantörer får ansluta sig till ett ramavtal i 

efterhand.95 I enlighet med LOU 5 kap. 3 § kan ett ramavtal slutas med en leverantör eller 

flera. Beträffande ramavtal avseende fler leverantörer måste de dock vara minst tre till antalet.  

Det följer av förarbetena att de mer detaljerade bestämmelserna om ramavtal i LOU i 

tillämpliga delar kan vara en utgångspunkt för bedömning av ramavtal. Exempel på detta är 

bestämmelserna om att ett ramavtal inte får löpa längre tid än fyra år96. Detta får endast ske 

om det finns särskilda skäl. Enligt EG-direktivet får användningen av ramavtal inte påverka 

konkurrensen på marknaden negativt och de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna 

skall respekteras. Att analysera konsekvenserna av att ingå ett ramavtal och vilka följder en 

viss konstruktion kan väntas få är ofta en förutsättning för en fungerande och lämplig 

lösning.97 

 

5.2.1 Ramavtal med en eller flera leverantörer 
Ett ramavtal kan ingås antingen med en leverantör eller med flera leverantörer. 

Om ett ramavtal sluts med en leverantör skall det kontrakt som ramavtalet bygger på tilldelas i 

enlighet med villkoren i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten får ändock i skriftlig 

samrådan med leverantören be honom komplettera sitt anbud98, detta får dock endast ske i den 

utsträckning som anges i LOU 5 kap. 4 §. I de fall ett ramavtal har slutits med fler än en 

                                                
93 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.239898/sa-anvands-de-nya-reglerna-for-ramavtal-i-praktiken inloggad 
091120 
94 2004/18/EG artikel 32.1 samt 32.2. 
95 Prop. 2006/07:128 s. 158 jfr 32.3.  
96 Se LOU 5 kap. 3 § 
97 http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.239898/sa-anvands-de-nya-reglerna-for-ramavtal-i-praktiken inloggad 
091120 
98 Artikel 32.3  
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leverantör skall förfarandet ske på samma sätt som för en leverantör, men utan förnyad 

inbjudan att lämna anbud, enligt LOU 5 kap. 6 §. 

5.2.2 Ramavtal slutet med en leverantör  
När ett ramavtal är slutet med endast en ekonomisk leverantör skall kontraktet, som bygger på 

ramavtalet, tilldelas i enlighet med de villkor som fastställts i förfrågningsunderlaget.  

Kontrakt som grundar sig på ett ramavtal som ingåtts med en enda leverantör tilldelas i 

enlighet med villkoren i ramavtalet. Här finns möjlighet till skriftligt samråd (ej förhandling) 

med leverantören som kan lämnas möjlighet att precisera villkoren, t.ex. pris, om det är knutet 

till en prisjusteringsklausul eller att närmare ange vad en konsulttjänst skall avse eller hur en 

sådan tjänst skall utföras. Samrådet får inte ersätta tidigare inlämnade uppgifter, utan det skall 

på något sätt konkretisera tidigare lämnade uppgifter.99 

5.2.3 Ramavtal med flera leverantörer  
Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer skall dessa vara minst tre, under förutsättning att 

det finns minst tre leverantörer som uppfyller kraven. Information om beslut om att sluta ett 

ramavtal skall lämnas till anbudssökanden och anbudsgivare. En upphandling av ett ramavtal 

kan bli föremål för ansökan om överprövning och skadestånd. Vid ett ramavtal som ingåtts 

med flera leverantörer tilldelas kontrakt som grundar sig på ramavtalet antingen  

 genom tillämpning av villkoren i ramavtalet (t.ex. rangordning) 

eller 

 om alla villkor inte är fastställda i ramavtalet, efter en förnyad 

konkurrensutsättning.100 

 

5.3 Ramavtal och likabehandlingsprincipen 

LOU 5 kap. 6 § stadgar att om ”ramavtal ingåtts med flera leverantörer får tilldelning av 

kontrakt som grundar sig på ramavtalet ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet utan 

förnyad inbjudan att lämna anbud”. 

 

Vidare fastställer LOU 5 kap. 7 § att om ”ramavtal ingåtts med flera leverantörer och om inte 

alla villkor är angivna i ramavtalet, skall parterna inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet 

med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får om det är nödvändigt preciseras och 

                                                
99 Upphandlingsreglerna  – en introduktion, s. 16 
100 Ibid 
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vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till 

ramavtalet”. 

  

I min problemformulering ställde jag frågan om en upphandlande myndighet vid upphandling 

av ett ramavtal får kombinera tilldelning enligt 5 kap. 6 § LOU (bästa anbud) och 5 kap. 7 § 

LOU (förnyad konkurrensutsättning)? Jag kommer nedan att diskutera ett rättsfall som tar upp 

just detta. 

5.3.1 Regeringsrättens mål nr 3344-09 och 3345-09 Göteborgs stad   

Upphandlings AB ./. Agera VVS-Design AB m.fl.  
 
Göteborgs stad Upphandlings AB, nedan kallad Upphandlingsbolaget, hade påbörjat 

två upphandlingar av ramavtal för tekniska konsulter. I den ena upphandlingen var avropande 

myndighet företrädesvis Göteborgs stads egna förvaltningar och i den andra upphandlingen 

huvudsakligen bolag som ägdes av Göteborgs stad. De delar av Upphandlingsbolagets 

förfrågningsunderlag, som var relevant för prövningen i målet, var identiska i båda 

upphandlingarna och kan framställas enligt följande. Den avropande myndigheten skulle 

komma att få använda en rangordningslista där alla villkor var fastställda i förväg. Detta 

skulle enligt det avsedda ramavtalet komma att ske för tilldelning av kontrakt (avrop) som 

hade ett ekonomiskt värde beräknat att maximalt uppgå till 20 pbb101. För de avrop som avsåg 

ett ekonomiskt värde på mellan 5 och 20 ppb skulle en förnyad konkurrensutsättning komma 

att ske. Vid förnyad konkurrensutsättning skall alla enligt ramavtalet tidigare antagna 

leverantörer tillfrågas.  

 

Innan tilldelningsbeslutet hade meddelats begärde 16 respektive 12 leverantörer överprövning 

av upphandlingarna och hävdade att upphandlingsförfarandet stred mot hur 

kontraktstilldelningen enligt ramavtalsreglerna i LOU skall gå till.  

 

Länsrätten i Göteborg biföll (mål nr 8894-09 och 8901-09) leverantörernas ansökningar och 

anförde bl.a. följande: 

 

”Bestämmelserna i 5 kap. 6 och 7 §§ LOU måste tolkas så att villkoren för  

kontraktstilldelningen antingen måste vara fastställda redan i ramavtalet eller inte vara det. 

                                                
101 Prisbasbelopp. 
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Det finns därför inte utrymme till förnyad konkurrensutsättning inom ramen för ett ramavtal  

där samtliga villkor fastställts och de antagna leverantörerna rangordnats för avrop. Den 

 kombination av ramavtal som Upphandlingsbolaget har använt för upphandlingen är således 

inte förenlig med lagens krav. Leverantörerna måste härigenom anses ha orsakat sådan 

skada att det finns skäl för att besluta att upphandlingen skall göras om” 

 

Upphandlingsbolaget överklagade länsrättens domar till Kammarrätten i Göteborg 

(mål nr 1008‑09 och 966‑09) som avslog överklagandet. Kammarrätten anförde bl.a. följande: 

 

”Kammarrätten anser att de kombinationer av urvalsmodeller i ett och samma ramavtal som 

är aktuella i målen strider mot principerna om förutsebarhet och transparens. De kan därför 

- även om förfarandet är kostnadseffektivt - inte godtas.”   

 

Leverantörerna anförde att det inte är möjligt att kombinera avrop enligt rangordning och 

avrop efter förnyad konkurrensutsättning i ett och samma ramavtal. Förutsättningarna för när 

detta skall ske måste i vart fall vara tydliga och framgå av förfrågningsunderlaget. Det strider 

mot LOU och de grundläggande principerna om transparens och förutsebarhet att lämna över 

till de upphandlande myndigheterna att vid avrop med ett värde som uppgår till mellan 5 och 

20 ppb få välja urvalsmodell.  

 

Upphandlingsbolaget har överklagat till Regeringsrätten som, när detta skrivs i januari 2010, 

ännu inte avgjort målet. 

 

Upphandlingsbolaget anförde följande som argumentering. Det finns inte något förbud mot att 

kombinera avrop enligt rangordning och avrop efter förnyad konkurrensutsättning. Det finns 

emellertid bara två sätt för hur en leverantör får väljas inom ramen för ett ramavtal, genom 

rangordning eller genom förnyad konkurrensutsättning. Dessa två urvalsmodeller kunde 

därför kombineras under förutsättningen att endast en av modellerna användes vid val av 

leverantör i respektive avrop. Bestämmelserna i LOU 5 kap. 6 och 7 §§ syftar enbart på 

metoden att tilldela utvalda leverantörer kontrakt under ramavtalet och tar därav inte sikte på 

formen för ramavtalet. Upphandlingsbolaget anförde vidare att det enligt LOU inte fanns 

något utrymme att tillämpa principerna om transparens och förutsebarhet vid den 

upphandlande myndighetens val av urvalsmodell vid ett avrop. Enligt Upphandlingsbolaget 

blir effekten densamma oavsett om den upphandlande myndigheten väljer ett kombinerat 
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ramavtal eller två ramavtal med olika urvalsmodeller. Leverantörerna kan därför inte ha lidit 

någon skada. 

 

5.3.2 Konkurrensverkets yttrande 

Regeringsrätten beslutade att inhämta yttrande från Konkurrensverket i målen ovan.  

 

Konkurrensverkets yttrande innehåller b.la följande.102 

 

”Avsaknaden av objektiva och tydliga kriterier för när vilken av de två urvalsmodellerna som 

skall användas öppnar upp för godtyckliga val av urvalsmodell. Leverantörerna har inte 

heller någon möjlighet att ta reda på vilka omständigheter som avropande myndigheter 

kommer att tillmäta betydelse vid dessa val. Inte heller går det att kontrollera att valen av 

urvalsmodell sker objektivt och opartiskt när det inte finns några bestämmelser i ramavtalen 

som styr dem”.  

 

”Föreskrifterna i Upphandlingsbolagets förfrågningsunderlag ger avropande myndigheter en 

valfrihet i fråga om vilken urvalsmodell som kan användas vid tilldelning av kontrakt som 

beräknas uppgå till ett värde mellan 5 och 20 pbb. Dessa föreskrifter kan inte anses uppfylla 

kraven på likabehandling och transparens och strider därför mot bestämmelserna i artikel 

32.2 och 32.4 i direktiv 2004/18/EG samt LOU 5 kap. 2 och 6-7 §§”.  

5.3.3 Kommentarer  

Lydelsen i artikel 32.4 direktivet103 om att ”tilldelning av kontrakt skall ske antingen genom  

tillämpning av villkoren i ramavtalet utan förnyad inbjudan eller, om inte alla villkor är  

fastställda i ramavtalet, efter det att parterna blivit föremål för förnyad inbjudan att lämna  

anbud” kan uppfattas som att förekomsten av de båda urvalsmodellerna i ett och samma 

ramavtal inte är tillåtet. Dock kan indelningen av bestämmelserna i artikel 32 respektive 

LOU:s 5 kap. 6-7 §§ likväl tolkas som att urvalsmodellerna är avsedda att vara alternativa och 

att de därav inte kan användas i ett och samma ramavtal. Dock kan reglerna likaså tolkas på 

det sättet att det endast råder förbud att använda båda urvalsmodellerna vid en och samma 

kontraktstilldelning. De aktuella bestämmelsernas ordalydelse kan med den tolkningen inte 

                                                
102 www.konkurrensverket.se/beslut/09-0563.pdf inloggad 100118 
103 2004/18/EG 
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tillskrivas någon avgörande vikt, utan bör istället bestämmas utifrån ändamålen i de 

gemenskapsrättsliga reglerna samt med iakttagande av de grundläggande principerna, 

likabehandling och transparens. 

 

Eftersom det saknades föreskrifter i förfrågningsunderlaget i det ovan refererade fallet skulle 

Göteborgsbolaget kunna välja vilket av de båda urvalsmodellerna som staten ville använda 

vid tilldelningen av kontraktet.104 105 

Detta torde resultera i att leverantörerna inte har någon möjlighet att utifrån 

förfrågningsunderlaget ta reda på vilka förhållanden som avropande myndighet kommer att 

anse ha betydelse vid valet av urvalsmodell. Det går heller inte att kontrollera huruvida valet 

av urvalsmodell sker opartiskt eller om alla leverantörer behandlas lika. Likaså är det svårt att 

kontrollera att ramavtalet inte används på ett otillbörligt sätt eller att konkurrensen förhindras, 

snedvrids eller begränsas. 

 

Med vad som ovan framhållits kan enligt min mening Upphandlingsbolagets föreskrifter i 

förfrågningsunderlaget inte anses uppfylla kraven på likabehandling och transparens. 

Länsrätten och Kammarrätten har således avgjort frågorna på ett enligt min mening riktigt 

sätt, även om Länsrätten inte uttryckligen hänvisat till likabehandlingsprincipen. 

Konkurrensverkets yttrande, där Konkurrensverket anser att förfarandet strider mot direktivets 

bestämmelser i artikel 32.2 och 32.4 och bestämmelserna i LOU 5 kap. 2 och 6-7 §§ är enligt 

min mening inne på rätt väg. 

 
 
 
 
 

                                                
104 Vilket beräknas uppgå till ett värde mellan 5 och 20 pbb.  
105 Se bl.a mål 31/87 Beentjes , punkt 26, C‑19/00 SIAC Construction, punkt 37 och C-513/99 Concordia Bus 
finland, punkt 61. 
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6. Avslutande kommentarer 
Denna uppsats har haft som syfte att klarlägga LOU:s likabehandlingsbegrepp, särskilt med 

avseende på begreppet affärsmässighet och på hur reglerna i LOU 5 kap. 6 § och 7 § skulle 

hanteras enligt likabehandlingsprincipen.  

 

Kravet på likabehandling innebär att de EU-rättsliga principerna som Sverige har att ta 

hänsyn till tillfredsställs. Slutsatsen blir därför att de svenska domstolarna kan godkänna vissa 

avvikelser från upphandlingen så länge det inte strider mot EU-rätten. Om den upphandlande 

enheten, efter anbudstidens utgång, sänder förfrågan till samtliga anbudsgivare kan detta 

strida mot kravet på likabehandling, men om - som skedde i Apoteket-fallet ovan - utskicket 

är avsett för samtliga anbudsgivare och endast syftar till att ge dem en chans att förtydliga 

sina anbud anses likabehandlingsprincipen vara uppfylld. 

 

Länsrätten ansåg i mål 620-06 att AB Gavlegårdarna hade åsidosatt de grundläggande EU-

rättsliga principerna och försummat kraven på affärsmässighet och likabehandling. Tydligt i 

detta fall var även att konkurrensen mellan anbudsgivarna hade snedvridits. Domstolen tog 

fasta på att all upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som 

finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Detta innebär att samtliga anbudsgivare, 

anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Domstolen tog även 

fasta på att AB Gavlegårdarna hade handlat på ett sådant sätt att konkurrensen på marknaden 

hade snedvridits. Jag tolkar detta som att länsrätten även i detta avseende ansåg att AB 

Gavlegårdarna hade åsidosatt de grundläggande EU-rättsliga principerna och försummat att 

iaktta kraven på affärsmässighet och likabehandling. 

I uppsatsen drar jag i ovan nämnda fall en parallell till EU-kommissionens utlåtande i målet 

angående RPS genomförda upphandling. EU-kommissionen förefaller ha resonerat på 

liknande sätt som Länsrätten i fallet Gavlegårdarna. Kommissionen menade att RPS 

förfarande stred mot likabehandlingsprincipen när RPS tilldelat ett kontrakt till en 

anbudsgivare som inte uppfyllde kraven enligt förfrågningsunderlaget.  

I alla de ovan nämnda fallen har domstolarna konstaterat att samtliga upphandlande 

myndigheter har åsidosatt den grundläggande gemenskapsrättsliga principen om 
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likabehandling. Domstolarna har i samtliga fall resonerat olika beroende på hur 

upphandlingen bedrivits, men kommit fram till samma resultat.   

I målet nr 5351-04 konstaterade däremot både Länsrätten och Kammarrätten att Apotekets 

utskick av förfrågan efter anbudstidens utgång var förenlig med LOU. Domstolen fann att 

samtliga anbudsgivare fått samma möjlighet att förtydliga sina anbud. Därmed följde 

Apoteket bestämmelserna i LOU och upprätthöll också därmed likabehandlingsprincipens 

krav på affärsmässighet. 

 

I frågan huruvida en upphandlande myndighet vid upphandling av ett ramavtal får kombinera 

tilldelning enligt 5 kap. 6 § LOU (bästa anbud) och 5 kap. 7 § LOU (förnyad 

konkurrensutsättning) har Regeringsrätten, i det fall jag redogjort för ovan, ännu inte sagt sin 

mening. Konkurrensverket har yttrat sig i målet och anser att hela avtalsupplägget strider mot 

LOU och EU-rätten och att Upphandlingsbolagets ramavtal inte uppfyller kraven på 

likabehandling och transparens. Konkurrensverket tar i sitt yttrande fasta på att leverantörerna 

inte har någon möjlighet att ta reda på vilka omständigheter som den upphandlande 

myndigheten kommer att tillmäta betydelse vid valet för leverantör. De anför dessutom att det 

är omöjligt att kontrollera huruvida valet av urvalsmodell sker på ett objektiv och opartiskt 

sätt när det inte finns några bestämmelser i ramavtalet som styr detta val. Konkurrensverket 

tar även fasta på att Upphandlingsbolagets förfrågningsunderlag ger avropande myndigheter 

en valfrihet i frågan om vilken urvalsmodell som kunde användas vid tilldelning av kontrakt 

som beräknas uppgå till ett värde mellan 5 och 20 pbb. Konkurrensverket menar i sitt yttrande 

att föreskrifterna inte kan anses uppfylla kraven på likabehandling och transparens. 

 

Jag har redogjort så detaljerat för Konkurrensverkets yttrande för att jag menar att 

Konkurrensverkets resonemang stödjer en riktig tillämpning av likabehandlingsprincipen vid 

ramavtalsupphandling. Min slutsats blir att, eftersom Upphandlingsbolaget har åsidosatt den 

grundläggande gemenskapsrättsliga principen om likabehandling, är det inte är möjligt att vid 

en upphandling av ett ramavtal kombinera tilldelning enligt 5 kap. 6 § LOU och 5 kap. 7 § 

LOU. Huruvida detta också kommer att bli Regeringsrättens ställningstagande återstår att se. I 

avvaktan på Regeringsrättens dom får rättsläget tillsvidare anses vara oklart. 
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