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Förord 
 
Efter tre år av studier tillsammans och mycket hårt arbete är dagen äntligen här, dagen då 
examensarbetet är inlämnat. Det har varit många och långa dagar med skrivande för att slutföra 
detta, men om det är någon man ska skriva sitt examensarbete tillsammans med, så är det den 
som fyller i ens meningar och vet precis hur den andra fungerar. Efter att vi skrivit i princip 
varenda arbete med varandra under utbildningen var det självklart att vi skulle skriva 
tillsammans även denna gång. Vi har följts åt sedan dag ett och stöttat och peppat varandra 
genom allt. Dessa tre år och tio veckors skrivande hade aldrig blivit detsamma utan varandra. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Peter Lillieh för alla kloka tankar, vägledning och 
stöd vi fått genom dessa tio veckor av uppsatsskrivande. Vi vill även rikta ett stort tack till 
Emma Öjstrand för hennes fantastiska insats i att korrekturläsa arbetet. 
 
Ett extra stort tack till våra familjer och partners för all stöttning och för att ni alltid tror på oss. 
Utan er hade vi aldrig klarat dessa tre års studier vid Karlstads universitet.  
 

Karlstad 28 maj 2019 
 
Jonna Nilsson  Johanna Olofsson 
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Summary 
 
In order for public power to gain the trust of citizens, it is assumed that laws and regulations 
are followed. However, problems arise when the laws do not cover the irregularities that occur. 
The two basic purposes of procurement are that taxpayers have an interest in the authorities 
managing their money efficiently and benefiting from the competition and ensuring that equal 
treatment is observed, i.e. that the suppliers must have the same conditions in a procurement. 

Corruption in public procurement distorts competition and reduces confidence in public 
power. Generally speaking, Sweden has low corruption in relation to many other countries. 
However, corruption occurs and the number of people is suspected to be large. 
Based on current legislation, it is possible that a contractor assigns someone a contract worth 
millions in an incorrect manner without being liable to criminal liability for such an allocation. 
At the same time, an official who assigned someone a wrong building permit could risk 
imprisonment. It is therefore relatively risk-free for a contractor to commit inaccuracies based 
on the current legislation. This may be due to the fact that procurement is not covered by the 
concept of authority and thus the criminal liability is limited. 
In the case of a closer look at the rules of conflict that contracting authorities have to assume, 
it can be stated that all contracting authorities are not covered by the conflict rules. This should 
be addressed by, for example, introducing conflict rules in The Public Procurement Act. By 
introducing conflicting rules in The Public Procurement Act, all contracting authorities would 
have the same rules to deal with. However, the introduction of non-conformity provisions 
would not mean that procurers can be punished for misconduct, since procurement still does 
not constitute authority. Therefore, the introduction of rules of confiscation is rather a more 
uniform legislation for contracting authorities than a criminal law change. 

According to us, there should be more ways to punish and counteract that someone 
deliberately violates the procurement rules. This is because public procurement amounts to 
huge sums of money each year and therefore requires a special careful regulation to avoid 
irregularities. In principle, it is only offenses, and then the taking of bribe, which is imposed on 
officials of contracting authorities. However, this is also not common, but rather unusual in a 
closer look at the statistics on prosecution. This is because that bribery is difficult to access. 

The issue of responsibility for civil servants has been regularly discussed, but in the 
legislation there is nothing to indicate that a change is or will be relevant. The latest report on 
enhanced criminal liability states that an expanded civil service responsibility would help 
strengthen the protection of citizens' legal certainty. However, nothing in the report mentions 
whether procurement will be covered. 

In summary, therefore, criminal liability in public procurement has certain shortcomings that 
we consider necessary to remedy. Even conflicting rules for contracting authorities should be 
compiled in one singe law which, in our opinion, reasonably would be The Public Procurement 
Act. 
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Sammanfattning 
 
För att den offentliga makten ska åtnjuta medborgarnas förtroende förutsätts att lagar och regler 
följs. Det uppstår dock ett problem när lagarna inte omfattar de olämpliga ageranden som kan 
vara kriminaliserade. De två grundläggande syftena med upphandling är att skattebetalarna har 
ett intresse i att myndigheter förvaltar deras pengar effektivt och drar nytta av konkurrensen 
samt att likabehandling iakttas, d.v.s. att leverantörerna i en upphandling ska få samma 
förutsättningar. 

Korruption inom offentlig upphandling snedvrider konkurrensen och minskar förtroendet 
för den offentliga makten. Generellt sett har Sverige låg andel korruption i förhållande till flera 
andra länder. Korruption förekommer dock och mörkertalet misstänks vara stort.  

Utifrån nuvarande lagstiftning är det möjligt att en upphandlare tilldelar någon ett kontrakt 
värt flera miljoner kronor på ett felaktigt sätt, utan att bli straffrättsligt ansvarig för en sådan 
tilldelning. Samtidigt kan en tjänsteman som tilldelat någon ett felaktigt bygglov riskera 
fängelse. Det är alltså utifrån dagens lagstiftning relativt riskfritt för en upphandlare att begå 
felaktigheter. Detta kan ha sin grund i att upphandlingar inte omfattas av begreppet 
myndighetsutövning, varför straffansvaret blir begränsat.  

Vid en närmare genomgång av jävsreglerna som upphandlande myndigheter har att utgå 
ifrån, kan konstateras att inte alla upphandlande myndigheter omfattas av jävsreglerna. Detta 
bör, enligt vår uppfattning, åtgärdas genom att det exempelvis införs jävsregler i LOU. Genom 
att införa jävsregler i LOU skulle alla upphandlande myndigheter ha samma regler att förhålla 
sig till.  Att jävsbestämmelser införs skulle däremot inte innebära att upphandlare kan straffas 
för tjänstefel, då upphandling fortfarande inte utgör myndighetsutövning. Det kan dock bli 
andra påföljder som trolöshet mot huvudman, muta och handel med inflytande. Således blir ett 
införande av jävsregler snarare en mer enhetlig lagstiftning för upphandlande myndigheter än 
en straffrättslig förändring. 

Enligt vår uppfattning bör det finnas fler sätt att straffa och motverka att någon avsiktligt 
bryter mot upphandlingsreglerna. Detta då offentlig upphandling uppgår till enorma summor 
pengar varje år, vilket kräver en särskild noggrann reglering för att undvika oegentligheter. I 
princip är det endast mutbrott, och då tagande av muta, som utdöms för tjänstemän på 
upphandlande myndigheter. Vid en närmare genomgång av statistiken kring åtal kan ses att det 
dock inte är vanligt utan snarare ovanligt vilket bl.a. beror på att mutbrott är svåra att komma 
åt.  

Frågan om ansvar för tjänstemän har återkommande diskuterats, men i lagstiftningen finns 
ingenting som tyder på att en förändring är eller kommer att bli aktuell. Det senaste betänkandet 
om utökat straffansvar för tjänstemän skulle bidra till att stärka förtroendet för den offentliga 
förvaltningen. Det nämns dock inget i betänkandet huruvida upphandlingar kommer omfattas.  

Sammanfattningsvis har således straffansvaret vid offentlig upphandling vissa brister som 
vi anser nödvändiga att åtgärda. Även jävsregler för upphandlande myndigheter bör 
sammanställas i en enda lag, vilken enligt vår mening rimligtvis skulle vara LOU.  
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Upphandlingsordlista 
 
Anbudsgivare: Den leverantör som lämnar anbud i en upphandling. 
 
Anbudssökande: Den leverantör som ansökt eller blivit inbjuden till att delta i ett 
upphandlingsförfarande, 1 kap. 8 § LOU.  
 
Leverantör: Den eller de som på marknaden tillhandahåller varor, tjänster eller utför 
byggentreprenader, 1 kap. 16 § LOU.   
 
Upphandlingsdokument: Det underlag som den upphandlande myndigheten tillhandahåller 
leverantören, 1 kap. 23 § LOU.    
 
Upphandlande myndighet: De statliga eller kommunala myndigheterna samt offentligt styrda 
organ som kommunala bolag omfattas här, 1 kap. 18 § och 22 § LOU.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Har du någon gång reflekterat över hur våra skattemedel förvaltas och vem som bestämmer              
vad som ska köpas för dessa? Eller har du funderat över varför personalen i din hemkommun                
kör en viss typ av bil och inte en annan, eller vem som bestämt vilka hjälpmedel/leksaker som                 
ska finnas på en förskola? Allt detta är frågor som rör den offentliga upphandlingen, något               
som regleras i upphandlingslagar. 

Det är inte bara Sverige som har ett reglerat system för upphandling, utan det motsvarande               
finns i de flesta av världens länder. Det finns internationella överenskommelser, EU-rättsliga            
och nationella normer, vilka styr den offentliga upphandlingen. Ett av de största            
internationella regelverken är ett avtal från World Trade Organization, WTO, om offentlig            
upphandling vilket EU är part till. Vidare har även FN utformat regler för upphandling. Den               1

nationella lagstiftningen, lag om offentlig upphandling (2016:1145), LOU, är en          
implementering av det klassiska direktivet vilket innefattar upphandling av varor, tjänster           2

och byggentreprenadsarbeten. Syftet med detsamma är att förverkliga den fria rörligheten av            3

varor och tjänster inom EU, för att på så sätt förhindra korruption.   4

Offentlig upphandling innefattar de åtgärder som vidtas för att införskaffa varor, tjänster             
och byggentreprenadsarbeten, i enlighet med 1 kap. 2 § LOU. Inköp som dessa görs dagligen               
av såväl stat och kommun som landsting , och finansieras av skattemedel. Gemensamt för             5

dem alla är att de är upphandlande myndigheter, i enlighet med 1 kap. 22 § LOU. En                 
upphandlande myndighet utgörs av att den antingen finansieras eller kontrolleras av det            
offentliga.  6

Det är enligt 22 kap. 1 § LOU en särskild myndighet, tillsynsmyndigheten, som ska utöva               
tillsyn över offentlig upphandling. Konkurrensverket har sedan 2007 övertagit         
tillsynsansvaret från den numera avvecklade nämnden för offentlig upphandling vilken          
tidigare var tillsynsmyndighet. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och         
upphandlingsområdet i Sverige. Den har i enlighet med 19 kap. 2 § LOU möjlighet att               
inhämta såväl upplysningar som annat nödvändigt material för att kunna utföra arbetet så             
korrekt som möjligt.  

Den offentliga upphandlingen uppgick år 2016 till 683 miljarder kronor, vilket motsvarar            
ca en sjättedel av Sveriges BNP exklusive moms. Med detta som utgångspunkt kan             7

1 WTO är en global organisation med fokus på världshandeln. WTO har utformat Government Procurement 
Agreement vilket är ett avtal om offentlig upphandling som finns till för att förenkla och öppna upp för offentlig 
upphandling mellan parterna i avtalet.  
2 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG. Klassiska direktivet syftar till upphandling som sker inom allmänna sektorer för den offentliga 
verksamheten, det klassiska området.  
3 För försörjningssektorerna: Rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 
2004/17/EG, för upphandling av koncessioner: Rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om 
tilldelning av koncessioner. 
4 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG skäl (126).  
5 Även offentligt styrda organ omfattas här.  
6 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG artikel 2.4. c. 
7 Upphandlingsmyndighetens rapport 2018:2, Konkurrensverkets rapport 2018:9, Statistik om offentlig 
upphandling, s. 10.  
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konstateras att den offentliga upphandlingen är oerhört omfattande och utgör en stor del av              
samhällsekonomin. Då den utgör en betydande del av ekonomin kan det också vara ett              
riskområde och därmed lättare bli föremål för korruption.  8

För att kunna redogöra för begreppet korruption och hur det kan förekomma samt vilka              
regler som kan bli aktuella måste först korruption definieras. Det finns dock inte någon              
rättslig definition i lagtext, vilket kan skapa oklarheter vid forskning och utveckling av teorier              
kring korruption. Därmed uppstår också begränsningar och svårigheter i att avgöra vad som             9

är att kategorisera som korruption eller inte. Det behöver dock inte vara ett problem att det                
saknas en enhetlig definition av korruption, det kan tvärtom bidra till en fördjupad förståelse              
för hur komplext korruption är.  

Uppfattningen i Sverige har länge varit att korruption och missbruk av den offentliga             
makten inte förekommer. Det förekommer heller inte i hög utsträckning i jämförelse med             
andra länder. De undersökningar som gjorts visar dock att Sverige inte heller är helt befriat               
från korruption. Det är troligt att det funnits misstankar om att svenska företag agerat              10

otillbörligt utomlands, men att samma förfarande inte existerat på hemmaplan. Det har dock             
visat sig gång efter annan att tjänstemän på myndigheter runt om i Sverige varit föremål för                
muthärvor m.m. Bl.a. har en inom Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården anställd          11

fastighetschef, upprättat skenavtal och därav kunnat motta mutor. Fastighetschefen dömdes          
för grovt mutbrott, efter att Svea hovrätt konstaterat att avtalen ingåtts utan något egentligt              
behov av att upphandla tjänster. Brott som dessa visar att korruption förekommer även i vårt               12

land. I takt med att fler härvor uppdagats har även intresset för korruption ökat och frågan har                 
lyfts. Idag finns flera organ och enheter som arbetar enbart med att förebygga korruption. I               13

allmänhet är det enbart enskilda fall av korruption inom offentlig upphandling som diskuteras             
och inte den underliggande frågan; hur och på vilket sätt upphandlingsförfaranden påverkas            
av korruption och maktmissbruk. Frågor som dessa är viktiga att lyfta i sitt sammanhang, för               
att ge en ökad förståelse för på vilket sätt en förändring skulle kunna ske. Det är sammantaget                 
denna avsaknad av analys och ifrågasättande av lagstiftning som gjort att vårt intresse för              
dessa frågor väckts, då vår uppfattning är att det än idag varken diskuteras eller skrivs om                
detta i den utsträckning som det skulle behövas.  

Offentlig upphandling är utpekat som ett riskområde för korruption, särskilt vid           
direktupphandling. Detta är speciellt riskfyllt på kommunal nivå då den nära relationen            14

mellan tjänstemän och politiker kan riskera korruption, men även risken för egenintresse och             
jäv är större här.   15

Transparency International, TI, är en världsorganisation som arbetar för att kartlägga           
korruption. TI gör internationella mätningar av korrupta länder. TI har själva utformat en bred              
definition av korruption som omfattar tagande och givande av muta, men även det som i               
vanligt språkbruk kallas för “vänskapskorruption”. Vänskapskorruption omfattar dels        16

nepotism (svågerpolitik) dels om det är vänner som är inblandade. TI:s definition av             

8 Brå (2013:15) Den anmälda korruptionen i Sverige, s. 11. 
9 Sundstrand, A, Offentlig upphandling och korruption, JT nr 1 2014/15, s. 108.  
10 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018. 
11 T.ex. Svea hovrätt dom den 31 mars 2016 i mål nr B 8605-14 och Göteborgs tingsrätt dom den 28 april 2011 i 
mål nr B 14942-10. 
12 Svea hovrätt dom den 31 mars 2016 i mål nr B 8605-14. 
13 T.ex. polisens nationella korruptionsgrupp, NKG, och Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption. 
14 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 9 och 11. 
15 Andersson, S, Corruption in Sweden Exploring Danger Zones and Change, s. 122. 
16 Transparency International, Korruption. 
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korruption är att någon utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörliga fördelar för egen eller               
annans vinning.  Uppsatsen utgår i sin helhet från TI:s definition av korruption.  17

För att säkerställa att Europarådets konventioner efterlevs, finns under rådet ett organ,            
Group of States Against Corruption, GRECO, som bl.a. har till uppgift att kontrollera             
efterlevnaden av konventionerna i den nationella lagstiftningen. Europarådet har även de           
utformat en definition av korruption vilken går att utläsa i artikel 2 i den civilrättsliga               
konventionen om korruption (ETS174). 

Enligt en granskning av GRECO publicerad 3 maj 2019 framgår att nepotism är det              
område som är mest besvärande för Sverige. Granskningen är den femte i undersökningen om              
Sveriges efterlevnad av åtagandena i Europarådets konventioner mot korruption. I          
granskningen tydliggörs 15 rekommendationer som Sverige ska implementera fram till år           
2020. Granskningar som dessa är oerhört viktiga för att kunna förstå korruption och i vilka               18

skepnader den kan te sig och på vilket sätt Sverige måste agera för att ständigt motverka                
korruption.  

Korruption definieras vanligen i relation till de krav som ställs på de som innehar              
offentliga uppdrag, nämligen politiker och tjänstemän. Korruption innebär således att det sker            
en sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen. Detta perspektiv           
ses som ett legalistiskt perspektiv, vilket syftar till att de handlingar som är korrupta är de                
handlingar som är förbjudna enligt lagstiftningen. Grundtanken med lagstiftningen är att den            
uttrycker samhällets moraluppfattning. Korruption skulle även kunna definieras utifrån         
beteenden som anses korrupta av majoriteten av samhällets opinion. Trots att ett beteende inte              
är olagligt eller straffbart juridisk sett, kan det ändå definieras som korruption. Vidare kan              
även korruption innebära att det görs ett åsidosättande av allmänintresset till förmån för den              
enskildes intressen.   19

Syftet med offentlig verksamhet är att tjäna allmänintresset och åstadkomma största           
möjliga nytta för medborgarna. Resultatet är det som är avgörande och inte själva agerandet              20

utifrån när korruption strider mot allmänintresset. Det finns även ett ekonomiskt sätt att se på               
korruption. Det mer ekonomiska perspektivet härrör från ekonomiska byten eller          
transaktioner som kan ske på otillåtna sätt.   21

Sverige har en förhållandevis låg andel av korruption jämfört med många andra länder,              
det är dock viktigt att hela tiden arbeta för att förebygga korruption. Brottsförebyggande             
rådet, Brå, rapporterar att i takt med att handeln blir allt mer globaliserad, ökar också både                
samarbetet med, såväl som inflytandet från andra länder. Detta är faktorer som gör att den               
svenska nivån av korruption skulle kunna förändras. Det blir allt vanligare att företag väljer              
att växa utanför Sveriges gränser, både i form av filialer och dotterbolag, vilket därmed gör               
att även Sverige påverkas av den korruption som finns utanför vårt land. Det går inte att                
blunda för förändringarna utan det viktiga är att följa med i utvecklingen och försöka              
samarbeta med andra länder för att bekämpa och förhindra korruption.   22

Korruption förekommer inte endast i finansiell form utan kan även handla om otillbörliga             
fördelar i en upphandling, såsom förtur eller frångående av turordningsregler. Det kan även             23

17 A.a.  
18 GRECO, recoEval5Rep(2018)4. 
19 Red. Andersson, S, Bergh, A, Ó Erlingsson, G & Sjölin, M, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, s. 
32-36. 
20 Jfr. 1 kap. 1 § 3 st. RF.  
21 Red. Andersson, S, Bergh, A, Ó Erlingsson, G & Sjölin, M, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, s. 
32-36. 
22 Brå (2007:21) Korruptionens struktur i Sverige, s. 5. 
23 Transparency International, Korruption. 
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uppkomma situationer som skapar en viss problematik och osäkerhet. Detta skulle kunna vara             
att en upphandlare på en myndighet utför en helt korrekt upphandlingsprocess, men att det i               
slutändan visar sig att dennes broders företag vunnit upphandlingen. Genom detta skadas            
förtroendet för myndigheten i fråga. I ett sådant läge saknas betydelse om upphandlingen             
gjorts korrekt eller inte, då det är såväl förekomsten som misstanken om korruption som är               
skadlig. Detta har även Claes Sandgren diskuterat. Han menar att om en tjänsteman har ett               
personligt intresse i ett ärende, skadas förtroendet även om intresset inte påverkar            
beslutsfattandet och därför bör intressekonflikter och jäv uppmärksammas vid         
korruptionsbekämpning.   24

Offentlig upphandling är som tidigare nämnt förenligt med stora risker för korruption. Brå             
menar att när det rör sig om stora summor pengar leder det även till stora risker för                 
korruption. Det kan enligt Brå särskilt belysas två risker. Den första risken är då det rör sig                 25

om stora upphandlingar, såsom byggnader och vägar där större företag och mycket pengar är              
inblandade. Den andra risken är då det rör sig om lokala företag som har avtal med                
kommunen, då avtalet i ett sådant läge kan vara avgörande för företagets fortsatta verksamhet.             

  26

Det saknas officiell statistik och direkta mätningar på hur vanligt det är med korruption.              
Det är därmed svårt att bekräfta hur vanligt förekommande det är, då den statistik som finns                
inte ger ett entydigt svar. Problemet är att det inte går att mäta faktisk korruption utan de olika                  
mätningar som görs mäter endast upplevd korruption. Trots detta finns det en medvetenhet             27

om att offentlig upphandling är ett riskområde för korruption, även om det inte ofta benämns               
som just korruption. I den svenska lagstiftningen finns dock inte en specifik lag eller              
bestämmelse som kriminaliserar korruption, varken i brottsbalken (1962:700), BrB, eller          
inom upphandlingslagstiftningen. Istället får problemet angripas genom att tjänstemän kan          
dömas för mutbrott, enligt 10 kap. BrB. Den straffrättsliga regleringen är dock inte begränsad              
till att endast kunna döma tjänstemän på upphandlande myndigheter, även enskilda som            
jobbar för privata aktörer kan dömas enligt straffrätten. Däremot finns det en potentiell risk              
för korruption inom upphandlande myndigheter. Stora summor pengar bidrar även till större            
risker.   28

 
1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur korruption förhindras i offentlig upphandling.             
Syftet innefattar att undersöka de förebyggande åtgärderna mot korruption som regleras           
genom EU-rätten. Vidare behandlas även jävsbestämmelserna samt tagande av muta, vilket           
tjänstemän vid upphandlande myndigheter kan dömas för vid otillbörliga upphandlingar.          
Utgångspunkten är att TI:s definition av korruption borde få större genomslagskraft i            
lagstiftningen.  
 
1.3 Frågeställningar 
För att besvara syftet med denna uppsats kommer följande frågeställningar att behandlas: 

➢ På vilket/vilka sätt kan korruption aktualiseras i en offentlig upphandling och vilka            
åtgärder kan vidtas vid otillbörliga upphandlingar?  

24 Sandgren, C, Att bekämpa korruption, POM Working Paper 2005:4, s. 12.  
25 Brå (2013:15) Den anmälda korruptionen i Sverige, s. 11. 
26 A.a., s. 33. 
27 Red. Andersson, S, Bergh, A, Ó Erlingsson, G & Sjölin, M, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, s. 62. 
28 Brå (2013:15) Den anmälda korruptionen i Sverige, s. 11. 
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➢ Borde en förändring ske gällande jävsbestämmelserna, vilka i dagsläget inte omfattar           
alla upphandlande myndigheter?  

➢ Varför finns det svårigheter att lagföra personer inom offentlig upphandling för           
mutbrott? 

 
1.4 Metod och material 
Inledningsvis kommer den rättsdogmatiska metoden användas, vilken innebär att de          
traditionella rättskällorna behandlas för att beskriva gällande rätt. Metoden har dock utsatts            29

för en del kritik, dels då metoden syftar till att mer beskriva normerna än att diskutera hur de                  
tillämpas, dels då ordet dogmatik har en olycklig innebörd i relation till vad den              
rättsdogmatiska metoden används till. Metoden används många gånger för att framhäva           30

egna värderingar och åsikter genom att kritisera lagstiftningen vilket även det kan ses som en               
svaghet. Trots kritiken är metoden välanvänd av både rättsvetare och praktiker som            31

advokater och domare. Vidare har metoden metoden en kreativ funktion som öppnar upp för              
analyser och debatter som aldrig kommer kunna tas ifrån metoden. Vi har valt att använda               32

rättsdogmatisk metod och är medvetna om kritiken som finns men anser ändock att det är den                
mest rimliga metoden att utgå från. Detta då uppsatsen genomgående tolkar och            
systematiserar rätten vilket är utgångspunkten vid användande av rättsdogmatisk metod.  

Denna uppsats har sin utgångspunkt i korruption inom upphandling, med fokus på den             
upphandlande myndigheten. Då det inte finns någon uttrycklig bestämmelse i lagtext om vad             
korruption är, blir det relevant att utgå från den rättsdogmatiska metoden för att tolka rätten.               
Metoden används för att rekonstruera och systematisera gällande rätt. De traditionella           
rättskällorna omfattas av lagtext, rättspraxis, förarbeten och doktrin. För att uppfylla syftet            33

och besvara de frågeställningar som ovan ställts är det nödvändigt att beakta den omfattande              
EU-rättsliga regleringen på upphandlingsområdet. Den svenska normgivningen består av         
implementerade EU-direktiv, därav utgör EU-rätten samt EU-rättslig praxis en primär del av            
uppsatsen. Det finns dock inte några förarbeten inom EU-rätten, varför den EU-rättsliga            
praxisen blir en viktig del av rättskällorna.  

Sedan inträdet i EU har Sverige en skyldighet att följa EU-rätten. Den kan sägas ha en                34

särställning i svensk rätt över all annan rätt. Däremot är medborgarna inte bundna av              35

direktiven innan de är implementerade i svensk författning, med undantag för de direktiv som              
har direkt effekt och inte implementerats i rätt tid. Direkt effekt kan endast åberopas om det är                 
till fördel för medborgarna. Det skulle således kunna ses som att de implementerade             36

direktiven ingår i den traditionella rättskälleläran. Vad gäller EU-rättslig praxis är den            
bindande för såväl nationella domstolar som myndigheter. Det problematiska med EU-rätten           
är att hierarkin inte fungerar på samma sätt som den svenska traditionella rättskälleläran.             37

EU-rätten är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten omfattar fördragen och kan            38

endast ändras av medlemsländerna. Sekundärrätten omfattar bl.a. förordningar och direktiv.          39

29 Red. Nääv, M & Zamboni, M, Juridisk Metodlära, s. 21. 
30 A.a., s. 24-26. 
31 A.a., s. 44. 
32 A.a., s. 45-46. 
33 A.a., s. 21. 
34 1 kap. 10 § och 10 kap. 6 § RF. 
35 Zetterström, S, Juridiken och dess arbetssätt, s. 58. 
36 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder , s. 115. 
37 Sundstrand, A, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 25. 
38 Fördraget om Europeiska Unionen, FEU och fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF. 
39 Se artikel 48 FEU.  
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De allmänna rättsprinciperna är utformade av EU-domstolen och både rättsprinciperna och           
annan rättspraxis från EU-domstolen har en särställning inom EU, den ska säkerhetsställa att             
lag och rätt följs.  EU-domstolen tolkar och tillämpar både primär- och sekundärrätt.   40 41

Alexander Peczenik anför i sin artikel “Om den förvaltningsrättsliga forskningen och           
rättsdogmatiken” en liknande beskrivning av rättsdogmatiken som ovan gjorts. Peczenik          
menar vidare att vissa rättskällor är överordnade andra och ordnar dem i en slags hierarki.               42

Den rättsdogmatiska metoden och Peczeniks uppställning av rättskällorna i form av en            
hierarki överensstämmer med vår uppfattning om rättskällorna. Därav kommer denna uppsats           
ha sin utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden i den del av uppsatsen som avser gällande               
rätt. I uppsatsen tas även upp förslag på hur en omreglering av lagstiftning skulle kunna se ut,                 
uppsatsen innehåller alltså en analys de lege ferenda . Detta kan särskilt utmärkas i det              
avslutande avsnittet.  43

Det material som används i uppsatsen redogörs för översiktligt nedan. I uppsatsens olika             
delar används i huvudsak EU-rättsliga direktiv och rättspraxis, såväl EU-rättslig som           
nationell. De grundläggande principer som råder inom upphandling är fastslagna genom           
EU-rättslig praxis men återfinns även i upphandlingslagarna.  

I enlighet med den traditionella rättskälleläran används även nationell lagstiftning,          
rättspraxis, förarbeten och doktrin. Då det saknas en fastställd definition av korruption i             
lagtext och rättspraxis blir rapporter och analyser från både myndigheter och organisationer            
inom korruption centrala källor. Dessa rapporter och analyser är dock inte att se som              
traditionella rättskällor. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndighetens material är av stor         
relevans då deras rapporter och rekommendationer används för en djupare förståelse av bl.a.             
vilka risker som finns inom upphandling.  

De olika förelägganden och sanktioner gentemot myndigheter som regleras i          
upphandlingslagarna behandlas översiktligt medan djupare analyser görs gällande        
jävsbestämmelser och mutbrott. Det finns inte jävsbestämmelser som reglerar otillbörliga          
upphandlingar i varken upphandlingslagarna eller BrB. De straffrättsliga ageranden som          
korruption kan utmynna i återfinns i BrB. Närmare bestämmelser för jäv återfinns i             
ramlagarna förvaltningslagen (2017:900), FL, och kommunallagen (2017:725), KL. För att          
förstå hur upphandlingar förhåller sig till jävsbestämmelserna i FL används genomgående           
utredningar och förarbeten med hänvisningar till den gamla förvaltningslagen (1986:223),          
GFL. Det har dock ingen relevans då den nuvarande regleringen kring jäv i stort sett               
överensstämmer med den gamla regleringen.   44

 
1.5 Beskrivning av avgränsningar 
Denna uppsats avgränsas till att behandla hur korruption kan aktualiseras inom den offentliga             
upphandlingen. De analyserande avsnitten kommer främst att beröra korruption ur ett           
myndighetsperspektiv och inte ett företag/leverantörsperspektiv. Hänvisningar kommer inte        
göras till andra upphandlingslagar än LOU, detta med anledning av att det i princip är               45

samma regler för beteenden som kan anses korrupta oavsett vilken upphandlingslag som            
tillämpas. I avsnittet kring korruption kommer av utrymmesskäl inget fokus läggas på            
sammanblandningen mellan korruption och etik.  

40 Se artikel 19 FEU. 
41 Bernitz, U & Kjellgren, A, Europarättens grunder , s. 60. 
42 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken , FT 1990, s. 47-48.  
43 Se avsnitt 5. 
44 Prop. 2016/17:180 s. 94.  
45 T.ex. lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, och lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner, LUK.  
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I avsnittet om hur korruption förhindras berörs förvaltningsrättens bestämmelser kring jäv,           
liksom de straffrättsliga bestämmelserna om mutbrott. Däremot läggs inget fokus på           
skadeståndsrätt, mer än att konstatera de preventiva samt reparativa syftena med skadestånd            
inom offentlig upphandling, då detta är av relevans för att tillgodose uppsatsens syfte. 
 
1.6 Disposition 
Uppsatsens disposition kommer till störst del att utgå från de mest grundläggande            
bestämmelserna inom offentlig upphandling, för att sedan utmynna i de frågeställningar som            
ska besvaras. Varje avsnitt avslutas med reflektioner, de har inslag av analys och avser att               
kort sammanfatta och reflektera över vad som diskuterats. 

Avsnitt två innehåller grundläggande regler kring offentlig upphandling. Avsnittet inleds          
med en kort bakgrund följt av en redogörelse av de allmänna principer som ligger till grund                
för all offentlig upphandling. Avsnittet är av betydelse för förståelsen av de följande             
avsnitten, där djupare diskussioner kring korruption och upphandling kommer att göras.           
Därefter ges en beskrivning av upphandlingsprocessen, för att vidare kunna diskutera de olika             
delar som innebär större risk för korruption. Uppsatsens tredje avsnitt redogör för hur             
korruption kan förhindras. Inledningsvis redogörs för de mätningar som görs av korruption,            
därefter behandlas de internationella överenskommelserna. Sedan behandlas förebyggande        
åtgärder som finns stadgade i LOU, för att därefter ta upp de straffrättsliga bestämmelserna              
som kan bli en följd av ett korrupt handlande i en upphandling. I det fjärde avsnittet                
analyseras de områden som uppsatsen fokuserat på, hur regleringen av jäv fungerar för             
upphandlande myndigheter samt mutbrott. I det avslutande avsnittet sammanfattas uppsatsen          
och de slutsatser som uppsatsen utmynnat i. I det fjärde avsnittet liksom i det avslutande               
avsnittet förekommer inslag av de lege ferenda .  
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2. Principer och upphandlingsförfaranden 
 
2.1 Inledning 
I 4 kap. 1 § LOU stadgas de allmänna principer som en upphandlande myndighet ska förhålla                
sig till i upphandlingsprocessen. I detta kapitel kommer därför de allmänna principerna för             
offentlig upphandling att tas upp och förklaras, för att ge en djupare förståelse av vad               
lagstiftningen grundar sig i. De allmänna principerna är grunden för all offentlig upphandling             
och det är av stor vikt att veta vilka dessa är för att kunna förstå regelverkets grundläggande                 
syften. De flesta principerna har stöd i fördraget och är viktiga för den fria rörligheten.  

Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras, vilket innefattas i principen om           
öppenhet. Det är en förutsättning att öppenhet och transparens föreligger i upphandlingar för             
att marknaden ska vara öppen för konkurrens samt för att det ska gå att kontrollera att                
upphandlingar skett på ett opartiskt sätt.   46

En kort steg för steg beskrivning av upphandlingsprocessen kommer att ges, för en ökad              
förståelse för hur omfattande denna är. Vidare ges även en kort introduktion till de vanligaste               
förfaranden som används, för att vidare kunna diskutera bl.a. direktupphandling som är ett             
större riskområde för korruption än de övriga med hänvisning till den något fria regleringen.  47

 
2.2 Bakgrund  
Inom EU:s inre marknad råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För att               48

förverkliga och underlätta den fria rörligheten har upphandlingsreglerna sin grund i direktiv            
och upphandlingsreglerna har ett konkurrensskyddande syfte.   49

Som nämnts ovan uppgår den offentliga upphandlingen i Sverige till stora summor varje år              
och finansieras av skattemedel. Med detta i beaktande kan förstås att medborgare i ett              
samhälle har rätt att förvänta sig att upphandlingar fullgörs enligt de regelsystem som             
föreligger. Legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § regeringsformen (1974:725), RF, syftar till            
normbundenhet. Ett steg i att upprätthålla detta är att upphandlande myndigheter ska följa             
normer vid genomförande av upphandlingar. Den offentliga upphandlingen kan sägas ha sin            
absoluta grund i tanken om att makten utgår från folket. Utöver detta finns det omfattande               
regelsystem att förhålla sig till i de processer som leder till en färdig upphandling.  

De allmänna rättsprinciper som framgår av fördraget har tolkats av EU-domstolen kring            
hur de ska tillämpas i konkreta handlingar. De allmänna rättsprinciperna har utvecklats av             
EU-domstolen och brukar inom den offentliga upphandlingen benämnas som;         
icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.  50

 

46 Se mål C-324/98 Telaustria Verlags GmbH och Telefonadress GmbH mot Telekom Austria AG, tidigare Post 
& Telekom Austria AG punkterna 58 och 60-63 samt punkterna 1-4 i domslutet, Rådets direktiv 2014/24/EU av 
den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG skäl (1). 
47 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 11. 
48 FEUF art. 26 punkt 2.  
49 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG skäl (1). 
50 4 kap. 1 § LOU. 
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2.3 Allmänna principer 
2.3.1 Principen om icke diskriminering 
Den första principen om icke-diskriminering anses vara den viktigaste då den berör en central              
fråga inom EU; att leverantörer från olika länder inte får behandlas olika. Tanken är att det i                 
upphandlingen inte ska kunna ställas sådana krav som är utformade att endast en svensk              
leverantör har möjlighet att uppfylla dem, utan alla ska ha samma möjlighet att uppfylla de               
ställda kraven. Principen exemplifieras även i ett nationellt mål där Migrationsverket ställde            51

krav på utländska leverantörer att lämna in intyg från myndigheter i det egna landet, medan               
svenska leverantörerna inte behövde göra detta då Migrationsverket själva kunde inhämta           
intygen från myndigheter i Sverige. Principen om icke diskriminering uttrycker ett förbud för             
såväl direkt som indirekt diskriminering p.g.a. nationalitet eller etablering. I detta målet var             
även likabehandlingsprincipen en avgörande faktor till att domstolen konstaterade att          
upphandlingen skulle göras om.   52

 
2.3.2 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipen innebär, precis som namnet antyder, att ingen leverantör ska          
behandlas annorlunda än den andra, utan alla ska ges samma förutsättningar under hela             
processen, såväl innan som under upphandlingens gång. Vidare innebär den även att de             
upphandlande myndigheterna aldrig får ge ut förhandsinformation om upphandlingar till          
någon enskild leverantör. Detta skulle kunna innebära en annan möjlighet för leverantörer att             
förbereda sig inför en upphandling och de skulle kunna gagnas av en eventuell otillbörlig              
fördel. I det sk. Fabricom-målet uttalade EU-domstolen hur den ser på likabehandling och             
domen ligger till grund för hur det ska tolkas. I målet konstaterades att det inte är förenligt                 53

med likabehandlingsprincipen att en leverantör som deltagit i förberedelserna förbjuds att           
delta om den inte riskerar att snedvrida konkurrensen.  54

I situationer där likabehandling kan vara svårtolkat är frågor där en leverantör varit med i               
en tidigare upphandling eller där det ställs krav på ett visst märke i upphandlingen. I dessa fall                 
kan det äventyra likabehandlingen, då alla inte har samma möjligheter eller chans att varken              
kunna delta i, eller vara lika insatt i, den upphandlande myndighetens verksamhet som de              
andra leverantörerna. I ett mål från HFD konstaterades att det i ett anbudsförfarande ställts              55

vissa krav på näring i den mat som skulle upphandlas. Anbudsgivaren i fråga menade att en                
sådan uppgift var oväsentlig och inte heller nödvändig i sitt sammanhang. Anbudsgivaren            
menade därför att förkasta anbudet enbart p.g.a. avsaknaden av en väsentlig uppgift inte var              
förenligt med likabehandlingsprincipen. HFD gjorde bedömningen att kravet har en tydlig           
och adekvat koppling till det som skulle upphandlas, då syftet var att kosten skulle uppfylla               
vissa näringskrav. Domstolen hade i sin bedömning tagit hänsyn till att övriga anbudsgivare             
uppfyllt kravet och att även den i målet berörda anbudsgivaren hade möjlighet att göra det,               
men inte ansett det nödvändigt. HFD menade således att kommunen genom att förkasta             
anbudet handlat i enlighet med likabehandlingsprincipen.   56

 
2.3.3 Proportionalitetsprincipen 
Principen om proportionalitet tar sikte på hur upphandlingens krav är formulerade. I            
upphandlingsdokumenten ska kraven stå i proportion och ha ett naturligt samband till det som              

51 Mål C-19/00, SIAC Construction, punkterna 38, 40, 42-45 samt domslut.  
52 HFD 2018 ref. 14. 
53 Mål C-21/03 och C-34/03 Fabricom SA mot Belgiska staten,  punkt 27. 
54 A.a., punkt 33 och 35.  
55 Toftegaard Lindahl, E, Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocesserna, s. 53. 
56 HFD 2016 ref. 37. 
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ska upphandlas. I och med denna princip förstås att det är av stor vikt hur kraven formuleras.                 
I upphandlingsdokumenten får inte högre krav än vad som är nödvändigt ställas, inte heller              
krav som saknar relevans. Principen tar således sikte på det sakliga innehållet i kraven och               
hur de är utformade. Det finns ingen enhetlig förklaring till vad som är sakligt eller ej utan det                  
ska alltid göras en bedömning i det enskilda fallet. Vid en proportionalitetsprövning ska             57

hänsyn tas till tre olika faktorer; om åtgärden är ägnad att tillgodose ändamålet, om åtgärden               
är nödvändig samt huruvida det allmännas fördel står i proportion till den skada som åtgärden               
innebär för den enskilda leverantören. I ett mål avgjort av HFD diskuterades ett             58

upphandlingsdokument och huruvida den vinnande leverantören verkligen levde upp till ett           
av de krav som framgick av underlaget. Kravet i fråga hade angetts i underlaget och därav                
fanns det anledning att anta att kravet var viktigt och att det inte var oproportionerligt.               59

Vidare i ett annat mål var proportionalitetsprincipen uppe för diskussion. Ett landsting hade i              
sitt upphandlingsdokument ställt krav på att den upphandlade varan p.g.a. miljöhänsyn inte            
skulle innehålla ett visst ämne. HFD konstaterade att kravet inte varit uppenbart osakligt, med              
hänvisning till den miljöhänsyn som får tas i upphandlingsdokumentet i enlighet med 6 kap. 3               
§ 1 st. lag (2007:1091) om offentlig upphandling, GLOU. Enligt direktivet framgår att den              60

miljöhänsyn som får tas måste vara kopplad till varan för upphandlingen. HFD definierar             61

detta ytterligare och menar att kraven ska avse och påverka just den önskade varan. Vilka               
villkor som är proportionerliga och rimliga att ställas i övrigt måste avgöras i varje enskilt               
fall.  I detta mål ansågs miljöhänsynen vara proportionell utifrån gällande rätt.   62 63

 
2.3.4 Transparensprincipen 
Transparensprincipen, vilket även kallas principen om öppenhet, är den som ligger till grund             
för det öppna förfarande som ska tillämpas i upphandlingar. Med öppenhet menas att det ska               
lämnas information om upphandlingen till allmänheten och hur den är tänkt att genomföras.             
Det är även viktigt att de upphandlingsdokument som skapas innan själva upphandlingen är             
tydliga så att leverantörerna kan förutse upphandlingen. Syftet med öppenheten är att            
upphandlingen i alla skeden ska gå att kontrollera samt att det i efterhand ska kunna följas                
upp om den skett i enlighet med LOU. Enligt huvudregeln ska annonsering ske vid              
upphandling, mer vägledning i hur annonseringen ska ske finns i          64

upphandlingsförordningen. Till skillnad från proportionalitetsprincipen, som tar sikte på det          65

sakliga innehållet i ett krav, tar transparensprincipen sikte på det semantiska innehållet.            
Kraven ska vara utformade så att anbudsgivaren utifrån sin kunskap ska förstå vad som              
kommer tillmätas intresse i upphandlingen. Det är viktigt med väl utformade krav för att              
leverantören ska kunna tolka kriterierna på samma sätt.   66

 

57 RÅ 2005 not. 159. 
58 RÅ 1999:76. 
59 HFD 2016 ref. 37. 
60 Se nuvarande lydelse 9 kap. 3 § LOU. 
61 Rådets direktiv 2004/18/EG  av den 31 mars 2004  om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling 
av byggentreprenader, varor och tjänster, artikel 53.1. a.  
62 Prop. 2006/07:128, s. 199. 
63 RÅ 2010 ref. 78. 
64 10 kap. och 19 kap. LOU. 
65 Nord, lag (2016:1145) om offentlig upphandling kommentaren till 10 kap. 1 §, Karnov.  
66 Mål C-19/00, SIAC Construction, punkt 42.  
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2.3.5 Principen om ömsesidigt erkännande 
Den sista allmänna principen som gäller i upphandlingar är principen om ömsesidigt            
erkännande. Principen har sin grund i målet Cassis de Dijon, vilken är en dom från               
EU-domstolen. I arbetet med att utveckla den inre marknaden i EU har denna princip med               67

utgångspunkt i Cassis de Dijon varit en viktig hörnsten. Syftet med principen är att t.ex.               68

certifikat från en leverantör ska godkännas och ha samma giltighet som om det kommit från               
en svensk myndighet, även om det är utfärdat i ett annat land.  69

 
2.4. Upphandlingsprocessen  
2.4.1 Olika tillvägagångssätt vid upphandlingar 
I det skede en myndighet gör ett inköp av varor, tjänster eller byggentreprenadsarbeten genom              
att ingå ett kontrakt, blir den en upphandlande myndighet. Hur upphandlingsprocessen är            70

disponerad beror på vilket tillvägagångssätt som tillämpas. De tillvägagångssätt som används           
är indelade i olika förfaranden, vilka bl.a. styr hur upphandlingen ska genomföras samt vilka              
tidsfrister som ska beaktas. Vilket förfarande som blir aktuellt är beroende av flertalet             
faktorer.  71

En upphandling har sin utgångspunkt i vilket ekonomiskt värde (tröskelvärde) den har,            
samt vad den gäller, d.v.s. varor, tjänster eller byggentreprenadsarbeten. Tröskelvärdet är den            
beloppsgräns som används vid offentliga upphandlingar. De olika upphandlingsdirektiven,         
LOU eller LUF-direktivet, är endast tillämpliga i den mån då upphandlingens värde uppgår             
till resp. direktivs tröskelvärden. Det är således det värdet som ligger till grund för huruvida               
upphandlingen ska göras i enlighet med direktivbestämmelserna eller genom den nationella           
regleringen för upphandling. Det är Kommissionen som beslutar om tröskelvärdena, vilka           
uppdateras vartannat år.   72

Beroende på om en upphandling över- eller understiger Kommissionens tröskelvärden ska           
olika delar av LOU tillämpas. I de fall där upphandlingen överstiger tröskelvärdet används             
förfaranden enligt 6 kap. LOU, vilken har sin grund i LOU-direktivet. Om upphandlingen inte              
uppgår till tröskelvärdet eller avser tjänster som inte omfattas av direktivet (oavsett värde)             
finns istället andra förfaranden att välja. Dessa förfaranden har lagstiftaren reglerat i 19 kap.              
LOU, utan någon egentlig skyldighet att reglera sådana upphandlingar. 
  

67 Mål C-120/78, Rewe-Zentral AG mot Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.  
68 Nilsson G, H, Ömsesidigt erkännande, SvJT 2005 s. 888. 
69 Hettne, J & Öberg, U, Fritt skön och domstolskontroll vid offentlig upphandling,  SvJT 2005 s. 210. 
70 1 kap. 2 § och 1 kap. 22 § LOU.  
71 Upphandlingsmyndigheten, Upphandlingsförfaranden, 2019-04-12. 
72 Prop 2015/16:195 del 1 s. 476. 
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Fig 2.1 Tröskelvärden 
 

Ovan illustreras vilka de aktuella ekonomiska värden som styr upphandlingsförfarandet, sk.           
tröskelvärden. Gränsen för direktupphandling visas även för ge en uppfattning om hur stora             
inköp som kan direktupphandlas.  73

 

 
 

Fig. 2.2 Upphandlingsprocessen 
 
Ovan illustreras upphandlingsprocessens omfattande struktur. Denna kommer inte redogöras         
för mer ingående än så, då illustrationen är snarare till för en förståelse för hur komplex                
upphandlingsprocessen de facto är.  
 
  

73 Se 5 kap. och 19 kap. 7 § 3 st. LOU. 
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Fig. 2.3 Risker för korruption i      
upphandlingsprocessen  74

 
 
2.4.2 Risker för korruption i upphandlingsprocessen 
Upphandlingsmyndigheten använder sig av modellen ovan för att visa i vilka delar av             
inköpsprocessen det kan föreligga risk för korruption och på vilket sätt lagstiftningen            
motverkar denna. Det kan förstås att korruption mer eller mindre förekommer i            
upphandlingens alla skeden och att den kan ske på olika sätt och rikta sig till olika personer. I                  
denna uppsats kommer dock fokus att vara på myndigheten, dess medarbetare och hur de kan               
utgöra en risk för korruption. 

Den offentliga upphandlingen är ett riskområde för korruption p.g.a. dess karaktär, då den             
utgör en stor del av ekonomin, det täta samarbetet mellan privat och offentlig sektor samt att                
ett kontrakt kan vara avgörande för huruvida en leverantör kommer ha goda            
framtidsförutsättningar eller inte. Allt detta är situationer och faktorer som          
Upphandlingsmyndigheten menar ligger till grund för att den offentliga upphandlingen utgör           
en sådan stor risk.   75

74 Upphandlingsmyndigheten, Risker för korruption i upphandlingsprocessen, 2019-05-15. 
75 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 9.  
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Den första zonen i figuren är det stora förberedelsearbetet med upphandlingen. I detta             
skede utgör enskilda medarbetare en större risk för korruption och de bör därför sättas              
samman i arbetsgrupper som tillsammans genomför köpen. I de krav som ska ligga till grund               
för upphandlingen krävs kunskap, sk. beställarkompetens. Om sådan saknas i myndigheten           
kan kompetens tas in för att göra en objektiv kravspecifikation, vilken i sin tur motverkar att                
befintliga leverantörers behov tillgodoses. Detta kan dock leda till såväl höjd som sänkt risk              
för korruption. Det är därför viktigt att den eventuella konsulten och dennes kopplingar             
kartläggs och att det är en öppen och rak dialog med konsulten i fråga gällande den risk/risker                 
som kan föreligga. Ytterligare en åtgärd som kan minska risken för korruption är att extern               
upphandlingskompetens tas in i de situationer det kan föreligga en jävsituation, det kan dock              
även bidra till det motsatta om kompetensen som tas in inte är opartisk. Ur ett               
myndighetsperspektiv kan det vara ett klokt beslut att ta in denna typ av kompetens för att                
undvika oklarheter. För att undvika situationer där medarbetare riskerar att vara jäviga bör det              
av alla i en arbetsgrupp göras en jävsdeklaration.   76

Den andra zonen är den sk. upphandlingsfasen, det är här själva arbetet med att              
upphandlingen inleds. Vilket förfarande som ska användas och hur upphandlingen ska gå            
tillväga rent konkret är sådana frågor som är aktuella. Först och främst kan konstateras att               77

direktupphandling i enlighet med 19 kap. 7 § LOU är det förfarande som löper allra störst risk                 
för korruption, då den ofta görs av personal utan kompetens inom upphandlingsområdet samt             
att de understiger tröskelvärdena. Ett sätt att undvika korruption i detta stadie är att använda               78

de sk. uteslutningsgrunderna när avtal ska tecknas. Detta innebär att oseriösa leverantörer som             
inte uppfyller kraven, t.ex. om de gjort sig skyldiga till brott, utesluts. Detta skyddar              79

myndigheten från att råka ut för oseriösa leverantörer samtidigt som den visar medborgarna             
att de har arbetssätt för att undvika att sådant händer. Utgångspunkten för en upphandlande              
myndighet ska alltid vara att göra bästa möjliga för skattebetalarna. Denna uteslutningsgrund            
sänder tydliga signaler om vilka krav som ställs på en leverantör och vad som förväntas av                
någon som får ingå kontrakt. Myndighetens fokus ska i alla skeden vara öppenhet i              80

upphandlingsförfarandet och det är viktigt att myndigheten i fråga alltid informerar om den             
svenska offentlighetsprincipen. Detta är för att anbudsgivare ska veta vad som gäller och             81

kunna ta tillvara sin rätt. Ytterligare ett tillfälle där myndigheten ska reagera lite extra är om                
det inkommer onormalt låga anbud. Ett lågt anbud kan i längden vara tecken på planerad               
korruption och det ska alltid utredas vad som är skälet till det låga anbudet i enlighet med 16                  
kap. 7 § LOU. 

Den tredje och sista fasen handlar om att realisera upphandlingen och se till att allt blir                
som det var tänkt. Här är det viktigt att det från början framgår riktlinjer för hur den                 
upphandlande myndigheten förhåller sig till antikorruption och hur leverantören förväntas          
agera mot myndighetens medarbetare. Det är även viktigt att myndigheten har flera personer             
med insyn i det som upphandlats och ev. tilläggsbeställningar. Detta då det är lätt att skapa en                 
god relation med en omtyckt leverantör, vilket i sin tur kan leda till merförsäljning från               
leverantörens sida och köp som inte upphandlats som de ska. Till sist är det från               82

myndighetens sida viktigt att tillsätta resurser för att ständigt följa upp de avtal som ingåtts,               

76 Upphandlingsmyndigheten, Zon 1: Förbereda, 2018-01-09. 
77 Upphandlingsmyndigheten, Zon 2: Upphandla, 2018-12-19. 
78 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 10-11. 
79 13 kap. LOU. 
80 Upphandlingsmyndigheten, Zon 2: Upphandla, 2018-12-19. 
81 Offentlighetsprincipen tar sig bl.a. i uttryck i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF. 
82 Upphandlingsmyndigheten, Zon 3: Realisera, 2018-01-02. 
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främst för att vissa leverantörer att de aktivt arbetar med att följa upp avtalen, samt för att                 
undvika oseriösa leverantörer.  
 
2.4.3 Öppet, selektivt och förhandlat förfarande 
Upphandlande myndigheter tillämpar oftast tre olika förfaranden vilka är direktivstyrda.          
Direktupphandling är däremot inte direktivstyrd. I lagen finns även andra förfaranden som            
lämnas därhän, då de inte skiljer sig avsevärt från dessa, varför uppsatsen avgränsas till att               
endast ta upp dessa tre. 

Vilket förfarande som ska användas är dock inte lika fritt som det vid en första anblick kan                 
tyckas. I förarbetena till lagen framgår att det inte längre uttryckligen framgår att selektivt              
eller öppet förfarande är det förfarande som ska användas, till skillnad från den äldre lagen.               83

Istället framförs att det i varje enskilt fall är den upphandlade myndigheten som väljer vilket               
förfarande som är det bästa för situationen. Det öppna förfarandet är det som ger alla               
leverantörer möjlighet att lämna anbud. Det selektiva däremot tar sikte på att alla ska få lämna                
in en ansökan om att delta i upphandlingen. Dock är det bara de leverantörer som den                
upphandlande myndigheten väljer ut som får inkomma med anbud. Det kan således sägas             
vara ett tvåstegsförfarande.   84

Vidare finns två upphandlingsförfaranden som är sk. förhandlade förfaranden, med eller           
utan föregående annonsering. Ett förhandlat förfarande innebär att myndigheten bjuder in           
utvalda leverantörer för att förhandla om förbättringar i anbuden. Precis som i det selektiva är               
detta ett tvåstegsförfarande, men i detta fall är anbuden som begärs in de som ligger till grund                 
för förhandlingarna. Tanken med det var att öka flexibiliteten för de upphandlande            
myndigheterna, då det ingår förhandling i förfarandet. Däremot innebär förfarandet utan           85

någon föregående annonsering att den upphandlande myndigheten, utan att annonsera, direkt           
kan kontakta leverantören för ett ev. köp. Ett sådant förfarande är således direkt mer              
konkurrensbegränsande och behöver därför särskilt regleras, 6 kap. 12-19 §§ LOU. På sätt             
och vis kan det ses som en lättare procedur för myndigheten i fråga att inte behöva göra en                  
öppen upphandling igen om det bara rör sig om ex. förbättringar i de redan tidigare anbuden.  

 
2.4.4 Direktupphandling 
Grundläggande är att direktupphandling får användas i tre olika typer av situationer. Det             
första är då en upphandling inte överstiger direktupphandlingsgränsen. En sådan          86

upphandling som understiger tröskelvärdena sker i enlighet med 19 kap. LOU. I 19 kapitlet              
omfattas även upphandling av tjänster som inte omfattas av direktiven. För den upphandlade             87

myndigheten är det viktigt att ha i åtanke att det inte endast är det aktuella köpet som räknas                  
in i summan, utan alla köp av samma slag under räkenskapsåret ska räknas in. Detta kan                
således leda till att ett köp som inledningsvis kunde vara accepterat för en direktupphandling              
vid ett senare skede inte var det då alla köp ska slås samman. Vidare kan direktupphandling                
även användas i de fall kriterierna för ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering             
är uppfyllda, om värdet inte överstiger direktupphandlingsgränsen. Situationer då detta kan           
vara aktuellt är när det inte inkommit några lämpliga anbud, eller om anbuden inte är giltiga                
eller acceptabla. Ytterligare en situation där det kan bli aktuellt med en direktupphandling är              

83 Prop 2015/16:195 del 1 s. 494. 
84 Toftegaard Lindahl, E, Offentlig upphandling - LOU och upphandlingsprocesserna, s. 91. 
85 Nord, lag (2016:1145) om offentlig upphandling, kommentaren till 6 kap. 5 §, Karnov.  
86 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG artikel 4.  
87 Bilaga 2 - Förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster och bilaga 2 a - förteckning över 
välfärdstjänster.  

15 



 

om det föreligger sk. synnerliga skäl, i enlighet med 19 kap. 7 § 3 st. LOU. Ett synnerligt skäl                   
har i förarbetena främst förståtts vara ett tillfälle då det föreligger synnerligen brådska av              
omständigheter som inte kunnat förutses. Därav kan även förstås att en upphandlande            
myndighet som själv hamnat i brådska p.g.a. bristande planering osv. inte är skäl till              
direktupphandling. Ett synnerligt skäl skulle kunna vara då en myndighet genom ett köp gör              88

ett väldigt förmånligt köp vid ex. en auktion och den kan visa att priset var väsentligt under                 
marknadsvärdet.   89

Synnerliga skäl har varit uppe för diskussion i flertalet mål. I ett mål har              
Kommunförbundet Skåne genomfört en samordnad upphandling tillsammans med 95 andra          
upphandlande myndigheter. Avtal har ingåtts med Telia i strid mot LOU, då den skett utan               
föregående annonsering. Då kommunförbundet redan hade ett kontrakt med Telenor fanns           
heller inte skäl för synnerlig brådska för de upphandlande myndigheterna. Inte heller har det              
varit nödvändigt att ingå avtalen och situationen kan således inte motiveras av synnerliga             
skäl. Kammarrätten i Göteborg konstaterade således hur det inte kunde anses föreligga            
synnerliga skäl då det inte var nödvändigt för myndigheten i fråga att ingå avtalet och avtalet                
kunde då inte motiveras av synnerliga skäl. Vidare har upphandlingen i fråga varit sådan att               
värdet av inköpen skulle ses som köp av samma slag. Med detta i beaktning uppfyllde inte                
upphandlingarna kraven på direktupphandling och kunde på de grunderna inte anses godkänd.           

 90

Utmärkande för direktupphandlingar är att det inte föreligger något krav på anbud i viss              
form. Till skillnad från huvudregeln att all offentlig upphandlingen ska annonseras, är det             91

vid direktupphandling inte krav på annonsering. När ett förfarande som direktupphandling           92

används begränsas konkurrensen betydligt och grundtanken med upphandlingsreglerna kan i          
vissa fall åsidosättas. Direktupphandlingen blir således ett slags undantagsförfarande då det           
överhuvudtaget inte sker någon konkurrensutsättning.   93

 
2.4.4.1 Direktupphandlingsgränsen 
Det har förts diskussioner huruvida gränsen för direktupphandling ska sänkas eller höjas. Det             
är uppenbart att direktupphandling är en förenkling utan samma krav som vid upphandlingar             
över tröskelvärdena. Om gränserna höjs bidrar det sannolikt till att de upphandlande            
myndigheterna får fler förenklade processer och kan lägga resurser på annat. Däremot            94

åsidosätts de grundläggande kraven som finns för upphandling, såsom transparens.          
Transparens uppnås genom bl.a. annonsering och att andra får en inblick i vad som egentligen               
sker. En sådan insyn försvåras när det gäller direktupphandlingar, vilket bidrar till en             
rättsosäkerhet med risk för oegentligheter från både leverantörer och upphandlande          
myndigheter. Detta då kravet på annonsering inte ställs när det gäller direktupphandlingar.            95

Det gör delvis att transparensen försvagas vilket i sin tur kan bidra till att ifrågasättanden och                
klagomål försvinner då den offentlighet som annars skulle förelegat försvinner eller iallafall            
försämras.  

När förslaget till höjning var ute på remiss inkom blandade åsikter och tankar. Många              
företagare menade att höjningarna måste ställas i relation till den ökade risken för korruption              

88 Prop 2015/16:195 del 2 s. 891. 
89 Prop 2001/02:142 s. 99. 
90 Kammarrätten i Göteborg dom den 3 december 2018 i mål nr 3295-18 m.fl. 
91 19 kap. 4 § LOU. 
92 Prop 2015/16:195 del 1 s. 290. 
93 Nord, lag (2016:1145) om offentlig upphandling kommentaren till 19 kap. 7 §, Karnov. 
94 Prop. 2013/14:133 s. 20.  
95 A.a., s. 15.  
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som även uppkommer. Medan organisationer såsom Svenskt Näringsliv och Företagarna i sin            
tur anförde att det både blir en minskad konkurrens på marknaden om            
direktupphandlingsgränsen sänkts samtidigt som de delade företagens åsikter om risken med           
ökad korruption.  96

 
2.5 Avslutande reflektioner 
Utifrån vad som tidigare i arbetet kunnat läsas jämfört med vad som ovan förklarats om               
direktupphandling, kan förstås att det är ett undantagsfall i lagtext men i praktiken väldigt              
vanligt. Jämfört med huvudregeln i upphandlingar och dess principer kan tyckas att            
direktupphandlingen inte förhåller sig lika strikt till krav på dokumentation, opartiskhet osv.            
Även om det är ett förhållandevis fritt förfarande vid direktupphandling finns det vissa regler              
som myndigheterna ska förhålla sig till. I enlighet med 19 kap. 7 § 3 st. LOU är upphandlande                  
myndigheter skyldiga att besluta om riktlinjer som ska användas vid direktupphandlingar.           
Dessa riktlinjer ska enligt förarbetena inte betraktas som rättsligt bindande beslut. Riktlinjerna            
ska således mer likna policydokument med vägledningar för den upphandlande myndigheten.          

  97

Direktupphandling blir p.g.a. den fria regleringen en lättare väg att tillmäta sig själv eller              
någon i sin omgivning en otillbörlig fördel. Som enskild medarbetare ökar valmöjligheterna            98

vid en direktupphandling då reglerna som ska efterlevas inte är lika omfattande som vid andra               
upphandlingsförfaranden. Riskerna vid en direktupphandling är precis som        
Upphandlingsmyndigheten menar större för korruption än de andra förfaranden då ansvaret           
kan hamna på en tjänsteman inom myndigheten som inte vanligtvis arbetar med upphandling.             
I längden kan det vid en första kontakt även leda till att en mer etablerad kontakt och                 
samarbete tar form och i takt med det ökar vanligtvis även värdena för det som upphandlas.                
Något som till en början kunde ses som ett enskilt inköp där resurser saknas p.g.a. bristande                
planering kan i slutändan leda till att upphandlingen inom ett helt område vilseletts och inte               
utförts på korrekt sätt. Den valmöjlighet som uppkommer inom direktupphandling att fritt            
välja leverantör skulle kunna ses som en del av risken för korruption som             
Upphandlingsmyndigheten menar finns. Däremot omfattar även upphandling inom det         
direktivstyrda området förfaranden utan föregående annonsering vilket gör att det också blir            
ett riskområde för korruption. 

Vidare kan konstateras att ett köp inte får delas upp för att falla in under en                
direktupphandling när de i själva verket var av samma slag endast för att kringgå dess               
bestämmelser. Samtliga inköp av samma slag ska räknas in för att avgöra om den tänkta               
direktupphandlingen är tillåten eller inte, i enlighet med 19 kap. 8 § 3 st. LOU. Dock ska                 
begreppet inte tolkas alltför snävt, vilket kan ställa till det då tolkningsmöjligheterna är många              
och olika. Även om det finns vägledningar i området har det inte varit en rådande uppfattning                
om “samma slag”. Detta innebär i längden att det i princip är upp till de tjänstemän som                 99

arbetar med upphandling, eller någon inom myndigheten som inte arbetar med upphandling            
men som ändå ska upphandla för sitt område att bestämma vad som anses korrekt eller inte. I                 
dessa fall kan det uppstå olikheter och olika tolkningar av begreppet, vilka i längden kan leda                
till att vissa upphandlare tolkar begreppet “samma slag” snävare än andra. En sådan             
tolkningsfråga kan således leda till att det i vissa myndigheter sker mer liknande och tätare               

96 A.a., s. 13.  
97 A.a., s. 28. 
98 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 11. 
99 Rezae, S, Direktupphandling - är inköpen av samma slag?, UrT 4/2018 s. 274. 
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direktupphandlingar än i andra. Detta skulle kunna leda till att direktupphandlingen utnyttjas            
till att tillfalla den leverantör upphandlaren har bäst relation med och har tidigare erfarenheter              
från, än den som faktiskt var mer kvalificerad. 

När valmöjligheterna är fria i kombination med att det saknas tillräckliga rättsregler inom             
området, bidrar det till ett större utrymme för oegentligheter än vad grundtanken med             
förfarandet egentligen var. Det ska tilläggas att de upphandlingar som är direktivstyrda under             
år 2017 uppgick till 45 % av alla upphandlingar. Det innebär att den övervägande delen inte                100

är direktivstyrd vilket gör det ännu viktigare att den nationella lagstiftningen är väl reglerad.              
Grundtanken med förfarandet var att bidra till en förenklad upphandlingsprocess men den            
förenklingen har inneburit att direktupphandling är det största riskområdet för korruption. I            
processen ställs inte samma krav som vid andra förfaranden vilket då kan minska             
rättssäkerheten i direktupphandlingar. Otydligheter i lagstiftning kan bidra till att det blir svårt             
för myndigheter att göra bra affärer men även att företag kan gå miste om kontrakt de skulle                 
haft.  

Slutligen kan konstateras att det utifrån den lagstiftning som finns idag finns fler             
möjligheter att förhandla utan krav på varken annonsering eller dokumentation. I längden            
skulle detta kunna bidra till många små försök av korruption, vilket i sig är helt fel. Dock ska                  
tilläggas att det senare i uppsatsen kommer redogöras för de kontroller, den tillsyn och de               
sanktioner som finns om det skulle upptäckas att en upphandling gjorts på ett otillbörligt sätt.  

100 Upphandlingsmyndighetens rapport 2018:2, Konkurrensverkets rapport 2018:9, Statistik om offentlig 
upphandling, s. 42. 
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3. Hur korruption förhindras 
 
3.1 Inledning 
Som tidigare nämnts förekommer begreppet korruption inte i svensk lagstiftning. Däremot           
förekommer andra begrepp i lagstiftningen, varför korruption snarare skulle kunna ses som            
samlingsbegrepp till de oegentligheter som är straffbara enligt BrB.  

I detta avsnitt tas inledningsvis upp hur korruption mäts och hur det förebyggs inom              
upphandlingar. Därefter tas några överenskommelser upp som Sverige anslutit sig till           
gällande korruption. Vidare redogörs för de förebyggande åtgärderna i LOU samt de            
sanktioner som en upphandlande myndighet kan föreläggas med.  

Regler såsom skadestånd och upphandlingsskadeavgift anses vara av relevans att redogöra           
för, då hela LOU:s syfte är att främja konkurrensen, motverka korruption och bidra till att               
skattemedel används så effektivt som möjligt. Således kan sägas att upphandlingsreglerna           
idag är en slags garanti för oss skattebetalare, finansiärerna. När möjligheten ges att             
konkurrera om tilldelning av avtal på samma villkor minskar även risken för korruption.             
Reglerna om avtalsspärr och upphandlingsskadeavgift kommer fortsättningsvis behandlas        
som förebyggande åtgärd mot korruption, då tydliga regler, riktlinjer, effektiva kontroller och            
insyn ökar möjligheterna att motverka korruption.  101

Därefter beskrivs de lagar och bestämmelser i lagstiftningen som i vissa fall kan omfatta              
ett korrupt agerande. Mest fokus kommer läggas på tjänstemannaansvaret, vilket innefattar           
jäv och det straffrättsliga ansvaret som kan tillkomma. Reglerna kan ses som ett sätt att               
motverka korruption. De allmänna principerna inom offentlig upphandling utläses i 4 kap. 1 §              
LOU och har ovan redogjorts för, varför de inte kommer tas upp lika grundläggande i detta                
kapitel.  

Det nya direktivet har bidragit till att en reformering behövts göras i den nationella              
lagstiftningen, för att implementera de förändringar som införts genom direktivet. I 4 kap. 8 §               
LOU framgår att leverantörer har rätt till information. Även 12 kap. 15-16 §§ är delvis nya                
regler om individuella rapporter istället för protokoll. Dessa bestämmelser är även de            
relevanta att redogöra för då de har en påverkan i förebyggandet av korruption och              
oegentligheter.  
 
3.2 Korruption 
3.2.1 Mätningar av korruption 
Den forskning och de mätningar som gjorts har sin utgångspunkt i att kunna få en uppfattning                
kring hur korruption kan bekämpas, hur vanligt och hur omfattande det är. Dessa frågor är               
helt klart relevanta, men det som kan ifrågasättas är dock att det trots allt bara går att mäta                  
upplevd korruption och inte den faktiska, med tanke på det mörkertal som bör finnas.  102

TI:s mätningar är en av de mätningar som används frekvent i forskningen kring korruption.             
Måttet heter Corruption Perceptions Index, CPI, och baseras på upplevd korruption.            103

Mätningen utgörs av siffror på en skala från 0-100, ju lägre siffra desto mer korrupt. Vidare                104

har även världsbanken projekt för att motverka korruption, liksom Political Risk Service            105

101 Konkurrensverkets rapport 2018:2, Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2017, s. 10-12 och 52. 
102 Red. Andersson, S, Bergh, A, Ó Erlingsson, G & Sjölin, M, Korruption, maktmissbruk och legitimitet, s. 62 
och 83. 
103 A.a., s. 62. 
104 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018. 
105 The World Bank Group, Combating Corruption, 2018-10-04. 
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International Credit Risk, ICRG, vilka årligen publicerar analyser och prognoser rörande           
risker kring bl.a. korruption.   106

Den mätning som görs av TI årligen visade år 2017 att Sverige var det mest korrupta                
landet i Skandinavien, med en siffra på 84, vilket är en sänkning sen år 2016 då denna siffra                  
var 88. TI anför även att det utifrån mätningen konstaterats att näringslivsföreträdare anser att              
det blivit allt vanligare med oegentligheter i samband med offentlig upphandling. År 2018             107

hade Sverige istället en siffra på 85 och låg därmed på en delad tredjeplats tillsammans med                
Finland, Schweiz och Singapore.   108

Trots att det kan ses som problematiskt att mätningar endast mäter upplevd korruption, är              
det rimligt att beakta uppgiften då det aldrig är möjligt att göra en korrekt mätning av ett                 
agerande som står i strid med lagstiftningen. Det finns antagligen ett mörkertal som aldrig              
upptäcks vilket därmed kan förändra statistiken något. TI:s ledamot Hans Eisler har uttalat sig              
i SvD Näringsliv och menar att det sannolikt är mycket vanligt att vänner och bekanta gynnas                
vid upphandlingar.   109

Det kan även konstateras att det endast är själva misstanken om att korruption förekommer              
som är skadlig, vilket skulle kunna likställas som upplevelse, då mätningen görs i huruvida              
korruption upplevs. Alltså att om en upphandlande myndighet eller upphandlaren själv på            
något sätt har en tidigare kontakt eller relation med leverantören kan misstroende finnas redan              
i det skedet.  

 
3.2.2 Konkurrensverket och Upphandlingsmyndighetens uppgifter 
Det finns ett flertal organ och enheter som både rapporterar och analyserar när korruption kan               
förekomma, men även hur det går att förebygga. Myndigheter såsom Konkurrensverket och            
Upphandlingsmyndigheten ger årligen ut rapporter om bl.a. korruption. Under förra året           110

uttalade sig Konkurrensverkets generaldirektör, Rikard Jermsten, i Dagens Samhälle om          
risken för korruption inom offentlig upphandling. Jermsten menade att tillsynsmyndigheten          
ska arbeta ännu mer preventivt för att kunna trappa upp kampen mot korruption. Anledningen              
till detta, anför Jermsten, har sin grund i att Konkurrensverket anser att det blir alltmer               
vanligt, mörkertalet är stort och att korruption är ett hot mot tilliten hos myndigheter.  111

Upphandlingsmyndigheten i sin tur finns till för att ge de upphandlande myndigheterna            
den vägledning som behövs men även för att utveckla och förbättra de metoder och verktyg               
som finns inom offentlig upphandling. Inköpare eller upphandlare i kommunen kan vända sig             
till myndigheten för att få vägledning och därmed minskas förhoppningsvis de           
osäkerhetsmoment som eventuellt föreligger. Upphandlingsmyndigheten riktar sig inte endast         
till upphandlande myndigheter utan strävar även för att allt fler företag, såväl större som              
mindre, ska vara delaktiga i upphandlingar. Upphandlingsmyndighetens stöd riktar sig främst           
mot den offentliga sektorn men den arbetar alltså åt båda hållen för att nå utveckling inom                
offentlig upphandling.   112

 

106 Political Risk Service International Credit Risk, About Us . 
107 Transparency International, CPI 2017: Sverige är mest korrupt i Skandinavien, 2018-02-28. 
108 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018. 
109 SvD Näringsliv, Risk för statlig miljardkorruption, 2006-01-19. 
110 Se t.ex. Konkurrensverkets rapport 2018:10 Korruption som begränsar konkurrensen. 
111 Dagens Samhälle, Han hoppas på fler visselblåsare, 2018-08-22. 
112 Upphandlingsmyndigheten, Det här är Upphandlingsmyndigheten, 2019-04-12. 
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3.3 Internationella överenskommelser  
Utöver den svenska lagstiftningen finns ett flertal konventioner och andra internationella           
överenskommelser som Sverige har anslutit sig till. I ett av förarbetena till strafflagstiftningen             
rörande EU-bedrägerier och korruption ges förslag om att Sverige ska ansluta sig till de              
konventioner och protokoll som EU utformat kring korruption. Det var alltså först i slutet              113

på 80-talet det blev aktuellt för Sverige att se över samarbetet med andra länder genom ett                
multilateralt avtal mot korruption. Till följd av att ansluta sig till konventionen behövde             
lagstiftaren se över regleringen i BrB, för att därigenom efterleva de åtaganden som             
konventionen stadgar. Redan då konstaterades att korruption snedvrider konkurrensen,         114

vilket rubbar effekten på handel och ekonomisk tillväxt. Allmänheten bör skyddas mot de             
skadeverkningar som anses uppkomma genom korruption. Detta bör göras genom          
internationella samarbeten och genom att straffbelägga korrupta beteenden. Strax efter att           115

Sverige anslutit sig till konventionerna som nämns i förarbetena färdigställdes ytterligare en            
konvention inom Europarådet. Konventionen ansågs nödvändig p.g.a. ländernas olika         116 117

definitioner av vilka som omfattas av de straffrättsliga sanktionerna vid korruptionsbrott.           118

Konventionens syfte är således att stärka det internationella samarbetet gällande          
kriminaliseringen av korruption. När Sverige ratificerade konventionen diskuterades ett         119

antal lagändringar som ansågs nödvändiga för att uppfylla konventionens syfte. Dessa           120

ändringar trädde i kraft den 1 juli 2004. Därefter har dock strafflagstiftningen kring bl.a.              121

mutbrott hunnit ändras ett flertal gånger.   122

Den 27 november 2003 skrev regeringen under FN:s konvention mot korruption, vilken            
trädde i kraft den 25 oktober 2007 för Sveriges del. Regler som ska motverka korruption               
gällande offentliga upphandlingar är ett krav sedan Sverige anslöt sig till konventionen.            123

Detta framgår i artikel 9 i konventionen, där stadgas att det ska finnas åtgärder i den                
nationella lagstiftningen om offentlig upphandling, för att därigenom förebygga korruption.          
Utifrån denna konvention ansågs dock inga lagändringar vara behövliga, med hänvisning till            
de tidigare konventionerna som Sverige tillträtt.   124

 
3.4 Förebyggande åtgärder mot korruption inom offentlig upphandling  
3.4.1 Leverantörers rätt till information  
I enlighet med direktivet till den nya upphandlingslagen tydliggörs de fall en leverantör på              
något vis redan varit involverad i förberedelserna. En anbudssökande, anbudsgivare eller           
anknutet företag till dessa som bidragit med rådgivning eller på något sätt varit med i               
förberedelserna till upphandlingen, ska undersökas så att de till följd av detta inte snedvrider              
konkurrensen. Vidare ska alla som deltar i förfarandet ha rätt till information om relevanta              
upplysningar om en anbudsgivare varit med i de förberedande stegen. I det fall en av dessa                

113 Prop. 1998/99:32. 
114 A.a., s. 1-2 och 119. 
115 A.a., s. 37. 
116 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption och tilläggsprotokollet till konventionen. 
117 Utöver Europarådets straffrättsliga konventionen om korruption (ETS173) har Rådet även utformat den 
civilrättsliga konventionen om korruption (ETS174). 
118 Prop. 2003/04:70 s. 14. 
119 A.a., s. 8. 
120 DS 2002:67 s. 5.  
121 Prop. 2003/04:70 s. 49-50. 
122 Se t.ex. prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning. 
123 Konventionen mot korruption, 2003, SÖ 2007:44. 
124 DS 2005:38 s. 11. 
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parter varit inblandad kan den endast uteslutas från förfarandet om det inte går att efterfölja               
principen om likabehandling. Dock har de alltid innan ett uteslutande rätt att visa sitt              
deltagande i förberedelserna och därigenom visa att konkurrensen inte snedvrids. För de            
åtgärder som vidtas krävs att de dokumenteras i en enskilda rapport.   125

Paragrafen blir således en konkretisering av likabehandlingsprincipen då den syftar till att            
alla ska få samma information för att konkurrensen inte ska snedvridas samt att alla              
inblandade i upphandlingen får en chans att visa att de är med på samma grunder i                
upphandlingen. Ett mål där denna fråga aktualiseras är Fabricom målet där Belgien hade             126

infört regler om att vissa personer som arbetat med ex. forskning och utveckling inom ett               
specifikt område inte fick delta i anbudsgivande för offentlig upphandling. I samma            
kungörelse fanns även bestämmelser om att närstående till dessa heller inte fick delta eller              
lämna anbud. Vad som blir aktuellt i detta mål och bestämmelsen i 4 kap. 8 § LOU är att de                    
belgiska bestämmelserna gick utöver vad som kunnat anses nödvändigt för att nå principen             
om likabehandling av anbudsgivare. Domstolen konstaterade att denna bestämmelse innebar          
att personer som deltagit i det förberedande stadiet skulle uteslutas även om de inte riskerade               
att snedvrida konkurrensen.   127

 
3.4.2 Individuella rapporter 
Enligt artikel 84 i det nya upphandlingsdirektivet ska alla avtal som en upphandlande             128

myndighet ingår dokumenteras i en skriftlig rapport. Den nya bestämmelsen i 12 kap. 15 §               
LOU motsvarar denna artikel och ersätter 9 kap. 12 § i GLOU. Istället för upprättande av                
protokoll innehållande bl.a. skäl till att oskäligt låga anbud förkastas samt varför avtal inte              
tilldelas en leverantör, ska enligt den nya bestämmelsen, tillsammans med förtydligandet i 12             
kap. 16 § LOU, en individuell rapport upprättas. Kraven på vad rapporten ska innehålla är               
många och omfattande och framgår även de av artikel 84 i direktivet. Implementeringen ledde              
således till att bestämmelserna nu återfinns i två paragrafer istället för en som tidigare var               
fallet.  

Rapporten ska upprättas bl.a. då en upphandling påbörjats och ett anbud förkastats. I ett              
mål har tydliggjorts vad som ska anses som påbörjat, vilket är då myndigheten ifråga beslutat               
inleda ett upphandlingsförfarande och myndigheten på något sätt tagit en kontakt med den det              
gäller. Vidare framgår av 16 § upphandlingsförordningen (2016:1142) vad som ytterligare           129

ska finnas med i de individuella rapporterna, vilket bl.a. är namn och adress på såväl de                
anbudssökande som det slutits avtal med som de som ej tilldelades. Vidare ska enligt 12 kap.                
16 § 6 p. LOU även de situationer där intressekonflikter uppstått framgå av rapporten samt               
vilka åtgärder som vidtagits. Denna bestämmelse kan anses av yttersta vikt i arbetet då              
intressekonflikter innefattar såväl jäv som mutbrott, vilka båda är faktorer till korruption. 

De båda nya bestämmelserna i 12 kap. 15 och 16 §§ LOU är viktiga för arbetet mot att                  
förhindra korruption. Samtidigt är rapporterna en möjlighet för de upphandlande          
myndigheterna att ha kontroll över alla avtal som ingås och hur de ingåtts. Det framgår av                
Konkurrensverkets rapport att syftet är såväl för den ekonomiska styrningen som att            
säkerställa att myndigheten följer de regler som åligger dem. Det är av yttersta vikt att de                130

125 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG artikel 41. 
126 Prop 2015/16:195 del 2 s. 976. 
127 Mål C-21/03 och C-34/03 Fabricom SA mot Belgiska staten. 
128 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG.  
129 HFD 2013 ref. 31. 
130 Konkurrensverket, dokumentation av direktupphandlingar , 2016, s. 5. 
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som arbetar med upphandling hela tiden kan stå till svars för varför en viss leverantör               
tilldelats ett kontrakt eller inte och vilket förfarande som legat till grund för upphandlingen.              
Utan bestämmelser som dessa underlättar möjligheten att välja anbud som antingen är dyrare,             
inte lika innehållsmässigt bra eller leverantörer där det kan föreligga sk.           
“vänskapskorruption”.  
 
3.5 Sanktioner vid otillbörliga upphandlingar 
3.5.1 Överträdelser enligt LOU 
I de fall en upphandlande myndighet överträder reglerna i LOU, kan olika konsekvenser             
komma att bli aktuella. Det vanligaste som sker vid en otillbörlig upphandling är att någon av                
de förlorande anbudssökande begär överprövning av beslutet i enlighet med 20 kap. 4 § LOU.               
Överprövningen är det rättsmedel som leverantörer i första hand kan använda sig av. I andra               
hand och efter en viss tidsfrist kan skadestånd aktualiseras. Myndigheten kan få rätta till eller               
göra om en upphandling, få upphandlingen ogiltigförklarad och betala skadestånd till           
leverantören. Upphandlande myndigheter kan vidare åläggas en sk. upphandlingsskadeavgift,         
vilka stadgas i 20-22 kap. LOU. Det är alltid en domstol som dömer i frågor som dessa, även                  
EU-domstolen kan bli relevant vid dömandet.  

Dessa lagöverträdelser åsyftar aldrig den enskilde medarbetaren utan den upphandlande          
myndigheten. Dock kan en lagöverträdelse av den enskilda medarbetaren leda till åtal, vilket             
kan leda till att de döms för mutbrott i enlighet med BrB.  

Möjligheterna för leverantörer att visa sitt missnöje mot en upphandling är flera, detta för              
att de allmänna principerna ska efterlevas. En leverantör som förlorar en upphandling på             
grunder denna inte anser korrekta, har sin rätt att klaga. Detta är ett viktigt steg för att inte                  
konkurrensen ska påverkas negativt. I frågor som dessa har det tagits fram flertalet direktiv              
från EU för att säkerställa att konkurrensen är effektiv och reglerna i LOU följs. Dessa               
direktiv kallas rättsmedelsdirektiv, vilka även syftar till att skydda leverantörer som blivit            
drabbade i olika situationer där lagen inte efterföljs korrekt.  131

 
3.5.2 Skadestånd 
En myndighet som inte följer de bestämmelser som åligger den ska betala skadestånd till den               
leverantör för vilken skada uppkommit. Det har dock framförts att skadestånd som detta             132

aldrig varit tänkt att vara något primärt rättsmedel och det kan i flera hänseenden anses               
föreligga oklarheter gällande såväl beviskrav som storlek av skadestånden. Skadeståndet          133

berörs endast översiktligt i rättsmedelsdirektivet och syftet med det framgår inte. Av            
direktivet framgår dock det är upp till varje medlemsstat att ersätta den som på något sätt                
drabbats av överträdelsen. Då skadestånd endast berörs ytligt ger det inte den vägledning             134

som krävs i sådana frågor. Istället har det lämnats åt medlemsstaterna själva att fastställa              
skadeståndets ersättning utifrån nationella regler. I LOU regleras skadestånd i 20 kap. 20 §,              135

där det precis som i direktiven framgår att den leverantör som lidit skada kan kräva               
skadestånd. Av ändringsdirektivet framgår inte uttryckligen att skadestånd ska innefatta både           

131 Rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 
92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (ändringsdirektivet). 
132 20 kap. 20 § LOU.  
133 Björklund, D & Madel, T, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 579. 
134 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 artikel 2.1.c.  
135 SOU 1997:194 s. 13. 
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det positiva och negativa kontraktsintresset, vilket därefter tydliggjorts i den nationella           
lagstiftningen.   136

Syftet med bestämmelserna rörande skadestånd inom offentlig upphandling kan delas in i            
en preventiv och en reparativ del. Den preventiva syftar till att förmå myndigheter att följa de                
grundläggande principerna inom upphandling vilket bl.a. innefattar att motverka korruption.          
Den reparativa funktionen innefattar att om en leverantör gått miste om en intäkt på felaktiga               
grunder, därmed ska ha möjlighet att få ersättning för denna. Skadeståndet riktar sig inte till               137

den upphandlade myndigheten utan det är upp till det anbudssökande företaget att begära ev.              
skadestånd.  
 
3.5.3 Upphandlingsskadeavgift 
Ytterligare en sanktion är den sk. upphandlingsskadeavgiften, vilken regleras i 21 kap. LOU.             
Till skillnad från de ovan nämnda sanktionerna, vilka syftar till leverantörerna, är detta en              
sanktion mot överträdelser och avser tillsynsmyndigheten. I förarbeten framförs att          138

upphandlingsskadeavgiften ska gälla för situationer där avtal får bestå trots att det inte tagits              
hänsyn till avtalsspärr i upphandlingen samt då de tagit hänsyn till tvingande hänsyn av              
allmänintresse. Även vid otillåtna direktupphandlingar föreslås upphandlingsskadeavgiften att        
gälla. Vidare framgår att syftet med upphandlingsskadeavgiften är att se till att skattemedel             139

används på ett korrekt sätt och att det ska säkerställas att upphandlingsreglerna alltid beaktas.             
Således kan konstateras att upphandlingsskadeavgiften kan bli aktuell i de fall där avtalet              140

trots brister ändå inte förklaras ogiltigt med hänsyn till ovan nämnda situationer.            
Upphandlingsskadeavgift är begränsad till att utdömas endast vid otillåtna         
direktupphandlingar eller om ett avtal som tecknats bryter mot bestämmelserna om           
avtalsspärr.   141

 
3.6 Jäv och enskilda tjänstemäns ansvar   
3.6.1 Opartiskhet 
Det senaste direktivet om upphandling hade fem huvudsakliga syften, varav ett var att             
motverka korruption och jäv. Detta har dock inte utredningen beaktat särskilt, mer än att              142

konstatera att FL:s bestämmelser anses fylla ut den reglering kring jäv som är nödvändig för               
att uppfylla direktivet.  143

Inom svensk förvaltningsrätt råder en grundläggande princip om opartiskhet vilken stadgas           
i 1 kap. 9 § RF. Denna bestämmelse innebär att både förvaltningsmyndigheter och domstolar              
ska iaktta saklighet och opartiskhet. En tjänsteman får inte fatta beslut om dennes opartiskhet              
kan ifrågasättas. Därav finns jävsbestämmelser som specificerar hur och när en person anses             
jävig och därmed inte får vara med i handläggningen eller beslutsfattandet av ett ärende. Då               
det inte finns några uttryckliga jävsbestämmelser i upphandlingslagarna blir t.ex. FL:s           
bestämmelser om jäv tillämpliga i upphandlingar.  144

 

136 20 kap. 20 § 2 st. LOU.  
137 NJA 2007 s. 349. 
138 Prop. 2015/16:195 del 2 s. 916. 
139 Prop. 2009/10:180 s. 2. 
140 A.a., s. 196. 
141 A.a., s. 186. 
142 Se Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG artikel 24. 
143 SOU 2014:51 s. 90-92. 
144 A.a., s. 91.  
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3.6.2 Förvaltningslagens jävsbestämmelser 
Jävsbestämmelser finns i både FL och i KL. I FL:s portalparagraf stadgas att lagen gäller för                
handläggning av ärenden i förvaltningsmyndigheterna. Det innebär således att bolag eller           
andra privaträttsliga organ inte omfattas av FL. Även om privaträttsliga organ utför            
förvaltningsuppgifter eller myndighetsutövning är de ändå inte att anse som myndigheter.           145

Regeringen anser dock, i enlighet med Lagrådet, att jävsbestämmelserna i FL ska vara             
tillämpliga i alla upphandlingsärenden. Då det inte finns jävsbestämmelser i          
upphandlingslagarna bör därför FL:s regler om jäv omfatta alla upphandlande myndigheter,           
även statliga bolag. Regeringen gör således bedömningen att bolag som är upphandlande            146

myndigheter enligt LOU ska omfattas av reglerna i FL. Denna bedömning görs i             147

förarbetena till GLOU, medan förarbetena till nya LOU knappast diskuterar en liknande            148

ordning, utan snarare konstaterar att alla upphandlande myndigheter inte omfattas av FL och             
KL:s bestämmelser om jäv.   149

Jävsbestämmelserna kan utläsas i 16-18 §§ FL, 16 § är den som reglerar de situationer då                
någon är jävig. De olika jävsgrunderna benämns som; sakägarjäv, intressejäv, närståendejäv           
och tvåinstansjäv. Det finns även en uttömmande jävsgrund, generalklausulen i 16 § 4 p. FL,               
paragrafen tar sikte på de situationer som ingen av de andra omfattar, och benämns              
delikatessjäv. Delikatessjäv omfattar bl.a. sådana situationer där opartiskheten kan         150

ifrågasättas p.g.a. vänskap.  151

 
3.6.3 Kommunallagens jävsbestämmelser 
Reglerna i KL gäller för kommuner och landsting, 1 kap. 2 § KL. Det innebär även här att                  
kommunala bolag inte omfattas av jävsbestämmelserna. Detta konstateras även i förarbetena           
att det finns upphandlande myndigheter som inte omfattas av någon reglering alls, varken i              
FL eller i KL, då åsyftas särskilt statliga och kommunala bolag. Det kan anses              152

problematiskt då de därmed inte kan ses som jäviga enligt lagstiftningen. Regeringen anser             
dock att det bör räcka med att Upphandlingsmyndigheten ger stöd, vägledning och synliggör             
jävsfrågor för att uppfylla direktivets krav. Genom Upphandlingsmyndighetens stöd         153

tillförsäkras att jävssituationer inte uppkommer eller i vart fall att vägledning finns för de              
situationer där upphandlande myndigheter saknar jävsbestämmelser att förhålla sig till.  154

Jävsbestämmelserna i KL är indelade i olika kapitel för anställda, revisorer,           
förtroendevalda och fullmäktige men i denna uppsats kommer endast redogöras för           
jävsbestämmelserna för anställda då upphandlare på en kommun eller ett landsting faller in             
därunder. Enligt 7 kap 4 § KL är det jävsbestämmelserna som stadgas i 6 kap. 28-32 §§ KL                  
som ska efterlevas. De jävsbestämmelserna som finns i KL kan tydligt ses överensstämma             
med FL:s regler kring jäv. Det kan även utläsas i förarbetena att så är fallet genom                
likalydande förklaringar av olika sorters jäv. I 6 kap. 28 § 5 p. KL regleras den uttömmande                 
delen av jävsbestämmelserna vilken fungerar på samma sätt som regleringen i FL.  155

145 Prop. 1985/86:80 s. 57. 
146 Prop. 2006/07:128  s. 143. 
147 Se 1 kap. 18 och 22 §§ LOU.  
148 Prop. 2006/07:128  s. 143. 
149 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 473. 
150 Prop. 2016/17:180 s. 95-98. 
151 Prop. 1971:30 s. 343. 
152 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 471-472.  
153 Se Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 
direktiv 2004/18/EG artikel 24. 
154 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 472-473. 
155 Prop. 2016/17:171  s. 373.  
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3.6.4 Jäv inom offentlig upphandling 
I skrivande stund finns inget direkt avgörande från EU-domstolen som uttryckligen rör jäv i              
offentlig upphandling, utan det är Fabricom-målet som kan användas i sammanhanget då den             
rör liknande frågor. Även om avgörandet inte har sin grund i jäv eller intressekonflikter              156

berör målet ändå detta och slutsatsen är att den som deltagit i det förberedande arbetet själv                
måste visa att den inte fått en fördel av det.   157

Det har i flera nationella mål varit aktuellt med frågan om jäv. Tidigare har det               
konstaterats att det är leverantören i fråga som själv ska visa att denne inte är jävig efter att ha                   
deltagit i förberedande arbete. Det konstaterades i kammarrätten i Göteborg att det är upp till               
den som ansökt om överprövning att visa att det föreligger något i upphandlingen som kunnat               
snedvrida konkurrensen. I förevarande mål framgår att något som utåt sett lett till             
korruptionsmisstankar inte kunna visat sig vara så. I målet ansåg den anbudssökande att en              
kvinna som deltagit i upphandlingen (i rollen som VD) varit partisk då hon samtidigt suttit i                
styrelsen för två andra bolag, vilka i sin tur äger bolaget som vann upphandlingen. Det är                
alltså den anbudssökande som måste kunna styrka att kvinnan varit partisk i upphandlingen.   158

Däremot konstateras i ett nytt avgörande från EU-domstolen att det alltid är upp till den               
upphandlande myndigheten att kontrollera ev. intressekonflikter samt vidta åtgärder om det i            
det aktuella fallet skulle kunna finnas intressekonflikter. Det räcker att den leverantör som             
ansökt om överprövning kan lägga fram objektiva omständigheter som skulle kunna leda till             
att opartiskhet kan ifrågasättas. Leverantören behöver således inte lägga fram konkreta bevis.           

Även i nationell domstol har det konstaterats att det är myndigheten som numera bär denna                159

bevisbörda utifrån målet i EU-domstolen och i och med detta har praxis ändrats och det               
åligger nu myndigheterna att påvisa detta och vidta åtgärder.  160

Denna utveckling kan i flera hänseenden ses som positiv i fråga om korruption, då det nu                
åligger den upphandlande myndigheten att själva visa att det skulle kunna föreligga en             
intressekonflikt, vilket är lättare än att en utomstående ska bevisa detsamma. Samtidigt som             
myndigheten åläggs mer ansvar, minskar ansvaret på den enskilda leverantören, vilket kan            
leda till att fler vågar visa sitt missnöje och misstankar kring hur en upphandling har skett                
utan att själva behöva “bevisa det”. 

Även om majoriteten av de upphandlande myndigheterna omfattas av jävsbestämmelserna          
i FL och KL, finns ytterligare en aspekt att beakta, nämligen det straffrättsliga ansvaret när               
enskilda medarbetare varit jäviga. Oavsett om upphandlaren/inköparen arbetar som         
tjänsteman på en myndighet eller arbetar på ett kommunalt bolag, utför denne inte någon typ               
av myndighetsutövning i rollen som upphandlare. Detta har konstaterats i flertalet           161

JO-granskningar där slutsatsen dras att det bör vara allmänt vedertaget att myndigheter ingår             
avtal civilrättsligt och därmed inte omfattas av någon typ av myndighetsutövning. Det bidrar             
därmed till att upphandlaren inte heller enligt 20 kap BrB kan bli straffrättsligt ansvarig vid               
en upphandling.   162

I 20 kap. BrB föreskrivs regler kring tjänstefel, vilket innebär att det måste röra sig om                
någon typ av myndighetsutövning för att straffrättsligt ansvar ska uppkomma. Det innebär            

156 Mål C-21/03 och C-34/03 Fabricom SA mot Belgiska staten.  
157 A.a., punkterna 31, 33–34 och 36, samt punkt 1 i domslutet. 
158 Kammarrätten i Göteborg dom den 18 november 2013 i mål nr 2967-13. 
159 Mål C-538/13, eVigilo Ltd mot Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos, punkt 43-44. 
160 Kammarrätten i Stockholm dom den 14 maj 2018 i mål nr 6449-17.  
161 Se bl.a. prop. 2001/02:142 s. 61, Hellners, T & Malmqvist, B, Förvaltningslagen: med kommentarer , s. 25. 
162 JO 3006-2005 s. 10, JO 3497-2000 s. 6. 
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dock inte att upphandlaren inte alls kan ställas inför rätta då vissa andra regler i BrB skulle                 
kunna aktualiseras, som förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman eller muta.  

 
3.6.4.1 Myndighetsutövning  
Definitionen av myndighetsutövning finns i förarbetena till GFL. Begreppet definieras          163

enligt följande: 
 

“utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,           
disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande.”  164

 
I förarbetena beskrivs även att begreppet bör vara allmänt vedertaget och därmed inte är              
nödvändigt att definiera i lagen. Begreppet förekommer inte endast i FL utan används även              165

bl.a. i RF. Myndighetsutövning är att se som en maktbefogenhet, då det är myndighetens              
ensidiga avgörande som är avgörande. Den enskilde medborgaren, som beslutet kan ha            166

direkt betydelse för, befinner sig i en beroendeställning i förhållande till myndigheten och             
dess ensidiga avgörande. I förarbetena till BrB konstateras att myndighetsutövning innebär           167

att samhällets maktbefogenheter kommer till stånd och får rättsverkningar för eller emot den             
enskilde. Det har således i princip samma betydelse som definitionen av myndighetsutövning            
i FL och RF vilket även konstateras i förarbetena.   168

Vad gäller offentlig upphandling har sedan tidigare konstaterats att upphandlaren inte utför            
någon typ av myndighetsutövning. Detta har sin grund i att upphandlingsförfarandet           169

snarare omfattas av civilrätt än offentlig rätt. Civilrätt är förhållandet mellan enskilda, medan             
offentlig rätt är förhållandet mellan det enskilda och det offentliga. Den maktbefogenhet som             
uppkommer vid myndighetsutövning har således sin grund i offentlig rätt.   170

LOU har inslag av offentlig rätt i det avseendet att upphandlande myndigheter är skyldiga              
att följa lagen. Förhållandet som dock tenderar att bli det avgörande för att upphandling inte               
ska ses som offentligrättsligt utan civilrättsligt är kontakten mellan den upphandlande           
myndigheten och leverantören. Detta är den bakomliggande anledningen till att JO inte            171

kunnat gå vidare med åtal för tjänstefel enligt 20 kap. BrB. Att upphandling utgörs av civilrätt                
bidrar till att det inte kan röra sig om myndighetsutövning. Detta då myndighetsutövning             
förutsätter att det finns en maktbefogenhet från myndigheten enligt ovan redogjorda           
förklaring.  
 
3.7 Mutbrott 
3.7.1 10 kap. BrB 
De jävsbestämmelser om ovidkommande hänsyn som finns i FL kompletteras genom den            
reglering av mutbrott som finns i BrB. Regler kring mutor återfinns i            172

mutbrottslagstiftningen i 10 kap. BrB. Mutbrottslagstiftningen omfattar tagande och givande          

163 Prop. 1985/86:80.  
164 A.a., s. 55.  
165 A.a., s. 55.  
166 SOU 1983:73 s. 49. 
167 Prop. 2016/17:180 s. 47-48. 
168 Prop. 1988/89:113 s. 12. 
169 Se avsnitt 3.6.2. 
170 Warnling-Nerep, W, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för kommunalt 
lag- och domstolstrots?, JT nr 2 2006/07 s. 391. 
171 A.a., s. 384-385. 
172 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 471.  

27 



 

av muta, 10 kap. 5 § a-b BrB. Vidare innebär det att den som tar emot, godtar löfte eller begär                    
förmån döms för tagande av muta, men också att den som lämnar, utlovar eller erbjuder               
otillbörlig förmån döms. Otillbörligt är i vissa fall uppenbart, t.ex. när det ligger i sakens               
natur att det bakomliggande syftet med förmånen är att påverka annans beslut. En             173

bedömning av vad som är otillbörligt ska dock göras i varje enskilt fall. Inom den offentliga                
sektorn och främst offentlig upphandling, är kraven klart mer långtgående än när det gäller              
den privata sektorn. Även förmåner av obetydligt värde kan betraktas som otillbörliga,            174

särskilt när det gäller beslutsfattare vid offentlig upphandling, det råder alltså närmast            
nolltolerans för dessa.   175

När det rör upphandlare är det mest förekommande att de döms för tagande av muta enligt                
10 kap. 5 a § BrB. Tagande av muta riktar sig inte enbart till de tjänstemän som utövar                  
myndighetsutövning, inte heller endast till den offentliga förvaltningen utan omfattar både           
privat och offentlig sektor. Paragrafens bredd ansågs nödvändig, dels för att det är skadligt för               
hela samhällslivet då det inte bara förekommer vid offentlig sektor, dels att det ska bidra till                
förenkling vid tillämpningen. 10 kap. 5 a § BrB är en omfattande paragraf som tar sikte på                 176

den passiva delen av mutbrott. Det är inte bara arbetstagare som omfattas, utan även den som                
utövar uppdrag, funktionärer samt deltagare i tävlingar, vilket är en mer utbredd definition än              
den uppräknande definition som tidigare stadgades i 10 kap. BrB. För att bli dömd krävs               177

enligt paragrafen att någon tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån.  
Vid reformeringen infördes flera nya kriminaliseringar, varav en benämns handel med           

inflytande, vilken straffbelägger den som tar emot, lämnar, utlovar eller erbjuder någon en             
otillbörlig förmån för att denne ska påverka beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller             
offentlig upphandling. De nya bestämmelserna omfattar även den som lämnar, utlovar eller            
erbjuder otillbörlig förmån. Reglerna kring handel med inflytande regleras i 10 kap. 5 d §               
BrB.  

Det har tidigare diskuterats huruvida denna bestämmelse faktiskt skulle införas då           
avsaknaden har gjorts tydlig både när Sverige anslöt sig till Europarådets straffrättsliga            
konvention om korruption och till FN:s konvention mot korruption. Frågan togs upp men             
utmynnade båda gångerna i att det inte var nödvändigt att införa en straffbestämmelse p.g.a.              
att det kunde strida mot yttrandefriheten när en person yttrar sig i ett försök att påverka                
makthavare. Därav reserverade sig regeringen från att införa bestämmelsen, men handel           178

med inflytande är nu ett brott i svensk lagstiftning i enlighet med Europakonventionen och              
FN:s konvention mot korruption. 

Reglerna kring tagande och givande av muta är inte utformade att kriminalisera sådana fall              
som handel med inflytande tar sikte på, därav den reformerade mutbrottslagstiftningen. I            
förarbetena kan utläsas att situationer som inte faller in under tagande eller givande av muta               
är t.ex. ett sådant fall då en arbetskollega till en beslutsfattare tar emot en förmån men utövar                 
inflytandet genom relationen som arbetskollegor. Kollegan har därmed inte något att göra            
med själva processen eller beslutet i fråga. Det blir därför nödvändigt att sanktionera även              179

sådant som ges eller tas emot för att påverka en tredje persons beslut eller åtgärd. 
 

173 Prop. 2011/12:79 s. 44.  
174 Friberg, brottsbalken (1962:700) kommentaren till 10 kap. 5 a §, Karnov.  
175 Prop. 2011/12:79 s. 44.  
176 A.a., s. 26. 
177 A.a., s. 28. 
178 Prop. 2003/04:70 s. 32 och prop. 2006/07:74 s. 25.  
179 Prop. 2011/12:79 s. 33-34.  
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3.7.2 Genomgång av rättsfall gällande taga av muta  
Nedan illustreras en del rättsfall där upphandlare blivit dömda för mutbrott i upphandlingar.             
Uppräkningen är inte en uttömmande gallring av rättsfall utan snarare till för att exemplifiera              
och tydliggöra bredden av dem.  

Den reglering som finns i upphandlingslagarna rör endast upphandlingsskadeavgift och          
skadestånd, vilket gör att det personliga ansvaret inte är lika omfattande reglerat. Det är därav               
relativt riskfritt att bryta mot lagstiftningen inom upphandlingsområdet. Det finns dock en del             
fällande domar på området. Ett ex. på det är upphandlaren i Göteborg som dömdes för grovt                
mutbrott. Mannen, som var ansvarig för upphandling och inköp, mottog 23,8 ton tegel till ett               
värde av ca 51 000 kr, utan att erlägga betalning för annat än frakten. Han mottog teglet i sin                   
tjänsteutövning men använde det till att bygga färdigt sin privata villa i Torslanda. Bolaget              
som erhöll teglet hade för avsikt att få en favoriserad position vid kommande upphandlingar.             

Målet utgör enligt vår mening ett väldigt tydligt ex. på ett korrupt handlande. När målet                180

sedan överklagades till hovrätten gjorde den i princip samma bedömning som tingsrätten. I             
hovrätten konstaterades sedan att preskriptionstiden är fem år, vilken löpt ut. Mannen kunde             
därav inte straffas för det korrupta handlandet och åtalet lämnades således utan bifall.  181

Vidare i ett annat mål har en tjänsteman inom en kommunal idrotts- och             
föreningsförvaltning kunnat ha inflytande över vilka entreprenörer som skulle anlitas.          
Mannen hade således inflytande över upphandlingar och med det i beaktning med de             
förmåner han mottagit kunnat dömas för tagande av muta. Vid flertalet tillfällen har             
tjänstemannen och hans fru tagit del av förmåner av olika slag och han dömdes för tagande av                 
muta i sju fall. Bl.a. hade mannen tagit emot synundersökning och nya glasögon,             
musikalbiljetter och medföljande middag samt ny värmepump och installation av denna.           
Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde endast för normalgraden av mutbrott, då den             
ansåg att det endast rörde sig om måttliga belopp och det då inte kunde anses utgöra grovt                 
brott.   182

Ytterligare ett mål där tagande av muta utdömts var där en landstingsanställd            
systemförvaltare begärt förmåner från anställda på de företag som varit anlitade av landstinget             
i fråga. Tjänstemannen åtalades för tagande av muta i tre fall, där det bl.a. rört sig om                 
byggnadsmaterial för privat bruk, begäran av en otillbörlig förmån och överfakturering samt            
mottagande av biljetter till en resa till Italien. Då den anställde kommit i kontakt med dessa                
företagare genom sin anställning hos landstinget, ansågs det föreligga ett tjänstesamband.  183

I ett annat mål från 2018 dömdes en landstingsanställd för tagande av muta då denna köpt                
två verktygsskåp via det konto hos landstinget som denne disponerade. Den           
landstingsanställda dömdes för tagande av muta då skåpen inte var beställda för landstingets             
räkning utan det var fråga om mottagande av en otillbörlig förmån.   184

 
3.8 Avslutande reflektioner 
3.8.1 Förebyggande direktiv och konventioner 
Samtliga förebyggande åtgärder och sanktioner som ovan redogjorts för anses vara relevanta            
då de, alla på sitt sätt, vidtagits i lagstiftningen för att motverka korruption inom upphandling.               
De direktiv som EU tillhandahåller ska införlivas i alla medlemsländer. Denna           
implementering görs för att alla länder ska förhålla sig på samma sätt när det gäller               

180 Göteborgs tingsrätt dom den 28 april 2011 i mål nr B 14942-10. 
181 Hovrätten för Västra Sverige dom den 16 september 2011 i mål nr B 2778-11. 
182 Hovrätten för Västra Sverige dom den 18 september 2014 i mål nr B 4830-13 
183 Uppsala tingsrätt dom den 9 juni 2017 i mål nr B 6763-16. 
184 Växjö Tingsrätt dom den 16 oktober 2018 i mål nr B 1924-18. 
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upphandlingsfrågor och ha samma syn på saker även om vissa delar överlåts till den              
nationella lagstiftaren. Det är positivt att Sverige utöver detta anslutit sig till diverse             
internationella överenskommelser men också EU-rättsliga konventioner, för att därigenom         
förebygga korruption inom upphandling. Konventionerna har bl.a. bidragit till förebyggande          
arbetet genom att stadga att åtgärder ska finnas i den nationella lagstiftningen.   185

 
3.8.2 Jäv hos leverantör 
Den bestämmelse om leverantörers rätt till information som nyligen införlivats är en            
bestämmelse som egentligen tar fasta på jäv hos leverantör. Paragrafen ska säkerhetsställa att             
konkurrensen inte snedvrids. Bestämmelserna om den individuella rapporten i 12 kap. 15            186

och 16 §§ LOU hänger samman med 4 kap. 8 § LOU på så vis att om det upptäcks                   
intressekonflikter gällande leverantörerna ska även detta antecknas i den individuella          
rapporten. Precis som det framkommer i målet gällande Fabricom måste det vara tillåtet att              187

såväl delta i förberedelser som att lämna anbud. Det blir inte proportionerligt med principen              188

om likabehandling att utesluta alla som på något sätt deltagit. Däremot är det positivt med               
dokumentationsplikten då det förhoppningsvis bidrar till en förenkling för myndigheterna vad           
gäller att blicka tillbaka vid oklarheter kring jäv och andra intressekonflikter.  
 
3.8.3 Syftet med skadestånd och upphandlingsskadeavgift 
I frågan om skadestånd är det viktigt att skilja på vilka syften det egentligen upprätthåller. För                
den enskilda leverantören kan det handla om rent ekonomiska värden i form av ersättning för               
förlorat arbete eller förberedelser denna lagt ner. Däremot kan konstateras att det likväl är              189

ett sätt att se till att regler sköts korrekt och att skattemedlen används så effektivt som möjligt,                 
vilket benämns som en preventiv och en reparativ del. Således kan förstås att skadeståndets              
olika delar fyller olika funktioner vad gäller att motverka korruption. Som tidigare nämnts är              
det den preventiva delen som riktar sig främst mot korruption, då den har ett förebyggande               
syfte att hela tiden följa lagen för att inte behöva betala skadestånd till leverantörer, och i och                 
med det konsumera skattepengarna så korrekt som möjligt. Då en upphandlande myndighet            
utdöms att betala skadestånd till en leverantör nyttjas inte skattemedlen på bästa möjliga sätt              
och det är i det ledet sanktionen kan sägas motverka korruption, detta då en korrekt               
upphandling självklart inte heller blir föremål för skadeståndstalan.  

Det kan förstås att upphandlingsskadeavgiften indirekt riktar sig till allmänheten, då en            
upphandlande myndighet får ett avtal giltigt trots att reglerna inte fullt ut beaktats. Det              
fungerar som en säkerhetsventil att sanktioner föreligger även när avtal inte ogiltigförklaras.            
Således kan det ses att syftet upprätthålls och de upphandlande myndigheterna, trots ett             
ingånget avtal, blir skyldiga att betala upphandlingsskadeavgift. Då det är skattemedel som            
styr vad som kan upphandlas säkerställs genom upphandlingsskadeavgiften att medlen          
förvaltas väl även om reglerna inte till fullo följts. Till skillnad från skadestånd som endast               
syftar till att ersätta leverantörer och missnöjda anbudsgivare, innebär         
upphandlingsskadeavgiften en större funktion för fler parter. Trots sanktioner som ovan           
beskrivna friskriver de inte att såväl medborgare som företagare som deltagit i upphandlingen             
upplevt att korruption existerat. Oavsett grunden till att sanktionerna utdöms, är det alltid             
misstanken om korruption som är skadlig.  

185 Se t.ex. Konventionen mot korruption, 2003, SÖ 2007:44 artikel 9.  
186 Se avsnitt 3.4.1. 
187 Se 12 kap. 16 § 6 p. LOU. 
188 Se avsnitt 2.3.2 och 3.4.1. 
189 Björklund, D & Madel, T, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578. 
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Tillsynen som Konkurrensverket bedriver mot upphandlande myndigheter ger        
medborgarna en bekräftelse av att det offentliga följer upp och ser till att saker sköts korrekt. I                 
en rapport från Konkurrensverket från 2019, framgår att Konkurrensverket i sina           
prioriteringar sedan 2018 även bedömer om det finns tecken på korruption, då ett korrupt              
beteende sällan kommer ensamt. Tillsynen blir således en viktig del i arbetet med att              190

motverka korruption, då Konkurrensverket i sin tillsyn ser tecken på korruption.           
Konkurrensverket har även samarbeten med andra myndigheter, såsom        
Upphandlingsmyndigheten.  

 
3.8.4 Jävsbestämmelserna 
Det utmärkande med jävsbestämmelserna är att alla upphandlande myndigheter inte omfattas           
av FL och KL, det är även utmärkande att upphandlare/inköpare inte kan bli straffrättsligt              
ansvariga i enlighet med 20 kap. BrB. Det innebär precis som Lövrup anför i sin krönika att                 
han kan ge sin brors bolag ett upphandlingskontrakt på 10 miljoner kronor men inte riskera att                
bli ansvarig, samtidigt som han kan riskera fängelse om han ger sin bror ett felaktigt bygglov.               

  191

Enligt den nationella upphandlingsstrategin som regeringen tagit fram bör alla          
myndigheter ha interna riktlinjer för hur de motverkar jäv och korruption i upphandlingar.             192

Trots denna uppmaning har det visat sig i Riksrevisionens rapport att endast en av fem               
statliga myndigheter har rutiner att dokumentera jävsförhållanden. Det är endast          
Polismyndigheten som har en särskild blankett för dokumentation av jäv i en upphandling.             
Varken Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Skogsstyrelsen eller Tillväxtverket har sådana        
rutiner med dokumentation som Polismyndigheten. Anställda är enligt lagen skyldiga att           193

rapportera om de är jäviga detta medför dock att de måste ha den kunskap som krävs för att                  
lyfta frågan om jäv. Därför är det bra att regelmässigt ställa frågor om jäv, vilket               194

Polismyndigheten löpande gör i inköpsprocessen. Ingen annan av de övriga fyra statliga            
myndigheterna har heller en sådan rutin.  195

 
3.8.5 Korruptionens kärna  
Mutbrott är konstaterat korruptionens kärna. Det är även konstaterat att offentlig           196

upphandling utgör större risker för korruption än andra områden. Därför kan det tyckas             
anmärkningsvärt att mutbrottsavgöranden inom offentlig upphandling är få. År 2017          
rapporterade Institutionen mot mutor, IMM, att 45 åtal väcktes gällande mutbrott, varav 13             
blev friande domar. Av målen var tre av dem kopplade till offentlig upphandling, ett av               197

målen rörde tagande av muta och där blev den myndighetsanställda dömd. År 2018 väcktes              198

44 åtal varav 9 blev friande domar. Här hade dock bara två mål koppling till offentlig                199

190 Konkurrensverkets rapport 2019:1, Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn 2018, s. 19. 
191 Lövrup, S, Är jäv vid offentlig upphandling tillräckligt kraftfullt reglerat?, Upphandling24, 2018-07-20.  
192 Regeringskansliet, Nationella upphandlingsstrategin, s. 17 
193 RIR 2019:8 Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner , s.              
12. 
194 18 § FL. 
195 RIR 2019:8 Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner , s. 
12. 
196 Brå rapport 2013:15, Den anmälda korruptionen i Sverige, s. 7. 
197 IMM, Mutbrott i Sverige, 2017, s. 6-7. 
198 Uppsala Tingsrätt dom den 9 juni 2017 i mål nr B 6763-16. 
199 IMM, Mutbrott i Sverige, 2018. 
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upphandling men båda om tagande av muta, varav ett av dem var friande i brist på                
motbevisning av åklagaren.   200

 

  

200 Sundsvalls Tingsrätt dom den 13 november 2018 i mål nr B 1648-16. 
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4. Analys 
 
4.1 Inledning 
I denna uppsats har ett försök gjorts till att skilja på de preventiva åtgärderna och de                
sanktioner som kan uppkomma vid otillbörliga upphandlingar. Precis som Sandgren anför i            
sin artikel är det dock inte nödvändigt att alltid försöka skilja på dessa åtgärder. Fällande               201

domar mot enskilda som t.ex. mutbrott, liksom större disciplinära åtgärder såsom           
upphandlingsskadeavgift, har båda inslag av förebyggande faktorer såväl som sanktioner.  

Risken för korruption inom upphandling, och främst inom direktupphandling har sin           
förklaring i att det ofta är andra än just upphandlaren som gör inköpen. I Habo kommun                202

gjordes stickprov vilka visade på att i 40 % av upphandlingarna bröt kommunen mot              
upphandlingslagarna. Det visar inte bara på en okunskap utan antagligen även svårigheter            203

med att tolka upphandlingslagarna. Svårigheterna med upphandlingslagarna bidrar till         
feltolkningar och missförstånd.  

Nedan analyseras de två huvudområden som uppsatsen fokuserat på, dels hur regleringen            
av jäv fungerar för upphandlande myndigheter dels mutbrott, vilket är konstaterat som kärnan             
i korruption.  
 
4.2 Problematiken kring jäv inom upphandling  
4.2.1 Är avsaknaden av jävsbestämmelser ett problem? 
Det kan i huvudsak konstateras att det finns två anmärkningsvärda delar med            
upphandlingslagarna, dels att alla upphandlande myndigheter inte omfattas av FL och KL:s            
regler om jäv, dels att om upphandlaren är jävig kan den inte bli straffrättsligt ansvarig. Det                
finns i dagsläget inga straffrättsliga sanktioner gällande jäv i BrB. Inte heller kan             
upphandlaren dömas för tjänstefel, då den inte utför någon typ av myndighetsutövning.            
Däremot kan, som tidigare nämnts, andra brott aktualiseras, ex. mutbrott. Avsaknaden av            
praxis tyder på svårigheter att döma personer individuellt. Kombinationen av bevissvårigheter           
och bristfällig lagstiftning gör att det blir svårt att lagföra personer som är/har varit föremål               
för ett korrupt beteende. JO har även framhållit att det finns behov av att utöka               
sanktionsmöjligheterna på området.  204

I konstitutionsutskottets betänkande om straffansvar har lagts fram förslag om en           
utvidgning av enskilda tjänstemäns ansvar. Ett utökat straffansvar skulle bidra till att stärka             
rättssäkerheten och öka förtroendet för den offentliga sektorn. Det är dock inte självklart att              205

upphandlingar kommer omfattas vid ett eventuellt lagförslag. I det senaste direktivet           
framhölls vikten av att införa bestämmelser om intressekonflikter, vilket kan utläsas i artikel             
24. Artikeln om intressekonflikter är allmänt hållen och lämnar beslutanderätten till           206

nationerna själva att uppfylla direktivets krav. Den ställer krav på att det ska finnas åtgärder               
för att förebygga, identifiera och avhjälpa intressekonflikter. Denna nya bestämmelse har           
dock inte ansetts nödvändig att tas in vid en omreglering av LOU, varför den inte går att                 

201 Sandgren, C, Att bekämpa korruption - ett rättsligt perspektiv, JT nr 2 2007/08, s. 291.  
202 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017, s. 9 och 11. 
203 Jnytt, Kommunen bryter mot lagen, 2018-11-02. 
204 JO 3006-2005, s. 10. 
205 Betänkande 2017/18: KU37, s. 33-34. 
206 Rådets direktiv 2014/24/EU av den 2 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 
2004/18/EG artikel 24. 
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utläsa i lagstiftningen. Det går idag inte att identifiera jävssituationer på statliga och             207

kommunala bolag utifrån lagstiftningen, trots det anser regeringen att en förändring av            
lagstiftningen inte är nödvändig. Alla upphandlande myndigheter omfattas inte av FL och KL,             
vilket gör att lagstiftningen därmed blir att se som närmast otillräcklig. I förarbetena till              
GLOU ansåg regeringen att jävsbestämmelserna skulle tillämpas av alla upphandlande          
myndigheter, det bör dock inte räcka med ett sådant konstaterande. Inte heller bör det vara               208

tillräckligt att Upphandlingsmyndigheten ska ta på sig hela ansvaret med att synliggöra frågor             
om jäv för de upphandlande myndigheter som ej omfattas av lagstiftningen.           209

Upphandlingsmyndigheten har troligen inte de resurser som krävs för att kunna vägleda i             
varenda upphandling som sker utanför FL och KL:s reglering av jäv.  

Det är intressant att det i förarbetena till GLOU konstateras att jävssituationer vid alla              
upphandlande myndigheter ska anses omfattas av FL, medan de nya förarbetena           210

uttryckligen menar att de upphandlande myndigheterna inte alls omfattas i den utsträckning            
som tidigare konstaterats. I de senaste förarbetena görs dock en antydan till att det kan vara                
rimligt med en förändring av FL så att jävsbestämmelserna omfattar alla upphandlande            
myndigheter. Det är dock inget som har tagits upp till diskussion och det finns därför inte                211

heller förslag till en sådan ändring. Vår slutsats blir därav att det idag finns en avsaknad av                 
jävsbestämmelserna för delar av de upphandlande myndigheterna. Även om de nya           
förarbetena konstaterade att alla upphandlande myndigheter inte omfattas, finns ändock inget           
aktuellt lagförslag på att en förändring kan komma att ske. Det kan tyckas anmärkningsvärt              
med tanke på att ett av de huvudsakliga syftena med det nya direktivet var just att motverka                 
korruption och jäv. Detta betyder enligt Sundstrand att bestämmelserna är långtgående och            
kräver aktiva åtgärder av upphandlande myndigheter. Därför kan det enligt vår uppfattning            212

tyckas att upphandlande myndigheter först och främst bör ha jävsbestämmelserna i lag att             
förhålla sig till innan de själva utformar riktlinjer m.m.  

Sundstrand anförde redan år 2014 i sin artikel en förhoppning om förändringar i LOU, för               
att göra den mer lättillgänglig och förutsägbar. Vi delar Sundstrands åsikter om att det              213

uppstår svårigheter att döma en upphandlare på grund av icke åtkomliga regler när det gäller               
korruption inom upphandling. Vår uppfattning om problematiken med jäv överensstämmer          
med Sundstrands anförande och problematiken existerar än idag trots den senaste           
omregleringen.  

Vidare anför även Warnling-Nerep en liknande analys i en artikel, nämligen att kraven             
som ställs på upphandlande myndigheter i LOU i vissa fall blir utan verkan. Det ställs krav                214

på upphandlande myndigheter, de ska ex. vara opartiska och får inte ta hänsyn till tidigare               
leverantörer m.m. Skulle de trots allt förbise sina skyldigheter och agera otillbörligt genom att              
gynna en närstående eller en tidigare leverantör är påföljderna minst sagt begränsade. Det har              
i denna situation således ingen betydelse om den upphandlande myndigheten omfattas av            
jävsbestämmelserna eller inte då de ändå inte kan straffas i enlighet med 20 kap BrB. Det bör                 
dock anses rimligt att alla upphandlande myndigheter borde omfattas av jävsbestämmelser.           
Det gör varken kommunala eller statliga bolag i dagsläget.  

207 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 472. 
208 Prop. 2006/07:128  s. 143. 
209 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 472-473.  
210 Se avsnitt 3.6.2. 
211 Prop. 2015/16:195 del 1 s. 473. 
212 Sundstrand, A, Jäv och self-cleaning i offentlig upphandling, UrT 1/2014, s. 66. 
213 Sundstrand, A, Offentlig upphandling och korruption, JT nr 1 2014/15, s. 128. 
214 Warnling-Nerep, W, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för kommunalt 
lag- och domstolstrots?, JT nr 2 2006/07 s. 384-385. 

34 



 

 
4.2.2 Vänskapskorruption 
Som framgår tidigare har det inte varit speciellt många fällande domar på området de senaste               
två åren. Vår slutsats blir således att det genom statistiken, är ovanligt med mutbrott i               
samband med offentlig upphandling. Frågan som kvarstår och som det inte heller kommer             
kunna ges ett klart svar till, är däremot om verkligheten stämmer överens med den statistik               
som redogjorts för ovan. Att Konkurrensverket går ut med att tillsynsverksamheten ska            
fokusera mer på korruption i samband med upphandlingar, p.g.a. att de noterat att det är ett                
problem tyder dock på att statistiken antagligen inte stämmer överens med verkligheten.  215

Det är uppenbarligen sannolikt vanligt att vänner och bekanta gynnas vid upphandlingar.            
Detta är också något som både Engström och Eisler uttalat sig om. Det är även detta som                 216

Engström menar kan vara förklaringen till de få mutbrott som finns gällande offentlig             
upphandling. Han anför vidare att det därav kan ses som att jävsbestämmelserna inte är              
tillräckliga, då de inte angriper vänskapskorruptionen som antagligen förekommer oftare än           
vad som syns. Vänskapskorruption är även något som misstänks vara anledningen till            217

överfakturering, problem med snöröjningen och annat fusk i Stockholms stad så sent som i              
vintras. SVT rapporterar om misstänkt vänskapskorruption mellan entreprenörer och         
trafikkontoret vid Stockholms stad. Ur den granskning Stockholms stad gjort framgår att det             
inte går att utesluta att otillbörliga relationer är en anledning till problemen med snöröjningen.             

Det är således ett tydligt ex. på när upphandlande myndigheter har en för nära relation med                 218

leverantörer. Det behöver inte betyda att det är den enda bakomliggande orsaken, men som              
tidigare nämnts är det misstanken som är skadlig när det gäller korruption, varför det är               
viktigt att vara försiktig som upphandlare i sin relation till leverantörer. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger problem då alla upphandlande          
myndigheter inte omfattas av jävsbestämmelserna i FL och KL. Det är inte heller möjligt att               
döma någon som är jävig enligt 20 kap. BrB, då upphandling inte utgör myndighetsutövning.              
Vidare är mutbrotten svåråtkomliga då det bl.a. misstänks vara vanligt med           
vänskapskorruption inom upphandling. Allt detta är sammantaget sådant som vi anser           
motiverar att en förändring i lagstiftningen bör ske. Engström anför även att det genom att               
införa jävsbestämmelser i LOU är möjligt att upphandlande myndigheter blir införstådda i att             
det finns ett större behov av att iaktta försiktighet i relationen med leverantörer. Han menar               
således att jävsbestämmelser kan bidra till förändringar i upphandlarens beteende och           
därigenom förhoppningsvis minska den vänskapskorruptionen som antagligen existerar i         
dagens läge. Om det är en sådan förändring som behövs är dock svår att dra en slutsats                 219

kring, men allt som kan göra att korruption förhindras är av vikt för rättssäkerheten.  
 
4.3 Svårigheten med att lagföra upphandlare för mutbrott 
4.3.1 Tagande av muta 
Då uppsatsens utgångspunkt är myndigheter och deras ställning i frågor kring korruption,            
kommer främst tagande av muta att diskuteras, då det är det centrala brott som den enskilde                
medarbetaren kan dömas för.  

215 Konkurrensverkets rapport 2018:10, Korruption som begränsar konkurrensen, s. 6-7. 
216 Engström, M, Korruption i offentlig upphandling, UrT 4/2016 s. 328, SvD Näringsliv, Risk för statlig 
miljardkorruption, 2006-01-19. 
217 Engström, M, Korruption i offentlig upphandling, UrT 4/2016 s. 328. 
218 Svt, Trafikkontoret i Stockholms stad misstänks för korruption efter snöröjningen, 2019-04-22. 
219 Engström, M, Korruption i offentlig upphandling, UrT 4/2016 s. 324.  
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Tagande av muta kan se ut på flera olika sätt och det är inte alltid lätt att definiera vad som                    
faktiskt är att se som muta och inte. Något som till en början endast kan framstå som                 
vänlighet från anbudsgivarens sida, kan i längden visa sig leda till ett korrupt handlande av               
den anställda. För vart går egentligen gränsen för vad som kan räknas som muta?  

Med utgångspunkt i ovan redogjorda rättsfall, kan förstås att mutor förekommer i alla             
branscher och former. Allt från middagar, till tegel och glasögon kan vara föremål för              220

tagande av muta, vilket i sin tur är en del av ett korrupt handlande i enlighet med 10 kap. 5a §                     
BrB. Med detta i beaktande är det således svårt att från fall till fall konstatera vad som är en                   
muta eller inte och att förutse sådana situationer.  
 
4.3.2 Betydelsen av vägledning för upphandlande myndigheter 
Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning om korruption som riktar sig till            
tjänstemän och ledningar, som handlar om hur korruption kan förebyggas. I denna finns             221

mycket och bra information om mutor och vad som skulle kunna utgöra muta och hur en                
enskild tjänsteman kan tänka på i sitt sätt att agera mot leverantörer. Vad som gör detta                
område komplext och svårdefinierat är att det inte finns uttalat varken beloppsgränser eller             
tydliga regler om vad som skulle kunna utgöra muta. Dock finns en allmän uppfattning om att                
en förmån understigande 300 kr inte skulle utgöra muta, men detta framgår inte av varken               
lagtext eller föreskrifter. Däremot har sedan tidigare konstaterat att det i princip bör råda              222

nolltolerans även när gåvans värde har ett obetydligt värde för upphandlaren.   223

Det finns dock verktyg för att avgöra vad som är att se som gåva, belöning eller andra                 
förmåner. Detta framgår i näringslivskoden, en svensk kod utvecklad av IMM. Koden är tänkt              
som ett komplement till lagstiftningen och i princip kan sägas att koden är strängare än de                
bestämmelser som följer av BrB. Om koden följs kan således antas att handlandet är straffritt.               
Utöver koden är det dock nödvändigt att företagen och myndigheterna själva har ytterliga             
branschregler och riktlinjer att förhålla sig till. Koden ska vägleda företag och tanken är att               224

kraven i koden ska vara högre ställda än de som ställs i BrB om mutbrott. Utredningen                
föreslog således att det direkt i lagtext ska framgå att ett mutbrott bör vara grovt om det rört                  
sig om betydande värden, systematiskt varit del av brottslighet och annars varit av farlig art.              

 Detta är bestämmelser som idag är reglerade i 10 kap. 5 c § BrB. 225

Vägledningar och koder som dessa är av yttersta grad viktig i arbetet med att förebygga               
korruption, då den ökar medvetenheten och ger tjänstemännen konkreta ex. på vad som kan              
vara ett otillbörligt handlande eller inte. Då muta är ett svårdefinierat fall är det oerhört viktigt                
att det tas krafttag mot det och att det finns material att tillgå på området för att öka                  
förutsättningarna för ett korrekt handlande. Det kan alltså konstateras att det finns många och              
bra verktyg för enskilda tjänstemän, men ändock är gränsen för vad som kan vara tagande av                
muta högst svårdefinierat då det alltid ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda             
fallet.  226

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger ett antal svårigheter att lagföra           
upphandlare för tagande av muta. Svårigheter att bedöma om något är otillbörligt är såväl en               
känslig som svårbedömd fråga p.g.a. att det ska göras i varje enskilt fall. Risken är att                

220 Se avsnitt 3.7.2. 
221 Upphandlingsmyndighetens vägledning nr 4, Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det 
förebyggas?, 2017. 
222 A.a., s. 22.  
223 Se avsnitt 3.7.1. 
224 IMM, Näringslivskoden: Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, 2014. 
225 SOU 2010:38 s. 19. 
226 IMM, Näringslivskoden: Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet, 2014, s. 10. 
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tjänstemän som tror sig ha agerat korrekt, i slutändan inte gjort det och då döms för något som                  
till en början endast kunnat ses som en del av ett bra arbete. Vägledningar och koder är bra,                  
och arbetet med att förebygga korruption på detta sätt korrekt, men det är alltid den enskilde                
tjänstemannens omdöme som ligger till grund för hur den kommer att handla. Detta är något               
som aldrig till hundra procent kan styras av ledningen/chefer osv. Risken är även att det kan                
vara svårt att lagföra upphandlare om åklagaren inte lyckas med att motbevisa den tilltalades              
uttalanden om en ev. otillbörlig gåva. Av vad som konstaterats ovan kring            227

vänskapskorruption kan tänkas att även detta är en del i att det är svårt att lagföra upphandlare                 
för mutbrott. Även genom att se till statistiken kan bedömningen göras att det inte är alltför                
många åtal som väckts kring mutbrott i offentlig upphandling de senaste två åren.  

  

227 Se t.ex. Sundsvalls tingsrätt dom den 13 november 2018 i mål nr B 1648-16. 
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5. Slutsats 
 
Genomgående i uppsatsen har sambandet mellan korruption och upphandling lyfts på olika            
sätt för att förstå hur de hänger samman. Korruption är som förklarat svårdefinierat men              
genom uppsatsen har framkommit att det inom offentlig upphandling innebär att någon p.g.a             
sin position gynnar sig själv eller någon närstående på otillbörligt sätt och i och med detta                
riskerar att snedvrida konkurrensen. Då korruption inte är något som förknippas med Sverige             
kan utifrån uppsatsen förstås att det faktiskt förekommer, även om det i TI:s mätningar endast               
är en relativt låg andel av korruption. Den brottsstatistik och de åtal som väckts talar inte för                 
att korruption förekommer, men det kan utifrån t.ex. Konkurrensverkets yttrande förstås att            
det är ett återkommande problem och att offentlig upphandling ständigt utsätts för försök till              
korruption. Att ett område som detta, som rör stora summor årligen, är så oåtkomliga och               
svårdefinierade kan enligt vår uppfattning inte anses rimligt. Korruption inom upphandling           
har alltid sin slutgiltiga faktor i att den drabbar skattebetalarna. Medborgarna ska kunna             
förlita sig på att den offentliga verksamheten investerar skattemedlen på bästa sätt, och det              
huvudsakliga syftet med upphandlingsreglerna är att de ska verka konkurrensskyddande. Det           
kan därför anses att skattebetalarna ska kunna förutse att bilarna i hemkommunen är köpta till               
det bästa pris och kvalité som leverantörer lämnat anbud om, att skolmaten inte är dyrare än                
nödvändigt och att processen fram till ett inköp inte bidrar till att skattemedlen används på ett                
otillbörligt sätt. Utan denna förutsebarhet kan inte medborgarna anses vara en del av makten              
på det sätt som grundlagen skyddar oss att vara. Genom tillsyn och ständiga interna kontroller               
av upphandlande myndigheter minskas risken för att upphandlare tar beslut som i längden kan              
vara korrupta. Om ett sådant bristfälligt beslut tas har upphandlaren dels inte följt             
lagstiftningen, dels riskerat att snedvrida konkurrensen. Utifrån detta kan förstås att           
korruption på flera sätt påverkar den offentliga upphandlingen och att det är viktigt att frågan               
om korruption ständigt är på agendan för utveckling och förbättring i upphandlingslagarna.            
Det är speciellt viktigt med tanke på den globalisering som Sverige är en del av, även om                 
Sverige inte uttalat är ett korrupt land, är inflytande från andra länder en faktor som kan                
försämra nivån av korruption. Det är därför viktigt med internationella samarbeten genom            
konventioner och överenskommelser med andra länder för att tillsammans förebygga          
korruption. Det säkerhetsställer således en bättre fungerande marknad och förhoppningsvis          
samhällsekonomisk vinst om korruption bekämpas och förebyggs. 

Inte bara globaliseringen kan ha en inverkan på hur korrupt Sverige är. Det finns även               
vissa upphandlingsförfaranden som har större risker för korruption än andra. Som tidigare            
behandlat är direktupphandling ett sådant förfarande då det inte ställs lika hög krav på varken               
anbud eller annonsering eller inom förfarandet. De allmänna principerna som EU-domstolen           
utformat att efterfölja vid upphandlingar, blir även de åsidosatta vid detta förfarande. Med             
detta i beaktande kan förstås att det är lättare för en upphandlare att undgå bestämmelserna               
och tilldela kontrakt till någon den önskar, eller bara av bekvämlighet slippa annonsera osv.              
Detta gör att vissa inköp av “mindre värden” aldrig ens når marknaden och mycket              
upphandlingar kan således ske inofficiellt utan att de generella kraven uppmätts.  

Utifrån de rättsfall som analyserats i uppsatsen framgår att den korruption som            
förekommer ofta har sin grund i en muta från något håll. Tagande av muta är det brott som                  
oftast aktualiseras då en tjänsteman på en upphandlande myndighet agerat otillbörligt. Det har             
visat sig att det genom dagens lagstiftning är svårt att lagföra en tjänsteman på en               
upphandlande myndighet på annat sätt än detta. Även om det sannolikt är vanligare med              
vänskapskorruption än just tagande av muta, är det trots detta endast mutbrott som bestraffas.              
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Detta beror på att upphandlare inte kan straffas för tjänstefel i enlighet med 20 kap. BrB. Då                 
det personliga straffansvaret inte är reglerat, kan en upphandlare i dagens läge i princip              
medvetet göra fel genom att tilldela en anhörig kontrakt trots att denne inte är den som skulle                 
blivit tilldelad kontrakt om lagstiftningen hade följts. Det är uppenbart att det inte är tillåtet               
men det finns inget brott i BrB som upphandlaren kan bli åtalad för, vilket gör det                
komplicerat. För varför ska en tjänsteman på en myndighet kunna riskera fängelse för ett              
felaktigt beslut om bygglov, men en upphandlare inte ens riskera åtal vid en felaktig              
tilldelning av kontrakt värt miljoner? Problemet är att upphandlare inte utför någon typ av              
myndighetsutövning, vilket gör att de straffrättsliga bestämmelserna blir begränsade till i           
princip endast mutbrott. Denna fråga har i uppsatsen konstaterats vara ett av de stora              
problemen med korruption inom upphandling. För att en förändring ska aktualiseras krävs att             
upphandling antingen omfattas av begreppet myndighetsutövning, alternativt jämställs med         
myndighetsutövning. Därigenom skulle en upphandlare riskera fängelse vid ett felaktigt          
beslut på samma sätt som andra tjänstemän på andra positioner gör. En sådan förändring blir               
dock problematiskt då det idag är uttalat att offentlig upphandling är ett civilrättsligt             
förhållande och inte offentligrättsligt förhållande. Inom civilrätten finns det ingenting som           
utgörs vara myndighetsutövning, vilket i sig är en självklarhet. Därmed skulle även synen på              
upphandling som något civilrättsligt behöva förändras. Det hade kunnat anses tillräckligt att            
konstatera att offentlig upphandling är en blandning av dem båda. För precis som ovan anfört,              

 finns det inslag av såväl civilrätt som offentlig rätt i offentlig upphandling.  228

Den andra delen som uppsatsens utredning uppmärksammat som problematisk är          
avsaknaden av jävsbestämmelser för alla upphandlande myndigheter. Det har visat sig att det             
inom detta föreligger behov av en förändrad lagstiftning. Avsaknaden av jävsbestämmelser           
för ex. kommunala och statliga bolag gör sig påmind vid en närmare inblick i lagstiftningen.               
Vissa upphandlande myndigheter saknar i dagsläget jävsbestämmelser att förhålla sig till, här            
utmärks särskilt statliga och kommunala bolag. Det kan inte, enligt vår uppfattning, anses             
rimligt att vissa upphandlande myndigheter har jävsbestämmelser att förhålla sig till, medan            
andra inte har någonting mer än Upphandlingsmyndighetens vägledning kring jävsfrågor att           
använda sig av. Därför är det motiverat att jävsbestämmelser av den anledningen bör föras in i                
LOU. Ovan har vänskapskorruption diskuterats och konstaterats som ett sannolikt problem,           
vilket Engström menar ev. skulle kunna minskas genom införandet av jävsbestämmelser i            
LOU. En sådan slutsats är svår att dra, istället kan fastställas att jävsbestämmelser bör              229

införas för att alla upphandlande myndigheter ska ha samma utgångspunkt och samma regler             
att förhålla sig till. Den antydan som görs i förarbetena till att det kan finnas behov av en                  
förändring är dock inget som tagits upp mer än så. Inte ens i den senaste utredningen om                 
förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler tas problematiken kring         
jävsbestämmelserna upp. Det konstateras att det finns jävsbestämmelser i FL och KL, men             
inte att de inte täcker upp alla upphandlande myndigheter. Det är anmärkningsvärt att det              230

idag saknas jävsbestämmelserna för alla upphandlande myndigheter då syftet med det nya            
direktivet var att motverka bl.a. jäv.  

Om jävsbestämmelser införs i LOU får alla upphandlande myndigheter en enhetlig           
bestämmelse att utgå ifrån. Detta kan även bidra till att upphandlare iakttar försiktighet innan              
de inleder en relation med en leverantör. Behovet av försiktighet kan bidra till en förbättring               
av just vänskapskorruption som sannolikt är ett problem. Att jävsbestämmelser införs skulle            
dock inte innebära att upphandlare omfattas av 20 kap. BrB, då det fortfarande inte utgör               

228 Se avsnitt 3.6.4.1. 
229 Engström, M, Korruption i offentlig upphandling, UrT 4/2016 s. 328. 
230 SOU 2018:44 s. 211-217. 
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myndighetsutövning. Således blir ett införande av jävsbestämmelserna snarare en mer          
enhetlig lagstiftning för upphandlande myndigheter än en straffrättslig förändring.  

Sammantaget anser vi det nödvändigt att införa jävsbestämmelser i LOU och övriga            
upphandlingslagar på ett liknande sätt som idag är reglerat i FL och KL. Bestämmelserna bör               
omfatta delikatessjäv, i förhoppning om att minska den vänskapskorruption som idag           
misstänks förekomma. En reglering som den föreslagna skulle på ett fördelaktigt sätt            
tillgodose direktivets krav på medlemsstaterna att motverka jäv och korruption. Vi anser det             
även nödvändigt att förändra synen på offentlig upphandling som något civilrättsligt, då det             
även har inslag av offentlig rätt. Detta kan bl.a. utläsas i de krav som lagen ställer på den                  
upphandlande myndigheten. Genom en sådan förändring blir det därmed även möjligt att en             
upphandlare omfattas av 20 kap. BrB. Det kan utifrån ovan konstateras att lagstiftningen inte              
har en rimlig avgränsning av det straffbara området för upphandlare. Därför anser vi att              
offentlig upphandling antingen bör likställas med myndighetsutövning, då offentlig         
upphandling är att anse som en närbesläktad verksamhet, för att på så sätt utöka den               
straffrättsliga regleringen av upphandlare. Ett annat alternativ till att utöka den straffrättsliga            
regleringen är att myndighetsutövning samt övrig offentlig förvaltning omfattas av 20 kap.            
BrB, för att därigenom omfatta offentliga upphandlingar. Oavsett hur en ändring skulle kunna             
se ut, bör det konstateras att en förändring behövs, på ett eller annat sätt, för att komma åt                  
vänskapskorruptionen och upphandlarens relativt fria utrymme att begå felaktigheter på.  
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