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Abstract 
This paper treats the Swedish principle of good business practice, which is regulated by The 

Act (1992:1528) on Public Procurement, its context and possibilities laid down by the 

principle ruling, shine a light upon the various social considerations. Two new Council 

directives within the area, concerning the procedure of electronic procurement and electronic 

auction, have been adopted since 2004. We shall examine the risks and possibilities with these 

new procedures and consider whether or not they are in fact compatible with the Swedish 

principle of good business practice.  

   This paper is based upon a study within jurisprudence and has a main view from the written 

rule that establishes the present legal position. We then used a de lege ferenda-perspective 

when we examined the effects of the new directives upon the area of public procurement.  

   There are no specific rules concerning public procurement stated in the Treaty establishing 

the European Community (EC-Treaty), but there are different fundamental principles that 

need to be considered within this area. When Sweden joined the European Union they also 

agreed to follow the rules of the EC-Treaty.  

  The Swedish principle of good business practice involves the EC-principles of equal 

treatment and non-discrimination and also the principal of proportionality. The principle also 

allows for the possibility to take social consideration in to the procedure of public 

procurement but it is not entirely clear as to what extent it can and may be used. 

   The procedures of dynamic purchasing and electronic auction are entirely at choice for the 

Member States to implement. A new act within public procurement, where these procedures 

are included, is in progress in Sweden as they are deemed to entail huge possibilities, 

especially when taking economical advantages into consideration. 

   The procedure of electronic procurement cannot be used if there lies a conflict with the EC-

principles on equal treatment and non-discrimination and agrees therefore to the Swedish 

principle of good business practice.  

    Due to the new Council directives, Sweden is considering a revision of the Act on public 

procurement. We believe that the EC-principles are going to take a larger part in the rules of 

public procurement and therefore it might lead to a removal of the main principle of good 

business practice.    
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1. Inledning 
 

1.1 Offentlig upphandling – en miljardmarknad 

I Sverige uppgår offentlig upphandling till omkring 20 procent av BNP eller 400 

miljarder kronor per år – varav staten svarar för 100 miljarder kronor. Inom EU uppnår 

upphandlingarnas värde en siffra på 13 000 miljarder kronor per år.1

 

   Genom Sveriges inträde i EES2, även kallad den ”inre marknaden”, och anslutning till 

det globala frihandelsorganet WTO har man åtagit sig att införa och tillämpa regler för att 

åstadkomma en gränslös konkurrens vid offentlig upphandling. Det är en av de 

gemenskapsrättsliga principerna att sträva efter fri rörelse av varor, tjänster och 

etableringsfrihet på den gemensamma marknaden.3 Sverige har i LOU valt att ha en 

huvudprincip om affärsmässighet 4  som ska omfatta all upphandling. Begreppet 

affärsmässighet har funnits i svensk lagstiftning sedan tidigt 1900-tal men hade då en 

annan betydelse än vad den har idag. Från början avsåg begreppet att tillgodose den 

tidens krav på affärsmässighet, liksom idag skulle reglerna säkra offentlighet och 

rättssäkerhet men det innebar också ett företräde för svenska varor. Begreppet har sedan 

dess genomgått en rad förändringar avseende dess innehåll.5  

   I dagens tekniksamhälle har det utvecklats en rad möjligheter för att underlätta handel 

mellan olika länder. Förfarandet med e-upphandling finns inte direkt reglerat i svensk 

lagstiftning, trots detta finns viss erfarenhet av att använda elektronisk auktion i Sverige 

då det har använts av det privata näringslivet en längre tid. 6  I dagsläget pågår en 

omarbetning av LOU med syfte att införliva två nya EG-direktiv 7 , där bland annat 

förfarandet med elektronisk auktion ingår.  

 
                                                 
1 SOU 2001:31 s. 39, se även Stockholms handelskammare, se även RRV. 
2 Bestående av EU-länderna samt Island, Norge och Lichtenstein.  
3 EG-fördraget artikel 28, 43 och 49. 
4 Se nedan punkt 4.3. 
5 SOU 2001:31, s. 71 ff. 
6 NOUinfo; Nyhetsbrev från nämnden för offentlig upphandling, december 2005, s. 5. 
7 2004/17/EG – försörjningsdirekivet och 2004/18/EG – Klassiska direktivet. 
 

 4



1.2 Syfte 

Offentlig upphandling är ett stort område, särskilt med tanke på upphandlingarnas 

ekonomiska värde, och det kan finnas svårigheter i att skapa fungerande internationella 

regler. Syftet med uppsatsen är att finna och ge en förklaring till vissa centrala 

definitioner och begrepp som används i samband med offentlig upphandling. Störst tyngd 

lägger vi vid det svenska begreppet affärsmässighet och utifrån detta förklarar vi 

närstående principer. Det är även av intresse att undersöka möjligheterna att ta social 

hänsyn vid offentlig upphandling, då det sammanhänger med huvudprincipen om 

affärsmässighet.   

   I dagsläget finns två nya direktiv från EU på området offentlig upphandling som ligger 

till grund för en omarbetning av LOU. Direktiven innehåller regler kring nya förfaranden 

i samband med upphandling, bland annat dynamiska inköpssystem och elektronisk 

auktion. Dessa två förfaringssätt kommer vi att titta närmare på samt om de är förenliga 

med den svenska regeln om affärsmässighet. 

   I avseende av detta lägger vi tyngden på LOU och de EG-direktiv som ligger till grund 

för lagen. Med hänsyn till att upphandling ska ske på lika villkor och med 

affärsmässighet bör man även se till LIU. 

   De rättsfall vi valt att titta närmar på är tänkta att förstärka förståelsen av tillämpningen 

av affärsmässigheten och de grundläggande EG-principerna. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som utgör utgångspunkten för uppsatsen har vi valt att dela in i två 

huvudavdelningar. Den första delen ser till gällande rättsläge angående huvudprincipen 

om affärsmässighet i LOU.    

• Vad innefattas i huvudregeln om affärsmässighet i LOU? Hur påverkas 

affärsmässighetsbegreppet av EG-rätten? Vilka möjligheter till social hänsyn 

innefattar affärsmässighetsbegreppet? 

I andra avdelningen berör vi frågor angående det relativt nya förfarandet kring e-

upphandling och hur detta kommer påverka gällande rättsläge främst med utgångspunkt 

från affärsmässighet.  
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• Vilka rättsliga möjligheter respektive risker innebär ökad användning av 

elektroniskt förfarande i offentlig upphandling? Är dessa regler förenliga med den 

svenska huvudregeln om affärsmässighet? 

 

1.4 Metod 

Vi använder oss av en rättsdogmatisk metod då vi utgår från de befintliga rättskällorna 

för att fastställa gällande rätt inom offentlig upphandling. Vi anlägger ett de lege ferenda-

perspektiv då vi undersöker vad de nya lagförslagen innebär på området.8  För att bättre 

förstå de förslag till lagförändring har vi tagit del av facklitteratur på området. I och med 

att detta är ett rättsområde i förändring med förslag till nya lagar på gång, gäller det att 

vara observant på den litteratur som finns på området och hålla sig uppdaterad kring 

pågående debatt. En historisk tillbakablick på rättsområdet kommer att krävas då det 

gäller att förklara bakgrund och motiv till nya lagförslag. 

 För att ge en bättre förståelse för innebörden av affärsmässighetsbegreppet har vi valt ut 

två rättsfall från regeringsrätten och för att få ett EG-rättsligt perspektiv har vi även valt 

ett fall från EG-domstolen som behandlar frågan kring social hänsyn9. För att inte få allt 

för vidsträckt rättsfallsgenomgång kommer vi att begränsa oss till att endast referera till 

de åtalspunkter som är av relevans för uppsatsen. Vi har valt att lägga in en analys direkt 

efter rättsfallen från Regeringsrätten och en efter rättsfallen från EG-domstolen. Detta då 

vi anser att en analys i direkt anknytning till rättsfallen är nödvändig för att få en struktur 

i uppsatsen som underlättar för läsaren. Ytterliggare ett rättsfall från EG, som behandlar 

möjligheten till social hänsyn, har vi valt att lägga i direkt anslutning till löptexten på 

grund av rättsfallets centrala roll i diskussionen kring ämnet.    

   Då vårt arbete innehåller många svårbehandlade begrepp frångår vi den traditionella 

notapparaten för att underlätta för läsaren.  

 

                                                 
8 Strömholm, S, Allmän rättslära, s 9 ff, se även Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s. 33.  
9 Se nedan punkt 4.5.  
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1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen kommer vi att beröra de delar av offentlig upphandling som omfattas av 

huvudregeln om affärsmässighet och vi går även in på upphandling genom elektroniskt 

förfarande. Detta betyder att vi inte ser till övriga delar av LOU som till exempel de 

rättsliga möjligheterna till överprövning av tilldelning av upphandlingskontrakt. Vad det 

gäller elektroniskt förfarande ser vi inte på reglerna kring e-signatur och elektronisk 

katalog. I vissa fall vägs möjligheten till miljökrav, vid upphandling, in i begreppet social 

hänsyn men detta kommer inte att undersökas i uppsatsen. Vi kommer heller inte 

genomföra en komparativ studie om hur EG-direktiven införts i andra länder.  

   Vad det gäller rättsfallen har vi valt ut de som vi tycker stämmer bäst överens med de 

berörda delarna i uppsatsen. Eftersom arbetet inte i någon större utsträckning är grundat 

på rättspraxis har vi valt att inte undersöka rättsfall i någon större utsträckning. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande; I kapitel 2 ger vi en överblick av den 

rättsutveckling som ligger till grund för dagens lag om offentlig upphandling. Den 

samhällsutveckling som skett, främst på grund av inträdet i EU, har gett upphov till vissa 

lagförändringar på området.  

   Kapitel 3 omfattar en genomgång av de regelverk som sätts i spel i samband med 

offentlig upphandling. Härmed kommer vi att beröra EG-rätten, som har en central roll 

inom svensk rätt, inte bara inom regleringen kring upphandling, och ge en genomgång av 

LOU som reglerar upphandlingsförfarandet i Sverige. 

   För att vidare förstå det regelsystem som ligger till grund för offentlig upphandling 

krävs en genomgång av de grundläggande principerna på området. En av de 

grundläggande principerna inom svensk rätt på området offentlig upphandling, är kravet 

om affärsmässighet. I kapitel 4 går vi igenom vissa centrala principer inom offentlig 

upphandling.    

   Med ny teknik uppkommer även nya möjligheter att genomföra upphandling. Några av 

dessa är möjligheten till dynamiska inköpssystem och elektroniska auktioner och detta 

kommer att behandlas i kapitel 5.  
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   I kapitel 6 återger vi två rättsfall från Regeringsrätten och därefter ett rättsfall från EG-

domstolen. En mer grundläggande analys av rättsfallen ligger även under detta kapitel.  

   Analysen av uppsatsen återfinns i kapitel 7. Med anledning till indelningen av 

frågeställningarna är även analysen uppdelad i två huvudavdelningar.  

   Som avslutning av uppsatsen kommer vi i kapitel 8 ge en avslutande diskussion av de 

slutsatser vi dragit från det skrivna materialet.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Inledning 
I Sverige har reglerna kring offentlig upphandling samlats i  LOU. Själva förfarandet med 

upphandling är inget nytt enligt svensk lag utan har funnits reglerat sedan tidigt 1900-tal. 

Redan då innehöll lagen regler om att upphandlingen skulle ske affärsmässigt. I och med 

inträdet i EU förband Sverige sig att följa EG:s regelverk och detta har medfört 

omarbetningar av lagen. Offentlig upphandling handlar om tilldelning av kontrakt och det 

avtal som ingås mellan leverantör och upphandlande enhet kallas, enligt LOU, för 

ramavtal.  

I Sverige inrättades en tillsynsmyndighet med syfte att bland annat tolka reglerna och 

följa utvecklingen på området. 

 

2.2 Bakgrund till LOU 

Med offentlig upphandling menas enligt LOU köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, 

byggentreprenader eller tjänster. Upphandlande enhet anses främst vara stat, kommun, 

landsting, kyrka eller annan myndighet. Regler för offentlig upphandling har funnits 

sedan början av 1900-talet och avsåg då att tillgodose den tidens krav om affärsmässighet 

samt garantera offentlighet och rättssäkerhet.10 De första reglerna var detaljerade och 

uttryckte en förtur för svensk vara mot utländsk. När man år 1920 gjorde ändringar i 

regelverket angavs det att kvaliteten skulle beaktas men fortfarande skulle svensk vara ha 

förtur. De senare ändringarna kom med krav på hänsyn till att bevara viss näring inom 

landet och att förhindra arbetslöshet.11  

   1952 års upphandlingskungörelse (1952:496) skärpte kravet om affärsmässighet och 

företrädet för svenska varor togs bort. Bland annat föreskrevs att 

sysselsättningssituationen inte fick inverka i myndigheternas beslut.12  

                                                 
10 SOU 2005:22, s. 179.  
11 Höök, R, Entreprenad Juridik, s.48. 
12 SOU 2001:31, s. 463 ff. 
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   Ett nytt betänkande togs fram genom SOU (1971:28), där angavs regler och riktlinjer 

för stat och kommun. I propositionen (1973:73) till offentlig upphandling angavs tre 

grundläggande principer för statlig upphandling, affärsmässighet, offentlighet och 

rättssäkerhet. Den viktigaste principen ansågs vara affärsmässigheten som byggde på 

antagandet att det anbud som är mest förmånligt i det enskilda fallet också är mest 

förmånligt samhällsekonomiskt. Propositionen framhävde vikten av konkurrens och att 

det i upphandlingsförfarandet skulle ingå moment av tävlan mellan olika leverantörer. 

Med anledning av propositionen (1973:73) beslutade riksdagen om en ny 

upphandlingsförordning (1973:600). I enlighet med propositionen angavs där endast 

huvudregler för upphandlingar medan RRV utfärdade kompletterande föreskrifter i ett 

kommunalt upphandlingsreglemente, där man gav allmänna råd och kommentarer till 

förordningen. Reglerna kom nu att även omfatta upphandling av tjänster. 13

   1986 kom en upphandlingsförordning som i huvudsak var en omredigering och 

modernisering av 1973 års kungörelse. Denna kom att gälla fram till den nuvarande lagen 

trädde i kraft 1 januari 1994, Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 14   I 

propositionen (1992/93:88) gavs förslag till nya regler för att motsvara de krav som ställt 

i och med EES-avtalet. Sverige har genom detta avtal åtagit sig att införa regler 

motsvarande EG: s regler om offentlig upphandling.15

 

EG-rätten har sedan lång tid tillbaka innehållit regler kring förfarandet om offentlig 

upphandling. Grunden till LOU är fyra förfarandedirektiven: 

• 93/36/EEG om upphandling av varor 

• 93/37/EEG om upphandling av byggentreprenader 

• 92/50/EEG om upphandling av tjänster 

• 93/38/EEG om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

telekommunikation. 

De tre första direktiven har genomgått en förändring 1997 genom ändringsdirektiv I 

(97/52/EG) och det sistnämnda ändrades 1998 genom ändringsdirektiv II (98/4/EG).16  

                                                 
13 SOU 2001:31, s. 463 ff.  
14 SOU 2005:22, s. 179 f.  
15 SOU 2001:31, s. 467. 
16 SOU 2005:22, s. 179 f.  
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   Inom EU råder en strävan om att uppnå fri rörlighet av varor och tjänster, och 

grundläggande i nuvarande lagstiftning är att offentlig upphandling ska medverka till att 

etablera den inre marknaden. 17  De fyra grundläggande principerna för den inre 

marknaden är:  

• Lika och rättvis behandling och icke-diskriminering 

• Ömsesidigt erkännande 

• Proportionalitet 

• Öppenhet och transparens 18 

Med första principen i samband med offentlig upphandling menas att alla anbudsgivare 

ska behandlas lika oavsett nationalitet. Det går inte att i anbudsunderlaget kräva en viss 

lokal anknytning eller ursprung för den vara eller tjänst som ska upphandlas. Principen 

om ömsesidigt erkännande har fastslagits av EG-domstolens praxis för etableringsfrihet 

och rätten att tillhandahålla tjänster. Med ömsesidigt erkännande menas att ett land måste 

godkänna varor och tjänster som motsvarar de varor och tjänster som godkänts av ett 

annat medlemsland. Tredje principen om proportionalitet betyder att det måste finnas ett 

samband mellan de varor eller tjänster som upphandlas och de krav som ställs, 

proportionerna mellan dessa måste vara rimliga. Sista principen om öppenhet och 

transparens föreskriver att det ska finnas en förutsägbarhet, möjlighet att kontrollera 

upphandlingen och se till att allt går rätt till.19

 

2.3 Ramavtalens betydelse för offentlig upphandling 

I grunden handlar offentlig upphandling om tilldelning av kontrakt, dessa omnämnds 

ibland som avtal och ibland som kontrakt. Ett upphandlingskontrakt är enligt EG-

direktiven ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor mellan en leverantör och en 

upphandlande enhet. Utöver partskonstellationen, leverantör och upphandlande enhet, 

kan således ett upphandlingskontrakt kännetecknas av ett skriftligt avtal med ekonomiska 

villkor.20   

                                                 
17 Slavicek, M, Mångfald och offentlig upphandling, s. 22f. 
18 Lann, F, Thorsell, J, En god affär – socialt ansvar i offentlig upphandling, s. 89. 
19 A.a. s. 89 f.  
20 Pedersen, K, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 110 f. 
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   Att ett upphandlingskontrakt ska vara skriftligt vållar i regel inga svårigheter. Bortsett 

från direktupphandling torde det vara synnerligen få fall där upphandling avslutats utan 

ett skriftligt kontrakt. Utan skriftlighet uppstår vissa problem då LOU bygger på att 

upphandlingen ska avslutas genom ingåendet av ett skriftligt kontrakt. Det kan t.ex. 

nämnas att en leverantörs möjlighet till överprövning upphör då ett upphandlingskontrakt 

tecknas. Om fallet skulle vara så att ett skriftligt avtal saknas vid upphandlingens avslut, 

ska man se till när avtalet är civilrättsligt ingånget genom parternas konkludenta 

handlande.21  

   Det andra kravet som ställs på ett ramavtal, om ekonomiska villkor, är enligt 

Europeiska kommissionen avsedd för en vid tolkning av begreppet. Enligt kommissionen 

omfattar begreppet alla former av ersättning som kan kvantifieras i pengar och som en 

upphandlande enhet åtar sig att betala till en leverantör.22

 

2.4 Nämnden för offentlig upphandling 

NOU, som är en särskild tillsynsmyndighet för offentlig upphandling, inrättades i 

samband med införandet av LOU 1994. Myndigheten består av ett kansli och en nämnd 

där kansliet har hand om den löpande verksamheten och kontakten med upphandlande 

enheter, organisationer och enskilda. Uppgifterna inom NOU är indelade i tre 

verksamhetsområden, tillsyn, utveckling samt information och rådgivning. Med tillsyn 

menas att nämnden ska verka för att upphandlingsreglerna följs, utvecklingsområdet 

innebär att den ska följa förändringarna från EU som främst sker genom nya direktiv. 

Nämnden ska även följa den allmänna utvecklingen och ha förslag på förändringar i 

LOU. Verksamheten med information och rådgivning består främst i att ge de 

upphandlande enheterna information om tillämpning av reglerna på området. Detta sker 

framför allt genom nyhetsbrevet NOUinfo som ges ut fyra gånger per år och information 

via telefonkontakt.23  

 

                                                 
21 Pedersen, K, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 111. 
22 A.a. s. 112 f.  
23 NOU, Effekter av lagen om offentlig upphandling, s. 16 f.  
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3. Aktuella regelverk vid offentlig upphandling 
 

3.1 Inledning 

I Sverige är det LOU som reglerar förfarandet kring offentlig upphandling. Där anges 

bland annat vilka som anses vara upphandlande enheter, hur ett förfrågningsunderlag ska 

utformas, vilka upphandlingsformer som finns, möjlighet till överprövning av ett beslut 

om upphandling och så vidare. Lagen är en bearbetning av de EG-direktiv som finns på 

området. Som komplement till LOU finns LIU, som syftar till att främja konkurrensen 

vid offentlig upphandling.  

 

3.2 Offentlig upphandling och EU 

Det finns inga särskilda regler kring offentlig upphandling i EG-fördraget utan Rådet har 

byggt upp ett regelverk genom direktiv.24 Dessa direktiv grundar sig på bestämmelserna 

om fri rörlighet för varor i artikel 28 och tjänster i artikel 49, icke-diskriminering i artikel 

28 och etableringsrätt i artikel 43. Det finns även ett antal principer som kan åberopas, 

dessa är principerna om likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet och 

proportionalitet samt ömsesidigt erkännande.25  

   På upphandlingar under lagens tröskelvärden26 är EG-direktiven inte tillämpliga.27 EG-

rätten är dock tillämplig även på upphandlingar som är undantagna från tillämpning eller 

inte reglerade i direktiven. Exempel på detta är det flertal artiklar som måste beaktas till 

exempel om förbud mot konkurrensbegränsande avtal, om frihet att tillhandahålla tjänster 

och om förbud mot nationell diskriminering. Dessa gäller vid offentlig upphandling 

oavsett upphandlingens värde.28

    

                                                 
24 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 297 f. 
25 SOU 2005:22, s. 189. 
26 Gränser för de olika tröskelvärdena vid offentlig upphandling finns i bilaga 1. 
27 Forsberg, N, Offentlig upphandling i praktiken, s. 13. 
28 A.a. s. 167 f. 
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3.2.1 De nya EG-direktiven 

Den 31 mars år 2004 antog EG direktiv 2004/17 om samordning av förfarandena vid 

upphandling på områdena vatten, energi, transport och posttjänster, även kallat 

försörjningsdirektivet, och direktiv 2004/18 om samordning av förfarandena vid 

upphandling av byggentreprenad, varor och tjänster. Det senare direktivet kallas även för 

det klassiska direktivet genom att det är gällande för den så kallade klassiska sektorn 

bestående av stat, kommun, landsting, en del statliga och kommunala bolag med flera. 

Dessa två direktiv är en sammanställning och modernisering av de fyra föregående 

upphandlingsdirektiven som tillkommit mellan 1971 och 1992. Direktiven trädde i kraft 

30 april år 2004 och skulle ha varit implementerade i svensk rätt senast 31 januari år 

2006. Avsikten med dessa två nya direktiv var att göra regelverket enklare att överblicka 

och därigenom förenkla den praktiska tillämpningen samt att modernisera reglerna.29  

     

3.3 Lagen om offentlig upphandling 

De EG-rättsliga reglerna på området offentlig upphandling är endast tillämpliga på 

upphandlingar över tröskelvärdena, Sverige har valt att även innefatta upphandling under 

dessa värden i LOU. Inom WTO finns en speciell överenskommelse om offentlig 

upphandling, GPA, som i huvudsak industriländerna anslutit sig till.  

   Offentlig upphandling delas in i två sektorer, dels den klassiska sektorn och dels 

försörjningssektorn. Den förstnämnda omfattas av kap. 2, 3 och 5 i LOU, den senare 

behandlas vidare i kap. 5. Med försörjningssektorn menas upphandlingar som sker i syfte 

att försäkra samhällets vatten-, energi- och transportförsörjning samt telekommunikation. 

Upphandlingar inom försörjningssektorn är därmed de som omfattar samhällets 

infrastruktur. Orsaken till att lagen delar in upphandlingen i dessa områden är att EG-

direktiven som ligger till grund för lagen från början inte omfattade 

försörjningssektorn.30   

 

                                                 
29 Hane J, De nya upphandlingsdirektiven ,Europarättslig tidskrift 2005:1, s. 61 f. 
30 Norberg, L, Israelsson, M, Israelsson, B, Offentlig upphandling – en outnyttjad miljardmarknad, s. 13. 
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3.3.1 Upphandlande enheter 

Det upp till varje myndighet eller motsvarande organ att själva göra bedömningen om de 

är att uppfattas som upphandlande enheter och därmed ska underställas reglerna i LOU.31 

Begreppet upphandlande enhet omfattas främst av stat, kommuner, landsting, kyrka och 

andra myndigheter. En upphandlande enhet kan således avse vad som brukar omfattas av 

den offentliga sektorn. Men i 1 kap. 6 § LOU har begreppets utvidgas och innefattar även 

bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som inrättats i syfte att täcka det allmänna 

intressets behov, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell 

karaktär. En viss skillnad görs dock angående bolags möjlighet att verka som 

upphandlande enhet beroende på om upphandlingen sker inom den klassiska sektorn eller 

försörjningssektorn. Inom försörjningssektorn kan även privatägda företag anses som 

upphandlande enhet.32  

 

3.3.2 Upphandlingsformer 

Det finns sex stycken olika upphandlingsformer och vilken form som ska användas är 

beroende av upphandlingens värde. Anledningen till att det är viktigt att observera dessa 

skillnader är på grund av att reglerna för upphandlingen skiljer sig åt beroende på vilken 

form som används.  

   När det gäller upphandling av tjänster har lagen delat in dessa i A- och B-tjänster33 

Upphandling av A-tjänster över tröskelvärdet medför betydligt högre formkrav bland 

annat vad det gäller kravet på annonsering. Vissa tjänster är helt undantagna från lagens 

bestämmelser, till exempel hyresavtal avseende fastigheter och telefonitjänster.34   

 

                                                 
31 Hellgren, L, Offentlig upphandling – en affärsmöjlighet, s. 21. 
32 Norberg, L, Israelsson, M, Israelsson, B, Offentlig upphandling – en outnyttjad miljardmarknad, s. 12 f. 
33 En fullständig beteckning av uppdelningen i A- och B-tjänster finns i bilagan till LOU. Bland A-tjänster 
finns underhåll av motorfordon och maskiner, datatjänster, redovisning, marknadsundersökningar, 
reklamtjänster, fastighetsförvaltning, med mera. Bland B-tjänster finns säkerhets- och bevakningstjänster, 
utbildning, hälso- och sjukvård med mera. 
34 NOU, Effekter av lagen om offentligupphandling, s. 12. 
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3.3.2.1 Förenklad upphandling 

Förenklad upphandling är en av de former som används på upphandlingar under 

tröskelvärdet och regleras i 6 kap. LOU. Alla leverantörer har rätt att delta och ska då 

lämna skriftligt anbud. Upphandlande enheten kan förhandla med en eller flera 

anbudsgivare. 35   

 

3.3.2.2 Urvalsupphandling 

Även denna upphandlingsform är reglerad i 6 kap. LOU och tillämpas därmed på 

upphandlingar under tröskelvärdet. Alla leverantörer har rätt till att ansöka om att lämna 

anbud. För övrigt är det den upphandlande enheten som inbjuder vissa leverantörer att 

lämna anbud genom annons eller skrivelse.36 Den upphandlande enheten måste vända sig 

till så många leverantörer som behövs för att tillräcklig konkurrens ska kunna uppnås. 37

 

3.3.2.3 Direktupphandling  

Denna upphandlingsform får endast användas då upphandlingens värde är lågt eller om 

det synnerligt brådskande skäl som inte kunnat förutses och inte heller beror på den 

upphandlande enheten.38 Det finns inte reglerna kring direktupphandling något krav på 

anbud.39

 

3.3.2.4 Öppen upphandling   

Tillämpas på upphandling av varor, byggentreprenader och så kallade A-tjänster över 

tröskelvärdet. Alla leverantörer är tillåtna att lämna anbud och huvudregeln är att anbud 

infodras genom annons och anbuden prövas och antas utan att förhandlingar med 

anbudsgivaren förekommer. 40  

                                                 
35 NOU, Effekter av lagen om offentlig upphandling, s. 15 
36 SOU, 2005:22,  s. 184. 
37 Norberg, L, Israelsson, M, Israelsson, B, Offentlig upphandling – en outnyttjad miljardmarknad, s. 54. 
38 A.a. s. 53. 
39 Hellgren, L, Offentlig upphandling – en affärsidé, s. 46 
40 SOU, 2005:22,  s. 183. 
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3.3.2.5 Selektiv upphandling 

Liksom i öppen upphandling så tillämpas även denna form på varor, byggentreprenader 

och A-tjänster över tröskelvärdet. Den upphandlande enheten inbjuder vissa leverantörer 

att lämna anbud och även här antas anbud utan förhandlingar. Annonsering om 

förutsättningar för anbudsgivare är obligatoriskt enligt LOU, där får även anges hur 

många leverantörer som ska bjudas in.41

 

3.3.2.6 Förhandlande upphandling 

Denna form består av ett förfarande indelat i två steg. Upphandlande enhet inbjuder vissa 

leverantörer att lämna anbud och kan sedan ta upp en förhandling med en eller flera av 

dem. Liksom i selektiv upphandling ska upphandlande enhet ge information om 

förutsättningarna i annonsen till leverantörerna.42   

    När det gäller tillämpning av denna upphandlingsform på varor, byggentreprenader 

och A-tjänster över tröskelvärdet, finns vissa begränsningar. Förhandlande upphandling 

får då användas endast om: 

• Anbud som lämnats vid öppen eller selektiv upphandling inte motsvarar de krav 

på föremålet för upphandlingen som ställts upp i förfrågningsunderlaget. 

• Det vid öppen eller selektiv upphandling inte lämnats några anbud eller inte 

lämnats några lämpliga anbud och en rapport lämnats till EG-kommissionen på 

dess begäran.  

Inom försörjningssektorn finns dock inte motsvarande begränsningar för att använda 

förhandlande upphandling.43

 

3.4 LIU 

Lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 

upphandling uppkom då det ansågs finnas ett behov av att främja konkurrensen vid 

anbudstävling i offentlig upphandling och att skapa förtroende hos leverantörerna. 

                                                 
41 SOU, 2005:22, s. 184. 
42 Norberg, L, Israelsson, M, Israelsson, B, Offentlig upphandling – en outnyttjad miljardmarknad, s 56. 
43 SOU 2005:22, s. 184. 
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Reglerna är inte en följd av något EG-direktiv men lagen motiveras av de 

effektivitetsförluster med mera som kan uppstå genom att konkurrenstrycket sjunker som 

resultat av otillbörligt beteende. Ett beteende är otillbörligt då det påtagligen snedvrider 

förutsättningarna för konkurrens, genom att till exempel rikta ett anbud till specifik 

leverantör, ofullständigt förfrågningsunderlag så att tidigare leverantör gynnas och så 

vidare. Det kan därmed sägas att otillbörligt beteende är sådant beteende som strider mot 

huvudregeln om affärsmässighet.44   

   Enligt 1 § LIU är reglerna tillämpliga på offentlig upphandling som omfattas av LOU. 

Enligt 2 § gäller den för upphandlande enheter enligt LOU med undantag för 

upphandlande enheter inom försörjningssektorn. 3 § 1 st. ger marknadsdomstolen rätt att 

efter ansökan förbjuda upphandlande enhet att vid upphandling tillämpa ett beteende som 

vid en bedömning är att anse som otillbörligt beteende på grund av att ett företag 

diskrimineras eller genom att beteendet snedvrider förutsättningarna för konkurrens. 

Dock anges i 3 § 2 st. att ett förbud endast får meddelas då den upphandlande enheten 

tidigare tillämpat beteendet eller om finns särskild anledning att tro att enheten kommer 

att upprepa detta beteende. Ansökan om förbud får enligt 6 § först och främst sökas av 

konkurrensverket eller, om verket i vissa fall beslutar sig för att inte göra ansökan, av en 

sammanslutning av konsumenter, löntagare eller av ett företag som berörs av beteendet.45    

                                                 
44 Hellgren, L, Offentlig upphandling – En affärsmöjlighet, s. 19. 
45 Pedersen, K, Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling, s. 146. 
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4. Centrala principer för offentlig upphandling 
 

4.1 Inledning 

Inom EG-rätten finns en rad olika grundläggande principer och genom Sveriges inträde i 

EU gjordes ett åtagande att följa dessa. För att få en bättre kännedom om det svenska 

regelverket kring offentlig upphandling krävs en genomgång av de olika principer som 

ligger till grund för LOU. Som huvudregel ska offentlig upphandling ske öppet och utan 

särbehandling samt affärsmässigt och i konkurrens. Affärsmässigheten uttrycks genom 

kravet på att grunden för antagande av anbud antingen ska vara det mest ekonomiskt 

fördelaktiga eller det anbud med lägsta pris.46 Det har i förarbeten och doktrin diskuterats 

om det är möjligt att ta social hänsyn genom affärsmässighetsbegreppet. EG-

kommissionen har i ett tolkningsmeddelande47 konstaterat att social hänsyn får tas så 

länge de inte strider mot någon av de EG-rättsliga principerna. Ett sätt att ta social hänsyn 

kan vara att införa en antidiskrimineringsklausul i upphandlingskontraktet. 

 

4.2 EG-rättens företräde 

Enligt EG-domstolens praxis har EG-rätten företräde framför nationella regler. 

Medlemsstaterna har upprättat en gemenskap med befogenheter som härrör från en 

överföring av enskilda staters uppgifter till gemenskapen. De har alltså inskränkt sina 

suveräna rättigheter på vissa områden och skapat ett tillämpligt regelverk. En nationell 

regel kan inte få företräde framför EG-rätten beroende på att gemenskapsrätten utgör en 

del av varje stats nationella rättsordning. En nationell regel kan alltså inte strida mot det 

rättsliga system som alla stater beslutat om tillsammans för det riskerar att leda till 

särbehandling och äventyrar fördragsmålen. Det räcker inte med att ge EG-rätten 

företräde vid nationell domstol utan redan på myndighetsnivå måste den iakttas fullt ut.48

                                                 
46 SOU 2001:31, s. 82. 
47 KOM (2001) 566 (slutlig). 
48 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, s. 111 ff. 
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   Principen om direkt effekt 49  ska ge ökat rättsskydd för enskilda individer. 

Bestämmelser med direkt effekt ska vara precisa, ovillkorliga, kompletta och klara 

förpliktelser. Det finns både horisontell direkt effekt, dvs. en enskild kan göra gällande 

mot annan enskild, och vertikal direkt effekt som betyder att en enskild kan göra gällande 

bestämmelsen mot staten. Eftersom de flesta EG-bestämmelser rör förhållandet mellan 

stat och enskilda är vertikal direkt effekt den vanligaste.50     

   Förordningar har enligt artikel 249 i EG-fördraget allmän giltighet, de är bindande och 

direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Dessa har direkt effekt. I samma artikel står att 

direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på de resultat som ska uppnås 

men staterna får själva bestämma genomförandet. Direktiven har enbart direkt effekt om 

de inte implementerats alls, om det skett felaktigt eller inte inom utsatt tid. 51  

 

4.2.1 Principer inom EG-rätten 
EG-domstolen har formulerat en rad allmänna rättsprinciper för att fylla ut luckor i 

fördragsreglerna och skapa en fungerande europeisk rättsordning. Dessa principer är 

viktiga för tolkning och tillämpning av gemenskapsrätten, de åberopas ofta och är en 

källa för gällande rätt. De innehåller de grundläggande värderingar som ska genomsyra 

gemenskapsrätten och är bindande för medlemsstaterna på de områden där EG-rätten har 

företräde. Principerna kan användas både som utfyllnad av skriven lag och vid tolkning 

av rättsregler. De intar många gånger en överordnad position i förhållande till andra 

rättskällor. Detta genom att de betraktas som tvingande och kan hänföras till primärrätt.52  

 

4.3 Affärsmässighet i enlighet med gemenskapsrätten 

Gemenskapsrätten innehåller vissa grundläggande krav som måste uppfyllas. I samband 

med offentlig upphandling gäller iakttagandet av de fyra friheterna det vill säga rätten till 

fri rörlighet mellan medlemsländerna av personer, varor, tjänster och kapital. Till detta 

                                                 
49 Ger upphov till individuella rättigheter och skyldigheter som kan göras gällande av enskilda inför 
nationella domstolar och myndigheter. 
50 Hettne, J, Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod, s. 96. 
51 Bernitz, U, Europarättens grunder, s 87 ff. 
52 Bernitz, U, Sverige och Europarätten, s. 38 ff. 
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följer principerna om likabehandling och icke-diskriminering, öppenhet, förutsägbarhet, 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Att offentlig upphandling ska ske på 

marknadens villkor och att det är marknaden som ska ge de billigaste och bästa villkoren 

är ett av det viktigaste inslaget i EG:s reglering på området.53   

 

4.3.1 Krav på likabehandling och icke-diskriminering  

Enligt art. 12 i EG-fördraget innebär att anbudsgivare inte får diskrimineras på grund av 

nationalitet. Upphandlande enhet får vidare inte i förfrågningsunderlaget ställa krav som 

endast ett visst lands företag känner till eller kan utföra.54   

Utöver de uttryckliga bestämmelser som finns i fördragen har EG-domstolen slagit fast 

att det gäller en allmän likabehandlingsprincip. Denna är tillämplig på all upphandling, 

såväl över som under tröskelvärdena, och innebär att alla leverantörer ska ges lika 

förutsättningar att delta i en upphandling. Lika förutsättningar ges genom att den 

upphandlande enheten ser till att lika information lämnas till alla leverantörer och denna 

information ska vara tillgänglig för alla samtidigt.55  

   Det objektivitetskrav som finns i 1 kap. 4 § LOU anses uppfylla de krav som EG-

rätten ställer på likabehandling och icke-diskriminering. Även de regler, angående förbud 

mot att rikta kravspecifikationen så att de passar en viss leverantör, i 1 kap. 16 § och 6 

kap. 3 § LOU kan anses som ett uttryck för likabehandlingsprincipen.56

 

4.3.2 Krav på förutsägbarhet och öppenhet 

Med detta krav har den upphandlande enheten en skyldighet att lämna information om 

upphandlingar och det praktiska tillvägagångssättet vid dessa. Denna information är 

viktig att leverantören får tillgång till så att de i förväg kan få kännedom om 

förutsättningarna för upphandlingen.57   

                                                 
53 SOU 2001:31, s. 81 f.   
54 A.bet. s. 83. 
55 A.bet. s. 83. 
56 A.bet. s. 471 f.  
57 A.bet. s. 83. 
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   Det är viktigt att förfrågningsunderlaget är fullständigt och den upphandlande enheten 

bör noggrant planera och formulera underlaget. Det bör bestå av följande delar: 

• kravspecifikation 

• kommersiella villkor 

• administrativa bestämmelser om vad som gäller för att exempelvis lämna anbud 

• utvärderingskriterier 

• vid öppen eller selektiv upphandling ska det finnas med vilka kvalifikationskrav 

som ställs på leverantören.58 

   Utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlaget ska, om möjligt, vara rangordnade och 

denna betygsätting av kriterierna ska så långt som möjligt framgå för leverantörerna. 

Enligt NOU ska bestämmelserna utläsas restriktivt och endast i de fall då en rangordning 

inte går att genomföras får de uteslutas. Att en rangordning av kriterierna måste ha gjorts 

innan en jämförelse av anbuden ska ske är enligt NOU ett viktigt inslag för att möjliggöra 

en rättvis jämförelse av anbuden.59

   I huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap 4 § LOU finns ingen bestämmelse som 

reglerar kravet på förutsägbarhet och öppenhet.60  

    

4.3.3 Kravet om ömsesidigt erkännande 

Enligt denna princip ska intyg, certifikat, betyg och annan dokumenterad behörighet som 

utfärdats av ett medlemslands myndighet också gälla i upphandlingsärenden hos 

myndigheter i övriga medlemsstater. 61

   Kravet om ömsesidigt erkännande inryms inte i 1 kap 4 § LOU utan denna princip 

kommer i uttryck i 1 kap 18 § LOU och tillskriver att en leverantör som är registrerad i 

ett EES-lands officiella förteckning över godkända leverantörer ska anses uppfylla de 

krav som kan ställas enligt 1 kap 17 § fösta stycket 1-3 LOU.62  

 

                                                 
58 Nilson, J-E, Den svåra beställarrollen, s. 54. 
59 SOU 2001:31, s. 84. 
60 A.bet. s. 473. 
61 A.bet. s. 85. 
62 A.bet. s. 85, se även A.bet. s. 473.  
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4.3.4 Krav om proportionalitet 

Med proportionalitet menas att det inte får ställas högre krav på en leverantör eller 

leverans än vad som är ändamålsenligt med den aktuella upphandlingen. Kravet som 

ställs ska stå i proportionalitet med det behov som ska täckas. En leverantör kan därmed 

inte uteslutas från den aktuella upphandlingen på grund av ett krav som inte som inte är 

relevant eller rimligen inte av väsentlig betydelse för upphandlingen. Principen har 

kommit till uttryck i 1 kap. 16 c § LOU.63  

I stort sett täcker kravet på affärsmässighet även kravet om proportionalitet genom att 

upphandlingen ska genomföras strikt företagsekonomiskt.64   

 

4.4 Affärsmässighet enligt LOU 

Huvudregeln om affärsmässighet tas upp i 1 kap 4 § LOU och lyder: 

 
 ”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt 

genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökare och anbud skall behandlas utan 

ovidkommande hänsyn.”  

 

Paragrafen kompletteras vidare främst genom bestämmelserna i 1 kap. 17-18 §§ samt 1 

kap. 22 § och 6 kap. 12 § LOU. Enligt bestämmelserna i 1 kap. 17 § LOU finns 

möjligheten att ställa vissa krav på leverantören såsom exempelvis deras ekonomiska 

ställning, deras kapacitet och deras uppförande i fråga om yrkesutövningen. Några större 

krav än vad som anges i lagen får inte ställas. 1 kap 18 § LOU anger på vilka sätt en 

leverantör kan intyga att han uppfyller de ställda krav. I 1 kap. 22 § LOU anges de 

grundläggande kraven på hur prövning av anbud ska gå till och vilket anbud som får 

antas. Bestämmelser angående prövning av anbud vid förenklad upphandling finner man i 

6 kap. 12 § LOU.65   

   Affärsmässighetsbegreppet finns inte vidare definierat i LOU och förkommer heller 

inte i EG-direktiven. Det som direktiven föreskriver är en likabehandling mellan 

                                                 
63 SOU 2001:31 s. 85, se även A.bet. s. 473 f.  
64 A.bet. s. 474.  
65 A.bet. s. 78 f. 
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leverantörerna, de anger inte uttryckligen att upphandlande enheter ska göra goda 

affärer.66   

   Vid införlivandet av LOU utvecklades innebörden av affärsmässighetsbegreppet och 

bestämmelserna i 1 kap. 4 § LOU i förarbetena67 till lagen. Där menas att avsikten med 

LOU är att ha regler som ligger så nära de EG-rättsliga reglerna som möjligt. Detta för att 

de svenska reglerna inte ska innebära strängare krav än vad som föreskrivs i EU-rätten.68 

Ett av de viktigaste inslagen i EG:s reglering av offentlig upphandling är att den ska ske 

på marknadens villkor, det är marknaden som kan ge de bästa och billigaste alternativen. 

I förarbetet till LOU menas att kravet om konkurrens på marknadens villkor uppnås 

genom kravet på internationell annonsering, 1 kap. 8 § LOU. Därigenom åstadkoms den 

konkurrens som upphandlande enheten är ålagd att utnyttja i huvudregeln om 

affärsmässighet. Att upphandlingen ska ske ”utan ovidkommande mening” betyder att det 

ska finnas en objektivitet i bedömningen av anbud och upphandlingen ska genomföras så 

att det inte uppkommer en snedvriden konkurrens. Begreppet innefattar därmed EG-

rättens princip om icke-diskriminering.69      

   Ser man till affärsmässighetsbegreppet kan detta ha olika betydelse beroende på 

sammanhanget och vem som gör bedömningen av det. En vanlig uppfattning är att det 

privata näringslivets sätt att köpa varor och tjänster ska vara vägledande i fråga om 

tolkning av begreppet. Problemet med detta synsätt är att den offentliga sektorns 

verksamhet styrs av regler som är en produkt av socialpolitiska och andra samhällssociala 

mål och saknar de företagsekonomiska målsättningar som förekommer inom det privata 

näringslivet.70   

   En traditionell tolkning av affärsmässighetsbegreppet i kombination med begreppet om 

”ovidkommande hänsyn” har ansetts förhindra den upphandlande enheten att använda 

upphandlingen som ett instrument för att uppnå långsiktiga, ekonomiska, sociala, arbets- 

och miljöpolitiska mål.71  

                                                 
66 SOU 2001:31, s. 69. 
67 Prop. 1992/93:88. 
68 A.prop. s. 59 f. 
69 SOU 2001:31, s. 86. 
70 A.bet. s. 70. 
71 A.bet. s. 70. 
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   Enligt Michael Slavicek, chefsjurist på NOU, införlivades begreppet affärsmässighet 

från början för att tydliggöra att man inte skulle ta industri- sysselsättnings- eller 

försörjningspolitisk hänsyn utan endast se till den enskilda upphandlingens värde. 72  

Synen på socialt hänsynstagande har dock blivit föremål för diskussion bland annat i 

olika förarbeten till LOU.    

   I propositionen 2001/02:142 anförde regeringen följande angående huvudregeln om 

affärsmässighet:  
 

”Grundregeln i lagen om offentlig upphandling, att upphandlingen skall ske affärsmässigt, i 

konkurrens och utan ovidkommande hänsyn innehåller inte strängare krav på hur en upphandling 

skall genomföras än vad som följer av EG-rätten. Det är således möjligt att vid offentlig 

upphandling ta sociala och arbetsmarknadspolitiska hänsyn samt miljöhänsyn i den utsträckning det 

är möjligt enligt det EG-rättsliga regelverket.”73       

 

4.5 Social hänsyn vid offentlig upphandling 

Historisk sett har gemenskapsrätten grundat sig på ekonomiska hänsyn men i 

Amsterdamfördraget lades grunden för en tydligare inriktning på bland annat 

socialpolitik och arbetsrätt. Genom fördraget har de sociala målsättningarna fått en ökad 

tyngd i de övergripande målsättningsbestämmelserna. Det anges i artikel 2 i EG-fördraget 

att bland annat en hög nivå i fråga om sysselsättning, socialt skydd, jämställdhet mellan 

män och kvinnor samt en höjd levnadsstandard och livskvalitet är målsättningen för 

unionen.74  

   I ett tolkningsmeddelande 75   från kommissionen menar de att ”social hänsyn” ska 

förstås i en mycket vid bemärkelse. Det omfattar såväl de grundläggande rättigheterna 

såsom principerna om likabehandling och icke-diskriminering, som nationell lagstiftning 

samt tillämpliga EG-direktiv på det sociala området. ”Social hänsyn” omfattar vidare 

preferensklausuler som exempelvis integrering av missgynnade personer eller personer 

                                                 
72 Slavicek, M, Mångfald och offentlig upphandling, s. 27. 
73 Prop. 2001/02:142, s. 35. 
74 A.prop. s. 20 f.  
75 KOM(2001) 566 (slutlig). 
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som slagits ut från arbetsmarknaden samt positiv särbehandling, speciellt i samband med 

bekämpning av arbetslöshet.76

   I grönboken om offentlig upphandling77 menar kommissionen att upphandlande enhet 

kan genomföra olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder, då offentliga inköp i 

själva verket kan vara ett viktigt sätt att påverka ekonomiska aktörers agerande. Som 

exempel på sådana åtgärder anges juridiska skyldigheter i fråga om anställningsskydd 

och anställningsvillkor och även så kallade positiva åtgärder. Med positiva åtgärder 

menas att offentlig upphandling använd som ett medel att uppnå ett eftersträvat mål.78

Upphandlande enhet har själva friheten att specificera krav på det som ska upphandlas 

under förutsättning att kraven inte på ett otillbörligt sätt styr mot en viss leverantör eller 

produkt.79  

   En upphandling skulle kunna delas in i tre delar: Kvalificeringsfasen, utvärderingsfasen 

och kontraktsskrivningen. Kvalificeringsfasen kan vidare delas in i ytterligare två 

moment: Uteslutningskriterier och kvalifikationskriterier. Det första kriteriet gör det 

möjligt för upphandlande enhet att utesluta viss leverantör om denna är dömd för brott i 

yrkesutövningen och att domen vunnit laga kraft. Det gäller även om leverantören gjort 

sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning och den upphandlande enheten kan påvisa 

detta. Detta regleras i 1 kap 17 § LOU och även i 6 kap 9 § LOU avseende upphandling 

under tröskelvärdet. Kommissionen berör detta i grönboken och menar att möjligheten till 

uteslutning av leverantör även gäller då brottet, eller det allvarliga felet, leder till en 

överträdelse av lagstiftningen som syftar till att främja arbetsmarknads- och 

socialpolitiska mål. Med kvalifikationskriterier menas sådana kriterier som upphandlande 

enhet uppställer på leverantören och som denne ska uppfylla för att få utföra leveransen. 

När det gäller upphandling över tröskelvärdena inom den klassiska sektorn ska 

kvalifikationskraven var ställda till en leverantörs tekniska förmåga och kapacitet eller 

finansiella eller ekonomiska ställning. De ekonomiska eller tekniska krav som ställs på 

leverantören måste ställas i relation till det som ska upphandlas. Enligt kommissionen 

kan inte sociala eller arbetsmarknadspolitiska hänsyn tas när det gäller uteslutning av 

                                                 
76 Prop. 2001/02:142, s. 21 f.  
77 KOM (1996) 583 (slutlig).  
78 SOU 2001:31, s. 128. 
79A.bet. s. 124 ff. 

 26



leverantörer grundat på deras ekonomiska, finansiella eller tekniska förmåga. Vid 

upphandling inom försörjningssektorn finns en bestämmelse i 4 kap. 22a § LOU som 

anger att upphandlande enhet, vid selektiv och förhandlande upphandling, kan välja ut 

leverantörer enligt objektiva kriterier och regler som ska hållas tillgängliga för 

leverantörerna.80  

   Vid utvärderingen av ett anbud ska den upphandlande enheten, enligt 1 kap. 22 § LOU, 

anta antingen: 

1. det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga, eller 

2. det anbud som har lägsta anbudspris. 

Vid bedömningen av vilket anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt ska hänsyn tas till 

omständigheter såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska funktionella och 

tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med mera. Enheten ska om 

möjligt ange vilket kriterium den tillmäter störst vikt. Utvärderingskriterierna avser, till 

skillnad från uteslutnings- och kvalifikationskriterierna, endast anbudet och inte 

anbudsgivaren.81  

   Kommissionen kom, i tolkningsmeddelandet82, vidare fram till att social hänsyn som 

ett kriterium vid utvärderingen av anbud kan användas vid fastställandet av det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i de fall då sådan hänsyn medför en ekonomisk 

fördel för den upphandlande enheten.83

   EG-domstolen utvecklade begreppet ”tillkommande kriterium” som visar på i vilka fall 

det är möjligt att ta social hänsyn. Ett sådant kriterium kan användas på det sociala 

området om det överensstämmer med EG-rätten och när två eller fler likvärdiga anbud 

ska vägas mot varandra. Kriteriet måste anges i annonsen till upphandlingen.84  

   Enligt kommissionen är det möjligt att under avtalstiden ställa krav av social karaktär, 

dessa villkor äger rum utanför själva upphandlingsförfarandet.85   

   Sociala mål kan användas i kontraktsvillkoren under förutsättning att de 

överensstämmer med EG-rätten och inte direkt eller indirekt är diskriminerande mot 

                                                 
80 SOU 2001:31, s. 124 ff. 
81 A.bet. s. 124 ff. 
82 KOM (2001) 566 (slutlig). 
83 SOU 2001:31, s. 124 ff. 
84 Prop. 2001/02:142, s.22. 
85 SOU 2001:31 s 136 
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någon anbudsgivare från annan medlemsstat. Med hänsyn till kravet på öppenhet ska 

villkoren framgå i meddelandet om upphandlingen så att alla anbudssökare eller 

anbudsgivare känner till dem. Kommissionen har angett några exempel på när 

upphandlande enhet har möjlighet att ställa kontraktsvillkor av social karaktär: 

• Krav på att anbudsgivaren i samband med kontraktets utförande ska anställa 

arbetslösa, särskilt långtidsarbetslösa, eller anordna utbildning för arbetslösa eller 

ungdomar. 

• Krav på att anbudsgivaren vid kontraktets utförande ska vidta åtgärder för att 

främja jämlikhet mellan könen eller mångfald i fråga om ras och etniskt 

ursprung. 

•  Krav på att anbudsgivaren vid kontraktets utförande följer bestämmelserna i 

ILO:s grundläggande konventioner i det fall dessa inte redan genomförts i den 

nationella lagstiftningen.  

• Krav på att anbudsgivaren för utförandet av kontrakten anställer ett större antal 

personer med funktionshinder än vad som krävs enligt den nationella 

lagstiftningen i den medlemsstat där kontraktet fullgörs eller i uppdragstagarens 

medlemsstat.86  

De tillkommande kontraktsvillkoren är framåtsyftande medan kvalifikationskriterierna 

ser bakåt och avser historiskt verifierbara förhållanden. Dessa avtalsvillkor får inte vara 

en del av anbudstävlingen som anbudsgivarna konkurrerar om. 87  Kommissionen 

framhåller dock att kontraktsvillkor i varuupphandling är svårare att tillämpa. Sådana 

klausuler som innebär förändring av organisationen, strukturen eller förändring i policyn 

inom ett företag från annan medlemsstat kan vara diskriminerande eller medföra 

oberättigat handelshinder.88  

  

                                                 
86 Prop. 2001/02:142, s. 22. 
87 SOU 2001:31, s. 137. 
88 Prop. 2001/02:142, s. 22. 
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4.5.1 Beentjes-målet C-31/8789

EG-domstolen lämnade ett förhandsbesked, i Beentjes-målet, med anledning av en 

förfrågan av en nederländsk domstol.  

Målet var mellan parterna, Gebroeders Beentjes BV och Nederländerna och rörde ett 

beslut att tilldela ett upphandlingskontrakt i en byggentreprenad. Beentjes var den 

leverantör som lämnat lägsta anbud men trots detta gavs kontraktet till en annan 

anbudsgivare. Den upphandlande enheten angav bland annat, som skäl till varför de valt 

annan anbudsgivare, att Beentjes inte kunde anställa långtidsarbetslösa. Beentjes 

ifrågasatte detta beslut och påpekade att det, enligt byggdirektivet, inte är tillåtet för 

upphandlande enhet att ta sådan hänsyn.90      

   I förhandsbeskedet konstaterade EG-domstolen att det var tillåtet att, under vissa 

förutsättningar, ställa krav på att arbetet skulle utföras av en viss andel långtidsarbetslösa 

eller funktionshindrade. En förutsättning för sådana krav är dock att det inte direkt eller 

indirekt är diskriminerande för anbudsgivare från andra medlemsländer. Ett sådant villkor 

måste enligt EG-domstolen vara förenligt med bestämmelserna om etableringsrätten och 

rätten till fri rörlighet av tjänster. Vidare hävdade EG-domstolen att ett villkor skulle 

kunna utgöra ett brott mot diskriminering på grund av nationallitet om det skulle innebära 

att endast leverantörer från det egna landet har möjlighet att uppfylla kravet.91  

   En förutsättning för upphandlande enhet att ställa villkor såsom i detta fall är att de 

anges i förfrågningsunderlaget så att leverantörerna kan få kännedom om dem.   

 

4.5.1.1 Tolkningar av Beentjes-målet 

Beentjes-domen har länge diskuterats om den innebar att ett arbetsmarknadspolitiskt 

krav, såsom i målet, endast fick ställas som ett tillkommande kontraktsvillkor och därmed 

inte kunde användas som ett utvärderingskriterium.92  

   I ett avgjort mål, gällande upphandling och utförande av skolbyggnader i Frankrike93, 

konstaterade EG-domstolen att det i tilldelningen av upphandlingskontrakt var möjligt att 
                                                 
89 Då det inte gått att få tag på målet i fulltext, varken genom Rättsbanken eller EG:s rättsfallssamling, utgår 
vi från de skrivna källorna som behandlar målets innehåll.   
90 SOU 2001:31, s. 134 f. 
91 Prop. 2001/02:142, s. 23. 
92 SOU 2001:31, s. 135. 
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ställa ett villkor som var anknutet till en lokal åtgärd för att bekämpa arbetslösheten. EG-

domstolen refererade till Beentjes-målet och konstaterade att villkoret att anställa 

långtidsarbetslösa, i det fallet, hade utgjort grund till att förkasta ett anbud och att det 

därmed utgjort ett utvärderingskriterium.94  

   Professor Niklas Bruun fick till uppdrag av upphandlingskommittén att utarbeta en 

expertutredning om social hänsyn vid offentlig upphandling. I utredningen tolkar han 

EG-domstolens dom angående utförandet av skolbyggnader i Frankrike och dess 

hänvisning till Beentjes-målet. Bruun menar att utslaget i det aktuella målet ger 

upphandlande enhet möjlighet att ta social hänsyn även i tilldelningsfasen av ett 

upphandlingskontrakt. Han menar vidare att genom domen har kommissionens 

tolkningslinje om att sysselsättningshänsyn endast kunde utgöra ett kontraktsvillkor och 

inte ett utvärderingskriterium helt förkastats. 95  Med sin expertutredning har Bruun 

således dragit slutsatsen att domen innebär en ökad möjlighet att ta sociala och 

arbetsmarknadspolitiska hänsyn i utvärderingsfasen.96   

 

4.6 Antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling 

 

4.6.1 Rättslig bakgrund 

En möjlighet till att ta social hänsyn är användningen av antidiskrimineringsklausuler i 

upphandlingskontrakt och regeringen anger i proposition (2001/02:142) att det är viktigt 

att de upphandlande enheterna använder sig av dessa.97

   I SOU (1997:174) föreslog diskrimineringsutredningen en möjlighet att ta hänsyn till 

antidiskriminering vid offentlig upphandling. Förslaget gick ut på att så länge det inte 

finns några rättsliga hinder ska statliga myndigheter i så stor utsträckning som möjligt ta 

in så kallade antidiskrimineringsklausuler i sina avtal med leverantörer.98  

                                                                                                                                                 
93 Mål C-225/98, Kommissionen mot Frankrike, se nedan punkt 6.3.2. 
94 Prop. 2001/02:142 s. 23. 
95 SOU 2001:31, s. 450 f.  
96 A.bet s. 136. 
97 Prop. 2001/02:142, s. 44. 
98 A.prop. s. 24. 
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   I LOU regleras möjligheten till att använda antidiskrimineringsklausuler över 

tröskelvärdena i 1 kap. 18b §: 
 

”En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. Sådana 

villkor skall anges i annonsen om upphandling.” 

 

Och under tröskelvärdena i 6 kap 10 §: 
 

”En upphandlande enhet får ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. Sådana 

villkor skall anges i förfrågningsunderlaget om de inte har angetts i annonsen med begäran om 

anbud eller i ansökningsinbjudan.” 

 

Enligt kommissionens förslag till nytt direktiv för offentlig upphandling 99 , är 

användandet av antidiskrimineringsklausulerna vid offentlig upphandling förenligt med 

EG-rätten om det anges i annonsen om upphandlingen och inte innebär direkt eller 

indirekt diskriminering mot anbudsgivare i andra medlemsländer. 100 Användningen av 

antidiskrimineringsklausuler får inte strida mot de EG-rättsliga principerna.101

   Den första juli 2006 träder förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i 

upphandlingskontrakt i kraft.  Syftet med förordningen är att öka efterlevnaden av 

diskrimineringslagarna och öka medvetenheten. Förordningen gäller för 

upphandlingskontrakt som löper över åtta månader och som har ett beräknat värde på 

minst 750 000 kronor. Vid upphandlingar som uppfyller kraven ovan måste myndigheten 

skriva in villkor, vars syfte är att motverka diskriminering hos leverantören, i kontrakten. 

Dessa villkor ska vidare vara förenade med sanktion, i så stor omfattning som möjligt 

omfatta underleverantörer och myndigheten ska kunna kontrollera efterlevnaden av 

dem.102  

 

                                                 
99 KOM(2000) 275 (slutlig) 
100 Prop. 2001/02:142, s. 44. 
101 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt, s.5. 
102 Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. 
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4.6.2 NOU:s antidiskrimineringsklausul 

Regeringen gav år 2002 NOU uppdraget att ta fram exempel på 

antidiskrimineringsklausuler.103  

   En antidiskrimineringsklausul är ett kontraktsvillkor som den vinnande leverantören 

måste följa. Den vanligaste klausulen är kravet på att leverantören måste följa 

antidiskrimineringslagarna. Dessa antidiskrimineringslagar gäller även i de fall en 

specifik klausul inte används men genom användningen av klausuler om diskriminering 

sätts större press på leverantörerna att följa lagarna eftersom en överträdelse innebär 

avtalsbrott. Det finns många olika varianter på antidiskrimineringsklausuler, till exempel 

har Regeringskansliet, Arbetsmarknadsverket och Ombudsmännen mot diskriminering 

utvecklat egna klausuler.104  

   NOU tog fram en antidiskrimineringsklausul år 2002 som efter diskussion med andra 

myndigheter genomgått vissa justeringar. I klausulen går att läsa vilka lagar som 

leverantören ska följa under kontraktstiden, bestämmelser för redovisning av åtgärder 

leverantören vidtagit för efterlevnad förpliktelserna enligt klausulen och bestämmelser 

om sanktioner vid överträdelse av någon av bestämmelserna i klausulen. NOU har gjort 

en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler vid offentlig 

upphandling och kommit fram till att det i dagsläget är få upphandlande enheter som 

använder sig av dem.105

 

                                                 
103 Prop. 2001/02:142, s. 44. 
104 NOU, Antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontrakt, s. 3. 
105 A.a. s. 3 f. 
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5. Elektroniskt förfarande vid offentlig upphandling 

5.1 Inledning  

Reglerna kring dynamiska inköpssystem och elektronisk auktion finns både i 

försörjningsdirektivet och i det klassiska direktivet.106  I klassiska direktivet anges att 

förfarandet med elektronisk upphandling får användas om det sker i enlighet med 

direktiven och principerna om icke-diskriminering, likabehandling och öppenhet. 107   

Dessa regler är frivilliga för medlemsstaterna att införa och i Sverige arbetas för tillfället 

på en ny lag om offentlig upphandling där bestämmelserna kring elektronisk upphandling 

behandlas. I SOU 2005:22 betonas vikten av att införandet av reglerna om elektronisk 

upphandling sker med så små förändringar från de ursprungliga EG-direktiven som 

möjligt.108

   Reglerna som föreslås i slutbetänkandet om bland annat dynamiska inköpssystem och 

elektroniska auktioner kommer enligt NOU antagligen inte träda ikraft förrän under slutet 

av år 2007.109  

 

5.2 Dynamiska inköpssystem 

 I artikel 1.6 i det klassiska direktivet definieras dynamiska inköpssystem i som: 

 
”En helt elektronisk process för köp av sådant som vanligen används och vars egenskaper så som de 

är allmänt tillgängliga på marknaden tillfredsställer den upphandlande myndighetens behov, som är 

tidsbegränsad och under hela varaktigheten öppen för varje ekonomisk aktör som uppfyller 

urvalskriterierna och som har lämnat ett preliminärt anbud som överensstämmer med 

förfrågningsunderlaget.”110

 

En upphandling enligt detta system införs genom att myndigheten offentliggör ett 

meddelande om upphandlingen där det framgår att det handlar om ett dynamiskt 

                                                 
106 SOU 2006:28, s 129. 
107 SOU 2006:28, s. 130. 
108 SOU 2005:22, s. 11. 
109 NOUinfo; Nyhetsbrev från nämnden för offentlig upphandling, mars 2006, s. 4.  
110 SOU 2006:28, s 130. 
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inköpssystem. Förfrågningsunderlaget ska vara elektroniskt tillgängligt för alla så länge 

som inköpssystemet är i kraft och ska innehålla information om vilken typ av köp det 

gäller samt information om den elektroniska utrustningen och andra tekniska 

specifikationer. De leverantörer som vill delta i upphandlingen lämnar ett preliminärt 

anbud som, om det lämnas inom utsatt tid, utvärderas av den upphandlande enheten. 

Utifrån denna utvärdering bedöms vilka som får delta i upphandlingen och därmed 

inbjuds att lämna slutligt anbud. Kontraktet ska ges till den leverantör som lämnat det 

bästa anbudet i förhållande till tilldelningskriterierna. Under hela upphandlingen fram till 

tilldelning av kontrakt är det bestämmelserna om öppet förfarande som ska följas och en 

upphandling enligt ett dynamiskt inköpssystem får inte pågå längre än fyra år. 111  

   

5.3 Elektroniska auktioner 

   Bestämmelser kring elektroniska auktioner vid upphandling i vissa fall finns i artikel 56 

i försörjningsdirektivet och i artikel 54 i det klassiska direktivet.112 I artikel 1.7 i det 

klassiska direktivet definieras elektronisk auktion som följande: 
 

”En upprepad process med hjälp av elektroniska medel för att presentera nya lägre priser  och/eller 

nya värden för vissa delar av anbuden, vilken genomförs efter en första fullständig utvärdering av 

anbuden och möjliggör en rangordning på grundval av automatiska utvärderingsmetoder. 

   Följaktligen kan vissa tjänstekontrakt och vissa byggentreprenadkontrakt som innehåller 

intellektuella prestationer, såsom projekteringen av byggentreprenader, inte bli föremål för 

elektronisk auktion.”113

 

Syftet med att reglera användandet av elektroniska auktioner i direktiven är att en 

gemenskapsdefinitionen på området ska garantera att rättsprinciperna följs. Mot bakgrund 

av detta kan elektronisk auktion enbart användas vid upphandling av sådana kontrakt som 

det kan fastställas exakta specifikationer för. Upphandling som innehåller aspekter som 

                                                 
111 SOU 2006:28, s. 129 ff. 
112 A.bet. s 145. 
113 A.bet. s 146. 
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inte är kvantifierbara och som inte kan uttryckas i siffror, till exempel intellektuella 

prestationer, kan alltså inte bli aktuellt för en elektronisk auktion.114

   Det finns tre tillfällen då en elektronisk auktion kan användas, dessa är i ett dynamiskt 

inköpssystem vid inbjudan att lämna anbud eller vid förnyad konkurrensutsättning115, vid 

användandet av ramavtal samt före tilldelning av kontrakt vid förhandlat, selektivt eller 

öppet förfarande. Användandet av elektronisk auktion är följaktligen inget fullständigt 

upphandlingsförfarande.116  

   En elektronisk auktion införs genom att den upphandlande enheten i meddelandet om 

upphandlingen anger att upphandlingen ska genomföras med användandet av elektronisk 

auktion. I förfrågningsunderlaget ska det bland annat anges villkoren som gäller för 

leverantörerna vid anbudsgivning vad gäller hur stora skillnaderna måste vara mellan 

anbuden samt vilka uppgifter som anbudsgivarna kommer få tillgång till och när. Under 

hela den elektroniska auktionen ska anbudsgivarna veta vilken plats de har i 

rangordningen. Auktionen är slut antingen på en i förhand bestämd dag, när ingen 

kommer med nya bud eller när det i förväg fastställda antal auktionsetapper 

genomförts.117

 

5.4 Möjligheter respektive risker med elektroniska förfaranden 

I ett meddelande från kommissionens 118  föreslås en handlingsplan för införandet av 

förfarandena rörande elektronisk upphandling. Syftet är att fortsätta modernisera de 

europeiska marknaderna för offentlig upphandling, göra dem mer konkurrenskraftiga och 

öppnare. Kommissionen betonar att det är vikigt med internationella regler på området 

elektronisk upphandling som tryggar att den inre marknaden upprätthålls. 119   En 

upphandlande myndighet får enbart använda elektroniskt förfarande om det inte strider 

mot principerna om icke-diskriminering, likabehandling och öppenhet.120

                                                 
114 A.bet. s 146. 
115 Sker genom utskick av skriftlig avropsförfrågan till alla ramavtalsleverantörer som har möjlighet att 
genomföra kontraktet.  
116 SOU 2006:28, s 145.  
117 SOU 2006:28, s. 148. 
118 KOM(2004) 841 (slutlig). 
119 A.bet. punkt 1. 
120 EGT C 147 E, 24/06/2003. 
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   Kommissionen betonar vidare att ekonomin som helhet påverkas positivt av ökad 

konkurrens och effektivitet på upphandlingsområdet. En effektiv elektronisk upphandling 

kan medföra att leverantörer och inköpare sparar upp till 50-80 % av 

transaktionskostnaderna och upp till 5 % av utgifterna.121 En annan möjlighet gällande 

elektronisk upphandling som kommissionen för fram rör öppenheten. Förtroendet hos 

innevånarna i medlemsstaterna för att upphandlingar genomförs på ett korrekt sätt ökar 

med större öppenhet och en större öppenhet kan åstadkommas med elektroniska 

hjälpmedel genom att de ger möjlighet till omedelbar spridning av information om 

upphandlingen. Elektroniska hjälpmedel kan även förbättra myndigheternas styrning och 

övervakning av upphandlingar samt ge minskade incitament och möjligheter till 

bedrägeri.122    

   En avvikande eller felaktig tolkning av de nya reglerna kan medföra att hinder för 

gränsöverskridande handel skapas, vilket kan leda till en fragmentering av den inre 

marknaden. För att undvika detta kommer kommissionen att följa genomförandet av 

direktiven och uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.123 En annan möjlig risk 

som kommissionen behandlar är att olika tekniska lösningar på området kan leda till att 

leverantörer hindras från att delta i upphandlingen. Detta genom att de inte får tillgång till 

upphandlingssystemet. Leverantörer kan även avskräckas från att delta beroende på 

ökade kostnader. Kommissionen betonar att medlemsstaterna måste se till att verktygen 

och kommunikationsmedlen vid elektronisk upphandling är allmänt tillgängliga, 

driftskompatibla, icke-diskriminerande och att de absolut inte begränsar aktörers tillgång 

till upphandlingen.124  

   Även i SOU (2006:28) betonas att de båda förfarandena rörande elektronisk 

upphandling kan ge kostnadsminskningar genom att effektiviteten i upphandlingen blir 

bättre. Det kan även leda till lägre pris på det som upphandlas.125 Tilldelningskriterierna 

och förfrågningsunderlaget vid en elektronisk auktion måste beskrivas mycket noggrant 

eftersom att ett kontrakt ska kunna ges direkt efter avslutad auktion. Detta kan enligt 

utredningen innebära att upphandlingarna får en bättre kvalitet. Utredningen framhåller, i 
                                                 
121 KOM(2004) 841 (slutlig), punkt 1. 
122 KOM(2004) 841 (slutlig), punkt 2.2.2. 
123 A.bet. punkt 2.1.1. 
124 A.bet. punkt 2.1.3.  
125SOU 2006:28, s 18 ff.  
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likhet med kommissionen, att elektroniska auktioner förutspås ge ökad öppenhet. De 

framhåll att öppenheten ökar genom att leverantörerna alltid vet vilken plats i 

rangordningen de har.  

   En nackdel som behandlas är den sannolika risken att priset får större betydelse än 

kvaliteten, därför måste möjligheten att använda elektronisk auktion regleras så att inte 

kvaliteten på det som upphandlas försämras. Om en leverantör vet vad de andra 

leverantörerna bjudit kan han lägga sitt bud så att det är bättre än de andras men sämre än 

det skulle ha varit om han inte vetat om de andras bud. Upphandlande myndigheter vill 

följaktligen inte att innehållen i anbud offentliggörs på ett sådant sätt att konkurrensen 

minskar.126    

   Utredningen anser dock att fördelarna med dynamiska inköpssystem och elektronisk 

auktion överstiger nackdelarna och betonar att eventuella framtida negativa effekter ska 

uppdagas genom att utvecklingen på området följs.127

 

5.5 Ett tillämparperspektiv 

John Hane, advokat och specialist inom området offentlig upphandling, har skrivit en 

artikel i Europarättslig tidskrift (2005:1) om de nya upphandlingsdirektiven. Där 

behandlar han bland annat förfarandena med dynamiska inköpssystem och elektronisk 

auktion. Om dynamiska inköpssystem skriver Hane att fördelen är att det ger kortare 

tidsfrister genom att det ska skötas elektroniskt, speciellt vid upphandling av varor och 

tjänster som är ofta återkommande. En aspekt som Hane är mindre positiv till är att det 

från början ska formuleras ett så komplett förfrågningsunderlag som möjligt som ska 

ligga till grund för senare mer eller mindre kompletta preliminära anbud. Hane är 

tveksam till är varför det ska läggas ner energi på preliminära anbud istället för en ren 

kvalificering, speciellt eftersom förfrågningsunderlaget sannolikt kommer föråldras under 

de fyra år ett dynamiskt inköpssystem kan vara i kraft.  

   Mer positiv är Hane till den elektroniska auktionen som han tycker är mer dynamisk. 

Han förutspår att den elektroniska auktionen kommer få större genomslag än det 

dynamiska inköpssystemet. Detta mycket beroende på att en elektronisk auktion är lättare 
                                                 
126 SOU 2006:28, s 153 f. 
127A.bet. s 18 ff. 
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att genomföra och hantera genom att den är upprättad under mycket kortare tid. Hane 

anser vidare att den fyller ett praktiskt behov som i dagsläget löses genom en långtgående 

användning av ramavtal.128  

 

                                                 
128 Hane, J, De nya upphandlingsdirektiven, Europarättslig tidskrift 2005:1, s. 66 f.  
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6. Praxis på området 

6.1 Inledning 

För att visa hur huvudregeln om affärsmässighet används av domstolarna har vi valt att se 

till två rättsfall från regeringsrätten som behandlar just problematiken kring 

affärsmässighet. Eftersom Sverige är skyldig att följa EG-rätten är det också viktigt att se 

hur de i rättsfallen diskuterar de olika principer som ligger till grund för offentlig 

upphandling.    

   Målet från EG-domstolen har som syfte att ytterliggare belysa ämnet kring social 

hänsyn då det ofta intar en central roll i diskussionen kring ämnet.  

 

6.2 Rättfall Regeringsrätten 

 

6.2.1 Om förutsättningar för upphandling strider mot kravet på 
affärsmässighet, RÅ 1999 not 1 

Kronobergs läns landsting begärde in anbud på entreprenör för en del av länets barn- och 

ungdomsvård. Avtalet omfattade tre år med en rätt för landstinget att förlänga avtalet med 

tre år till.  

   Anders Englund Tandläkarpraktik AB (bolaget) överklagade upphandlingen och yrkade 

att upphandlingsförutsättningarna hade utformats så att endast en leverantör kunde 

motsvara dem genom den stora geografiska spridningen av verksamheten. Bolaget 

anförde att enligt huvudregeln i LOU får upphandlingen inte begränsas på ett sådant sätt 

att bara en eller ett fåtal leverantörer kan komma i fråga. Eftersom bara ett företag bedrev 

verksamhet på flera driftsställen yrkade bolaget att upphandlingen skulle delas upp i del- 

upphandlingar. Den nya upphandlingen skulle utformas så att konkurrensen på 

marknaden för tandvårdstjänster i länet tillvaratog. Villkoren för avtalstiden skulle ändras 

då den överskred de av NOU rekommenderade fyra åren som är att anse som 

affärsmässigt. Bolaget ansåg därför att landstingets upphandling stred mot kravet i LOU 

på affärsmässighet och opartiskhet samt mot EG-rättens likabehandlingsprincip. 
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Landstinget anförde att de hade anpassat förfrågningsunderlaget till marknaden och 

hade inte diskriminerat någon genom att enskilda privata tandläkare kan samlas i olika 

samverkansorganisationer. Avtalstiden valdes med hänsyn till att det är en ny marknad 

och att leverantören skulle ha tid till att bygga upp verksamheten.  

 

6.2.1.1 Domstolarnas argument 

Länsrätten yttrade att det mot bakgrund av ovanstående kunde ifrågasättas om landstinget 

velat ha någon annan leverantör än den som fick uppdraget. Utformningen på 

upphandlingen som gjorde att bara en leverantör uppfyllde villkoren strider mot LOU. 

Länsrätten ansåg därmed att upphandlingen inte utförts så att konkurrensen använts på ett 

objektivt och affärsmässigt vis och att landstinget brutit mot 1 kap 4 § LOU.       

   Landstinget överklagade till kammarrätten som avslog överklagande med samma 

motivering som länsrätten. 

Landstinget överklagade då till Regeringsrätten. 

   Regeringsrätten yttrade att: 
”Enligt lagens förarbete (…) framgår bland annat att 1 kap. 4 § anger huvudregeln för all 

upphandling. Ett av de viktigaste inslagen i EG:s reglering av upphandling är att upphandlingen ska 

ske på marknadens villkor och att det är marknaden som kan ge de billigaste och bästa villkoren. 

Det får inte uppkomma en snedvriden konkurrens, vilket framgår av kravet på att upphandlingen ska 

genomföras affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn, det vill säga objektivt.” 

Regeringsrätten anförde vidare att reglerna är utformad i syfte att ingen enskild leverantör 

ska kunna gynnas eller missgynnas på ett obehörigt och konkurrenssnedvridande sätt. De 

instämde med tidigare instanser och anförde att landstinget hade brutit mot 1 kap 4 § 

LOU samt att upphandlingen skulle göras om. 
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6.2.2 Fråga om förfrågningsunderlaget och tillämpad 
utvärderingsmodell i visst fall uppfyller kravet på affärsmässighet i 
LOU, RÅ 2002 ref 50 

Migrationsverket bjöd år 2001 in fem leverantörer att delta i upphandling rörande 

outsourcing129 av verkets IT-verksamhet. En av leverantörerna som lämnade anbud var 

Sonera Juxto AB (Sonera). Efter utvärdering av de fyra anbud som kommit in beslöt 

Migrationsverket att ge upphandlingen till en annan leverantör än Sonera. 

    Sonera överklagade och yrkade att Migrationsverket brutit mot huvudregeln om 

affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU. Detta genom att verket i förfrågningsunderlaget inte 

tillräckligt tydligt klargjort vilka villkor och utvärderingskriterier som krävdes för att få 

anbudet antaget. Sonera anförde vidare att av en bilaga till förfrågningsunderlaget 

framgick att kravuppfyllelsen skulle poängsättas och att den var viktigare än priset. 

Sonera utgick från detta vilket gav ett högre pris i anbudet. I utvärderingsmallen framgick 

dock inte hur poängen för kravuppfyllelsen skulle jämföras med priset eller vilken nivå 

som krävs för viss poäng. Sonera ansåg att Migrationsverket brutit mot kravet på 

affärsmässighet genom att de använt sig av en utvärderingsmall där priset blev avgörande 

trots att det angavs att kravuppfyllelsen var viktigast, de hade därmed inte redovisats 

tillräckligt underlag för anbudsgivningen. Detta gav enligt Sonera stort utrymme för 

godtycke samt försvårade en rättvis jämförelse av anbuden.  

    

6.2.2.1 Domstolarnas argument 

Länsrätten yttrade att av 1 kap. 4 § LOU framgår att upphandlingen skall göras med 

utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 

affärsmässigt. Rätten anförde att anbudsunderlaget inte var tillräckligt preciserat för att 

utgöra tillräckligt underlag i upphandlingen. Länsrätten ansåg ej heller att 

Migrationsverket, genom vald utvärderingsmodell, kunde säkerställa att det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet antogs. Anbudsunderlaget gav utrymme för godtycke och 

kravet på affärsmässighet var härigenom åsidosatt. Länsrätten förordade därmed att 

upphandlingen skulle göras om. 
                                                 
129 Överlåtelse av hela eller delar av en uppgift som tidigare utförts inom den egna verksamheten. 
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   Migrationsverket överklagade och framhöll att utvärderingsmallen inte alls kunde anses 

vara oklar, att det framgick hur anbuden skulle rangordnas och att det inte vart möjligt att 

mer precist ange hur poängsättningen skulle ske. Verket ansåg därmed att kraven på 

förutsägbarhet och transparens i 1 kap. 4 § LOU var uppfyllda.  

   Kammarrätten i Jönköping yttrade: 
”Begreppet affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU får ses som ett utflöde av de inom EG-rätten gällande 

principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet (transparens), förutsebarhet, 

ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Med kravet på transparens följer en skyldighet för den 

upphandlande enheten att lämna information om upphandlingen och det praktiska 

tillvägagångssättet vid denna. Exempel på kravet på transparens är att förfrågningsunderlaget skall 

vara fullständigt och tydligt, att utvärderingskriterierna om möjligt skall vara rangordnade och att 

annan viktning eller betygssättning av kriterierna så långt som möjligt skall framgå för 

leverantörerna.” 

 

Kammarrätten anförde, i likhet med Länsrätten, att utvärderingsmodellen gav utrymme 

för tolkningar och att den därför kan anses vara godtycklig. Migrationsverket har 

härigenom åsidosatt kraven på förutsägbarhet och transparens och därmed brutit mot 

kravet på affärsmässighet och mot LOU. Överklagandet avslogs.  

   Migrationsverket överklagade till regeringsrätten. 

   Regeringsrätten yttrade att förarbetena till LOU säger att den upphandlande enheten, i 

förfrågningsunderlaget, noga ska ange vilka kriterier som är av betydelse för 

upphandlingen och från början göra klart hur dessa ska värderas i ekonomiska termer. I 

kravet på affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU ingår att förfrågningsunderlaget ska vara klart 

preciserat och att anbudsgivarna härigenom ska kunna utläsa vad den upphandlande 

enheten anser är viktigast. Detta följer även av gemenskapsrättens krav på förutsebarhet, 

likabehandling och transparens. Regeringsrätten ansåg att en specificering av 

poängsättningen i förfrågningsunderlaget skulle ha varit önskvärt men, i motsats till 

tidigare instanser, att anbudsgivarna utifrån totalpoängen kunde utläsa vilken vikt verket 

lade vid de olika kriterierna. Regeringsrätten ansåg vidare, även detta i motsats till 

tidigare instanser, att förfrågningsunderlaget och utvärderingsmodellen hade vissa brister 

men att dessa inte varit så omfattande att kravet på affärsmässighet åsidosatts. 

Upphandlingen stred inte heller i andra avseenden mot LOU. Överklagandet bifölls 
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6.2.3 Analys av rättsfallen 

I de här två rättsfallen har vi koncentrerat oss på diskussionen kring huvudprincipen om 

affärsmässighet i 1 kap. 4 § LOU och vad som omfattas av den.  

   I det första rättsfallet, från 1999, yrkas att upphandlingen stred mot kraven på 

affärsmässighet och objektivitet samt mot likabehandlingsprincipen. Domstolarna 

diskuterade inte uttryckligen likabehandlingsprincipen, länsrätten och kammarrätten 

hänvisar till kravet på objektivitet. Detta tolkar vi som att de anser att objektivitetskravet 

som finns i 1 kap. 4 § LOU till fullo motsvarar EG-rättens likabehandlingsprincip. 

Regeringsrätten betonar att den aktuella paragrafen är utformat i syfte att ingen enskild 

leverantör ska kunna gynnas eller missgynnas, vilket motsvarar EG-rättens 

likabehandlingsprincip. Vi tolkar detta som att Regeringsrätten anser att 

likabehandlingsprincipen inte enbart omfattas av kravet på objektivitet utan ska 

genomsyra hela huvudprincipen om affärsmässighet. 

   I rättsfallet från 2002 diskuteras mer ingående vilka EG-principer som kan anses 

rymmas i 1 kap. 4 § LOU. Svarande i målet hänvisade till att kraven på förutsebarhet och 

transparens i 1 kap. 4 § LOU var uppfyllda. Principerna om förutsebarhet och öppenhet 

(transparens) anses inte av förarbetena vara reglerade genom 1 kap 4 § LOU men de 

måste likväl följas då Sverige genom inträdet i EU åtagit sig att följa de allmänna 

rättsprinciperna. Kammarrätten anförde att begreppet affärsmässighet får ses ha 

utvecklats ur de EG-rättsliga principerna att ett brott mot dem är ett brott mot kravet på 

affärsmässighet. Kammarrätten går härigenom längre än definitionen i förarbetena och 

innefattar de EG-rättsliga principerna direkt i huvudregeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 

§ LOU. Regeringsrättens åsikt på området tolkar vi vara att de EG-rättsliga principerna 

om till exempel förutsebarhet och öppenhet inte direkt innefattas i 1 kap. 4 § LOU utan 

att de ska särskiljas från huvudregeln om affärsmässighet. Detta genom att de diskuterar 

förbud som framgår av huvudprincipen om affärsmässighet och som de betecknar även 

framgår av EG-rättens principer. Regeringsrättens tolkning av huvudregeln om 

affärsmässighet är då något restriktivare än kammarrättens och går i linje med tolkningen 

i förarbetena till lagen. 
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Vi anser att ovanstående visar på det faktum att huvudregeln om affärsmässighet inte 

har någon entydig definition och att åsikterna om vad som innefattas i paragrafen 

varierar. Vi kan konstatera att domstolarna i de flesta fall följer förarbetena definition av 

huvudregeln om affärsmässighet och vad som innefattas av 1 kap. 4 § LOU. 

 

6.3 Rättsfall EG 

 

6.3.1 Nord-Pas-de Calais: Mål C-225/98 

Kommissionen väckte talan mot Franska republiken avseende upphandling och utförande 

av skolbyggnader i Région Nord-Pas-de-Calais. Kommissionen menar att Frankrike i 

meddelanden om upphandling ställt villkor rörande sysselsättning, anknuten till en lokal 

åtgärd för att bekämpa arbetslösheten. Kommissionen anförde bland annat att Frankrike 

underlåtit sig att följa bestämmelserna i artikel 30 i direktivet 93/37/EEG om upphandling 

av byggentreprenader. Kommissionen hänvisar till Beentjes-målet och menar då att 

villkor rörande sysselsättning får ställas såsom kontraktsvillkor men att villkoren i det 

aktuella målet utgjort ett utvärderingskriterium. Vidare understryker de att enligt artikel 

30 ska prövning av anbud ska genomföras så att anbud ska antas efter vad som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt eller det anbud som har lägsta anbudspris. 

   Frankrike svarar med att påpeka att det villkor om sysselsättning som ställdes i 

Beentjes-målet inte var av sådan karaktär att det syftade till att bestämma vilket anbud 

om var mest ekonomiskt fördelaktigt men att det ändå godkänts av domstolen. Vidare 

anfördes att det sysselsättningsvillkor som ställdes i det förevarande fall inte utgör ett 

huvudkriterium, vilket har till syfte att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga, utan 

ska endast ses som ett icke avgörande tilläggskriterium.     

    

6.3.1.1 Domstolens argument 

Domstolen anför att reglerna för hur ett anbud ska antas inte utgör ett hinder för 

upphandlande enhet att uppställ kriterium som har samband med att bekämpa 
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arbetslösheten. En förutsättning för sådant kriterium är dock att de inte strider mot EG:s 

grundläggande bestämmelser, särskilt bestämmelser om icke-diskriminering, 

etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster.   

   Domstolen påpekar i punkt 51 att en förutsättning för kriterium som har samband med 

att bekämpa arbetslöshet måste framgå av meddelandet till upphandlingen så att alla 

leverantörer har möjlighet att få kännedom om de villkor som ställs för upphandlingen.        

   Angående kommissionens syn på att sysselsättningsvillkoret i Beentjes-målet utgjorde 

ett tillkommande kontraktsvillkor menar EG-domstolen att villkoret att sysselsätta 

långtidsarbetslösa utgjorde en grund för att utesluta vissa leverantörer och kan därmed 

inte ses som annat än ett upphandlingskriterium.     

 

6.3.2 Analys av rättsfallet 

Det väsentliga i Nord-Pas-de-Calais-domen är att domstolen går emot kommissionens 

tolkning angående möjligheterna till att använda sig av utvärderingskriterium vid 

offentlig upphandling. I domen understryker domstolen att social hänsyn får tas så länge 

det inte medför en diskriminering av anbudsgivare från andra länder eller att det strider 

mot någon av de andra EG-rättsliga bestämmelserna.  

   Vad som gör detta avgörandet intressant för debatten kring social hänsyn är att de 

försvagar kommissionens tolkning av att kriteriet i Beentjes-målet endast är att se som ett 

tillkommande kontraktsvillkor. Domstolen gör bedömningen att det villkor som ställdes i 

ovanstående mål utgjorde en möjlighet för uteslutning av leverantörer.  
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7. Analys och avslutande diskussion 
 

7.1 Inledning 
Vi har utifrån frågeställningarnas utformning valt att dela in analysen i två huvuddelar. I 

den första delen kommer vi att diskutera problematiken kring affärsmässighetsbegreppet, 

vad som inryms i begreppet och även vilka möjligheter till social hänsyn som begreppet 

ger. Vi har även haft som mål att undersöka de nya förfarandena med elektronisk 

upphandling och kommer i andra avdelningen av analysen att se om reglerna kring dessa 

förfaringssätt är förenliga med den svenska huvudprincipen om affärsmässighet. 

   Kapitlet avslutas med en avslutande diskussion i ett de lege ferenda-perspektiv.  

7.2 Avdelning I 

Själva begreppet affärsmässighet har länge funnits med i svensk rätt och har genom åren 

haft en varierande betydelse. Själva kärnan i begreppet skulle kunna sägas syftar till att 

genomföra goda affärer. Med detta menas att en upphandling ska genomföras så att lägsta 

anbud antas eller det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Från att ha inneburit ett 

företräde för svenska varor har begreppet övergått till att innefatta regler om 

internationell annonsering. Det skulle kunna sägas att ett av de problemen som 

uppkommer i samband med affärsmässighet är att begreppet i sig är lika föränderligt och 

flexibelt som resterande av omvärlden.  

   En viktig faktor för regleringen av offentlig upphandling är de EG-rättsliga reglerna 

som Sverige åtog sig att följa genom inträdet i EU. I samband med offentlig upphandling 

har Sverige att rätta sig efter fyra grundläggande principer: likabehandling och 

ickediskriminering, förutsägbarhet och öppenhet, ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet. I förarbetena till LOU diskuteras vilka av dessa principer som ska anses 

innefattas av huvudregeln om affärsmässighet. Kravet på likabehandling och 

ickediskriminering kan anses ha en betydande roll i tolkningen av affärsmässighet då en 

upphandling ska ske utan ovidkommande hänsyn. För övrigt är det endast kravet om 

proportionalitet som täcks av affärsmässighetsbegreppet.  

 46



   Svårigheten med begreppet ligger i att finna svar på vilka olika principer som innefattas 

av begreppet. Detta visas tydligare i rättsfallen från regeringsrätten där tolkningarna om 

vilka principer som anses ingå i begreppet varierar mellan instanserna. Vad som är klart 

och tydligt är att icke-diskriminering och likabehandling är en av de grundläggande 

principerna i affärsmässighet. Eftersom affärsmässighet inte återfinns i EG-rätten, utan 

endast grundas på svensk tradition, kan en tolkning av begreppet inte ses mot en EG-

rättslig bakgrund. Utan en tolkning av begreppet får endast se till vad som EG-rätten 

föreskriver och därmed inte innefatta något som strider mot gemenskapens regler.   

 

En av de frågor som diskuteras i samband med affärsmässighet är möjligheten till att ta 

social hänsyn i en offentlig upphandling. I prop. (2001/02:142) konstaterade regeringen 

att det var möjligt att ta social hänsyn i samband med offentlig upphandling, i den 

utsträckning det överensstämmer med EG-rätten. Men frågan kvarstår ändå hur långt det 

kan anses vara berättigat att ställa social hänsyn utan att påverka affärsmässigheten.  

   I Beentjes-målet konstaterade domstolen att kravet, på att anställa minst 70 % av 

arbetsstyrkan från långtidsarbetslösa, inte var att anses som diskriminerande och att det 

stod i proportion till det som skulle upphandlas. På så vis stred aldrig kraven mot någon 

EG-rättslig princip och var därmed godtagbara. Kommissionens skrev i ett 

tolkningsmeddelande att social hänsyn får tas så länge de inte påverkar tilldelningen av 

ett kontrakt utan får endast ses som ett tillkommande kriterium utanför anbudstävlingen.  

   Denna tolkning av Beentjes-målet tyckte sig domstolen behöva klargöra i det senare 

avgjorda målet, Nord-Pas-de-Calais. Där menade domstolen att det krav som ställdes i 

fallet Beentjes inte kan ses som annat än ett villkor för tilldelningen av kontraktet. 

Domstolen gjorde således bedömningen att social hänsyn får användas som 

utvärderingskriterium och inte endast som ett tillkommande kontraktsvillkor.     

   Tolkningarna av möjligheter till social hänsyn är många och alla är inte entydiga. Detta 

påvisas genom att EG-kommissionen valt en linje i sin tolkning medan EG-domstolen 

valt att gå i en annan riktning. Det som kan sägas är att ett kriterium inte får strida mot de 

gemenskapsrättsliga principerna. Det vill säga att ett anbud inte får utformas på ett sådant 

sätt att det diskriminerar anbudsgivare från andra länder och kriteriet ska stå i proportion 

till det som ska upphandlas.   
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   En möjlighet att ta social hänsyn är genom antidiskrimineringsklausuler, en sådan 

klausul kan innehålla krav på etnisk mångfald på arbetsplatsen, krav på 

antidiskrimineringspolicy eller jämställdhetsplan och krav på att gällande 

antidiskrimineringslagstiftning ska följas. För att en antidiskrimineringsklausul ska vara 

förenlig med EG-rätten krävs att den anges i annonsen om upphandlingen och att den inte 

direkt eller indirekt medför en diskriminering av anbudsgivare från andra länder. Sverige 

har antagit en förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i 

upphandlingskontrakt som kommer att träda i kraft den förste juli 2006. Syftet med 

förordningen är att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagarna.  

      Att regeringen valt att tagit fram en förordning på området kring antidiskriminering 

tycker vi tyder på att det finns en medvetenhet och en önskan att utveckla användandet av 

social hänsyn. Genom förordningen ökas även betydelsen av EG-rättens huvudprincip 

angående likabehandling och icke-diskriminering.  

 

7.3 Avdelning II 

Bestämmelserna om dynamiska inköpssystem och elektronisk auktion är frivilliga för 

medlemsstaterna att införa. I Sverige bestämdes att dessa förfaranden skulle regleras i 

den nya lagen om upphandling och utredningen i SOU (2005:22) betonade att det är 

viktigt att införandet av dem sker med så få förändringar från direktiven som möjligt. 

   Möjligheterna med de nya förfarandena är enligt kommissionen främst att en större 

öppenhet samt ökad konkurrens och effektivitet kan nås. En hög nivå av öppenhet är 

viktigt för förtroendet för att upphandlingarna sker på ett korrekt sätt och elektronisk 

upphandling möjliggör en ökad öppenhet genom att information om upphandlingen kan 

spridas omedelbart. En ökad konkurrens är viktigt i genomförandet av den inre 

marknaden och även för ekonomin som helhet. Kommissionen betonar att en felaktig 

implementering av direktiven riskerar att leda till hinder för gränsöverskridande handel. 

De betonar vidare att vissa leverantörer kanske inte får tillgång till upphandlingssystemet, 

de hindras från att delta, genom att olika tekniska lösningar används vilket är brott mot 

icke-diskrimineringsprincipen.  
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   Utredningen i SOU (2006:28) betonar att effektiviteten ökas genom elektronisk 

upphandling vilket kan ge lägre priser och kostnader. De anser att elektroniska auktioner 

innebär en möjlighet till ökad öppenhet genom att leverantörerna hela tiden vet vart i 

rangordningen de befinner sig. En risk de behandlar är att priset sannolikt får större vikt 

än kvaliteten vid upphandlingen så möjligheten att använda elektronisk upphandling 

måste begränsas så att det inte händer. Utredningen betonar även att det finns en risk att 

konkurrensen minskar, detta kan hända om anbuden offentliggörs på ett felaktigt sätt. En 

leverantör som känner till de andras bud lägger sitt bud så att det är bättre än de andras 

men antagligen sämre än det skulle ha varit om han inte visste om de andras bud. 

Utredningen anser dock att fördelarna med elektronisk upphandling överstiger 

nackdelarna men betonar att utvecklingen måste följas så att eventuella framtida risker 

upptäcks.  

   Hane skriver i Europarättslig tidskrift att fördelen med elektronisk upphandling är att 

det ger kortare tidsfrister men han är tveksam till det dynamiska inköpssystem. Störst 

möjligheter ser Hane med den elektroniska auktionen som han anser är lätthanterbar och 

som fyller ett i dagsläget praktiskt behov. 

    Mot bakgrund av ovanstående anses det elektroniska förfarandet innefatta stora 

möjligheter, speciellt ekonomiska, och kommissionen samt i SOU (2006:28) betonas 

möjligheten till ökad öppenhet. Utredningen och Hane är mer positiva till den 

elektroniska auktionen, och ser större möjligheter med det förfarandet, än till det 

dynamiska inköpssystemet. Det finns dock även allvarliga risker med elektronisk 

upphandling som till exempel handelshinder och minskad konkurrens, vilket strider mot 

de EG-rättsliga principerna. Dessa ska enligt kommissionen undvikas genom 

övervakning, samarbete och enhetliga internationella regler.  

 

Kommissionen anger att syftet med de nya förfarandena är att öppna upp marknaderna 

för offentlig upphandling och öka konkurrensen samt att det elektroniska förfarandet inte 

får användas om det strider mot principerna om likabehandling, icke-diskriminering och 

öppenhet. Av förarbetena till LOU framgår att huvudregeln om affärsmässighet omfattar 

ett krav på att upphandlingen ska ske på ett objektivt sätt och att den ska genomföras så 

att inte konkurrensen snedvrids, huvudregeln omfattar därmed den EG-rättsliga principen 
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om likabehandling och icke-diskriminering. Det framgår vidare att huvudregeln om 

affärsmässighet omfattar ett krav på att upphandlingen ska ske med utnyttjande av de 

konkurrensmöjligheter som finns.  

   Genom att dynamiska inköpssystem och elektronisk auktion inte får användas om det 

strider mot principen om icke-diskriminering och genom att syftet bland annat är att öka 

konkurrensen är de nya förfarandena i detta avseende överensstämmande med den 

svenska huvudregeln om affärsmässighet. 

   I förarbetena behandlas den sannolika risken att priset får större betydelse än kvaliteten 

vid elektronisk upphandling. Vad det gäller social hänsyn har kommissionen anfört att 

social hänsyn som ett kriterium för utvärdering av anbud endast kan ställas då 

upphandlande enhet har till uppgift att anta det anbud som är ekonomiskt mest 

fördelaktigt. Ekonomiskt mest fördelaktigt syftar till en sammantagen bedömning av 

anbuden, däribland pris och kvalitet. Detta innebär att om priset tillmäts störst vikt kan 

inte social hänsyn tas som ett kriterium för utvärdering.  

    

7.4 Avslutande diskussion 
Idag pågår en revidering av lagstiftningen på området offentlig upphandling. Detta främst 

på grund av två nya EG-direktiv som ska införlivas i svensk rätt. Huvudprincipen om 

affärsmässighet har varit föremål för diskussion en längre tid men det har tidigare inte 

ansetts vara nödvändigt att göra om den. Istället har det genom olika förarbeten gjort 

tydligare vad som är tänkt att omfattas av begreppet. I dagsläget lutar det mot ett 

borttagande av huvudprincipen och istället kommer de gemenskapsrättsliga principerna 

få sitt uttryck i lagen. Vi anser att ett borttagande av principen skulle förenkla tolkning 

och tillämpning på området då det inte behöver bli en diskussion kring vilka EG-

principer som innefattas av paragrafen. Det vore bättre om det fanns en direkt hänvisning 

till de olika EG-principerna på området i lagen.  

   Vi anser att begreppet affärsmässighet har fått en vidare bemärkelse än vad som var 

tänkt när lagen införlivades i svensk rätt. Vad som står klart och tydligt är att det finns 

möjlighet till social hänsyn i samband med affärsmässigheten men det är inte klart i 

vilken utsträckning. I och med att det finns en oenighet mellan EG-kommissionen och 

EG-domstolen i tolkningen kring social hänsyn anser vi att det kommer att medföra en 
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viss osäkerhet i samband med bedömningen av sådana klausuler. Dock får det anses att 

Nord-Pas-de-Calais, på grund av det är ett senare avgjort mål, har störst relevans för 

dagens rättsläge. Vi ställer oss i frågan kring social hänsyn bakom Nicklas Bruuns 

uppfattning om att det får anses finnas stora möjligheter till social hänsyn i samband med 

offentlig upphandling. Vi efterlyser dock mer preciserade regler kring social hänsyn i 

lagen då det i dagsläget är oklart i vilken utsträckning dessa hänsyn kan tas.  

   Ett problem som kan uppstå om användandet av elektronisk upphandling ökar samtidigt 

som möjligheterna till social hänsyn blir större. Vi anser att det finns en önskan från 

regeringens sida att öka användandet av social hänsyn vid upphandling mycket på grund 

av att det införts en förordning om antidiskrimineringsklausuler. Om farhågorna besannas 

om att priset får större vikt än övriga omständigheter vid elektronisk upphandling betyder 

detta att möjligheten till att ta social hänsyn minskar.  

   Ett annat problem som lagstiftaren står inför är hur reglerna kring elektronisk 

upphandling ska utformas. Genom att det är ett område i snabb förändring behöver 

reglerna vara relativt generella, då de annars riskerar att snart bli inaktuella. Men med 

alltför generella regler följer en risk att olika tekniska lösningar används vilket kan leda 

till att leverantörer hindras från att delta. Detta innebär då att kravet om likabehandling 

och icke-diskriminering åsidosätts och utgör därmed hinder för affärsmässighet.  

   En fördel med elektroniskt förfarande är att det förutspås ge en ökad öppenhet genom 

att information om upphandlingarna kan spridas omedelbart. I Sverige gäller som bekant 

en grundlagsfäst princip om offentlighet men inom EU har huvudprincipen länge varit 

sekretess. En utveckling mot ökad öppenhet inom gemenskapen har pågått under senare 

år och det elektroniska förfarandet möjliggör ett ytterligare steg på vägen i riktning mot 

ett öppet Europa. 

 

Från EG finns en strävan att införa enhetliga regler för att bland annat underlätta den fria 

rörligheten. Den elektroniska upphandlingen kan ses som ett led i denna strävan mot ett 

förenat Europa. Med tanke på att de EG-rättsliga reglerna och principerna får en allt 

större plats i det svenska rättssystemet innebär det att den svenska huvudprincipen om 

affärsmässighet får en mindre betydande roll. Med det i uppsatsen sagda anser vi att 
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införandet av nya EG-direktiv på området, med största sannolikhet, kommer att medföra 

ett borttagande av huvudregeln om affärsmässighet.    
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Bilaga 1 
 

 

Tröskelvärdena uttryckta i  

 EURO SEK 

Byggentreprenader 

. 
5 000 000 45 670 000 

Varor och tjänster   

Försörjningssektorerna  

(utom telesektorn)  

   400 000  3 653 000  

- telesektorn    600 000  5 480 000  

Statliga myndigheter          130 000 SDR*  1 253 000 

Övriga upphandlande enheter

. 
   200 000  1 826 000  

Förhandsannonsering     750 000  6 850 000  

* SDR betyder särskilda dragningsrätter (special drawing rights) och används inom GPA.  
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