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Summary 
 
This paper addresses the formulation of criteria by contracting authorities in the process of 
public procurement based on a competition perspective. The case regarding procurement of 
helicopters by Sjöfartsverket was permeated with narrow criteria in the contract document, 
which had the consequence that only one supplier remained in practice as competitor for the 
tendered contract. The main question of the paper is to analyse if it is permitted under 
applicable law for a contracting authority to formulate narrow criteria, which in practice can 
only be fulfilled by a single supplier or a few suppliers. The main question of the paper is 
researched in light of the rules on public procurement in LOU, the fundamental principles and 
the 2014/24/EU directive. There is only sparing guidance in case law regarding the main 
question of the paper. The main rule is that contracting authorities have a considerable 
freedom to decide their needs and formulate the requirements to meet those needs. The legal 
dogmatic method, European legal method, and law and economics are used in the paper. 
 
There are several ways to increase the number of tenderers. For example, by splitting up big 
contracts in several parts and avoiding formulating far too narrow criteria. A situation where 
there is only one tenderer should always be avoided, since it consequently means that there is 
no competition. In the paper there is a proposal of a restrictive assessment of the justification 
of narrow criteria in the light of the contracting authorities’ requirements. Additionally, it is 
proposed in the paper that contracting authorities should be obliged to justify the continuation 
of a procurement procedure where only one tenderer remains. This justification shall be 
assessed restrictively in the light of the fundamental principles and objectives of the public 
procurement rules to ensure competition.  
 
The principle of competition could constitute a barrier, regardless of whether there is an 
intention to favour or disadvantage suppliers, towards customised procurement as it can be 
presumed that it exists an intention to limit competition if the criteria are directed towards a 
particular supplier, product or service. The principle of equal treatment should constitute an 
obstacle to the design of criteria that only one or a few suppliers in practice can fulfil. An 
exception can be interpreted by the Concordia case, where the ECJ had a higher tolerance of 
restrictive competition as a result of environmental criteria. Finally, the principle of 
proportionality may impede the contracting authority to impose narrow criteria if the criteria 
are unnecessary and do not correspond to the requirements of the contracting authority. Based 
on a compilation of the purpose and the regulation of public procurement, case law, doctrine 
and my own analysis, it is apparent that the fundamental principles constitute an obstacle to 
forming the contract document towards a particular product, service or supplier, which has the 
consequence that only one supplier can be awarded the public contract. Likewise, the 
fundamental principles could constitute a barrier against a similar procedure where only a few 
suppliers can be awarded the public contract. In such situation competition could however be 
found and will have to be evaluated in the particular case. 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Detta arbete behandlar upphandlande myndigheters kravställande i upphandlingsprocessen 
utifrån ett konkurrensperspektiv. Helikopteraffären präglades av snäva krav i förfrågnings-
underlaget, vilket innebar att endast en leverantör var aktuell för upphandlingskontraktet i 
praktiken. I arbetet besvaras frågeställningen om upphandlande myndighets uppställande av 
snäva krav som endast en leverantör eller ett fåtal leverantörer i praktiken kan uppfylla är 
tillåtet enligt gällande rätt. Frågeställningen undersöks primärt mot bakgrund av reglerna om 
offentlig upphandling i LOU, de grundläggande principerna och LOU-direktivet. Det finns 
endast sparsam vägledning i praxis som behandlar situationen. Huvudregeln är att 
upphandlande myndigheter har en stor frihet att bestämma sina behov och utforma kraven för 
att uppfylla behovet. I arbetet används den rättsdogmatiska metoden, EU-rättslig metod samt 
inslag av rättsekonomi.  
 
Det finns flera sätt att öka antalet anbudsgivare. Till exempel genom att dela upp större 
kontrakt i flera delar och undvika att ställa alltför snäva krav. I varje fall bör det undvikas en 
situation där det endast finns en anbudsgivare eftersom det innebär en brist på konkurrens. I 
arbetet föreslås en restriktiv bedömning av rättfärdigandet av snäva krav mot bakgrund av 
myndighetens behov. Dessutom föreslås i arbetet att upphandlande myndighet ska vara 
förpliktigad att rättfärdiga ett fortgående av ett upphandlingsförfarande där endast en 
anbudsgivare kvarstår. Ett sådant rättfärdigande ska bedömas restriktivt mot bakgrund av de 
grundläggande principerna och syftet med reglerna om offentlig upphandling att upprätthålla 
konkurrens. 
 
Konkurrensprincipen kan utgöra ett hinder, oavsett intention att gynna eller missgynna 
leverantörer, för skräddarsydda upphandlingar då det kan presumeras att en intention finns att 
begränsa konkurrensen om kraven är styrda mot viss leverantör, vara eller tjänst. Likaså bör 
likabehandlingsprincipen utgöra ett hinder för att utforma krav som endast en leverantör eller 
ett fåtal leverantörer kan uppfylla. Ett undantag kan uttolkas av Concordia-målet där EU-
domstolen hade en högre tolerans för en konkurrensbegränsning som konsekvens av krav som 
ställs på miljö. Till sist kan proportionalitetsprincipen utgöra ett hinder för den upphandlande 
myndigheten att ställa snäva krav om kraven är onödiga och inte motsvarar den upphandlande 
myndighetens behov. Utifrån en sammanställning av syftet och reglerna om offentlig 
upphandling, praxis, doktrin och egen analys framgår att de grundläggande principerna utgör 
ett hinder för att styra förfrågningsunderlaget mot en viss vara, tjänst eller leverantör som 
innebär att endast en leverantör i praktiken kan tilldelas upphandlingskontraktet. Likaså kan 
de grundläggande principerna utgöra ett hinder om liknande förfarande innebär att endast ett 
fåtal leverantörer kan tilldelas kontraktet. Konkurrens kan emellertid anses finnas i en sådan 
situation och detta får bedömas i det enskilda fallet. 
 
 
 
 



 

 

Definitioner 
 
 
Anbudsgivare Leverantör som lägger anbud i alla upphandlingsförfaranden. 
 
Anbudssökande Leverantör som ansöker om att få lägga anbud. 
 
Bör-krav  Utvärderas vid anbudsutvärderingen. Uppfyller leverantören 
  krav får den poäng. Bör-krav är detsamma som tilldelnings-
  kriterier. 
 
Direktupphandling Direktupphandling innebär en upphandling utan krav på anbud vid 
  upphandlingar under tröskelvärdet, 19 kap. 1 och 4 §§ LOU. 
  Direktupphandling får endast användas om upphandlingens värde 
  uppgår till 28 procent av tröskelvärdet eller om förhandlat 
  förfarande utan föregående annonsering får användas, 19 kap. 7 § 
  3 st. LOU. 
 
Effektiv konkurrens Existensen av en rivalitet mellan konkurrenter, när inget företag 
  kan påverka marknadspriset, eller avsaknad av begränsningar av 
  ett företags ekonomiska aktiviteter av ett företag, se Bishop och 
  Walker, The Economics of EC Competition Law, s. 17–20. 
 
Förfrågningsunderlag Innehåller alla handlingar för upphandlingen och annonseras av 
  upphandlande myndighet. Leverantörer kan lägga anbud på upp-
  handlingen baserat på förfrågningsunderlaget. 
     
Grundläggande friheterna Fria rörligheten inom EU för varor, personer, tjänster och kapital. 
  
Grundläggande Principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, 
(upphandlingsrättsliga) principen om proportionalitet, principen om öppenhet, principen 
principerna   om ömsesidigt erkännande (samt konkurrensprincipen). 
 
Inköpscentral En inköpscentral är en upphandlande myndighet som har 
  centraliserat inköpsverksamhet för att köpa in varor och tjänster 
  enligt LOU, 1 kap. 14 § 1 st. 1 p. LOU; prop. 2015/16:195, s. 940. 
 
Inre marknaden EU:s gemensamma gränsöverskridande marknad. 
 
Kravspecifikationer  Krav på vara eller tjänst. 
 
Kvalificeringskrav/  Obligatoriska krav (ska-krav) på leverantören. Avser teknisk, 
kvalifikationskrav  ekonomisk eller finansiell ställning och krav på teknisk eller 
  yrkesmässig  kapacitet. 
  
Leverantör  En enhet som tillhandahåller varor och tjänster på marknaden, 1 
  kap. 16 § LOU. Samlingsbegrepp på företag, anbudsgivare, 
  potentiella leverantörer och anbudssökande. 
 
 



 

 

Ramavtal  Ett ramavtal består av att en eller flera upphandlande myndigheter 
  ingår ett avtal med en eller flera leverantörer för att tilldela 
  kontrakt till leverantörerna under en viss tidsperiod, 1 kap. 20 § 
  LOU. 
 
Rättsekonomi Förhållandet mellan rättssystemet och ekonomiskt handlande.  
 
Social dumpning När leverantörer konkurrerar med undermåliga anställningsvillkor 
  för att vinna upphandlingen. 
 
Ska-krav  Obligatoriska krav som måste uppfyllas  av leverantören. 
 
Tekniska specifikationer Krav på en varas eller tjänsts egenskaper med hänvisning till 
  standarder eller funktionskrav. Kan vara både bör-krav och ska-
  krav.   
 
Tilldelningsgrund Den upphandlande myndigheten utvärderar anbudet baserat på 
  någon av tilldelningsgrunderna: pris, kostnad eller bästa 
  förhållandet mellan pris och kvalitet. 
 
Tilldelningskriterier Kan även benämnas utvärderingskriterier eller bör-krav. 
  Kriterierna används för att utvärdera vilket anbud som bäst 
  överensstämmer med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
 
Tröskelvärdet Upphandlingar under tröskelvärdet regleras inte av LOU-
  direktivet. 15 kap. LOU reglerar upphandlingar under 
  tröskelvärdet. LOU och LOU-direktivet reglerar upphandlingar 
  över tröskelvärdet. Från och med 1 januari 2018 är tröskelvärdet 
  för upphandlingar av varor och tjänster enligt LOU för statliga 
  myndigheter 1 365 782 kronor och för övriga upphandlande 
  myndigheter 2 096 097 kronor. 
 
Upphandlande myndighet Offentligt styrda organ, statliga och kommunala myndigheter som 
  är skyldiga att upphandla sina inköp av varor och tjänster. 
 
Upphandlingsförfarande Upphandlande myndigheten väljer förfarande för hur varan eller 
  tjänsten ska upphandlas. Förfarandena är följande: öppet 
  förfarande, selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog, 
  förfarande för inrättande av innovationspartnerskap, förhandlat 
  förfarande med annonsering och förhandlat förfarande utan 
  föregående annonsering. 
 
Upphandlingsprocess Inkluderar hela processen från utformande av förfrågningsunderlag 
  till att processen avslutas efter tilldelning av kontrakt. 
 
Viktning  Upphandlande myndighet viktar tilldelningskriterier inbördes 
  genom en viss procentenhet för att tilldela poäng till leverantören. 
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1 Introduktion 
 

1.1  Inledning 
 
På senare år har allt fler offentliga upphandlingar uppmärksammats och kritiserats i media. 
Extern granskning är välkommen eftersom offentliga upphandlingar utgör en stor del av 
offentliga inköp och finansieras med offentliga medel. Ett exempel på en upphandling som 
uppmärksammats i media är Polismyndighetens upphandling av tillverkare av pass där det 
ansågs föreligga risk för korruption.1 En annan upphandling som uppmärksammats i media är 
Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar (helikopteraffären). Konkurrensverkets 
(KKV) tillsynsbeslut av helikopteraffären var en åtgärd som vidtogs på grund av medias 
granskning av upphandlingen.2 Helikopteraffären är av intresse av flera upphandlingsrättsliga 
skäl. Av särskilt intresse för detta arbete är de snävt utformade tekniska specifikationerna av 
Sjöfartsverket. Bland annat ställdes det krav på helikoptrarnas storlek och kapacitet, krav 
vilka endast en leverantör i praktiken kunde motsvara.3 Detta kan vara bekymmersamt utifrån 
ett konkurrensperspektiv.  
 
Upphandlande myndigheter är skyldiga att köpa varor och tjänster i enlighet med lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) vilken reglerar offentliga myndigheters upp-
handling av varor, tjänster och byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt, 1 kap. 2 § 1 
st. LOU. Såväl statliga myndigheter som kommunala myndigheter, innefattande landsting, 
beslutande församlingar i kommuner, sammanslutningar av myndigheter och offentligt styrda 
organ, är upphandlande myndigheter enligt 1 kap. 22 § LOU. De upphandlingspliktiga 
inköpen i Sverige, det vill säga upphandlande myndigheters inköp som omfattas av 
upphandlingsreglerna, uppgick år 2015 till 642 miljarder kronor, en siffra som motsvarade 
17,3 procent av Sveriges BNP.4 Offentliga upphandlingar är således viktigt för samhälls-
ekonomin. Offentlig upphandling angränsar till flera olika rättsområden och har ett relativt 
komplicerat regelverk. Bland sådana angränsande rättsområden kan nämnas förvaltningsrätt, 
konkurrensrätt och avtalsrätt. Inom doktrinen har offentlig upphandling ansetts som ett eget 
rättsområde som kan kategoriseras som kommersiell förvaltningsrätt, då det som regleras är 
den offentliga sektorns kommersiella transaktioner.5  
 
 
 

                                                
1 Dagens Nyheter, Artikelsamling: DN granskar polisens upphandling av pass, <www.dn.se/om/dn-granskar-
polisens-upphandling-av-pass/>, (besökt 2017-11-29). 
2 Konkurrensverket, Årsredovisning 2016, publicerad 2017-02-21, s. 37; Sveriges Nyheter, Artikelsamling: 
Helikopteraffären, <www.svt.se/nyheter/granskning/ug/15207089/>, (besökt 2017-11-29). 
3 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11. 
4 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5 och Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, publicerad 2017-11-15, s. 28. 
5 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 18. 
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1.2  Syfte och frågeställning 
 
Det primära syftet med arbetet är att besvara frågeställningen om huruvida det strider mot de 
grundläggande upphandlingsrättsliga principerna i LOU, med särskilt fokus på konkurrens-
principen, när en upphandlande myndighet utformar snäva krav i förfrågningsunderlaget som 
endast en eller ett fåtal leverantörer kan uppfylla i praktiken. Vidare är syftet med detta arbete 
att, utifrån ett konkurrensperspektiv, undersöka hur upphandlande myndigheter får utforma 
sina krav i förfrågningsunderlaget enligt LOU, då myndigheten ska köpa varor och tjänster för 
offentliga medel. Särskilt intressant är detta på marknader där det endast finns ett fåtal 
aktörer. Vidare ska samspelet mellan reglerna om offentlig upphandling och upprätthållandet 
av konkurrens undersökas. 
 

1.3  Avgränsningar 
 
I arbetet behandlas LOU och de grundläggande principerna, med ett särskilt fokus på 
konkurrensprincipen. Inga andra upphandlingsregleringar undersöks.6 Vidare behandlas EU-
rätten i form av LOU-direktivet och fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 
(FEUF)7. Arbetet innehåller inte komparativa inslag mellan andra nationella rättsordningar 
och den svenska rättsordningen eftersom Europeiska Unionen (EU) avser att samordna 
upphandlingsprocesserna. I arbetet behandlas endast upphandlingar över tröskelvärdena, då 
upphandlingar över tröskelvärdena är av större värde och då LOU-direktivet inte reglerar 
upphandlingar under tröskelvärdena. Upphandlingar över tröskelvärdet har en större inverkan 
på konkurrensen och hushållandet av offentliga medel. Det är endast upphandlingar av varor 
och tjänster som behandlas i arbetet. Upphandlingar av byggentreprenader eller projekt-
tävlingar omfattas inte av arbetet. Principen om ömsesidigt erkännande redogörs inte heller 
för i större utsträckning. 
 
Vad den upphandlande myndigheten får ställa för krav i förfrågningsunderlaget i enlighet med 
gällande rätt, framförallt LOU, ur ett konkurrensperspektiv är genomgående i fokus. 
Utredningen sker därmed utifrån ett myndighetsperspektiv. Fokus på myndighetsperspektivet 
innebär att företags missbruk av dominerande ställning inte redogörs för i större utsträckning. 
Däremot diskuteras förekomsten av anbudskarteller och leverantörers deltagande i 
förberedelsefasen. Korruption kan utgöra ett omfattande problem för att säkerställa 
konkurrens. På grund av arbetets omfång har diskussioner om korruption dock utelämnats i 
sin väsentlighet. Att arbetet diskuteras utifrån ett konkurrensperspektiv innebär att det finns 
ett tydligt angränsande rättsområde i konkurrensrätten. Konkurrensrätten får inte ett alltför 
framstående utrymme, det diskuteras endast i relation till dess relevans för sambandet mellan 
offentlig upphandling och konkurrens.  

                                                
6 Till exempel lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och lagen (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. 
7 Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionens funktionssätt 2012/C 326/01. 



 

 3 

1.4  Metod 
 
Den rättsdogmatiska metoden har använts i detta arbete för att beskriva, systematisera och 
tolka gällande rätt på det upphandlingsrättsliga området och besvara en konkret 
problemställning genom juridisk argumentation.8 Jag har använt mig av professor Aleksander 
Peczeniks syn på rättsdogmatiken. Peczenik anser att rättsdogmatiken beskriver gällande rätt 
och struktur på ett deskriptivt sätt samtidigt som det finns utrymme att ägna sig åt normativa 
ståndpunkter i form av kritik av gällande rätt eller rättfärdigande av densamma. Peczenik 
beskriver rättsdogmatiken som deskriptivnormativ.9 Syftet med vald metod är att redogöra för 
relevant lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin från ett rättskälleperspektiv med respekt 
för rättskällehierarkin. Utredningen ska genomföras med ett objektivt förhållningssätt, dock 
medför frågeställningen ett kritiskt förhållningssätt till gällande reglering. Därmed framhävs 
problematik på upphandlingsområdet i syfte att problematisera och analysera frågeställningen. 
Av detta följer att det finns vissa inslag av kritisk rättsdogmatisk forskning. Begreppet innebär 
att argumentera om, utifrån slutsatser av gällande rätt, huruvida rättsläget bör ändras eller om 
det på annat vis är otillfredsställande.10 
 
I utredningen förekommer det rättsekonomiska inslag då offentlig upphandling syftar till att 
uppmuntra konkurrens och har ett nära samband med genomförandet av samhällsekonomiska 
mål. Dessutom ökar förståelsen för sambandet mellan reglerna om offentlig upphandling, 
ekonomi och konkurrens. Richard A. Posner som är rättsekonom anser att rättssystemet är 
starkt influerad av att uppmuntra ekonomisk effektivitet. Detta är grunden till rättens logik.11 
Rättsekonomin kan sägas vara ett externt perspektiv på rätten. Rättsekonomin kan användas 
för att undersöka om gällande rätt syftar till att uppmuntra ekonomisk effektivitet eller 
ekonomisk välfärd. För att undersöka detta krävs att ekonomiska teorier beaktas även om de 
inte har status som rättskälla.12  
 
Eftersom EU-rätten behandlas i utredningen används även EU-rättslig metod. Enligt den så 
kallade lojalitetsprincipen i artikel 4.3 fördraget om europeiska unionen (FEU) 13  ska 
medlemsstaterna säkerställa att fördragen och sekundärrätten fullgörs. Den EU-rättsliga 
regleringen av offentlig upphandling består både av primärrätten och sekundärrätten. 
Primärrätten utgörs av bindande rättskällor i form av bestämmelserna i fördragen, de 
allmänna rättsprinciperna, EU-domstolens praxis, bindande sekundärrätt och rättighets-
stadgan. Sekundärrätten är i regel inte bindande, den består av till exempel doktrin och 
förarbeten.14 Rättstillämpningen av regler som härstammar från EU-rätten ska ske i ljuset av 
direktiven de grundar sig på. Detta uppfyller principen om direktivkonform tolkning. Material 
i EU-rätten som styr tolkning av EU-rättsliga regler är praxis från Europeiska unionens 
                                                
8 Kleineman, Rättsdogmatisk metod. I Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 21, 23, 27 och 29–30; 
Kellgren och Holm, Att skriva uppsats i rättsvetenskap – råd och reflektioner, s. 47. 
9 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249, s. 249–250. 
10 Kleineman, Rättsdogmatisk metod. I Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 39. 
11 Posner, The Economic Approach to Law, Texas Law Review vol. 53:757, s. 763–764. 
12 Bastidas Venegas, Rättsekonomi. I Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 180 och 182. 
13 Konsoliderad version av fördraget om europeiska unionen 2012/C 326/01. 
14 Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 25 och 33. 
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domstol (EU-domstolen), de allmänna rättsprinciperna, förarbeten och soft law (icke-
bindande dokument). De allmänna rättsprinciperna har ett högt normhierarkist värde. Enligt 
artikel 19 FEU har EU-domstolen ett tolkningsföreträde av EU-rätten. EU-domstolen 
använder sig av teleologisk ändamålstolkning, det vill säga att syftet med EU-rättsliga 
bestämmelser ska förverkligas för att genomföra EU-lagstiftarens syfte med bestämmelserna i 
praktiken.15  
 

1.5  Material 
 
Materialhanteringen respekterar rättskällehierarkin. I arbetet är LOU och EU-rätten i fokus. 
LOU är baserad på skälen och artiklarna som ryms i LOU-direktivet. Förarbetet till LOU, 
prop. 2015/16:195, har studerats tillsammans med LOU-direktivet för att skapa förståelse för 
det svenska införlivandet av direktivet. De grundläggande principerna i LOU och vägledande 
avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och EU-domstolen genomsyrar 
upphandlingsområdet, dessa får därför ett betydande utrymme i utredningen. För att besvara 
frågeställningen, och på grund av brist på vägledande avgöranden, har även ett flertal 
kammarrättsfall och ett fåtal förvaltningsrättsfall använts i arbetet. Utöver detta har doktrin 
använts i arbetet.  
 
Andrea Sundstrand, docent i offentlig upphandling, anser att för att fastställa gällande rätt 
inom ett sakområde ska det vara möjligt att beakta alla i samhället förekommande källor i den 
mån rättskällehierarkin respekteras.16 För att besvara frågeställningen har det varit nödvändigt 
att även använda sig av sådant material som inte har status som rättskälla. Exempel på detta är 
internetkällor som påvisar kritiserade upphandlingar, åsikter kopplade till frågeställningen, 
ekonomiska teorier utifrån ett konkurrensperspektiv och ett memorandum från en 
advokatbyrå. I arbetet har även en generaladvokats yttrande inför avgörande vid EU-
domstolen använts. Denna typ av yttrande kan inte anses tillhöra rättsvetenskaplig doktrin,17 
men berör ett viktigt avgörande. Vidare har material från KKV använts i arbetet, i form av till 
exempel tillsynsbeslut, rapporter och riktlinjer, med anledning av dess status som 
tillsynsmyndighet. Riktlinjer från Upphandlingsmyndigheten, som ger upphandlingsstöd till 
upphandlande myndigheter och leverantörer, har även beaktats i arbetet. 
 

1.6  Etiska övervägningar 
 
Etisk offentlig upphandling blir allt vanligare. Nuvarande politiska mål avser att utveckla en 
mer hållbar offentlig upphandling. Till exempel kan nämnas strävan efter att genomföra 
miljömässiga och arbetsrättsliga mål samt att ta hänsyn till social rättvisa. Detta kan 
genomföras av upphandlande myndigheter genom att ställa krav på sociala hänsynstaganden i 
form av till exempel rättvis handel, eller utesluta leverantörer som inte når upp till uppsatta 
                                                
15 Reichel, EU-rättslig metod. I Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 112, 114, 122, 124–127 och 
133. 
16 Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 25. 
17 Reichel, EU-rättslig metod. I Korling och Zamboni (red.), Juridisk metodlära, s. 129–130. 
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minimikrav gällande miljö, arbetsrättsliga frågor eller sociala hänsyn.18 Av etiska skäl har 
leverantörers namn utelämnats i texten. Syftet med detta är att inte slentrianmässigt nämna 
leverantörers namn när det är irrelevant, då det skulle kunna skada leverantörers varumärken. 
I redogörelsen för helikopteraffären nämns leverantörernas namn då det är av intresse för att 
förstå problematiken i den enskilda upphandlingen. 
 

1.7  Disposition 
 
Det andra kapitlet redogör för rättsområdet offentlig upphandling. Avsnittet börjar med en 
kort rättshistorisk bakgrund av den nuvarande regleringen. Syftet med att reglera offentlig 
upphandling tydliggörs. I kapitlet återfinns ett avsnitt med definitioner av de olika krav som 
behandlas i utredningen, en presentation av de grundläggande principerna och en redogörelse 
för hur upphandlingsprocessen går till. Redogörelsen för upphandlingsprocessen är nödvändig 
för att förstå komplexiteten och omfattningen av processen. I det tredje kapitlet redogörs för 
det rättsliga utrymmet för de upphandlande myndigheterna att ställa krav i förfrågnings-
underlaget. Vidare presenteras de olika typerna av krav. Det fjärde kapitlet behandlar 
sambandet mellan offentlig upphandling och konkurrens. I kapitlet redogörs för konkurrens-
politik på upphandlingsområdet, vissa ekonomiska mål på upphandlingsområdet, 
konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande åtgärder samt konkurrensprincipen. Detta 
kapitel visar även hur konkurrensen påverkas av antalet leverantörer på marknaden och 
marknader med få aktörer. Till sist diskuteras utifrån praxis hur upphandlande myndigheters 
kravställande påverkar konkurrensen. I det femte kapitlet analyseras utredningen utifrån ett 
konkurrensperspektiv. I det sjätte kapitlet framställs arbetets slutsats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:6. Mapping Iniatives for Ethical Public Procurement in Europe, 
publicerad 2017-11-27. 
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2 Introduktion till reglerna om offentlig upphandling 
 

2.1  Bakgrund till reglerna om offentlig upphandling 
 
I Sverige har det funnits regler om offentlig upphandling sedan början av 1900-talet. Enligt de 
regler som infördes på 1920-talet hade svenska varor företräde framför utländska varor, vilket 
skulle främja inhemsk produktion och motverka arbetslöshet. 1952 försvann företrädet för 
svenska varor och det ställdes högre krav på affärsmässighet.19 Rättsreglerna om offentlig 
upphandling utvecklades under 1970-talet. Då blev principen om affärsmässighet vägledande 
för offentliga upphandlingar. För att uppfylla principen ansågs det viktigt att upprätthålla 
konkurrens.20 Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (gLOU) trädde i kraft den 1 
januari 1994 och var den första upphandlingslagen i Sverige. Till skillnad från tidigare 
regleringar var lagen tvingande. Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU), den 1 
januari 1995, innebar ett förpliktigande att följa EU:s bestämmelser om offentlig 
upphandling.21 Den 1 januari 2008 trädde lag (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU) 
i kraft, vilken införlivade direktiv 2004/18/EG22.  
 
Den 26 februari 2014 antogs direktiv 2014/24/EU23 (LOU-direktivet) av Europarlamentet och 
Europeiska unionens råd. Europeiska Unionens direktiv (EU-direktiv) är bindande för varje 
medlemsstat. Utförandet och tillvägagångssättet för att genomföra direktiven bestämmer 
medlemsstaterna själva, artikel 299 FEUF. Det är numera vedertaget i Sverige, som 
lagstiftningsteknik, att på ett direktivnära sätt genomföra EU-direktiven. Lagstiftnings-
tekniken har ansetts uppfylla LOU-direktivets syfte att samordna nationella upphandlings-
förfaranden. Dessutom undviks tolkningsfrågor vid gränsöverskridande handel. 24  LOU-
direktivet införlivades relativt nyligen i den svenska rättsordningen genom LOU som trädde i 
kraft den 1 januari 2017. Lagen har karaktären av en så kallad procedurlagstiftning. 
Upphandlingar som initierats innan den 1 januari 2017 bedöms enligt ÄLOU.25 Av denna 
anledning har LOU ännu inte blivit föremål för rättstillämpningen i någon större utsträckning.  
 

2.2  Syftet med offentlig upphandling  
 
Syftet utifrån ett EU-rättsligt perspektiv är att upprätthålla respekt för konkurrensen och 
samordna de nationella upphandlingsförfarandena, skäl 1 LOU-direktivet. Vid offentlig 
upphandling ska de upphandlande myndigheterna upprätthålla de grundläggande 
upphandlingsrättsliga principerna; likabehandling, öppenhet, proportionalitet, icke-

                                                
19 Prop. 1992/93:88, s. 34–35. 
20 Prop. 1973:73, s. 5–6. 
21 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39–40. 
22 Direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster. 
23 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om 
upphävandet av direktiv 2004/18/EG. 
24 Prop. 2015/16:195, s. 301–303. 
25 Övergångsbestämmelser till SFS 2016:1145, punkt 4. 
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diskriminering och ömsesidigt erkännande, 4 kap. 1 § LOU.26 Konkurrensprincipen, 4 kap. 2 
§ LOU, kan också anses motsvara en grundläggande princip. I förarbetet till LOU anges att 4 
kap. 2 § LOU är ett komplement till 4 kap. 1 § LOU om de grundläggande principerna.27  
 
Syftet med LOU är bland annat att de offentliga medlen inte ska användas för att diskriminera 
leverantörer, gynna vissa leverantörer, skapa handelshinder eller att annan ovidkommande 
hänsyn tas.28 Genom konkurrens ska skattebetalarna få den bästa möjliga kvaliteten till det 
lägsta möjliga priset. 29 Regelverket avser att utöka upphandlingen av miljöanpassade 
produkter och se till att det finns en social hänsyn i samband med upphandlingarna. Dessutom 
ska inte offentliga upphandlingar endast gynna nationella intressen.30 EU-domstolen har 
uttryckt att utvecklingen av konkurrens inom EU ska garantera att det inte förekommer någon 
risk för favorisering från upphandlande myndigheter och att marknaderna ska vara öppna för 
en effektiv konkurrens.31 Ur ett svenskt perspektiv är den goda affären i fokus.32 För att göra 
en god affär ska verksamhetens behov tillgodoses genom krav på kvalitet, lägsta möjliga 
totalkostnad, att det finns en miljömässig och socialt hållbar utveckling, samt att tillvarata 
konkurrensen på de olika marknaderna.33 Även om en upphandlande myndighet följer LOU 
behöver det inte leda till en god affär. LOU ser dock till att inköpsprocessen blir 
välstrukturerad. En skicklig inköpare ska emellertid både kunna följa regelverket och göra en 
god affär genom att köpa bäst kvalitet för lägst pris.34 
 

2.3  Definitioner av olika krav   
 
Innan det redogörs för de grundläggande principerna ska skillnaden mellan de olika krav som 
den upphandlande myndigheten kan ställa i sina förfrågningsunderlag klargöras. Det är viktigt 
att skilja mellan olika krav den upphandlande myndigheten kan utforma vid en upphandling. 
Kvalificeringskrav är krav som ställs mot leverantörernas ekonomiska, tekniska och yrkes-
mässiga kapacitet, 14 kap. 1–5 §§ LOU. Kraven är obligatoriska att uppfylla för 
leverantörerna och ska säkerställa att leverantören kan genomföra upphandlingskontraktet.35 
Kvalificeringskrav är alltså krav på leverantören och eftersom de är obligatoriska utgör de så 
kallade ska-krav. Den upphandlande myndigheten kan även ställa ska-krav på varan eller 
tjänsten, det vill säga upphandlingsföremålet, i förfrågningsunderlaget.36  

                                                
26 4 kap. 1 § LOU; artikel 18.1 LOU-direktivet. 
27 Prop. 2015/16:195, s. 973. I detta arbete kommer hädanefter hänvisning till de grundläggande principerna avse 
samtliga sex upphandlingsrättsliga principer i 4 kap. 1–2 §§ LOU. 
28 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 30. 
29 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6411-08, dom 2009-04-07. 
30 SOU 2013:12, s. 71–72. 
31 Förenade målen C-285/99 och C-286/99, Lombardini, punkt 34–35. 
32 SOU 2013:12, s. 74 ff. Notera även att en sådan inriktning på affärsmässighet, har varit aktuell genom de 
tidigare regleringarna i Sverige av offentlig upphandling som nämnts under avsnitt 2.1. 
33 SOU 2013:12, s. 74–75. 
34 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 26. 
35 Jmf med 14 kap. 1 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 1091–1092; Konkurrensverket, 
<www.konkurrensverket.se[…]uteslutningsgrunder-och-kvalifikationskrav/>. 
36 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se[…]krav-pa-varan-eller-tjansten/>. 
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Om den upphandlande myndigheten valt att utvärdera anbuden utifrån tilldelningsgrunden 
bästa förhållandet mellan pris och kvalitet får den upphandlande myndigheten även ställa upp 
tilldelningskriterier, så kallade bör-krav, i förfrågningsunderlaget. Bör-kraven ska ha 
anknytning till upphandlingsföremålet. 37  Bör-kraven ska viktas inbördes och den 
upphandlande myndigheten ska i förfrågningsunderlaget ange hur myndigheten avser att vikta 
bör-kraven, alternativt ska bör-kraven beaktas genom en prioritetsordning, 16 kap. 6 § LOU. 
Om myndigheten ska upphandla en vara eller tjänst som ska inneha vissa tekniska egenskaper 
får den utforma dessa i form av tekniska specifikationer, 9 kap. LOU. Tekniska 
specifikationer kan ställas upp i förfrågningsunderlaget som både ska-krav och/eller bör-krav. 
 
Begreppet ”ska-krav” utgör hädanefter i arbetet ett samlingsbegrepp för alla obligatoriska 
krav på leverantören, varan eller tjänsten i förfrågningsunderlaget om inte annat uttryckligen 
framgår. Likaså utgör begreppet ”bör-krav” ett samlingsbegrepp på alla icke-obligatoriska 
krav som utvärderas av upphandlande myndigheten. Hänvisning till begreppet ”krav” är 
odefinierat och kan utgöras av ska-krav, bör-krav eller båda, om inte annat framgår. 
 

2.4  De grundläggande principerna 
 
Som fastslagits i avsnitt 2.2 består de grundläggande principerna vid offentlig upphandling av 
fem, alternativt sex, principer, vilka bland annat begränsar den upphandlande myndighetens 
kravställande. Bestämmelserna i 4 kap. 1 § LOU stadgar att alla leverantörer ska behandlas på 
ett likvärdigt sätt genom principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen. 
Upphandlande myndigheter ska även beakta öppenhetsprincipen, principen om ömsesidigt 
erkännande och proportionalitetsprincipen. Därtill finns konkurrensprincipen, som har en 
liknande status som de andra upphandlingsrättsliga principerna men står avskild från de 
övriga i lagtexten.38 Principerna har sitt ursprung i principerna om fri rörlighet för varor och 
tjänster, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster i FEUF.39 Det är de 
nationella domstolarna och myndigheterna som i första hand ska avgöra hur de grundläggande 
principerna ska tillämpas i varje enskilt fall.40 För att på ett närmare sätt undersöka de 
grundläggande principernas betydelse på upphandlingsområdet presenteras principerna nedan. 
 
Likabehandlingsprincipen  
 
Principen om likabehandling är central i upphandlingsdirektiven och ska garantera 
konkurrens.41 Generellt gäller att likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer inte ska 
behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, med undantaget att det inte 

                                                
37 16 kap. 2 § LOU. Notera att ska-krav även kan omformuleras till bör-krav.  
38 4 kap. 1–2 §§ LOU. Motsvarande bestämmelser finns i skäl 1 LOU-direktivet och artikel 18.1 LOU-direktivet. 
39 Mål C-19/00 SIAC, punkt 32–33; prop. 2015/16:195, s. 973; Se även följande artiklar i FEUF: artikel 18 (icke-
diskriminering), artikel 26 (fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital), artikel 28 (fri rörlighet för 
varor), artikel 34-35 (förbud mot kvantitativa export- och importrestriktioner), artikel 49 (etableringsfrihet), 
artikel 56 (fri rörlighet för tjänster). 
40 RÅ 2005 not. 159; mål C-331/04 ATI, punkt 25–26; HFD 2016 ref. 37 I. 
41 Mål C-243/89 Stora Bält, punkt 33. 
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finns sakliga skäl för att behandla situationerna på det viset. 42  För att uppfylla 
likabehandlingsprincipen ska, enligt EU-domstolen, potentiella anbudsgivare vara 
informerade om de uppgifter som beaktas för att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet samt hur viktningen av kriterierna i relation till varandra ska ske.43 Samtliga 
anbudsgivare ska ha samma möjligheter att utforma sina anbud och samma anbudsvillkor ska 
gälla för dem alla.44 Anbudsgivare ska behandlas lika när den upphandlande myndigheten 
prövar anbuden.45 Likabehandlingsprincipen kräver att alla de anbud som inkommer ska vara 
i linje med kontraktshandlingarnas bestämmelser för att kunna göra en objektiv jämförelse 
mellan anbuden.46 Enligt EU-domstolen ska de inkomna anbuden behandlas objektivt och 
enhetligt när de prövas av den upphandlande myndigheten. Vidare ska myndigheten kunna 
kontrollera att anbudsgivarna uppfyller uppsatta krav eller kriterier. Om uppföljning inte 
möjliggörs, går det inte att kontrollera om information som lämnats av anbudsgivare är riktig. 
Det kan i sådana fall strida mot ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande och därmed 
mot likabehandlingsprincipen.47 Uppsatta tidsramar för inkommande av anbud och tiden 
mellan avtalstecknandet och avtalsperiodens start får inte vara så snäva att vissa leverantörer 
gynnas. Detta för att leverantörerna ska ges lika förutsättningar att lämna konkurrenskraftiga 
anbud.48 
 
Genom ett antal mål har EU-domstolen anfört att ett anbud i princip inte kan ändras efter 
anbuden ingetts till den upphandlande myndigheten. Det får inte förekomma någon 
förhandling mellan upphandlande myndigheten och anbudsgivare om inte detta är 
uttryckligen tillåtet genom val av upphandlingsförfarande. En otillåten förhandling mellan 
parterna vore inte att behandla alla anbudsgivare lika. Däremot kan upphandlande myndighet 
begära förtydligande gällande uppgifter som kräver en enkel förklaring och rättande av 
uppenbara materiella fel. Detta gäller även när det är uppenbart att anbudet måste klargöras. 
En begäran om förtydligande måste skickas till alla anbudssökande som på liknande sätt 
behöver förtydliga sina anbud. Det får inte rendera i ett nytt anbud. Det är inte möjligt att 
efterfråga en handling eller uppgift som inte ingetts inom utsatt tidsfrist. Anbudssökanden ska 
behandlas på ett likartat och lojalt sätt av den upphandlande myndigheten när begäran om 
förtydligande ställts, för att inte otillbörligen gynna eller missgynna anbudssökanden.49  
 
Icke-diskrimineringsprincipen  
 
Principen om icke-diskriminering fastslår att leverantörer inte får diskrimineras på grund av 
nationalitet eller vart leverantörerna är etablerade. Anbudsgivare ska behandlas på samma sätt 
oavsett var de är etablerade.50 Upphandlande myndigheten får därför inte ställa sådana krav 

                                                
42 Mål C-304/01 Spanien mot Kommissionen, punkt 31. 
43 Mål C-331/04 ATI, punkt 24. 
44 Mål C-538/13 eVigilo, punkt 33. 
45 Mål C-19/00 SIAC, punkt 34. 
46 Mål C-243/89, Stora Bält, punkt 37. 
47 Mål C-488/01 Wienstrom, punkt 47–48 och 50–51. 
48 HFD 2012 ref 48 I och II. 
49 Mål C-599/10, Slovensko, punkt 36–37, 40–41; mål C-131/16, Archus, punkt 29–30, 33 och 36. 
50 Prop. 2006/07:128, s. 155. 
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som bara kan uppfyllas av till exempel leverantörer etablerade i Sverige. Alla åtgärder som 
indirekt, direkt, faktiskt eller potentiellt kan hindra handeln mellan medlemsstaterna är 
förbjudna. 51  EU-domstolen har till exempel aktualiserat icke-diskrimineringsprincipen i 
följande mål. I det första målet uppställdes krav, i form av tekniska specifikationer, på att en 
vara skulle ha ett visst nationellt ursprung. Detta ansågs diskriminerande då sådana krav 
endast kan vara tillåtna i undantagsfall och ska vara åtföljda av ordaföljelsen ”eller 
likvärdigt”. Enligt EU-domstolen verkar krav på nationellt ursprung utan hänvisning till ”eller 
likvärdigt” både avskräckande för anbudsgivare i andra medlemsstater och hindrar import-
flödet mellan medlemsstaterna.52 I det andra målet ansåg EU-domstolen att en upphandling, 
som innebar att ett företag fick tillhandahålla sjötransporttjänster genom ett tjugoårigt avtal, 
hade gynnat företaget. Avtalet omöjliggjorde tillhandahållandet av tjänsten för andra företag i 
andra medlemsstater. Detta stred mot friheten att tillhandahålla tjänster.53 
 
Öppenhetsprincipen 
 
Öppenhetsprincipen, även kallad transparensprincipen, fastslår att alla upphandlingar ska vara 
förutsebara, präglas av öppenhet och annonseras.54 EU-domstolen har ansett att öppenhets-
principen motverkar riskerna för favorisering eller godtycke vid val av leverantör. Samtliga 
villkor och bestämmelser för upphandlingsförfarandet ska vara formulerade på ett klart, 
precist och entydigt sätt. Detta för att en rimligt informerad och normalt omsorgsfull 
anbudsgivare ska förstå innebörden av kriterierna som bidrar till en enhetlig tolkning av 
samma kriterier. Det medför även att den upphandlande myndigheten kan kontrollera att 
anbuden uppfyller de uppsatta kriterierna.55  
 
Principen om ömsesidigt erkännande  
 
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att en medlemsstat inte kan förbjuda en produkt 
som lagligt framställts i en annan medlemsstat. Syftet med principen är att garantera den fria 
rörligheten för varor och tjänster på den inre marknaden.56 Likaså innebär principen om 
ömsesidigt erkännande att intyg och certifikat som utfärdats av en myndighet i en medlems-
stat gäller i övriga medlemsstater.57 
 
Proportionalitetsprincipen 
 
Av proportionalitetsprincipen följer att alla krav, villkor och åtgärder ska vara rimliga och 
proportionerliga till upphandlingens art och för att uppnå det eftersträvade syftet med 

                                                
51 Artikel 18 och 34 FEUF; mål C-296/15 Medisanus, punkt 63-64; mål C-141/07 Kommissionen mot Tyskland, 
punkt 28. 
52 Mål C-296/15 Medisanus, punkt 68 och 76–77. 
53 Mål C-323/03 Kommissionen mot Spanien, punkt 44. 
54 Prop. 2006/07:128, s. 155; Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]uppphandlingsprinciperna/>. 
55 Mål C-27/15 Pizzo, punkt 36; mål C-496/99 P Succhi di Frutta, punkt 111; mål C-368/10 Max Havelaar, 
punkt 88; mål C-19/00 SIAC, punkt 42. 
56 Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet, KOM (1999)299 slutlig, s. 3–4; mål 120/78 Cassis de Dijon.  
57 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]uppphandlingsprinciperna/>. 
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upphandlingen. 58  Kraven i förfrågningsunderlaget måste stå i proportion till den 
upphandlande myndighetens behov och syfte med upphandlingen. Vid utformningen av 
kraven i förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten säkerställa att kraven är 
proportionerliga genom att se till att kraven är ”[…] adekvata, relevanta och inte går utöver 
vad som rimligen bör krävas av den som vill lämna anbud”.59  
 
Vid proportionalitetsbedömningen av krav har både EU-domstolen och HFD använt trestegs-
modellen. Trestegsmodellen innebär att relevant åtgärd ska vara ändamålsenlig och 
nödvändig för att uppnå målet, samt att åtgärden ska innebära att det allmänna vinner en 
fördel som är rimlig i förhållande till den skada som vållas. Det är den nationella domstolen 
som ska bedöma detta.60 Upphandlingens art och värde ska beaktas vid en sådan bedömning 
och uppställda krav får inte vara onödiga.61 Det är den upphandlande myndigheten som ska 
visa att en åtgärd är nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet.62  
 
Konkurrensprincipen 
 
Konkurrensprincipen i 4 kap. 2 § LOU är utformad enligt följande: ”En upphandling får inte 
utformas i syfte att undanta den från lagens tillämpningsområde och får inte heller utformas i 
syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett 
otillbörligt sätt.” Genom bestämmelsen har artikel 18.1 LOU-direktivet, som innehåller alla 
grundläggande principerna i 4 kap. 1–2 §§ LOU, införlivats i svensk rätt.63 
 
Principen fanns inte med i ÄLOU. I samband med att LOU trädde i kraft, adderades alltså 
ytterligare en upphandlingsrättslig princip. En liknande bestämmelse med en annan 
formulering återfanns i 1 kap. 4 § gLOU. Bestämmelsen löd: ”Upphandling skall göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande 
hänsyn”. I förarbetet till gLOU angavs bland annat att denna bestämmelse innebar att 
upphandlingarna skulle behandlas objektivt, på marknadens villkor och att konkurrens skulle 
uppnås med internationell annonsering. Begreppet ”utan ovidkommande hänsyn” ansågs 
innehålla principen om icke-diskriminering och skulle försvåra möjligheten att på ett 
obehörigt sätt gynna eller missgynna leverantörer för att motverka konkurrenssnedvridning.64 
Begreppet affärsmässighet inom offentlig upphandling finns inte längre med som ett uttryck i 
varken ÄLOU eller LOU. Anledningen är att begreppet fasats ut och istället omfattas av de 
grundläggande principerna. Kravet på affärsmässighet innebar en skyldighet att utnyttja 
konkurrensförhållanden genom att respektera de grundläggande principerna. Riskerna med att 
                                                
58 Prop. 2006/07:128, s. 155; Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]uppphandlingsprinciperna/>. 
59 HFD 2016 ref 37 I. 
60 HFD 2016 ref 37 I; jmf. mål C-234/03 Contse, punkt 79. 
61 Prop. 2009/10:180, s. 91. 
62 Se till exempel kammarrätten i Stockholm, mål nr. 3477-09, dom 2009-10-27. 
63 Artikel 18.1 LOU-direktivet lyder: ”Upphandlingen får inte utformas i syfte att undanta den från 
tillämpningsområdet för detta direktiv eller att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Konkurrensen ska 
anses begränsas på ett konstgjort sätt om upphandlingen utformas i syfte att på ett otillbörligt sätt favorisera 
eller missgynna vissa ekonomiska aktörer”. 
64 Prop. 1992/93:88, s. 59–60. 
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fasa ut begreppet ansågs vara att betydelsen av ekonomisk effektivitet riskerade tonas ned.65 I 
förarbetena till LOU anges att kraven i gLOU på affärsmässighet, konkurrens och frånvaro av 
ovidkommande hänsyn uppfylls genom de grundläggande principerna och konkurrens-
principen.66 Tillämpningen av konkurrensprincipen ska närmare undersökas i avsnitt 4.3. 
 

2.5  Upphandlingsprocessen 
 
Nedan följer en redogörelse över upphandlingsprocessen ur ett myndighetsperspektiv och 
konkurrensperspektiv med särskilt fokus på utformandet av förfrågningsunderlaget. Som 
tidigare klargjorts behandlar arbetet endast upphandlingar över tröskelvärdet.  
 
Först planeras hur upphandlingen ska ske. Den upphandlande myndigheten ska göra en 
behovsanalys, fastställa förfrågningsunderlaget och annonsera upphandlingen. 67  Genom 
behovsanalysen ska den upphandlande myndigheten fastställa verksamhetens behov, det vill 
säga identifiera vad som behöver köpas in och under vilken tidsperiod som behovet finns. 
Detta ligger till grund för kraven i förfrågningsunderlaget.68  
 
För att ta reda på verksamhetens behov bör den upphandlande myndigheten göra en 
marknadsanalys. På så vis får myndigheten kunskap om marknaden, och kan därefter ställa 
krav som är relevanta och som kan motsvaras på marknaden. Detta kan även leda till att 
upphandlingsföremålet köps in för ett lägre pris. En marknadsanalys kan genomföras genom 
kontakt med de potentiella leverantörerna för att undersöka vilka leverantörer som finns på 
upphandlingsområdet och hur dessa leverantörer konkurrerar med varandra. Att utnyttja 
konkurrensen på marknaden innebär att så många anbudsgivare som möjligt ska ha möjlighet 
att lämna anbud. För att uppfylla en rättssäker och effektiv upphandling ska kraven i 
förfrågningsunderlaget vara förenliga med de grundläggande principerna på upphandlings-
området.69  
 
Utformande av förfrågningsunderlag 
 
Den upphandlande myndigheten utformar ett förfrågningsunderlag som leverantörerna får ta 
del av. I förfrågningsunderlaget ska som huvudregel den upphandlande myndigheten 
precisera sina behov, sina krav på leverantören och sina krav på upphandlingsföremålet.70 
Förfrågningsunderlaget ska innehålla upphandlingens samtliga handlingar.71 I lagtexten finns 

                                                
65 Prop. 2006/07:128, s. 156–157. 
66 Prop. 2015/16:195, s. 427–428. 
67 Upphandlingsmyndigheten, <www.upphandlingsmyndigheten.se/[…]/upphandlingen/>. 
68 Upphandlingsmyndigheten, <www.upphandlingsmyndigheten.se/[…]/behovsanalysen/>. 
69 Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten, 2011:4, Utformning av förfrågningsunderlag för varor och 
tjänster enligt LOU, publicerad 2014-01-08, s. 6–8. 
70 6 kap. 7, 22 §§ LOU; Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 120. 
71 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]/utforma-ett-forfragningsunderlag/>. 
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inte längre begreppet förfrågningsunderlag utan begreppet upphandlingsdokument används 
istället.72 För tydlighetens skull används fortsatt begreppet förfrågningsunderlag i arbetet. 
 
Enligt HFD är förfrågningsunderlaget en central del av förfarandet i en upphandling.73 Vid 
utformandet av förfrågningsunderlaget ska upphandlingsförfarande väljas. Det finns ett antal 
olika upphandlingsförfaranden över tröskelvärdena, till exempel: öppet förfarande, selektivt 
förfarande, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med annonsering och förhandlat 
förfarande utan föregående annonsering, 6 kap. 1 § LOU. Öppet förfarande användes i 6 864 
av de 7 561 direktivstyrda upphandlingar under 2016,74 det är således det mest använda 
upphandlingsförfarandet. Öppet förfarande innebär att alla leverantörer kan lämna anbud efter 
annonseringen av upphandlingen. Den upphandlande myndigheten kvalificerar sedan 
leverantörerna och utvärderar anbuden. Ingen förhandling parterna emellan är tillåten.75  
 
De andra upphandlingsförfarandena76 innebär kortfattat att leverantörerna får ansöka om att få 
delta i upphandlingen. Den upphandlande myndigheten kvalificerar sedan leverantörerna för 
att göra ett urval om vilka leverantörer som ska få lämna anbud. Antalet lösningar eller anbud 
ska vara tillräckligt många för att nå en effektiv konkurrens under förutsättningen att antalet 
lämpliga anbud är tillräckligt många. Till sist utvärderar den upphandlande myndigheten 
anbuden. Enligt vissa upphandlingsförfaranden är förhandling tillåten mellan den 
upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. 77  Förhandlat förfarande utan föregående 
annonsering ska endast användas då det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte lämnats 
några anbud eller inte lämnats lämpliga anbud.78  
 
Inför anbudsutvärderingen ska tilldelningsgrund väljas. Det finns tre tilldelningsgrunder: pris, 
kostnad och bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 16 kap. 1 § LOU. Vid tilldelnings-
grund bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska den upphandlande myndigheten 
utvärdera anbuden och tilldela poäng utefter hur anbuden uppfyller bör-kraven, varefter 
anbudet med högst sammanlagd poäng vinner upphandlingen, 16 kap. 2 § 1 st. LOU.79 Vid 
tilldelningsgrunden kostnad ska anbuden utvärderas utifrån kostnadseffektivitet, 16 kap. 3 § 
LOU.80 Vid tilldelningsgrund pris, det vill säga lägsta pris, ska anbudet som innehar det lägsta 
priset och samtidigt uppfyller alla uppställda krav i förfrågningsunderlaget vinna 
upphandlingen. Det är endast lägsta pris som är utslagsgörande, därför förekommer inte 
någon viktning och inget tilldelande av poäng till anbudsgivarna.81 Tilldelningsgrund lägsta 

                                                
72 1 kap. 23 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 944.  
73 HFD 2016 ref 37 I. 
74 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5 och Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, november 2017, s. 55. 
75 6 kap. 2 § LOU; Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 78. 
76 Vid selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering. 
77 6 kap. 3-4, 8, 10, 20 och 23 §§ LOU; Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 78-80.  
78 Ett anbud är inte lämpligt om leverantören till exempel ska uteslutas från upphandlingen eller inte uppfyller 
kvalificeringskraven. Paragrafen är inte uttömmande. Se 6 kap. 12–13 §§ LOU; prop. 2015/16:195, s. 997.  
79 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 126. 
80 Till exempel genom en livscykelkostnadsanalys för varan eller tjänsten. Externa miljöeffekter får beaktas som 
livscykelkostnader. Ett sådant exempel är utsläpp av växthusgaser, prop. 2015/16:195, s. 1113. 
81 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 127. 
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pris användes under 2016 i 54 procent av de annonserade upphandlingarna medan 
tilldelningsgrunden ekonomisk mest fördelaktiga anbudet användes i 46 procent av 
upphandlingarna.82 Till sist ska kontraktsvillkor ställas upp i förfrågningsunderlaget.83 Det är 
viktigt att innehållet i förfrågningsunderlaget innebär ett säkerställande av upphandlande 
myndighetens behov och att konkurrensen på marknaden utnyttjas.84 
 
Annonsering av upphandlingar regleras i 10 kap. LOU. Annonseringen ska säkerställa 
konkurrens på lika villkor och utgör ett offentliggörande av upphandlingarna, på så vis 
uppfylls öppenhetsprincipen. Syftet med att annonsera upphandlingarna är att det ska leda till 
öppnare marknad med tillräcklig konkurrens och mindre risk för favorisering av leverantörer i 
den upphandlande myndighetens egen medlemsstat.85  
 
Kvalificering av leverantörer 
 
Innan anbudsutvärdering sker ska den upphandlande myndigheten först genomföra 
kvalificering av leverantörerna, 4 kap. 10 § LOU. Om den upphandlande myndigheten har 
använt sig av ett förfarande som tillåter begränsande av leverantörer ska det ske i en urvals-
process. Antalet leverantörer måste alltid garantera effektiv konkurrens.86 Kvalificering av 
leverantörer regleras enligt 14 kap. LOU och utgörs av kvalificeringskrav. Den upphandlande 
myndigheten ska även undersöka om det finns anledning att utesluta någon leverantör från att 
delta i upphandlingen genom en uteslutningsprövning.87 Det finns en möjlighet för den 
upphandlande myndigheten att utesluta en leverantör om det finns sannolika indikationer för 
att den ingått överenskommelser för att snedvrida konkurrensen, 13 kap. 3 § 1 st. 4 p. LOU. 
 
Anbudsutvärdering 
 
Då kvalificeringen är slutförd ska anbuden utvärderas. Den upphandlande myndigheten ska 
tilldela kontrakt till den leverantör som har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Detta 
ska bedömas enligt någon av tilldelningsgrunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 
kostnad eller pris.88 Den upphandlande myndigheten ska först kontrollera att leverantörerna 
uppfyller alla ska-krav i förfrågningsunderlaget.89 Syftet med anbudsutvärderingen är att finna 
det anbudet som bäst tillgodoser den upphandlande myndighetens behov.90 Alla vinnande 
anbud bör vara den ekonomiskt bästa lösningen för den upphandlande myndigheten, skäl 89-

                                                
82 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5 och Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, november 2017, s. 57. 
83 Upphandlingsmyndigheten, <www.upphandlingsmyndigheten.se/[…]/Utforma-upphandlingsdokument/>. 
84 Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten, 2011:4, Utformning av förfrågningsunderlag för varor och 
tjänster enligt LOU, publicerad 2014-01-08, s. 5. 
85  Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 115. 
86 4 kap. 6–7 §§ LOU. 
87 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]kvalificering-av-leverantoren/>. Till exempel vid allvarlig 
ekonomisk brottslighet eller om leverantören befinner sig i konkurs, 13 kap. och 15 kap. 3–9 §§ LOU. 
88 16 kap. 1 § LOU. 
89 Upphandlingsmyndigheten, <www.upphandlingsmyndigheten.se/[…]/processen-for-lou-kompendium-
tidigare-webbtexter.pdf>, 2016-12-14, s. 19. 
90 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 153–154. 
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90 i LOU-direktivet. Det är den upphandlande myndigheten som ska avgöra vad som är det 
mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.91 Den upphandlande myndigheten får avbryta en 
upphandling i detta skede endast om den kan visa att det finns sakliga skäl för det. Ett sakligt 
skäl kan exempelvis vara att endast en leverantör återstår efter kvalificeringen och att det 
därför finns bristande konkurrens. 92  Efter anbudsprövningen beslutar den upphandlande 
myndigheten vilken anbudsgivare som tilldelas upphandlingskontraktet.93 Därefter råder en 
avtalsspärr varigenom den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal. Syftet är att det ska 
finnas tid för överprövning av upphandlingen.94 När avtalsspärren löpt ut får avtalet för 
upphandlingen tecknas. Avtalet ska baseras på annonsen, förfrågningsunderlaget, anbudet och 
eventuell förhandling.95 Därefter avslutas upphandlingsprocessen. 
 
Möjligheten till överprövning av upphandling 
 
Överprövning av upphandling ska ske i allmän förvaltningsdomstol där upphandlande 
myndighet har sin hemvist, 20 kap. 4-5 §§ LOU. Klagorätt till överprövning av en 
upphandling tillfaller den eller de leverantörer som anser sig lidit eller kan komma att lida 
skada av utfallet i upphandlingen, 20 kap. 4 och 6 §§ LOU.96 Leverantören ska alltså visa att 
denne lidit eller skulle kunna komma att lida skada för att uppfylla skaderekvisitet. Varje 
leverantör som haft ett intresse att tilldelas upphandlingskontraktet och som uppfyller 
skaderekvisitet kan söka överprövning av den specifika upphandlingen. Det krävs inte att 
parten är anbudsgivare eller anbudssökande.97 Regeringsrätten (RegR) har anfört att det som 
huvudprincip är part som anser att upphandlingen är felaktig som ska visa på vilka grunder 
den för sin talan på.98 Kammarrätten (KamR) har ansett att om presumtion för snedvridning 
av konkurrens finns, kan klagande leverantör få viss bevislättnad. Upphandlande myndigheten 
kan då behöva visa att den uppfyllt de grundläggande principerna vid upphandlingen.99 Om 
domstolen anser att upphandlande myndighet har brutit mot LOU som medför att leverantören 
lidit skada ska upphandlingen göras om eller avslutas efter rättelse, 20 kap. 6 § 1 st. LOU. 
 
 
 
 
 
 

                                                
91 Prop. 2015/16:195, s. 1109. Av förarbetet följer även att bästa förhållandet mellan pris och kvalitet motsvarar 
tilldelningsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet i ÄLOU, varför praxis avseende 
tilldelningsgrunden fortfarande är relevant. Pris motsvarar lägsta pris i ÄLOU. 
92 RÅ 2008 ref 35; Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]avbryta-en-upphandling/>. 
93 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/[…]/underrattelse/>. 
94 12 kap. 12 § 1 st. LOU och 20 kap. 1 § LOU; prop. 2009/10:180, s. 352. 
95 Konkurrensverket, <www.konkurrensverket.se/upphandling/[…]teckna-avtal/>. 
96 Se även HFD 2013 ref. 53. 
97 Mål C-26/03 Stadt Halle, punkt 40; Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 189; HFD mål nr 4876-16, dom 
2017-11-10. 
98 RÅ 2009 ref. 69. 
99 Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 1903–1913-11, dom 2011-08-04. 
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3 Rättsligt utrymme för upphandlande myndighet vid kravställandet  
 

3.1  Vad får den upphandlande myndigheten ställa för krav? 
 
I det andra kapitlet har reglerna om offentlig upphandling presenterats och en genomgång av 
upphandlingsprocessen har sammanställts. I detta kapitel ska det redogöras för vad 
upphandlande myndigheter får ställa för krav på leverantören och upphandlingsföremålet.  
 
Förfrågningsunderlagets utformning är väsentligt vid offentlig upphandling. Förfrågnings-
underlaget består av krav på leverantörerna och krav på upphandlingsföremålet. Det är 
fastslaget i praxis att upphandlande myndighet har en relativt långtgående frihet att välja vad 
som ska upphandlas och att utforma kraven därefter. Kraven ska vara kopplade till 
upphandlingsföremålet, det vill säga avse den efterfrågade produkten eller tjänsten, och får 
inte strida mot de grundläggande principerna i LOU.100 Högsta domstolen (HD) har uttryckt 
att de upphandlande myndigheterna har ett rimligt mått av frihet vid utformandet av kraven 
som avser upphandling.101 De grundläggande principerna i LOU ska beaktas vid varje beslut 
och inför varje åtgärd under hela upphandlingsfasen. 102  Förfrågningsunderlag och 
utvärderingsmodeller som inte är optimalt utformade får godtas, under förutsättningen att det 
inte strider mot de principer som finns i LOU och EU-rätten.103 
 

3.1.1 Utformandet av ska-krav 
 
Förfrågningsunderlaget ska innehålla alla krav som den upphandlande myndigheten vill ställa 
på upphandlingsföremålet. Friheten att utforma kvalificeringskraven är begränsade av att 
kraven endast får avse behörighet att utöva yrkesverksamhet, leverantörens rättsliga eller 
finansiella förmåga, samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Kraven ska dessutom ha 
anknytning till upphandlingsföremålet och vara proportionerliga.104 Utöver kvalificeringskrav 
kan den upphandlande myndigheten även ställa ska-krav på varan eller tjänsten genom 
kravspecifikationer eller tekniska specifikationer. Utformandet av ska-krav och bör-krav i 
form av tekniska specifikationer kommer redogöras för närmare i avsnitt 3.1.3. 
 
Vid utformandet av ska-krav har upphandlande myndighet stor frihet att utforma kraven, så 
länge de överensstämmer med de grundläggande principerna. 105 Den upphandlande 
myndigheten får inte väsentligt ändra sitt förfrågningsunderlag efter det att det fastställts. 

                                                
100 Mål C-488/01 Wienstrom, punkt 37; mål C-31/87 Beentjes, punkt 26; mål C-19/00 SIAC, punkt 37. 
101 NJA 2016 s. 358. 
102 HFD 2016 ref. 37 I. 
103 RÅ 2002 ref. 50. 
104 14 kap. 1 § LOU; Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet kan innebära att leverantören ska vara 
registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister där den är verksam. Krav på ekonomisk och 
finansiell ställning kan innebära en minsta årsomsättning. Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet kan 
innebära vissa resurser avseende personal, teknik och erfarenhet. Se 14 kap. 2–5 §§ LOU.  
105 Jmf. med RÅ 2010 ref. 78 och HFD 2012 ref. 48 I och II. 
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Krav som ställts upp i förfrågningsunderlaget får i princip inte frångås.106 Enligt HFD har 
utformandet av förfrågningsunderlaget en konkurrensuppsökande funktion. Alla potentiella 
leverantörer ska vara säkra på att alla de ska-krav som uppställts i förfrågningsunderlaget 
upprätthålls under hela upphandlingsprocessen. De potentiella leverantörerna ska utgå från att 
ska-kraven är så pass väsentliga att om en leverantör inte anser sig kunna uppfylla kraven 
avstår leverantören från att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten kan inte frångå ett 
ska-krav utan att först bedöma om ett sådant avvikande är förenlig med principen om 
likabehandling. HFD har vidare ansett att ett ska-krav som inte redovisats såsom uppfyllt av 
en anbudsgivare innebar att den upphandlande myndigheten rätteligen avslog leverantörens 
anbud utan att detta stred mot likabehandlingsprincipen.107 HFD har även ansett att en 
upphandlande myndighet som accepterat ett anbud som inte uppfyllde alla ska-kraven stred 
mot likabehandlingsprincipen. Upphandlingens konkurrensuppsökande skede hade skadats 
och upphandlingen fick göras om.108  
 

3.1.2 Utformandet av bör-krav  
 
Utöver ska-kraven kan den upphandlande myndigheten beakta bör-krav vid anbuds-
utvärderingen. EU-domstolen har bedömt att upphandlande myndigheter är fria att välja bör-
krav och viktningen av bör-kraven i den mån att sådana kriterier är kopplade till att identifiera 
det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet.109 Uppställda bör-krav ska vara förenliga med de 
grundläggande principerna.110 Bör-kraven ska dessutom ha en koppling till upphandlings-
föremålet, artikel 67.3 LOU-direktivet. Exempelvis kan den upphandlande myndigheten 
beakta bör-krav i form av kriterier som avser driftkostnader, kostnadseffektivitet, leveranstid, 
eller estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, artikel 67.2 LOU-direktivet.  
 
Upphandlande myndigheter uppmuntras i LOU-direktivet att välja bör-krav som möjliggör 
erhållandet av varor och tjänster av hög kvalitet som är optimalt lämpade för myndighetens 
behov.111 Av LOU-direktivet och EU-domstolens praxis framgår att utformandet av bör-krav 
inte får innebära att den upphandlande myndigheten ges en obegränsad, oinskränkt eller 
absolut valfrihet. Kraven ska garantera en sund och effektiv konkurrens.112 Detta har numera 
kodifierats i 16 kap. 2 § 3 st. LOU.113 Lämpligheten av ett bör-krav får bestämmas från fall till 
fall.114 Det ska gå att kontrollera huruvida leverantörerna uppfyller de uppställda kraven, 16 
kap. 2 § 3 st. LOU. 

                                                
106 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 119. 
107 HFD 2016 ref 37 I. 
108 HFD 2016 ref 37 II. 
109 Mål C-31/87 Beentjes, punkt 18–19; mål C-234/03 Contse, punkt 68.  
110 Mål C-513/99 Concordia, punkt 63. 
111 Skäl 92 LOU-direktivet. 
112 Artikel 67.4 LOU-direktivet; skäl 92 LOU-direktivet; mål C-31/87 Beentjes, punkt 26; mål C-19/00 SIAC, 
punkt 37. 
113 Av förarbetet framgår att bestämmelsen utgör en kodifiering av praxis från EU-domstolen, se prop. 
2015/16:195, s. 1111. 
114 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 383. 
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3.1.3 Utformandet av tekniska specifikationer 
 
Tekniska specifikationer kan förmedlas genom så kallade funktionskrav och prestandakrav i 
form av till exempel miljöegenskaper, om det klart framgår vad som ska upphandlas. Det är 
tillåtet att hänvisa till europeiska, internationella eller i vissa fall svenska standarder och 
tekniska bedömningar.115 Kraven ska inte utformas på ett sätt som innebär en konstlad 
begränsning av konkurrensen för att gynna en viss aktör. Särskilt om kraven syftar till 
egenskaper som gynnade aktören vanligtvis erbjuder.116 Anbudsgivare kan visa att en vara 
eller tjänst har de tekniska egenskaperna som efterfrågas trots att de inte uppfyller de 
uppställda kraven. Om sådana likvärdiga lösningar, standarder eller bedömningar uppfyller 
kraven på liknande sätt får inte anbudet förkastas.117 
 
Den upphandlande myndigheten ska undvika att utforma snäva tekniska specifikationerna på 
ett sådant sätt att en viss leverantör ges fördel över andra leverantörer. De tekniska 
specifikationerna ska inte heller utformas på ett konkurrenshämmande sätt. Sådana 
förfaranden strider mot likabehandlingsprincipen och konkurrensprincipen. 118  Tekniska 
specifikationer som utformas på ett sådant speciellt och abstrakt sätt att endast en viss 
medlemsstats anbudsgivare på ett direkt sätt kan förstå dess betydelse och lättare kan lämna 
anbud innebär en indirekt diskriminering av anbudsgivare i andra medlemsstater.119 På grund 
av risken för diskriminering av leverantörer genom utformandet av de tekniska 
specifikationerna är det väsentligt att behandla alla leverantörer lika, att förfarandet sker på ett 
öppet vis, och att kraven inte innebär omotiverade hinder för konkurrens. Kraven ska vara 
specifika och tydliga. Anbudsgivarna ska få en uppfattning om vad som ska upphandlas och 
vad kraven omfattar.120  
 
Enligt 9 kap. 6 § 1 st. LOU är otillåtna tekniska specifikationer sådana som leder till att vissa 
leverantörer gynnas eller missgynnas genom hänvisning till fabrikat, ursprung eller 
framställningssätt som tillhandahålls av viss leverantör, varumärke, patent, ursprung i form av 
viss geografisk härkomst, typ eller viss tillverkning. Trots att kraven är otillåtna, är det 
möjligt att hänvisa till sådana krav om det är motiverat av upphandlingsföremålet eller om det 
inte är möjligt att tillräckligt tydligt beskriva upphandlingsföremålet på ett annat sätt. Ett 
sådant krav ska dock efterföljas av ordalydelsen ”eller likvärdigt”.121 Syftet med de otillåtna 
kraven är att undvika favorisering av tidigare leverantörer, lokala leverantörer och kända 
varumärken.122 EU-domstolen anser att en avsaknad av ”eller likvärdigt” riskerar att hindra 
importflödet inom den inre marknaden eftersom leverantörer som redan tillhandahåller det 
uppställda kravet gynnas.123  
 
                                                
115 9 kap. 1 § 1–2 st. LOU; 9 kap. 3–5 §§ LOU. 
116 Skäl 74 LOU-direktivet. 
117 9 kap. 7–8 §§ LOU. 
118 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 331. 
119 Mål C-225/98 Kommissionen mot Frankrike, punkt 81–83. 
120 Mål C-368/10 Max Havelaar, punkt 61–62; artikel 42.2 LOU-direktivet. 
121 9 kap. 6 § 2 st. LOU; prop. 2015/16:195, s. 1044; artikel 42.4 LOU-direktivet. 
122 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 123. 
123 Mål C-359/93, Kommissionen mot Nederländerna, punkt 27. 
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KamR har ansett att en upphandlande myndighets upprepade hänvisningar till en referens-
produkt i förfrågningsunderlaget, trots att myndigheten accepterade likvärdiga produkter, 
utgjorde en hänvisning till ett varumärke enligt 9 kap. 6 § LOU. Leverantörer som inte hade 
referensprodukterna i sitt sortiment eller samarbetade med företaget som tillverkade 
produkterna hade därmed missgynnats. KamR ansåg emellertid mot bakgrund av 
omfattningen av produkterna som skulle upphandlas, att det inte var möjligt att beskriva 
produkterna tillräckligt preciserat och begripligt utan att använda sig av referensprodukten. 
Dessutom accepterades likvärdiga produkter, varför den upphandlande myndigheten inte hade 
brutit mot de grundläggande principerna eller 9 kap. 6 § LOU.124 
 

3.1.4 Utformandet av miljökrav, samt sociala och arbetsrättsliga hänsynstaganden 
 
16 kap. 9 § LOU innebär ett ökat fokus på hänsyn till miljön, sociala hänsynstaganden och 
arbetsrättsliga villkor vid offentliga upphandlingar. Bestämmelsen innebär att det är möjligt 
att besluta att en leverantör som vunnit upphandlingen men inte uppfyller krav på 
miljöhänsyn, sociala hänsynstaganden eller arbetsrättsliga villkor inte ska tilldelas kontraktet 
för upphandlingen. En sådan bedömning ska göras i ljuset av de grundläggande 
principerna.125 De upphandlande myndigheterna bör beakta miljöhänsyn, samt sociala och 
arbetsrättsliga hänsyn om upphandlingens art motiverar det, 4 kap. 3 § LOU. Enligt 
lagstiftaren är bestämmelsen en så kallad målsättningsbestämmelse, bestämmelsens syfte är 
att upphandlande myndigheter bör använda offentlig upphandling för att genomföra 
gemensamma samhälleliga mål. Sådant hänsynstagande bör beaktas under hela upphandlings-
processen.126 Krav som uppmuntras i LOU-direktivet är krav som driver innovation, hållbar 
tillväxt och produktions- och tillhandahållandeprocessen som rymmer sociala och miljö-
relaterade kriterier. Exempelvis varor som är fria från giftiga kemikalier, energieffektiva 
maskiner som tillverkar varan, eller krav på rättvisemärkta varor.127 KKV har ställt sig kritisk 
till att försöka genomföra alltför många politiska mål med den offentliga upphandlingen som 
verktyg. Snäva krav på till exempel miljö och sociala hänsyn bidrar till ett minskat antal 
anbud och komplicerade upphandlingsprocesser. KKV har ansett att ställda krav bör vara 
kostnadseffektiva, främja konkurrensen, och inte innebära en ökad regelbörda eller försvåra 
för små och medelstora företag att medverka.128 
 
Krav på märkning som avser sociala och miljömässiga egenskaper, som bevis för att varan 
eller tjänsten uppfyller de kraven som efterfrågas, är tillåten med vissa begränsningar, 9 kap. 
13 § LOU.129 Om till exempel en viss miljömärkning ställts som krav, är motsvarande krav 
som är uppfyllda genom ett annat märke godtagbart, 9 kap. 14 § LOU. I förarbetet till LOU 
                                                
124 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6156-15, dom 2016-05-11. 
125 Lagstiftaren är tydlig med att detta är ett undantag och att bestämmelsen därmed bör tillämpas restriktivt. Se 
prop. 2015/16:195, s. 1116–1117. 
126 Prop. 2015/16:195, s. 432–434. 
127 Skäl 95, 97 och 99 LOU-direktivet. 
128 Konkurrensverket rapportserie 2011:4, Mat och marknad – offentlig upphandling, s. 22–23. 
129 Av 9 kap. 13 § LOU följer att märkningen bland annat ska ha anknytning till upphandlingsföremålet, vara 
lämplig för att definiera upphandlingsföremålets egenskaper, vara objektivt kontrollerbara, icke-diskriminerande, 
och tillgänglig för alla anbudsgivare. 
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argumenteras det för att arbetsrättsliga hänsynstaganden bidrar till en sund konkurrens och 
likabehandling av leverantörer på grund av den minskade risken för leverantörer att utsättas 
för illojal konkurrens genom att en annan leverantör konkurrerar med undermåliga 
anställningsvillkor, så kallad social dumpning.130 
 
Utformandet av bör-krav som innefattar sociala hänsynstaganden och miljöhänsyn kan 
illustreras genom mål C-368/10131 (Max Havelaar-målet) och mål C-513/99132 (Concordia-
målet). Enligt EU-domstolen behöver ett bör-krav inte avse endast en varas egenskap, utan 
kan utgöra krav på att varan producerats genom en rättvis handel. Det krävs fortsatt en 
koppling till upphandlingsföremålet.133 Enligt EU-domstolen är det möjligt, för att finna det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, att beakta miljöskyddskriterier. Sådana kriterier måste 
finnas uttryckta i kontraktshandlingarna, ha ett samband med upphandlingsföremålet, får inte 
resultera i obegränsad valfrihet för den upphandlande myndigheten och ska vara förenliga 
med de grundläggande principerna.134 Enligt tidigare förarbete till regelverket om offentlig 
upphandling ska en upphandlande myndighets frihet att utforma sina krav gällande social 
hänsyn begränsas av att kraven inte får styras mot en viss leverantör eller en viss produkt.135  
 
RegR har prövat om ett ska-krav som innebar att upphandlingsföremålet inte skulle innehålla 
ett miljöfarligt ämne stred mot de grundläggande principerna. KamR ansåg att det inte var 
klart hur pass miljöfarligt ämnet var och därmed ansågs kravet oproportionerligt. Klagande 
leverantören hade lidit skada eftersom den inte hade kunnat lämna sitt bästa anbud. RegR 
ansåg däremot att miljökravet ansågs ha en koppling till upphandlingsföremålet, att kravet var 
objektivt utformat och inte var diskriminerande. Kravet ansågs varken vara godtyckligt eller 
uppenbart osakligt, eller hindra den fria rörligheten för varor och tjänster. RegR prövade inte 
om det förelåg en egentlig vinst för miljön att upphandlingsföremålet inte innehöll det 
miljöfarliga ämnet.136 
 

3.1.5 Utformandet av kontraktsvillkor 
 
LOU reglerar primärt upphandlingsprocessen men undantaget är regleringen av fullgörande 
av kontrakt i 17 kap. LOU. Den upphandlande myndigheten får ställa upp villkor på hur det 
upphandlande kontraktet ska genomföras genom beaktande av miljömässiga, sociala hänsyn, 
och arbetsrättsliga hänsyn som har en anknytning till upphandlingsföremålet enligt 16 kap. 2 
§ 2 st. LOU, vilket följer av 17 kap. 1 § LOU. Den upphandlande myndigheten har stor frihet 
att utforma kontraktsvillkoren. Vad som har anknytning till kontraktsföremålet är sådana 
förutsättningar som är hänförda till leverantörens kapacitet att fullgöra kontraktet. Av 
förarbetet framgår att tillåtna villkor får avgöras i enskilda fall. Vad som klart framgår är att 

                                                
130 Prop. 2015/16:195, s. 803. 
131 Mål C-368/10 Max Havelaar. 
132 Mål C-513/99 Concordia. 
133 Mål C-368/10 Max Havelaar, punkt 91; prop. 2015/16:195, s. 1111.  
134 Mål C-513/99 Concordia, punkt 64. 
135 Prop. 2001/02:142, s. 22. 
136 RÅ 2010 ref. 78. 
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kontraktsvillkoren måste vara i linje med de grundläggande principerna.137 I förarbetet 
exemplifieras proportionalitetsprincipen som en av de grundläggande principerna som ska 
beaktas med hänsyn till kontraktets art, längd, arbetsförhållanden och undvikandet av social 
dumpning. Ett anbud ska förkastas om leverantören inte avser uppfylla kontraktsvillkoren. 
Bedömningen av kontraktsvillkoren ska dock inte påverka utvärderingen av anbuden. 
Kontraktsvillkoren behöver inte vara uppfyllda när leverantören lämnar sitt anbud.138 
 

3.1.6 Egna kommentarer 
 
Av detta kapitel följer att upphandlande myndigheter har en relativt stor frihet att utforma sina 
ska-krav och bör-krav i förfrågningsunderlaget. Tekniska specifikationer ska inte gynna eller 
missgynna vissa leverantörer genom att hänvisa till exempelvis ett visst varumärke eller en 
viss teknisk lösning. Av den anledningen ska anbud med likvärdiga lösningar till uppställda 
krav accepteras. På detta vis begränsas inte konkurrensen i onödan. Ett undantag från detta är 
om en referensprodukt används för att det annars inte är möjligt att tillräckligt precisera 
behovet. Såväl friheten att utforma ska-krav som bör-krav begränsas dock av de grund-
läggande principerna och kravet på koppling till upphandlingsföremålet. Den upphandlande 
myndighetens uppställda krav ska motsvara myndighetens behov. Friheten att utforma kraven 
kan inte innebära att den upphandlande myndighetens ges en oinskränkt valfrihet. Det är 
viktigt att alla kraven som den upphandlande myndigheten ställer på upphandlingsföremålet 
är med i förfrågningsunderlaget eftersom kraven efter annonseringen i princip inte kan ändras.   
 
Det finns en rad undantag från begränsningarna av friheten att utforma kraven. Utvecklingen 
på området genom praxis, nya LOU och LOU-direktivet har inneburit en större acceptans för 
krav som kräver miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn. 4 kap. 3 § LOU 
innebär till och med att den upphandlande myndigheten bör beakta sådana hänsyn om 
upphandlingens art kräver det. Den upphandlande myndigheten kan även genom kontrakts-
villkoren beakta sådana krav. Syftet med kraven är att genomföra politiska mål, vilka dock 
kan begränsa konkurrensen. Det ska närmare analyseras vad det har för inverkan på 
frågeställningen att de upphandlande myndigheterna har en sådan frihet att utforma sina krav i 
förfrågningsunderlaget utefter sitt behov i kapitel 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Prop. 2015/16:195, s. 1117. 
138 Prop. 2015/16:195, s. 1118. 
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4 Offentlig upphandling och konkurrens 
 

4.1  Konkurrenspolitik  
 
Av artikel 119 FEUF följer att EU-medlemsstater ska bedriva en nära samordning av 
ekonomisk politik, genom principen om öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. För att 
effektivisera handeln med offentliga medel anser EU-kommissionen att det ska finnas en så 
stark konkurrens som möjligt. Effektiva upphandlingar ska vara till fördel för alla ekonomiska 
aktörer.139 Enligt KKV är den perfekta marknaden svåruppnåelig. Rådande konkurrenspolitik 
avser skapa en så väl fungerande konkurrens som möjligt.140 KKV har tillsammans med 
motsvarande myndigheter i de nordiska länderna upprättat gemensamma mål för 
konkurrenspolitiken, för att bland annat främja konkurrensen vid offentliga upphandlingar. 
Offentliga upphandlingar av högt värde riskerar gynna större företag som har bättre 
möjligheter att utföra upphandlingskontrakten. Detta begränsar konkurrensen på lång sikt.141  
 
Enligt dr. Albert Sánchez Graells vid University of Bristol är den nuvarande konkurrens-
politiken främst inriktad på att reglera konkurrenshämmande beteende av företag på 
marknaden. Framförallt konkurrensbegränsande samarbeten som förekomsten av karteller. 
Konkurrenspolitiken inriktar sig därmed på produceraren av varor och tjänster, alltså säljaren 
och dess säljarmakt. Offentliga sektorn är på upphandlingsområdet köpare och besitter 
därmed en köparmakt. Sánchez Graells menar att nuvarande regler inte behandlar offentliga 
sektorns konkurrensbegränsande beteende i större utsträckning. Av den anledningen är 
offentliga sektorns konkurrensbegränsande beteende särskilt svårt att bekämpa.142 
 

4.2  Konkurrensrätt 
 
Konkurrensrätten är ett nära angränsande rättsområde till offentlig upphandling. I förarbetet 
till konkurrenslag (1993:20), föregångaren till nuvarande konkurrenslag (2008:579) (KL), 
framgår att äldre lagstiftningen byggde på missbruksprincipen. Principen innebar att 
ingripandet mot konkurrensbegränsningar skedde först efter att domstol konstaterat att sådan 
begränsning var skadlig för konkurrensen.143 Detta förändrades i samband med införandet av 
KL, vilken ämnar skydda konkurrensen även preventivt genom förbudsprincipen. Principen 
innebär att vissa konkurrensbegränsningar är skadliga och därmed förbjudna. Syftet med 
lagstiftningen är i huvudsak att undanröja och motverka hinder för att möjliggöra effektiv 
konkurrens.144 Den svenska konkurrenslagstiftningen överensstämmer till stor del med EU:s 
konkurrensregler, på grund av fördelarna för näringslivet med en enhetlig tillämpning, 

                                                
139 EU-kommissionen, KOM(2011) Grönbok, s. 4. 
140 Konkurrensverket, Uppdragsforskningsrapport 2016:1, Lidgard och Samuelsson, Konkurrens och miljö, s. 13. 
141 Konkurrensverket, Nr 1/2014, Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna, s. 117. 
142 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 7–8. 
143 Prop. 1992/93:56, s. 18–19. 
144 Prop. 2007/08:135, s. 66–67. 
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samspelet mellan medlemsstaternas konkurrensmyndigheter och nationella tillämpningen av 
EU:s konkurrensregler.145  
 
Ett av syftena med FEUF är att förhindra att konkurrensen inom den inre marknaden hindras, 
begränsas eller snedvrids. Reglerna är både direkt tillämpliga och har direkt effekt i 
medlemsstaterna. De EU-rättsliga konkurrensreglerna har dessutom företräde framför de 
svenska konkurrensreglerna. 146  Regleringen av offentlig upphandling ska främja en fri 
marknadsekonomi som ska garantera de grundläggande friheterna i FEUF och öppna upp för 
konkurrens.147 Konkurrensrätten och regleringen av offentlig upphandling baseras på samma 
ekonomiska princip som innebär att konkurrenskraftiga marknader på lång sikt ska leda till 
det ekonomiskt mest effektiva resultatet. Konkurrensbegränsande beteenden ska förhindras 
för att garantera att konkurrensen inte snedvrids.148  
 

4.3  Konkurrensprincipen 
 
Konkurrensprincipen återfinns, som nämnts ovan, i 4 kap. 2 § LOU. Principen innebär att 
upphandlande myndigheter inte får ägna sig åt aktiviteter som på ett konstgjort sätt begränsar 
konkurrensen. Huruvida en begränsning av konkurrensen är tillåten eller inte ska bedömas på 
objektiva grunder och vara proportionerlig gentemot den upphandlande myndighetens syfte 
med upphandlingen.149 I betänkandet till LOU beskrivs att principen om icke-diskriminering 
reglerar vad konkurrensprincipen ämnar reglera. I betänkandet anses motivet bakom 
konkurrensprincipen inte helt klart, men det kan antas att principen ska förhindra skräddar-
sydda upphandlingar. Sådana upphandlingar avser styras mot ett visst resultat i form av vilken 
leverantör som ska tilldelas upphandlingskontraktet, vilket kan vara ett missbruk av 
regelverket.150 
 
När anses en leverantör har missgynnats eller gynnats på ett otillbörligt sätt? Alltför kort tid 
mellan avtalstecknande och avtalsstart kan innebära ett gynnande av befintlig leverantör och 
en begränsning av konkurrensen.151 Ett kammarrättsfall är ett exempel på en situation när en 
leverantör missgynnats enligt 9 kap. 6 § LOU. En kommun hade ställt krav på att 
upphandlingsföremålet, en konstgräsmatta, skulle vara vävd på ett visst sätt. KamR ansåg att 
detta krav innebar att upphandlingsföremålet skulle tillverkas på ett visst sätt. Ett sådant krav 
var otillåtet enligt 9 kap. 6 § LOU, där det framgår att tekniska specifikationer inte får 
utformas på ett sätt som kräver ett särskilt framställningssätt. Klagande leverantören ansåg sig 
kunna tillverka konstgräsmattan med en annan tillverkningsmetod och därmed uppfylla alla 
kraven. Upphandlande myndigheten ansågs inte kunna förklara varför det inte gick att 

                                                
145 Nordell, Marknadsrätten – en introduktion, s. 19 och 48. 
146 Jmf. artikel 288 FEUF; Svensson, Den svenska marknadsföringslagstiftningen, s. 163–164.  
147 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 5–6. 
148 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 114–115. 
149 Sánchez Graells, Truly Competitive Public Procurement, European Public Law 22, no. 2 (2016) 377–394, s. 
384–385. 
150 SOU 2014:51 s. 39. 
151 HFD 2012 ref. 48 I och II. 
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närmare beskriva och precisera den efterfrågade egenskapen på annat sätt än genom en viss 
tillverkningsmetod. Kravet hade inte heller efterföljts av ”eller likvärdigt”. Den klagande 
leverantören hade därför missgynnats av kravet.152 Det föreligger en risk för att en leverantör 
gynnas otillbörligt om konsulthjälp anlitas för att utforma förfrågningsunderlaget och att 
samma leverantör som utfört konsulthjälpen sedan lägger anbud på upphandlingen. En 
leverantör kan även ges en otillbörlig fördel om leverantören, i dialog med den upphandlande 
myndigheten inför upphandlingen, delges för mycket information i förberedelsefasen.153 
 
Finns det några tillämpningssvårigheter av konkurrensprincipen i artikel 18.1 LOU-
direktivet? Sánchez Graells menar att bestämmelsen har vissa tillämpningssvårigheter med 
anledning av att det går att utläsa beaktanden av korruption, konkurrens och icke-
diskriminering i bestämmelsen. Formuleringen ”utformas i syfte” innebär att det ska finns en 
subjektiv intention att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Sánchez Graells tolkar 
detta som att i de fall det finns en avsaknad av favorisering eller korruption har det inte skett 
en konkurrensbegränsning enligt bestämmelsen.154 Även om intentionen inte är att begränsa 
konkurrensen kan konkurrensen faktiskt hindras, begränsas eller snedvridas vilket resulterar i 
en överträdelse av konkurrensregleringen i EU-rätten, oavsett faktisk intention. 155  Vid 
prövningen enligt artikel 18.1 LOU-direktivet bör, enligt Sánchez Graells, den subjektiva 
intentionen objektiveras på ett sådant sätt att det ska finnas en presumtion för intention att 
begränsa konkurrensen i de fall utformandet av anbudsförfarandet i praktiken innebär en 
konkurrensbegränsning.156 EU-domstolen har i ett flertal rättsfall objektiverat en subjektiv 
intention.157 För att rättfärdiga en sådan begränsning av konkurrensen ska den upphandlande 
myndigheten visa att det finns objektiva, legitima och proportionella skäl till att till exempel 
utforma ett kriterium som innebär en konkurrensbegränsning.158 Sánchez Graells menar att 
konkurrensprincipen inte tillämpas i större utsträckning av EU-domstolen eftersom till 
exempel likabehandlingsprincipen tillämpas framför konkurrensprincipen.159 
 

4.3.1 Egna kommentarer 
 
Konkurrensprincipen ska se till att regelverket inte kringgås, eller att någon leverantör inte 
gynnas eller missgynnas av hur upphandlingen utformas. Konkurrensprincipen får en stor roll 
vid rättstillämpningen om bestämmelsens syfte är att hindra skräddarsydda upphandlingar. 
Kravet på den subjektiva intentionen som kan utläsas av ordalydelsen i bestämmelsen skulle 
kunna medföra hinder för bestämmelsens genomslagskraft. Om den subjektiva intentionen 
objektiveras som Sánchez Graells förespråkar, skulle konkurrensprincipen vara av mycket 
stor vikt för att kunna besvara frågeställningen. Detta ska diskuteras närmare i kapitel 5. 

                                                
152 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 2358-14, dom 2015-01-14. 
153 Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten, 2011:4, Utformning av förfrågningsunderlag för varor och 
tjänster enligt LOU, publicerad 2014-01-08, s. 7 och 9. 
154 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 208–210. 
155 Mål T-143/89 Ferriere Nord, punkt 30, 32 och 34–35.  
156 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 211–213.  
157 Sánchez Graells, Public procurement, s. 212-213; mål C-71/97, Kommissionen mot Spanien, punkt 14–15. 
158 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 213–214. 
159 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 228. 
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4.4  Exempel på omständigheter som påverkar konkurrensen 
 
Både den upphandlande myndigheten och leverantörer kan agera på ett konkurrens-
begränsande sätt, nedan följer några exempel på detta. Förekomsten av intressekonflikter kan 
hämma konkurrensen vid offentlig upphandling. Enligt LOU-direktivet uppstår en 
intressekonflikt om en anställd hos en upphandlande myndighet deltar i förfarandet för 
upphandlingen eller kan påverka resultatet, och har ett direkt eller indirekt finansiellt eller 
personligt intresse som påverkar dennes opartiskhet. Upphandlande myndigheter ska vidta 
åtgärder för att effektivt förebygga, identifiera och avhjälpa intressekonflikter för att undvika 
en snedvridning av konkurrensen och säkerställa likabehandlingsprincipen.160 Upphandlande 
myndigheters beteende på marknaden som köpare kan negativt påverka konkurrensen. 
Sánchez Graells anser att fler regler bör hindra ett konkurrensbegränsande beteende av de 
upphandlande myndigheterna för att nå ett mer konkurrensfrämjande system.161 Vidare är 
offentliga upphandlingar ett riskområde för korruption, vilket kan bestå av till exempel 
penningmutor, otillåtna gåvor eller annan otillbörlig påverkan på upphandlingsprocessen.162  
 

4.4.1 Inköpssamverkan, inköpscentraler och ramavtal  
 
Enligt advokaterna Kristian Pedersen och Erik Olsson har det skett en succesiv centralisering 
av den offentliga sektorns inköp genom inköpssamverkan, inköpscentraler och ramavtal. 
Centraliseringen av den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster beror, enligt Pedersen 
och Olsson, på att inköpen har blivit alltmer komplicerade och att upphandlingsregleringarna 
blivit alltmer omfattande. Detta ställer högre krav på beställarkompetens, vilket leder till ökad 
samverkan mellan de upphandlande myndigheterna. Upphandlingarna sker därmed längre 
från verksamheten och kontrakten för upphandlingarna blir större. Vidare menar Pedersen och 
Olsson att centraliseringen av offentliga sektorns inköp på kort sikt kan leda till lägre priser, 
men långsiktigt innebär detta en konkurrensbegränsning. Konkurrensen begränsas särskilt på 
marknader där den offentliga sektorn i princip är den enda inköparen av varan eller 
tjänsten.163  
 
Ramavtal får användas vid alla upphandlingsförfaranden, 7 kap. 1 § LOU. Ett ramavtal får 
dock inte löpa längre än fyra år som huvudregel, 7 kap. 2 § LOU. År 2016 var andelen 
ramavtal 39 procent av alla upphandlingskontrakt.164 Mats Lindbäck, upphandlingskonsult, 
anser att ramavtal med förnyad konkurrensutsättning kan upprätthålla konkurrens varaktigt i 
praktiken, då det annars finns en risk att kvaliteten försämras med tiden.165 Ramavtal med 
förnyad konkurrensutsättning innebär att parter i ramavtal på nytt ska lämna anbud efter en 
viss tidsperiod baserat på villkor som återfinns i ramavtalet, 7 kap. 9 § LOU. Det är förbjudet 

                                                
160 Artikel 24 LOU-direktivet. 
161 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 108–109. 
162 Konkurrensverket, rapportserie 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 87 och 91. 
163 Pedersen och Olsson, De viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna, Ny Juridik 1:17, s. 7, s. 9–10. 
164 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5, Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, s. 60. 
165 Lindbäck, Metodhandboken, s. 48. 
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att använda ramavtal på ett sätt som är otillbörligt och konkurrenssnedvridande.166 Enligt 
Pedersen och Olsson ökar risken för att leverantörer som inte vinner upphandlingen slås ut när 
ramavtal används för nationellt samordnade inköp. Efter att ramavtalet har löpt ut kan det då 
finnas en avsaknad av konkurrens när en ny upphandling ska ske, i det fallet riskerar priserna 
öka.167  
 

4.4.2 Ändring av ingånget upphandlingskontrakt  
 
Ett kontrakt får efter tilldelning, enligt 17 kap. 8 § LOU, ändras om det görs i enlighet med 
undantagen i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Till exempel ändringar av mindre värde eller en 
kompletterande beställning som motsvarar mindre än halva kontraktets värde, 17 kap. 9 och 
11 §§ LOU. Kontraktets övergripande karaktär får inte ändras utan att upphandlingen görs 
om. Till exempel om varan eller tjänsten byts ut, vilket anses påverka resultatet av 
upphandlingen, skäl 109 LOU-direktivet. Alla ändringar i ett ingått kontrakt som görs utan 
överensstämmande med undantagen i LOU utgör en otillåten direktupphandling. Reglerna är 
således uttömmande.168  
 
EU-domstolen har i flera mål prövat ändringar i ingångna avtal. För att säkerställa 
likabehandling av anbudsgivare är huvudregeln att ändringar efter kontraktstilldelningen som 
innebär betydande skillnader från det ursprungliga kontraktet inte kan ske utan att det medför 
ett nytt upphandlingsförfarande. Enligt EU-domstolen är en sådan betydande skillnad en 
ändring som förändrar vilken anbudsgivare som accepteras, om ändringen medför en 
ekonomisk skillnad till förmån för anbudsgivaren som tilldelas kontraktet eller om kontraktet 
omfattar andra tjänster som det ursprungliga kontraktet inte avsåg. Undantaget för en sådan 
väsentlig ändring av kontraktet efter tilldelning är om ändringen angetts i villkoren till det 
ursprungliga kontraktet.169 Enligt HFD har likabehandlingsprincipen avgörande betydelse för 
vilka ändringar som får göras i avtal. Om leverantörer genom klausuler i ursprungskontraktet 
känner till att avtalet kan ändras, ska en ändring endast i undantagsfall innebära att avtalet 
utgör ett nytt avtal.170  
 

4.4.3 Uppdelning av upphandlingskontrakt 
 
Möjlighet till uppdelning av kontrakt är en nyhet i nuvarande LOU som både kan främja och 
begränsa konkurrensen. Den upphandlande myndigheten får dela upp ett upphandlings-
kontrakt i flera delar, 4 kap. 13 § LOU. Den upphandlande myndigheten ska alltid bedöma om 
det är lämpligt att dela upp ett kontrakt om det finns förutsättningar för det. Om den 

                                                
166 Skäl 61 LOU-direktivet; Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 4816-13, dom 2014-03-14. 
167 Pedersen och Olsson, De viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna, Ny Juridik 1:17, s. 7 och 9–10. 
168 Prop. 2015/16:195, s. 1127. 
169 Mål C-454/06 Pressetext punkt 34–37 och 59–60; mål C-549/14 Finn Frogne, punkt 30 och 32. 
170 HFD 2016 ref. 85. 
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upphandlande myndigheten inte delar upp kontraktet uppstår en motiveringsskyldighet för 
myndigheten.171  
 
Den upphandlande myndigheten har ett stort handlingsutrymme för att bestämma 
verksamhetens behov. Myndigheten har ansvar för att bedöma i vilka fall uppdelning av 
kontrakt är lämpligt utifrån bland annat myndighetens behov, omständigheterna och vad 
upphandlingen gäller. Bedömningen ska ske på ett sätt som underlättar för små- och medel-
stora företag att lägga anbud.172 Lagstiftaren har poängterat att upphandlande myndigheters 
handlingsfrihet inte är inskränkt genom denna bestämmelse. 173  Genom uppdelning av 
upphandlingskontraktet minskar riskerna för att konkurrensen begränsas utifrån ett långsiktigt 
perspektiv och att risken minskar för att priserna ökar med anledning av brist på konkurrens 
och antalet överprövningsprocesser.174 Uppdelning av stora kontrakt ska även bidra till att 
minska marknadskoncentrationer och öka leveranssäkerheten.175 
 
Antalet anbud per leverantör och per delkontrakt får begränsas vid uppdelning av 
upphandlingskontrakt. Antalet delkontrakt en leverantör kan tilldelas kan också begränsas. 
Den upphandlande myndigheten är i varje fall skyldig att bestämma om leverantörerna får 
lämna anbud på alla delar av kontraktet eller enbart en eller flera delar.176 Det är möjligt för 
en leverantör som bäst uppfyller bör-kraven att bli tilldelad alla delkontrakt, 4 kap. 16 § 1–2 
st. LOU. Begränsningar av antalet delkontrakt leverantörer kan lägga anbud på är ett undantag 
från principen om att kvalificerade anbudsgivare har rätt att lämna anbud och den 
upphandlingsrättsliga principen om att tilldela kontrakt till den anbudsgivare som har det 
bästa anbudet.177 Ett beslut om uppdelning av kontrakt har enligt lagstiftaren inte ansetts 
överprövningsbart, med undantag för situationer som inte uppfyller de grundläggande 
principerna. Vidare får en uppdelning av kontrakt inte innebära att bestämmelserna används 
på ett konstgjort sätt i syfte att otillbörligt styra upphandlingen till ett visst utfall.178  
 

4.4.4 Leverantörers konkurrensbegränsande agerande 
 
Upphandlande myndigheter har möjligheter att främja konkurrensen, men kan även begränsa 
konkurrensen. I vissa fall är det dock leverantörer som begränsar konkurrensen. Det är 
framförallt två bestämmelser i FEUF som förbjuder leverantörers konkurrensbegränsningar. 
Artikel 101 FEUF förbjuder avtal mellan företag som påverkar handeln och hindrar, 
begränsar eller snedvrider konkurrensen. Artikel 102 FEUF förbjuder företags missbruk av 
dominerande ställning. Artiklarna motsvarar 2 kap. 1 och 7 §§ KL. Leverantörer kan begränsa 
konkurrensen genom anbudskarteller, vilket är förbjudet enligt 2 kap. 1 § 2 st. 1–2 p. KL och 
artikel 101 (1) FEUF. En anbudskartell består av två eller fler företag som kommer överens 
                                                
171 4 kap. 14 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 981. 
172 Prop. 2015/16:195, s. 450–452. 
173 Prop. 2015/16:195, s. 980-981; artikel 46.1 LOU-direktivet. 
174 Pedersen och Olsson, De viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna, Ny Juridik 1:17, s. 7 och 11. 
175 Upphandlingsmyndigheten, <www.upphandlingsmyndigheten.se/[…]uppdelning-av-kontrakt/>. 
176 4 kap. 15 § LOU; prop. 2015/16:195, s. 981–982. 
177 Pedersen och Olsson, De viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna, Ny Juridik 1:17, s. 11. 
178 Prop. 2015/16:195, s. 455. 
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om att lägga anbud på olika delar av upphandlingen, avstår från att lägga ett 
konkurrenskraftigt anbud eller kommer överens om en viss summa.179 Anbudskarteller kan 
vara svåra att upptäcka och därför krävs kunskap hos upphandlaren om agerandet. Det kan 
finnas indikationer på att en anbudskartell förekommer i enskilda fall. Till exempel om 
majoriteten av anbuden består av misstänkt höga priser, misstänkt få anbud, anbud med 
identiska priser eller oförklarligt stora prisskillnader mellan anbuden.180 Ett exempel på en 
anbudskartell är den så kallade asfaltskartellen där ett flertal bolag inom asfaltbranschen hade 
kommit överens om priser och bedrivit en uppdelning av marknaden på ett sätt som ansåg ha 
ett konkurrensbegränsande syfte.181 Det förekommer även så kallad tyst kartellbildning då 
leverantörer lägger anbud mot varandra i flera upphandlingar och därmed kan sägas 
kommunicera med varandra genom lagda anbud där priserna framgår. 182  Risken för 
förekomsten av anbudskarteller ökar således vid marknader som har höga etableringströsklar, 
få potentiella anbudsgivare och hög nivå av transparens.183 
 
Om en leverantör har deltagit i förberedelserna av en upphandling kan det innebära ett 
konkurrensbegränsande beteende. Det är inte alltid otillåtet för en leverantör att delta i 
förberedelserna till en upphandling, men det kan leda till en otillbörlig konkurrensfördel.184 
Den upphandlande myndigheten ska informera andra anbudssökande om samma upplysningar 
den deltagande leverantören fått ta del av, 4 kap. 8 § 1 st. LOU. Likabehandlingsprincipen 
och undvikandet av snedvridning av konkurrensen tillgodoses genom bestämmelsen.185 Enligt 
EU-domstolen kan en leverantör som medverkar i förberedelserna till en upphandling ha en 
fördel vid formuleringen av sitt anbud inför den kommande upphandlingen. Det kan även vara 
fråga om en intressekonflikt om leverantören påverkat utformningen av upphandling på ett för 
denne gynnsamt sätt. Vidare har EU-domstolen ansett att inte alla sådana situationer 
nödvändigtvis innebär att leverantören haft en inverkan på konkurrensen mellan 
anbudsgivarna.186 En leverantör får dock uteslutas om den varit delaktig i den förberedande 
fasen av upphandlingen och om det inte är möjligt att upprätthålla likabehandlingsprincipen, 4 
kap. 8 § 2 st. LOU. 
 

4.5  Antalet anbudsgivare vid offentliga upphandlingar 
 
Detta avsnitt ska delvis diskuteras ur ett rättsekonomiskt perspektiv för att redogöra för 
sambandet mellan ekonomisk effektivitet, konkurrens och offentlig upphandling. Det var i 
genomsnitt 4,9 anbudsgivare per direktivstyrd upphandling under 2016. Av dessa hade 13 

                                                
179 Karlsson och Östman, Konkurrensrätt: en handbok, s. 377. 
180 Information från Konkurrensverket, Ärlighet ska löna sig – så upptäcker du och förebygger du 
anbudskarteller, juni 2015, s. 6–7, 10 och 13. 
181 MD 2009:11. 
182 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 106–107. 
183 Konkurrensverket, Nr 1/2014, Rapport från de nordiska konkurrensmyndigheterna, s. 118. 
184 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 34. 
185 Prop. 2015/16:195, s. 976. 
186 Förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom SA, punkt 29–30 och 35. 
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procent av upphandlingarna endast en anbudsgivare, 21 procent hade två anbudsgivare och 19 
procent hade tre anbudsgivare.187  
 
Vid en upphandling av driften av ett akutsjukhus lade endast två leverantörer anbud, varav 
den ena var den befintliga vårdgivaren. I betänkandet ansågs två anbudsgivare vara ett 
minimalt antal ur ett konkurrensperspektiv, men eftersom upphandlingsföremålet var av högt 
värde ansågs en tillräcklig konkurrenssituation finnas.188 Enligt ekonomiska teorier kan det 
räcka med två företag för att uppnå tillräcklig konkurrens. Detta är baserat på att produkterna 
som företagen erbjuder är identiska, att företagen endast konkurrerar om lägsta pris och att 
företagen säljer direkt till köparen. På upphandlingsområdet saknas det emellertid tydliga 
ekonomiska teorier för hur många leverantörer som behövs för konkurrens. Anledningen till 
detta är att leverantörerna vid upphandlingar istället för att konkurrera på marknaden, 
konkurrerar om marknaden. Det skulle kunna behövas tre till fem leverantörer för att det ska 
kunna ske en effektiv konkurrens.189 Ju fler anbudsgivare det finns i en upphandling, desto 
mer konkurrens och desto mer tenderar priserna att pressas ned.190  
 
EU-domstolen har anfört att syftet med regleringen av offentlig upphandling är att det ska 
vara en så bred konkurrens som möjligt. Så många anbudsgivare som möjligt ska delta i 
upphandlingarna. En välfungerande konkurrens har positiva effekter på den fria rörligheten 
för varor och tjänster. Om fler anbudsgivare deltar i upphandlingen finns det större möjlighet 
för att den upphandlande myndigheten får ett så fördelaktigt anbud som möjligt. Fler 
anbudsgivare innebär ökade valmöjligheter och större sannolikhet att anbuden är lämpade för 
den upphandlande myndighetens behov.191 Sánchez Graells anser att den upphandlande 
myndigheten bör utforma upphandlingen så att maximalt antal potentiella leverantörer kan 
delta och konkurrera om upphandlingen. Genom att minimera antalet krav, exempelvis 
tekniska, finansiella och yrkesmässiga krav, kan den upphandlande myndigheten undvika 
onödig begränsning av konkurrensen för att inte hindra potentiella leverantörer från att lägga 
anbud. Dessutom kan hänsyn tas till exempelvis avtalslängd och upphandlingsvolym. Dock 
anser Sánchez Graells att konkurrensfrämjande åtgärder inte får innebära att leverantörer 
diskrimineras eller resultera i oproportionerliga krav.192  
 
Vad har den upphandlande myndigheten för krav på sig avseende antalet leverantörer som 
deltar i upphandlingen? Av 4 kap. 6 § LOU framgår att den upphandlande myndigheten kan 
begränsa antalet leverantörer vid ett antal upphandlingsförfaranden, exempelvis vid selektivt 
förfarande. Det ska framgå hur den upphandlande myndigheten väljer vilka leverantörer som 
ska få lämna anbud och även det lägsta eller högsta antalet accepterade anbudssökanden. 
Antalet leverantörer ska vara så pass många att effektiv konkurrens kan uppnås, 4 kap. 7 § 
LOU. Detta innebär minst fem anbudssökande vid selektivt förfarande och minst tre 
                                                
187 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5, Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, s. 73–74. Notera att det saknas statistik om 30 procent av upphandlingarna 2016. 
188 SOU 2013:12, s. 127 och 131–132. 
189 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 106–107. 
190 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 83. 
191 Mål C-305/08 CoNISMa, punkt 37. 
192 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 231. 
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anbudssökande för övriga förfaranden, 4 kap. 7 § LOU. Den upphandlande myndigheten får 
vid förhandlat förfarande med föregående annonsering successivt minska ner antalet anbud, 6 
kap. 10 § LOU. Den upphandlande myndigheten får inte minska antalet anbud till den grad att 
det inte längre finns en effektiv konkurrens, undantaget om antalet anbud som inkommit inte 
är tillräckligt många, då får upphandlingsförfarandet fortsätta trots bristen på effektiv 
konkurrens.193 
 
Av 6 kap. 14 § LOU följer att förhandlat förfarande utan föregående annonsering får 
användas om upphandlingsföremålet endast kan tillhandahållas av en enda leverantör på 
grund av att upphandlingsföremålet skyddas av ensamrätt, utgör en konstnärlig prestation 
eller om det av tekniska skäl inte finns konkurrens. Den upphandlande myndigheten måste 
dock beakta huruvida det finns ett annat rimligt alternativ, om någon annan leverantör kan 
genomföra upphandlingen och att avsaknaden av konkurrensen inte är en konsekvens av en 
konstruerad avgränsning av konkurrensen.194 Lagstiftaren har preciserat att den upphandlande 
myndigheten inte genom utformandet av upphandlingen får skapa bristen på konkurrens, så 
att endast en leverantör blir aktuell.195 Om endast ett anbud kvarstår som uppfyller kriterierna 
har RegR ansett att det är ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta upphandlingen, med 
anledning av att det inte finns en konkurrenssituation leverantörerna emellan.196  
 
Små- och medelstora företag 
 
Ett ökat deltagande av små och medelstora företag är önskvärt i syfte att öka konkurrensen. 
Fler anbudsgivare leder till ökad konkurrens och en högre kvalitet på varor och tjänster.197 86 
procent av anbudsgivarna 2016 var mikroföretag, små- eller medelstora företag. Stora företag 
utgjorde endast fyra procent av antalet anbudsgivare. Däremot stod mikroföretag och små 
företag endast för 50 procent av anbuden. Medelstora företag stod för 20 procent av anbuden 
och stora företag stod för 25 procent av anbuden. Skillnaden beror på att stora företag i 
genomsnitt lämnar 23,8 anbud per anbudsgivare, medan mikroföretag, små företag och 
medelstora företag i genomsnitt lämnar 1,9, 3,1, respektive 6,5 anbud per anbudsgivare.198 
Upphandlande myndigheter rekommenderas att dela upp större kontrakt i flera delar för att 
motsvara mindre företags kapacitet, skäl 78 LOU-direktivet.  
 

4.5.1 Egna kommentarer 
 
Att öka antalet anbudsgivare vid offentliga upphandlingar är eftersträvansvärt. Statistiken från 
KKV visar att en upphandling ibland endast har en anbudsgivare. Konkurrens vid offentliga 
upphandlingar skiljer sig mot konkurrens när företag till exempel säljer produkter till 

                                                
193 Prop. 2015/16:195, s. 996. 
194 6 kap. 14 § LOU. 
195 Prop. 2015/16:195, s. 998. 
196 RÅ 2008 ref. 35. 
197 SOU 2013:12, s. 72 och 76. 
198 Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5, Konkurrensverkets rapport 2017:11, Statistik om offentlig 
upphandling 2017, s. 110. 
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konsumenter. Detta eftersom den offentliga sektorn är köparen, det rör sig inte sällan om 
kontrakt av stora värden och leverantörerna konkurrerar om marknaden. Av dessa anledningar 
behövs fler anbudsgivare för att säkerställa konkurrens. För att konkurrensen ska 
effektiviseras och främjas bör den upphandlande myndigheten genomföra vissa åtgärder. 
Framförallt bör myndigheterna undvika stora upphandlingskontrakt, undvika att begränsa 
antalet anbudsgivare och dela upp större kontrakt i delkontrakt. Det finns situationer då det av 
till exempel tekniska skäl endast finns en leverantör som har möjlighet att genomföra 
upphandlingen, men det får inte vara till följd av upphandlande myndighetens begränsning av 
konkurrensen. Att antalet anbudsgivare påverkar konkurrensen råder det inga tvivel om, 
däremot är det inte helt klart hur den upphandlande myndigheten får utforma upphandlingen 
och samtidigt värna om att öka antalet anbudsgivare för att öka konkurrensen. 
 

4.6  Konkurrens på marknader med få aktörer 
 
Även detta avsnitt diskuteras delvis utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. KKV anser att en 
väl fungerande konkurrens har positiva effekter på samhällsekonomin. Pris på varor och 
tjänster pressas ned, antalet varor och tjänster på marknaden ökar i utbud, det leder till bättre 
kvalitet och stimulerar innovation.199 På flera marknader där upphandlande myndigheter 
köper varor och tjänster består konkurrensen endast av ett fåtal leverantörer redan innan 
upphandlingsprocessen. Exempel på sådana marknader är marknader för livsmedel till 
offentliga sektorn, posttjänster, byggsektorn, avfallshantering, väg- och anläggningsbranschen 
och järnvägssektorn.200 Upphandlande myndigheter genomför offentliga upphandlingar på 
flera olika typer av marknader vilket påverkar konkurrensen. Det finns marknader där den 
offentliga aktören är den enda köparen för en viss vara eller tjänst, marknader där den 
offentliga aktören är den största ekonomiska aktören och marknader där den offentliga 
aktören är en av flera ekonomiska aktörer.201 
 
Det finns flera förklaringar till att vissa marknader endast består av ett fåtal leverantörer. En 
förklaring är att ökad internationell handel kan leda till att stora nationella företag kan bli 
ännu större genom att expandera internationellt. 202  Marknadens drivkraft innebär att 
leverantörer vill hitta nya tekniska lösningar innan konkurrenterna för att kunna specialisera 
sig och därmed utnyttja marknadsmakten och maximera vinsterna. Det kan leda till att 
marknader med få aktörer skapas i form av oligopol. Det kan även leda till att en 
monopolsituation skapas där leverantörer är specialiserade i sådan mån att det leder till 
monopolpriser. Företag kan även dominera på en marknad för att dennes verksamhet har höga 
fasta kostnader som kan leda till lägre styckkostnader för till exempel en vara. De fasta 
kostnaderna finns oavsett i vilken omfattning produktionen av varan sker, till exempel 
kostnader för infrastruktur och tillgång till lokaler och maskiner. Detta skapar hög 

                                                
199 Konkurrensverket, rapport, Åtgärder för bättre konkurrens – konkurrensen i Sverige, s. 19.  
200 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 91–92; EU-kommissionen, KOM(2011) 
Grönbok, s. 31. 
201 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 43–46. 
202 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 91. 
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produktionskapacitet och innebär att leverantörerna har så kallade stordriftsfördelar. Särskilt 
gäller detta om leverantören säljer sin vara eller tjänst både nationellt och internationellt.203 
Stordriftsfördelar på upphandlingsmarknader är sällan eller aldrig så pass omfattande att det 
är motiverat att endast ha en leverantör för varan eller tjänsten.204 Av ovan anledningar är det 
inte förvånande att det endast finns ett fåtal aktörer på vissa marknader, till exempel på 
marknaden för tillverkning av räddningshelikoptrar, vilket utvecklas i avsnitt 4.8. 
 
Den upphandlande myndigheten har vid upphandlingar där leverantörer kan dra nytta av 
stordriftsfördelar, ett större ansvar att utforma upphandlingen så att konkurrens finns vid nästa 
upphandlingstillfälle för att undvika att förlorande leverantörer slås ut. Potentiella 
leverantörer bör även få god information om upphandlingen, särskilt eftersom befintlig 
leverantör annars kan få övertag vid den följande upphandlingen.205  
 
Ett exempel på en marknad med få aktörer var marknaden för livsmedel till den offentliga 
sektorn. Marknaden bestod av en mycket hög koncentration av företag, med närmast 
fåtalsdominans och höga etableringströsklar. Marknaden dominerades under 2011 av två riks-
täckande livsmedelsgrossister som stod för 70 procent av försäljningen. Upphandlingar av 
livsmedel för den offentliga sektorn innebar stora leveransåtaganden med stora kostnader för 
administration, infrastruktur, produktion och distribution som medförde en ekonomisk risk. 
Det fanns därför behov av att vinna upphandlingarna eller besitta ekonomiska förutsättningar 
för att klara av att förlora upphandlingar. KKV ansåg att dominerande leverantörer hade bättre 
förutsättningar och kapacitet för att hantera sådana risker. På grund av detta fanns det 
etableringshinder på marknaden för nya leverantörer.206  
 
Enligt EU-kommissionen bör den upphandlande myndigheten ha god kännedom om 
marknadsstrukturen för att maximera konkurrensen på marknader med få aktörer, eller inte 
begränsa den ytterligare. Särskilt viktigt blir detta på marknader som präglas av höga 
kontraktsvärden och på marknader där den offentliga sektorn är den huvudsakliga köparen. 
Upphandlingskontrakt som bara en eller mycket få leverantörer kan genomföra bör undvikas 
för att undvika oligopol med höga trösklar för nya aktörer, eller en konkurrensbegränsning i 
sin mest extrema form, en monopolsituation. Åtgärder som exempelvis kan vidtas är att 
minska upphandlingskontraktets storlek, minska kontraktstiden, dela upp kontraktet i flera 
delar, samt öka den gränsöverskridande handeln för att på så sätt öka antalet leverantörer.207 
 
EU-domstolen har skiljt på situationer där det finns ett dominerande företag från en 
oligopolsituation. På en marknad med en oligopolsituation påverkar de dominerande 
företagen varandra i deras beteenden. Ett dominerande företag utsätts för viss konkurrens. 
EU-domstolen ansåg att ett företag som har en dominerande ställning, också har en 
ekonomisk maktställning. Detta innebär att företaget kan hindra en effektiv konkurrens 

                                                
203 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 85 och 92–95.  
204 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 95. 
205 Nilsson, Bergman och Pyddoke, Den svåra beställarrollen, s. 96. 
206 Konkurrensverket, rapportserie 2011:4, Mat och marknad – offentlig upphandling, s. 14–16. 
207 EU-kommissionen, KOM(2011) Grönbok, s. 31–32. 
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eftersom den kan agera relativt oberoende i förhållande till konkurrenter. Huruvida ett företag 
har en dominerande ställning varierar från marknad till marknad beroende på produktion, 
utbud och efterfrågan. Innehavandet av stora marknadsandelar kan innebära en dominerande 
ställning.208 
 
Hänsyn till framtida konkurrenssituation  
 
Enligt Sundstrand är det inte möjligt att främja en framtida konkurrenssituation för att 
undvika monopolsituation på marknader genom att acceptera ett sämre anbud för att hjälpa ett 
företag att undvika konkurs. Sådana bedömningar i en anbudsutvärdering strider mot 
likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen eftersom det gynnar leverantörer på 
bekostnad av andra leverantörer.209  
 
Två rättsfall från KamR illustrerar problematiken med framtida konkurrenssituation. Det 
första fallet avsåg en upphandling av posttjänster för lägsta pris. Flera leverantörer kunde 
antas för olika upphandlingsområden. Kraven i förfrågningsunderlaget innebar att 
leverantören som skulle tilldelas kontraktet skulle ha geografisk täckning i alla kommuner i 
Skåne. Klagande leverantör anförde att kravet på geografisk täckning innebar att endast en 
leverantör besatt en sådan täckningsgrad att den kunde uppfylla kraven, och att kravet därmed 
utestängde andra leverantörer. Förvaltningsrätten ansåg att kravet på den geografiska 
täckningen stred mot proportionalitetsprincipen eftersom de uppställda kraven var 
oproportionerliga mot syftet att upphandla posttjänster för lägsta pris. Flera olika leverantörer 
kunde uppfylla kraven i flera olika kommuner för att inte onödigt begränsa konkurrensen. 
KamR fastslog förvaltningsrättens bedömning.210 I det andra kammarrättsfallet ansåg den 
klagande leverantören att den riskerade att utestängas från marknaden under avtalstiden på 
grund av att leverantören hade förlorat en omfattande upphandling som avsåg 36 kommuner. 
KamR ansåg att syftet med offentlig upphandling är att effektiv konkurrens ska etableras både 
på kort och lång sikt. Huruvida en leverantör som inte tilldelas ett kontrakt riskerade att slås 
ut, och att detta innebar en begränsning av en framtida konkurrenssituation, ansågs inte 
omfattas av de grundläggande principerna enligt ÄLOU.211  
 

4.6.1 Egna kommentarer 
 
Av detta avsnitt framgår att det finns flera marknader som består av fåtal leverantörer och där 
upphandlande myndigheten är en viktig aktör som köpare. På vissa marknader är den 
offentliga sektorn den enda köparen, därmed är efterfrågan mycket begränsad. Marknadens 
drivkraft utgörs av att leverantörer vill driva innovation, inta en dominerande ställning och 
utnyttja stordriftsfördelar. Detta kan dock påverka konkurrensen negativt. Sådana marknader 
riskerar höga etableringströsklar, dyrare upphandlingsföremål och färre anbudsgivare. På 

                                                
208 Mål 85/76 Hoffmann-La Roche, punkt 38–41. 
209 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 192. 
210 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 3952-10, dom 2011-01-24. 
211 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6411-08, dom 2009-04-07. 
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marknader med få leverantörer har upphandlande myndighet ett ansvar att främja 
konkurrensen. De grundläggande principerna begränsar upphandlande myndigheter från att 
gynna såväl dominerande aktörer på marknaden, som aktörer som har svårt att slå sig in på 
marknaden. Detta har dock ändrats i viss mån genom möjligheten att dela upp kontrakt, vilket 
möjliggör ett begränsande av antalet anbud per leverantör. Detta kan innebära att mindre 
aktörer har större möjligheter att lägga anbud och tilldelas kontrakt. En uppdelning av 
kontrakt bör gynna en framtida konkurrenssituation eftersom färre leverantörer riskerar att 
slås ut. KamR har uttalat sig om att de grundläggande principerna inte täcker 
konkurrenssituationen på framtida upphandlingar. Värt att uppmärksamma är att 
konkurrensprincipen inte fanns med i ÄLOU. 
 

4.7  Praxis avseende utformandet av krav i förfrågningsunderlaget 
 
I detta avsnitt presenteras ett antal kammarrättsfall, ett förvaltningsrättsfall och mål från EU-
domstolen som exempel på hur utformandet av krav i förfrågningsunderlaget kan begränsa 
konkurrensen. Därefter redogörs för helikopteraffären. 
 
Upphandlande myndigheter bör inte ställa upp överdrivna tekniska specifikationer som 
begränsar antalet leverantörer som kan lägga anbud. Kraven ska vara proportionerliga. Som 
nämnts tidigare har de upphandlande myndigheterna en i princip obegränsad frihet att 
definiera myndighetens behov, däremot är friheten att utforma de tekniska specifikationerna 
efter detta behov inte obegränsad. Begränsningarna utgörs av de grundläggande principerna. 
Oproportionerliga tekniska specifikationer kan vara konkurrenshämmande om leverantörer 
utesluts för att de inte uppfyller kraven. Kraven kan innebära omotiverade hinder för en öppen 
konkurrens, vilket är otillåtet enligt artikel 42.2 i LOU-direktivet.212  
 
Mål C-234/03 213 (Contse-målet) avsåg en upphandling (under tröskelvärdet) av 
hemrespiratorbehandlingar i Spanien. Den spanska marknaden för syrgas i medicinskt syfte 
kontrollerades av fyra multinationella företag som tillsammans utgjorde 97 procent av 
marknaden. Efterfrågan av behandlingarna bestod till 90 procent av den offentliga sektorn. 
Poäng tilldelades den leverantör som kunde tillhandahålla syrgasfabriker och anläggningar för 
beredning och påfyllning av syrgas belägna inom radien av 1000 kilometer från provinsen. 
Syftet med upphandlingen var bland annat att säkra patienters liv och hälsa. Enligt EU-
domstolen innebar kravet på anläggningarna en stor investering och var svårt att uppfylla om 
leverantören inte redan hade sådana anläggningar. EU-domstolen konstaterade att kraven 
innebar att endast leverantörer med lokaler inom 1000 kilometer från provinsen kunde få 
tilläggspoäng i praktiken. Detta omfattade endast leverantörer etablerade i Spanien, Portugal 
och delar av Frankrike. Valet av avståndet ansågs godtyckligt och det fanns andra alternativ 

                                                
212 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 331–332. 
213 Mål C-234/03, Contse SA och Oxigen Salud SA mot Ingesa, ECLI:EU:C:2005:644. Domstolens dom (tredje 
avdelningen) den 27 oktober 2005. 
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till att säkerställa syreproduktion i närheten av provinsen, såsom ett säkerhetslager med 
syrgasflaskor. Bör-kraven stred därmed mot friheten att tillhandahålla tjänster.214  
 
I ett kammarrättsfall ansågs ett krav på att upphandlingsföremålet skulle vara anpassade till 
den upphandlande myndighetens tekniska miljö inte vara förenligt med proportionalitets-
principen. Endast den leverantör som tidigare hade denna teknik lade anbud i upphandlingen, 
därav ansågs kravet ha en negativ effekt på konkurrensen. Det stod klart att den upp-
handlande myndigheten hade kunnat byta till en gemensam drivrutin genom en arbetsinsats på 
totalt 36 timmar, vilket hade möjliggjort andra leverantörers teknik.215  
 
I ett annat kammarrättsfall hade en kommun uppställt bör-krav på att ett lager skulle finnas 
inom ett visst geografiskt område för att säkerställa tillgången till materialet som skulle 
upphandlas. Kommunen hade ett eget lager för akuta situationer. KamR ansåg, vid en 
proportionalitetsbedömning, att bör-kravet riskerade att leda till en onödig begränsning av 
konkurrensen genom att potentiella leverantörer som inte var etablerade i närheten riskerade 
att avstå från att lämna anbud.216  
 
I ytterligare ett kammarrättsfall gällande upphandling av en servicetjänst för 
Polismyndighetens fordon, ställdes det krav på att leverantörens verkstad skulle vara 
auktoriserad och att reservdelar till fordonen skulle vara godkända av biltillverkaren. KamR 
ansåg att sådana krav säkerställde eftersträvad kvalitetsnivå för fordonen och ansåg därför att 
kraven var lämpliga och effektiva. Trots att kraven utestängde flera leverantörer ansåg KamR 
att kraven var proportionerliga mot bland annat Polismyndighetens viktiga samhällsuppgifter. 
Det var därför av vikt att ställa höga krav på funktionen hos fordonen.217 
 
I ett förvaltningsrättsfall gällande upphandling av dialysmaskiner ansågs flera uppställda bör-
krav på teknisk funktion vara klart specificerade, vilket inte lämnade mycket utrymme för 
alternativa lösningar. Flera av bör-kraven kunde endast uppfyllas av en dialysmaskin som den 
vinnande leverantören kunde tillhandahålla. Den upphandlande myndigheten hade tillgång till 
både den vinnande leverantören och den klagande leverantörens dialysmaskiner. Den 
upphandlande myndigheten ansågs därför ha kännedom om båda maskinernas funktioner. 
Förvaltningsrätten ansåg att bör-kraven gynnade den vinnande leverantörens produkt. Vid 
anbudsutvärderingen bestod viktningen av 90 procent kvalitet och tio procent pris. Därför 
ansåg förvaltningsrätten att bör-kraven påverkade utgången och att detta stred mot 
likabehandlingsprincipen. Förvaltningsrätten framförde att det är oförenligt med de 
grundläggande principerna att utforma ett förfrågningsunderlag på ett sådant sätt att endast en 
leverantör, i praktiken, kan vinna upphandlingen. Utformandet av bör-kraven ansågs inte 
rättfärdigat med hänsyn till patientsäkerhet vilket kunde uppnåtts med mindre specificerade 
krav. Förvaltningsrätten bedömde att upphandlingen skulle göras om.218  

                                                
214 Mål C-234/03 Contse, punkt 7, 9, 12, 14, 20, 29, 32, 49, 51–52, 55, 57–60, 62, 64-65, 70–71 och 76. 
215 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 3560-14, 2014-10-22. 
216 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 2222-16, 2017-01-19. 
217 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8318-8319-15, 2016-07-11. 
218 Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 12256-15, 2016-02-10. 
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För att påvisa olika åsikter om liknande situationer har en upphandlingsjurist som företräder 
upphandlingsmyndigheten anfört att det inte är tillåtet enligt konkurrensprincipen att utforma 
upphandlingar på ett sådant sätt att endast en leverantör kan lämna anbud. Upphandlings-
juristen anser dock inte att det finns hinder mot att upphandlande myndigheter ställer upp krav 
som i praktiken endast kan uppfyllas av en enda leverantör.219 En annan upphandlingsjurist 
vid upphandlingsmyndigheten har anfört, gällande huruvida ska-krav avseende anpassning till 
teknisk miljö som sannolikt utesluter alla leverantörer förutom en är tillåten eller inte, ska 
bedömas mot förutsättningarna i det enskilda fallet och mot proportionalitetsprincipen enligt 4 
kap. 1 § LOU.220 Enligt Sánchez Graells kan tekniska specifikationer som bara en eller ett 
fåtal leverantörer kan uppfylla vara diskriminerande.221 
 
Concordia-målet 
 
I Concordia-målet hade den upphandlande myndigheten ställt upp bör-krav i form av 
miljökrav gällande bussarnas kväveoxidutsläpp och bullernivå i förfrågningsunderlaget, vilket 
kunde resultera i tilläggspoäng. Även andra bör-krav såsom bussar med låga golv, antalet 
sittplatser och bussens ålder kunde tilldelas tilläggspoäng. Enligt den klagande leverantören 
var leverantören som vann upphandlingen den enda leverantören som besatt kapaciteten att 
uppfylla kraven och hade därför gynnats. EU-domstolen ansåg att bör-kraven hade ett 
samband med upphandlingsföremålet och inte innebar en obegränsad valfrihet för den 
upphandlande myndigheten. Bör-kraven var objektivt mätbara. EU-domstolen tog ställning 
till om sådana kriterier var förenliga med icke-diskrimineringsprincipen och likabehandlings-
principen. Leverantören som vann upphandlingen tillhörde den upphandlande myndighetens 
egna trafikverk. Det var den enda leverantören som i praktiken kunde erbjuda naturgasdrivna 
bussar eftersom denna hade beställt naturgasdrivna bussar som i princip upptog hela 
försörjningskapaciteten på den enda stationen som tillhandahöll naturgas i Finland. EU-
kommissionen ansåg att den nationella domstolen skulle bedöma om bör-kraven var förenliga 
med principen om likabehandling genom att på objektiva, relevanta och samstämmiga 
uppgifter bedöma om kriterierna endast utformats i syfte att välja leverantören som tilldelats 
upphandlingen eller utformat kriterierna på ett sätt som syftade till att välja leverantören.222  
 
EU-domstolen klargjorde att likabehandlingsprincipen är viktig och syftar till att upprätthålla 
en effektiv konkurrens. Bör-kraven ska verka icke-diskriminerande genom att respektera 
etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster. EU-domstolen ansåg att bör-kraven 
var objektiva och hade ett direkt samband med upphandlingsföremålet. EU-domstolen belyste 
att klagande leverantören hade blivit tilldelad driften av en annan busslinje trots kravet på 
naturgasdrivna bussar. Mot bakgrund av detta ansåg EU-domstolen att bör-kraven i 
förfrågningsunderlaget, som endast kunde uppfyllas av ett fåtal företag varav den ena var den 

                                                
219 Upphandlingsmyndigheten, 
<www.frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/endast-en-leverantor/>.  
220 Upphandlingsmyndigheten, 
<www.frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/skallkrav-som-utesluter-
alla-leverantorer-forutom-/>. 
221 Sánchez Graells, Public procurement and the EU competition rules, s. 107. 
222 Mål C-513/99 Concordia, punkt 23, 30, 65, 69, 70–71, 80 och 83. 
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upphandlande myndighetens eget tillhörande företag, inte i sig innebar att principen om 
likabehandling var åsidosatt.223 
 
I förslaget till avgörande av Concordia-målet diskuterade generaladvokat Jean Mischo om 
likabehandlingsprincipen hade åsidosatts när endast ett företag kunde uppfylla bör-kraven. 
Mischo likställde situationen där ett enda företag kan uppfylla kraven med om ett fåtal företag 
kan uppfylla kraven. Om endast ett företag kan uppfylla ett objektivt utformat krav är inte det 
enligt Mischo en direkt eller indirekt diskriminering av potentiella anbudsgivare. Ett krav ska 
vara baserat på sakliga skäl och beaktas i ljuset av myndighetens behov och upphandlings-
föremålet. Till exempel ska bästa tillgängliga teknik kunna krävas annars anpassas friheten att 
utforma bör-krav till potentiella anbudsgivare. Bör-kraven ska vara selektiva, vissa 
leverantörer kan uppfylla dem och andra inte. Mischo ansåg att ett bör-krav som bara ett 
företag kan uppfylla inte strider mot likabehandlingsprincipen. Kravet får inte utformas i syfte 
att gynna leverantören.224 
 

4.7.1 Egna kommentarer 
 
Kammarrättsfallen visar att den upphandlande myndighetens frihet att utforma krav som 
begränsar konkurrensen kan vara tillåten eller otillåten baserat på det enskilda fallet. I 
förvaltningsrättsfallet om dialysmaskiner gjordes en bedömning av kraven mot bakgrund av 
likabehandlingsprincipen. Trots avsaknad av prejudicerande verkan är förvaltningsrättens 
uttalanden om upphandlingen av dialysmaskiner mycket viktigt för arbetets frågeställning. 
Concordia-målet är ett av få vägledande avgörandena inom frågeställningens omfång. EU-
domstolen diskuterar, förvisso i samband med bör-krav i form av miljökriterier, om det är 
tillåtet att ställa upp bör-krav som endast ett fåtal företag kan uppfylla. En parallell kan dras 
till helikopteraffären, vilken redogörs för i avsnitt 4.8, som på ett liknande sätt utformat snäva 
krav för att upphandla helikoptrar. Utifrån praxis är det inte klart om en upphandlande 
myndighet får utforma en upphandling så att endast en leverantör i praktiken kan lägga anbud. 
Detta ska utvecklas i kapitel 5. 
 

4.8  Helikopteraffären 
 
Den uppmärksammade helikopteraffären är ett exempel på en situation som frågeställningen 
behandlar, det vill säga då upphandlande myndighet utformar snäva krav som utesluter 
leverantörer på ett konkurrensbegränsande sätt. Helikopteraffären är namnet på 
Sjöfartsverkets upphandling av sju räddningshelikoptrar som omfattade tre upphandlingar. I 
den första upphandlingen inkom anbud från flera företag, men Sjöfartsverket avbröt 
upphandlingen då myndigheten ansåg att anbuden inte uppfyllde alla ska-kraven.225 I den 
andra upphandlingen hade Sjöfartsverket för avsikt att upphandla helikoptrarna från 
                                                
223 Mål C-513/99 Concordia, punkt 81–86. 
224 Generaladvokatens (Jean Mischo) förslag till avgörande i mål C-513/99, föredraget den 2001-12-13, punkt 
38, 42, 145-148, 151–155 och 163. 
225 Konkurrensverket, dnr. 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 9–10. 
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leverantören AgustaWestland genom en direktupphandling utan konkurrensutsättning. 
Leverantören Aircontact begärde överprövning av upphandlingen och målet togs upp i 
förvaltningsrätten.226  
 
Förvaltningsrättens bedömning 
 
Förvaltningsrätten prövade om Sjöfartsverket hade rätt att upphandla utan konkurrens-
utsättning. På marknaden fanns det fyra större leverantörer för tillverkning av räddnings-
helikoptrar, det var således en marknad med få leverantörer. Klagande leverantören 
Aircontact anförde att Sjöfartsverket endast önskade köpa Agusta Westlands helikoptermodell 
AW 139, då det var den enda helikoptermodellen som uppfyllde kraven på kapacitet och 
angivna mått. Aircontact ansåg att alla andra leverantörer och helikoptermodeller uteslöts från 
upphandlingen. Om det av tekniska skäl endast finns en leverantör som kan uppfylla kraven 
utgör detta ett undantag som möjliggör direktupphandling. Den upphandlande myndigheten 
ska visa att ingen annan leverantör kan uppfylla kraven på grund av tekniska skäl. Kraven ska 
vara objektivt godtagbara och proportionerliga.227   
 
Förvaltningsrätten ansåg det ostridigt att endast en leverantör och en helikoptermodell kunde 
uppfylla kraven. Trots detta ansåg förvaltningsrätten att kraven var lämpliga och effektiva för 
att uppnå det eftersträvade syftet med upphandlingen. Enligt förvaltningsrätten var de långt-
gående och detaljerade kraven baserade på allmänt hållna uppgifter och det fanns svagt stöd 
för att kraven motiverades av tekniska skäl. Förvaltningsrätten ansåg sammanfattningsvis att 
Sjöfartsverket inte hade visat att det var nödvändigt att upphandla helikoptrar med de angivna 
storlekskraven för att uppnå syftet med upphandlingen och kraven var därför 
oproportionerliga. De tekniska skälen möjliggjorde inte en direktupphandling. Förvaltnings-
rätten ansåg att klagande leverantör led skada eftersom leverantören inte kunde delta i 
upphandlingen. Upphandlingen skulle därför göras om.228  
 
Efter detta annonserade Sjöfartsverket ytterligare en upphandling genom ett öppet förfarande. 
Endast ett anbud inkom, från leverantören AgustaWestland, som uppfyllde de uppställda 
kraven. Upphandlingskontraktet tecknades därefter med leverantören.229  
 
Konkurrensverkets tillsynsbeslut 
 
KKV riktade kritik mot Sjöfartsverket genom ett tillsynsbeslut och menade att upphandlingen 
stred mot LOU. KKV anförde att upphandlingar som präglas av likabehandling och öppenhet 
ska leda till ökad konkurrens, samt större möjlighet att ingå affärsmässigt fördelaktiga 
kontrakt. Leverantörer får vidare inte ges otillbörliga konkurrensfördelar genom utformningen 

                                                
226 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 8 och 13. 
227 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8226-11, dom 2012-04-05. 
228 Förvaltningsrätten i Linköping, mål nr 8226-11, dom 2012-04-05. 
229 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 14. 
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av förfrågningsunderlaget, genom löften eller förhandlingar med enskilda leverantörer, eller 
information om hur upphandlingen ska ske och vilka krav som kommer ställas.230  
 
Förfrågningsunderlaget var utformad på följande vis. Det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet användes som tilldelningsgrund. Maximala poängantalet vid utvärderingen var 200 
poäng, varav 100 poäng kunde utges av bör-kraven, 70 poäng för priset och 30 poäng för 
leveranstider. Hälften av poängen bedömdes alltså på bör-kraven. Sjöfartsverket använde sig 
av en relativ utvärderingsmodell231. Modellen innebar att krav på minst ett visst mått ger 
poäng till leverantör som erbjuder det största måttet, och vice versa gällande krav på högst ett 
visst mått. Sjöfartsverket ville inte ha en mindre helikopter än deras tidigare helikopter-
modell S76C. Sjöfartsverket ställde upp ett ska-krav i förfrågningsunderlaget på helikopterns 
maximala vikt för att inte få en mindre helikopter än S76C. Sjöfartsverket hade utformat bör-
kraven genom att ange specifika mått som delvis baserades på S76C-modellen. KKV ansåg 
att syftet med de uppsatta tekniska kravspecifikationerna i form av angivna måtten inte tydligt 
motsvarade myndighetens verkliga behov. Sjöfartsverket ställde bland annat upp bör-krav på 
fyrkantig kabin med vissa mått för att underlätta att ta in en bår i kabinen, en viss kabinvolym 
och kabinhöjd på grund av ett arbetsmiljöperspektiv och för att underlätta för långa personer, 
ett minsta mått på dörrbredd, krav på en viss bagagevolym för att kunna förvara all utrustning 
i utrymmet, samt specificerat avstånd mellan huvud- och stjärtrotordisk och marken på grund 
av ett säkerhetsperspektiv. Dessutom ställdes det bör-krav på maximala mått för rotorbladen 
med anledning av att större helikoptrar än så inte skulle gå att parkera, rotera eller få in i 
Sjöfartsverkets dåvarande hangarer.232 
 
KKV ansåg, med ledning av Concordia-målet, att likabehandlingsprincipen inte hindrade 
utformandet av krav som endast ett fåtal företag kunde uppfylla så länge kraven var sakligt 
motiverade av upphandlingsföremålet.233 KKV konstaterade att upphandlande myndigheter 
har en relativt stor frihet att bestämma föremålet för upphandlingen och bestämma 
utformandet av kraven så länge kraven är sakligt motiverade. Enligt KKV hade Sjöfartsverket 
utformat krav som motsvarade myndighetens dåvarande helikoptermodell S76C men inte 
tilldelat poäng för att uppfylla dem. KKV ansåg, mot bakgrund av vald utvärderingsmodell, 
att kraven därmed inte var utformade för myndighetens faktiska behov och att det hade varit 
mer ändamålsmässigt att utforma kraven efter detta. KKV ansåg dock att kraven hade ett 
samband med upphandlingsföremålet och motsvarade behoven i verksamheten.234  
 
Sjöfartsverket ställde dessutom bör-krav på viss teknisk lösning och en viss modell av 
sökstrålkastare som endast AW 139 var utrustad med. Endast leverantörer som befogade över 
helikoptrar utrustade med den tekniska lösningen och den specifika sökstrålkastaren kunde 

                                                
230 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 57 och 63. 
231 Ett användande av den relativa utvärderingsmodellen innebär att anbuden bedöms och poängsätts i 
förhållande till övriga inkomna anbud. Detta kan ibland påvisa missvisande resultat, Pedersen, Upphandlingens 
grunder, s. 156; Det har rekommenderats att inte använda den relativa utvärderingsmodellen vid upphandlingar 
på grund av modellens stora brister, se SOU 2013:12, s. 141. 
232 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 72 och 77–81. 
233 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 91; jmf. mål C-513/99 Concordia, punkt 85. 
234 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 94–97. 
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därmed erhålla poäng genom dessa bör-krav. KKV konstaterade att utformandet av de 
tekniska specifikationerna ska förhindra konkurrensbegränsningar och att vissa leverantörer 
gynnas eller missgynnas av kraven. På så sätt ska likabehandlingsprincipen upprätthållas och 
hindra diskriminering av leverantörer. Ett specifikt varumärke kan inte krävas utan att följas 
av att likvärdiga lösningar accepteras. KKV ansåg att förfarandet stred mot hänvisning till 
varumärke utan att acceptera likvärdiga lösningar och stred mot likabehandlingsprincipen. 
KKV riktade dessutom kritik mot ensidiga kontakter Sjöfartsverket hade haft med 
AgustaWestland innan upphandlingen. KKV ansåg att Sjöfartsverket hade förhandlat om 
villkor med AgustaWestland och därför stridit mot öppenhetsprincipen.235  
 
Memorandum från Hannes Snellman Advokatbyrå AB 
 
Joakim Lavér och Olof Larsberger vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB yttrade sig om 
upphandlingen på uppdrag av Sjöfartsverket. Lavér och Larsberger ansåg att det kan vara 
förenligt med upphandlingsreglerna att ställa ska-krav så att endast en leverantör kan uppfylla 
kraven, under förutsättningarna att kraven uppfyller myndighetens objektiva behov. Lavér och 
Larsberger anförde dock att ju snävare kraven är, desto snävare blir leverantörsmarknaden. 
Därför bör det ifrågasättas om det finns ett objektivt behov av uppsatta ska-krav mot 
bakgrund av de grundläggande principerna och om inga alternativ finns till ett sådant 
utformande. Om ett sådant alternativ finns kan det strida mot upphandlingsreglerna att ställa 
sådana ska-krav som endast kan uppfyllas av en enda leverantör. I vilket fall ansåg Lavér och 
Larsberger att ska-krav kan göras om till bör-krav för att möjliggöra att andra leverantörer 
kunde vinna upphandlingen. Lavér och Larsberger ansåg att kraven gynnade helikopter-
modellen AW 139, men att det nödvändigtvis inte var problematiskt om modellen objektivt 
sett var att anse som den bästa produkten på marknaden mot bakgrund av myndighetens 
behov.236 
 

4.8.1 Egna kommentarer 
 
Enligt KKV får ingen leverantör ges otillbörliga konkurrensfördelar vid utformandet av 
förfrågningsunderlaget. Trots detta hade Sjöfartsverket utformat specifika bör-krav på mått 
och kapacitet i form av till exempel viss kabinvolym, dörrbredd och förvaringsutrymme som 
uteslöt alla leverantörer förutom en. Detta var baserat på att Sjöfartsverket inte ville ha en 
mindre helikopter än S76C. Kraven är enligt förvaltningsrätten och enligt min mening 
onödiga och svagt understödda för att motsvara Sjöfartsverkets behov. Allting tyder på att 
Sjöfartsverket endast ville ha en viss helikoptermodell, AW 139, och skräddarsydde 
upphandlingen därefter. Avsaknaden av skarpare kritik i KKV:s tillsynsbeslut mot de snäva 
kraven, innebär att tillsynsbeslutet inte hindrar ett styrande av förfrågningsunderlaget mot en 
viss leverantör. Får förfrågningsunderlaget se ut på detta vis? Får den upphandlande 
myndigheten utforma snäva krav som leder till att bara en leverantör och en vara blir aktuell? 
Detta ska diskuteras i kapitel 5. 
                                                
235 Konkurrensverket, dnr 306/2015, beslut 2016-07-11, punkt 98–100, 109–111, 118 och 169–170. 
236 Lavér och Larsberger, Memorandum: Rättsutlåtande, 28 januari 2015, s. 4–6. 
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5 Analys 
 

5.1  Strävan efter konkurrens 
 
Reglerna om offentlig upphandling har ett tydligt konkurrensfrämjande syfte. För att 
säkerställa konkurrens är upprätthållandet och tillämpandet av de grundläggande principerna 
ett viktigt verktyg. Offentliga medel ska inte användas för att gynna eller missgynna 
leverantörer, då det kan snedvrida konkurrensen. Dessutom finns en målsättning att hushålla 
med skattemedel, tillgodose upphandlande myndigheternas behov och att köpa bäst kvalitet 
för lägst pris. En målsättning med reglerna om offentlig upphandling är att öka deltagandet av 
små- och medelstora företag, vilket ökar antalet anbudsgivare. 
 
Både konkurrensrätten och reglerna om offentlig upphandling delar gemensamma 
ekonomiska mål. Båda regleringarna strävar efter konkurrenskraftiga marknader. Detta ska 
leda till ekonomisk effektivitet och att priserna hålls ner vilket leder till hushållande av 
offentliga medel. Bestämmelsen i 1 kap. 4 § i gLOU innebar ett tydligt förbud mot gynnande 
eller missgynnande av leverantörer utifrån ett konkurrensperspektiv. Någon liknande 
bestämmelse fanns inte i ÄLOU. Principen om affärsmässighet har länge varit en viktig 
princip. Kravet på affärsmässighet i LOU bör motsvara de grundläggande principerna i 4 kap. 
1 § LOU och framförallt konkurrensprincipen i 4 kap. 2 § LOU. Principen om affärsmässighet 
kan anses motsvara konkurrensprincipen, vilket kan innebära ett ytterligare skydd för att göra 
goda affärer, upprätthålla en effektiv konkurrens och uppmuntra ekonomisk effektivitet. 
 
Genom offentlig upphandling önskas även andra samhälleliga mål uppfyllas. Till exempel att 
främja innovation och att genomföra hållbara upphandlingar vad gäller miljö, arbetsrättsliga 
villkor och sociala hänsynstagande. Samhälleliga mål och främjandet av konkurrens hamnar 
stundtals i konflikt då de kan vara oförenliga. Ett exempel på en sådan situation kan vara om 
en upphandlande myndighet uppställer snäva miljökrav som utesluter vissa leverantörer. I 
sådana fall missgynnas leverantörer, men kraven gynnar utvecklingen av miljöinriktad 
offentlig upphandling. Reglerna om offentlig upphandling har på så sätt blivit allt mer 
politiserad. En utökning av antalet krav i förfrågningsunderlaget i syfte att genomföra 
politiska mål kan vara oförenligt med syftet att upprätthålla konkurrens.237 Införlivandet av 
LOU-direktivet har inneburit att allt fler liknande krav på leverantörerna tillåts. Det kan 
diskuteras om detta är en utveckling i rätt inriktning. Främjandet av effektiv konkurrens 
tenderar att minska ju mer hänsyn som tas till politiska mål eftersom det är lättare att 
rättfärdiga snäva krav baserat på hänsyn till miljö, arbetsrättsliga villkor och sociala 
hänsynstaganden. Det är samtidigt viktigt att reglerna om offentlig upphandling är flexibla 
och följer med utvecklingen. Det är en svår balans. 
 

                                                
237 Jmf. liknande resonemang av Anders Kron som kritiserar en större inriktning mot politik vid genomförandet 
av offentliga upphandlingar i ”Upphandlare ska göra bra affärer – inte driva politik”, 
<www.upphandling24.se/upphandlare-ska-gora-bra-affarer-inte-driva-politik/> (besökt den 2017-11-30). 
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Upphandlande myndigheter har ett stort ansvar i att upprätthålla och främja effektiv 
konkurrens på marknaderna. Upphandlande myndigheter besitter en köparmakt som innebär 
att de kan påverka konkurrensen, både på ett främjande och begränsande sätt. Den 
upphandlande myndigheten riskerar begränsa konkurrensen genom att ställa oproportionerliga 
krav som gynnar eller missgynnar leverantörer, eller genom att skapa upphandlingskontrakt 
av stora värden som ska täcka stora geografiska områden. Då riskerar de mindre 
leverantörerna, som varken har den finansiella styrkan eller kapaciteten att utföra sådana 
upphandlingskontrakt, att inte lämna anbud. Det utgör också ett hinder för leverantörer från 
andra medlemsstater att konkurrera med leverantörer som redan är etablerade i Sverige. 
Upphandlingsförfarandet kan då vara diskriminerande mot utländska leverantörer. 
 
Såväl ekonomiska teorier som syftet med offentlig upphandling talar för att god konkurrens 
på upphandlingsområdet krävs för att generera positiva effekter på marknaderna i form av 
prispress, ökat antal leverantörer för att undvika monopol eller oligopol och bidrar till 
innovation. En ökad konkurrens bidrar till ekonomisk effektivitet och goda affärer. Den 
upphandlande myndigheten får inte begränsa konkurrensen på ett konstruerat sätt. 
Upphandlande myndigheters ansvar kan konkretiseras till att göra goda affärer på marknader 
som är konkurrenskraftiga, uppfylla de grundläggande principerna under hela upphandlings-
processen, att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet, och dessutom att 
miljömässiga, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn beaktas. Den upphandlande 
myndigheten ska sträva efter att främja konkurrensen än begränsa den.  
 
Leverantörer kan begränsa konkurrensen genom anbudskarteller, vilka kan vara svåra att 
upptäcka. En god konkurrens minskar riskerna för anbudskarteller eftersom det blir svårare att 
samordna sådana ju fler leverantörer som medverkar. Den upphandlande myndigheten kan 
därför minska förekomsten av anbudskarteller genom att se till att det finns maximalt antal 
anbudsgivare vid offentliga upphandlingar. Korruption och intressekonflikter involverar både 
leverantörer och upphandlande myndigheter. I media har flera fall uppmärksammats och 
ifrågasatts med anledningen av risken för att korruption har förekommit, såsom 
Polismyndighetens upphandling av pass och Sjöfartsverkets upphandling av helikoptrar. 
Sánchez Graells argumenterar för att fokusera på en ökad reglering av upphandlande 
myndigheters agerande på marknaden. Detta bör vara eftersträvansvärt för att främja 
konkurrensen. Om dessutom upphandlande myndigheters kompetens ökar för att förebygga 
och upptäcka anbudskarteller, korruption och intressekonflikter kan riskerna för sådan 
otillbörlig påverkan av konkurrensen minska. Riskerna för korruption minskar om 
konkurrensen ökar och tillåtenheten för att ställa sådana krav som utesluter i princip alla 
leverantörer begränsas. Det gör det svårare att gynna en viss leverantör. 
 

5.1.1 Strävan efter att öka antalet anbudsgivare 
 
Det är inte ovanligt att upphandlingsmarknader består av få leverantörer. På vissa marknader 
är varan eller tjänsten så pass nischad att utbud och efterfrågan minskar, vilket innebär att 
endast få leverantörer är verksamma på marknaden. På vissa marknader är dessutom den 
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offentliga sektorn i princip enda köparen av upphandlingsföremålet. På marknader med få 
aktörer ökar risken för dominerande aktörer. Utifrån ett leverantörsperspektiv finns det 
ekonomiska fördelar med att vara dominerande på marknaden. Dominerande leverantörer kan 
dra nytta av stordriftsfördelar och har fördel på förhand att vinna upphandlingar på marknader 
med få aktörer, särskilt vid stora upphandlingskontrakt.  
 
Statistik från KKV visar att det inte är ovanligt att det endast inkommer ett anbud vid 
offentliga upphandlingar. I tretton procent av upphandlingarna 2016 var det endast en 
anbudsgivare. Enligt ekonomiska teorier krävs det oftast fler än två leverantörer för att det ska 
finnas konkurrens. Även om antalet anbudsgivare bland mindre företag inte kan anses vara ett 
problem, står stora företag för betydligt antal fler anbud per anbudsgivare. Det framkommer 
inte av statistiken hur situationen ser ut på marknader med få aktörer, där små- och medelstora 
företag har särskilt svårt att konkurrera om upphandlingsföremålet. I vissa fall där önskad 
produkt eller vara till exempel skyddas av ensamrätt eller om det av tekniska skäl inte finns 
konkurrens kan det vara rättfärdigat att viss leverantör tilldelas upphandlingskontraktet. Att 
endast en leverantör kvarstår får dock inte vara en konsekvens av en konstruerad begränsning 
av konkurrensen. I vissa upphandlingar får den upphandlande myndigheten till och med 
begränsa antalet leverantörer mot kravet på att effektiv konkurrens alltid ska uppnås. 
Marknaden för livsmedel till den offentliga sektorn visar på svårigheten för mindre företag att 
etablera sig på vissa marknader där den offentliga sektorn i princip är den enda köparen av 
produkterna och tjänsterna där ett fåtal leverantörer dominerar marknaden. Konsekvenserna 
blir höga etableringströsklar.  
 
En bekymmersam utveckling utifrån ett konkurrensperspektiv är den ökade centraliseringen 
av inköp med fler inköpscentraler och den omfattande användningen av ramavtal. Detta kan 
leda till stora upphandlingskontrakt som i princip bara större företag har en finansiell förmåga 
att motsvara. Särskilt utsatt är marknader där den upphandlande myndigheten är en stor aktör 
och där få aktörer konkurrerar om kontrakten. Upphandlingar av stort värde med långa 
avtalstider kan innebära ett hinder för effektiv konkurrens. Ett ökat nationellt samordnande är 
en konsekvens av att reglerna om offentlig upphandling blivit mer omfattande, komplicerade 
och kan användas som ett verktyg för att genomföra politiska mål.  
 
För att nå konkurrenskraftiga marknader ska den upphandlande myndigheten se till att det 
finns maximala antalet potentiella leverantörer, anbudssökande och anbudsgivare. På 
marknader med få aktörer är det särskilt viktigt att främja konkurrens genom att öka antalet 
anbudsgivare. Den upphandlande myndigheten bör undvika onödigt snäva krav och minska 
kontraktstiden. På så sätt kan fler leverantörer enklare inträda på marknaden. Särskilt ska det 
undvikas en situation där det endast finns en anbudsgivare eftersom det då tydligt råder brist 
på konkurrens. Om fler leverantörer lägger anbud ökar valmöjligheterna för den 
upphandlande myndigheten. Det ökar även chanserna för att det vinnande anbudet bättre 
passar verksamhetens behov och minskar riskerna för oligopol och monopol på marknaderna. 
För att öka antalet anbudsgivare bör den upphandlande myndigheten dela upp större kontrakt 
av högt värde i delkontrakt. Uppdelning av större kontrakt kan vara effektivt utifrån ett 
konkurrensperspektiv. Detta kan medföra ett större antal anbudsgivare och att konkurrensen 
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på lång sikt inte begränsas. Framförallt minskar antalet upphandlingar med endast en 
anbudsgivare. Det är intressant att upphandlande myndighet, om den väljer att inte dela upp 
kontraktet, resulterar i en motiveringsskyldighet. Detta är en tydlig indikator från lagstiftaren 
att uppdelning av kontrakt ska främjas och snarare vara regel än undantag vid större 
upphandlingskontrakt.  
 
En upphandlande myndighet kan avbryta en upphandling om endast en leverantör kvarstår 
eftersom det inte finns en konkurrenssituation. Detta är emellertid inget krav. Ur ett 
konkurrensperspektiv är det därför besynnerligt att ett upphandlingsförfarande får fortgå 
överhuvudtaget utan rättfärdigande om det endast finns en anbudsgivare. Enligt min mening 
borde det vara obligatoriskt för den upphandlande myndigheten att rättfärdiga fortgången av 
upphandlingsförfarandet när endast en leverantör (anbudsgivare) lägger anbud eller att 
upphandlingen ska annonseras på nytt. Det borde vara svårare att rättfärdiga snäva krav på 
marknader där konkurrens finns. Undantaget om det av till exempel tekniska skäl inte finns 
konkurrens bör fortsatt gälla. Det borde vara tillräckligt för att upprätthålla konkurrensen och 
undvika gynnande eller missgynnande av leverantörer. 
 

5.2  Begränsningar vid utformandet av krav i förfrågningsunderlaget 
 
Viktigt är att särskilja friheten att utforma myndighetens behov och friheten att utforma de 
kraven som ska uppfylla behovet. Det står klart att upphandlande myndighet har en frihet att 
utforma myndighetens behov. Upphandlande myndighet har även en relativt långtgående 
frihet att utforma kraven i förfrågningsunderlaget. Det är framförallt av intresse för fråge-
ställningen att analysera upphandlingar med tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan 
pris och kvalitet eftersom den upphandlande myndigheten då kan ställa upp både ska-krav och 
bör-krav. Det är dock viktigt att notera att lägsta pris är vanligaste tilldelningsgrunden och 
används i något över hälften av upphandlingarna under 2016. 
 
Gemensamt för utformandet av olika krav är att upphandlande myndighet inte får ges 
obegränsad valfrihet. En ytterligare begränsning i friheten att utforma kraven är att de måste 
vara kopplade till upphandlingsföremålet. Kraven och varje åtgärd under upphandlings-
förfarandet måste vara förenliga med de grundläggande principerna. Den upphandlande 
myndigheten ska dessutom oavsett tilldelningsgrund tilldela upphandlingskontraktet till den 
leverantör som innehar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Praxis på vilka krav en 
upphandlande myndighet får ställa på en leverantör består framförallt av vilka krav som inte 
är tillåtna, varför praxis inte ensamt kan visa vilka krav som är tillåtna. Det får anses vara en 
bedömningsfråga i det enskilda fallet. Det är däremot möjligt att diskutera och begränsa hur 
den upphandlande myndigheten uppställer krav i förfrågningsunderlaget. 
 
Syftet för den upphandlande myndigheten är att finna det anbud som bäst tillgodoser 
myndighetens behov i dess verksamhet. En upphandlande myndighet ska göra en behovs-
analys och en marknadsanalys för att säkerställa sitt behov. Detta för att säkerställa behovet 
och för att få kunskap om marknaden som upphandlingsföremålet ska upphandlas på. Det är 
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av särskild vikt att kraven utformas på ett sätt som speglar myndighetens behov. Kraven i 
förfrågningsunderlagets får i princip inte frångås efter annonseringen. Detta innebär en 
likabehandling av leverantörerna. Kraven ska upprätthålls under hela upphandlings-
förfarandet, på så vis upprätthålls konkurrens på lika villkor. Den upphandlande myndigheten 
får bara acceptera anbud som uppfyller alla ska-krav. Leverantörer som inte anser sig uppfylla 
ska-kraven bör undvika att lägga anbud. Leverantörer som uppfyller ska-kraven men inte 
uppfyller alla bör-krav kan ändå vara med och konkurrera om kontraktet. Vid en samman-
ställning av vilka bör-krav som får ställas begränsas detta av att kraven ska ha en koppling till 
upphandlingsföremålet, får inte strida mot de grundläggande principerna och de ska vara 
utformade i syfte att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det får inte innebära 
att den upphandlande myndigheten ges en obegränsad valfrihet. Viktigt är således att 
konkurrensen säkerställs. Förfrågningsunderlag och utvärderingsmodeller som inte är 
optimalt utformade kan accepteras om de inte strider mot de grundläggande principerna. Detta 
medför, enligt min mening, en viss acceptans för fel i utformandet av förfrågningsunderlaget. 
 
Utformandet av krav i form av tekniska specifikationer 
 
De tekniska specifikationerna får inte innebära att konkurrensen begränsas på ett konstruerat 
sätt så att en leverantör gynnas eller missgynnas. Det är viktigt, för att säkerställa 
konkurrensen, att en leverantör kan uppfylla tekniska specifikationer med till exempel en 
annan teknisk lösning så att även dennes anbud kan accepteras. Detta leder till att fler 
leverantörer kan lägga anbud och att inte konkurrensen onödigtvis begränsas. Dessutom 
säkerställs den fria rörligheten av varor och tjänster på den gemensamma marknaden. Om en 
upphandlande myndighet inte tillräckligt preciserat kan beskriva upphandlingsföremålet kan 
det vara tillåtet att använda sig av referensprodukter, trots att det hänvisar till ett varumärke, 
så länge likvärdiga produkter accepteras. Concordia-målet utgör ett av få prejudicerande mål 
som behandlar problematiken kring upphandlingar med uppställda krav som leder till att 
endast ett fåtal leverantörer har möjlighet att tilldelas upphandlingskontraktet. Rättsläget kan 
dock inte i och med detta mål ansetts helt utrett. Det är fortsatt ett oklart rättsläge när det 
gäller hur pass snäva krav en upphandlande myndighet får ställa och i vilken omfattning 
förfrågningsunderlaget indirekt eller direkt får styras mot en viss leverantör. Dessutom 
behandlade Concordia-målet endast om förfarandet stred mot likabehandlingsprincipen. 
 

5.2.1 De grundläggande principerna begränsar kravställandet 
 
Upprätthållandet av de grundläggande principerna vid utformningen av kraven i förfrågnings-
underlaget utgör en inskränkning i den upphandlande myndighetens frihet att utforma kraven. 
De grundläggande principerna bör i och med LOU-direktivets och LOU:s inträdande på 
upphandlingsområdet enligt min mening innebära att de består av sex stycken upphandlings-
rättsliga principer, vilket inkluderar konkurrensprincipen. De grundläggande principerna ska 
dessutom säkerställa den fria rörligheten för varor och tjänster.  
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I detta arbete framgår att det är av särskild vikt för frågeställningen att säkerställa principerna 
om likabehandling, proportionalitet och konkurrens. Principernas betydelse för utformandet 
av krav presenteras därför nedan. Först ska kort nämnas principerna om öppenhet och icke-
diskriminering. Öppenhetsprincipen ska tillgodose öppenhet i upphandlingsprocessen för att 
minska risker för godtycke eller favorisering av leverantör. Praxis från EU-domstolen fastslår 
att alla villkor och bestämmelser ska vara klart, entydigt och precist formulerade för att en 
normalt omsorgsfull anbudsgivare ska förstå innebörden. Leverantörerna ska veta vad den 
upphandlande myndigheten vill ha för vara eller tjänst. Icke-diskrimineringsprincipen ska 
framförallt garantera att nationella varor och tjänster inte premieras framför utländska varor 
och tjänster baserat endast på nationellt ursprung, vilket upprätthåller den fria rörligheten för 
varor och tjänster. 
 
Likabehandlingsprincipen 
 
Likabehandlingsprincipen är en viktig och central princip på upphandlingsområdet och ska 
säkerställa en effektiv konkurrens. Principen innebär att alla anbudsgivare ska behandlas lika i 
alla skeden av upphandlingsprocessen. Anbudsgivarna ska ha samma möjligheter att utforma 
sina anbud och ges samma information. Dessutom är det upp till den nationella domstolen att 
på objektiva, relevanta och samstämmiga uppgifter bedöma om kraven valts för att välja en 
viss leverantör. Likabehandlingsprincipen och konkurrensprincipen kan anses innebära 
liknande skyldigheter för den upphandlande myndigheten i detta avseende. Principen innebär 
ett förbud mot att ändra ingångna avtal, eftersom upphandlingen är baserad på det 
ursprungliga avtalet. Enligt Concordia-målet strider det inte i sig mot likabehandlings-
principen att uppställa krav som endast ett fåtal leverantörer kan uppfylla. 
 
Proportionalitetsprincipen 
 
Proportionalitetsprincipen säkerställer att alla krav ska vara proportionerliga till 
upphandlingsföremålet. Kraven ska vara adekvata, relevanta och inte rimligen gå utöver vad 
som kan krävas av anbudsgivaren. Alla åtgärder ska vara nödvändiga mot bakgrund av 
upphandlande myndighets syfte med upphandlingen och myndighetens behov. 
Trestegsmodellen har använts av både HFD och EU-domstolen för att bedöma om ett krav är 
proportionerligt. Huruvida ett krav är proportionerligt överlåts till den nationella domstolen 
att bedöma. Genom redogörelsen för rättsfallen framgår att alltför snäva krav är 
konkurrensbegränsande och kan vara oproportionerliga. Till exempel krav på en viss teknisk 
lösning. Ett undantag när snäva krav kan vara tillåtet är vid till exempel utformandet av 
miljökriterier eller då en upphandling rör en samhällsviktig uppgift, såsom omständigheterna 
var i Concordia-målet och Polismyndighetens upphandling av service av tjänstefordon. 
Sådana krav kan anses proportionerliga eller rättfärdigade. 
 
Contse-målet har väckt intressanta frågor gällande konkurrens i samband med offentlig 
upphandling på en marknad där den offentliga sektorn i princip är den enda köparen. På 
marknaden var det ett fåtal multinationella aktörer, varpå krav ställdes på etablering inom viss 
närhet till provinsen. I praktiken innebar kraven i förfrågningsunderlaget att bara leverantörer 
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inom en viss radie från köparen kunde vinna upphandlingskontraktet. Detta ansågs strida mot 
fria rörligheten för tjänster. Kammarrättsfallet om tilldelning av kontrakt för posttjänster har 
ett nära samband med arbetets frågeställning. Kraven på geografisk täckning innebar att 
endast en leverantör kunde uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget eftersom kraven uteslöt 
övrig konkurrens. I detta fall ansågs det strida mot proportionalitetsprincipen eftersom kravet 
onödigt begränsande konkurrensen. Likaså ansågs kravet på ett lager inom ett visst 
geografiskt område oproportionerligt. Av ovan rättsfall kan en slutsats dras om att krav på 
etablering inom ett visst geografiskt område eller geografisk täckning i regel är otillåtet och 
strider mot proportionalitetsprincipen. Det kan även strida mot icke-diskrimineringsprincipen 
om kraven utesluter utländska leverantörer. Detta är onödigt konkurrensbegränsande. 
 
Konkurrensprincipen 
 
Konkurrensprincipen enligt 4 kap. 2 § LOU har ännu inte tillämpats vid rättstillämpningen i 
större utsträckning eftersom upphandlingar som påbörjats innan 1 januari 2017 bedöms enligt 
ÄLOU. Det finns därmed lite ledning om konkurrensprincipens tillämpning. Det ska därför 
diskuteras hur konkurrensprincipen ska tillämpas och förslag på hur den bör tillämpas för att 
den ska omfatta ett ytterligare skydd för en effektivare konkurrens.  
 
Såsom konkurrensprincipen är utformad i LOU innebär det att det är en relativt ny princip på 
upphandlingsområdet, även om syftet med bestämmelsen har funnits i regelverket tidigare i 
form av kravet på affärsmässighet i gLOU. Syftet med principen är att säkerställa konkurrens 
på öppna marknader, fria från favoriseringar av leverantörer. Genom att upprätthålla 
konkurrensprincipen ska leverantörer varken gynnas eller missgynnas vid upphandlings-
förfarandena. Konkurrensprincipens utformning i lagtexten innebär att många rekvisit ska 
uppfyllas för att ett krav ska anses strida mot konkurrensprincipen. En upphandlande 
myndighet som med syfte att begränsa konkurrensen utformar upphandlingen för att en viss 
leverantör ska tilldelas kontraktet har gynnat denna leverantör eller missgynnat andra 
leverantörer om det har skett på ett otillbörligt sätt. Konkurrensprincipen ska säkerställa att 
upphandlande myndigheter inte kringgår regelverket. Den subjektiva intentionen, som kan 
utläsas av bestämmelsen i 4 kap. 2 § LOU vid en bokstavstolkning, innebär att upphandlingen 
inte ska utformas i syfte att begränsa konkurrensen, och att leverantörer måste gynnas eller 
missgynnas av detta syfte. Det kräver alltså en subjektiv intention från de upphandlande 
myndigheterna att utforma upphandlingen för att gynna eller missgynna leverantörer. Detta 
talar emot konkurrensprincipens skyddsomfång vid rättstillämpningen. 
 
Alla sex grundläggande principerna återfinns i artikel 18.1 i LOU-direktivet. I LOU står 
konkurrensprincipen avskild i 4 kap. 2 § LOU från de andra principerna i 4 kap. 1 § LOU. 
Under förutsättningarna att de nationella domstolarna och EU-domstolen uttryckligen 
tillämpar konkurrensprincipen vid rättstillämpningen kan principen få ett genomslag på 
upphandlingsområdet. Eftersom LOU infördes den 1 januari 2017 och de svenska 
domstolarna inte hunnit handlägga många ärenden som gäller offentliga upphandlingar som 
inletts efter LOU:s ikraftträdande återstår detta att se vid rättstillämpningen.  
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Konkurrensprincipen hade troligen haft större möjligheter på förhand för ett större genomslag 
i den svenska rättsordningen om den hade placerats tillsammans med de andra grundläggande 
principerna i 4 kap. 1 § LOU. Särskilt med tanke på lagstiftarens syn på att 
konkurrensprincipen redan är uppfylld genom de andra grundläggande principerna. Precis 
som Sánchez Graells, anser jag att konkurrensprincipen bör utgöra en ytterligare dimension 
av skydd för att säkerställa en effektiv konkurrens på upphandlingsområdet. Lagstiftarens syn 
på konkurrensprincipen talar för att konkurrensprincipen kan komma att tillämpas 
återhållsamt av de svenska domstolarna. Om konkurrensprincipen ska få ett genomslag på 
upphandlingsområdet talar mycket för att det i sådana fall är EU-domstolen som aktivt skulle 
tillämpa konkurrensprincipen. EU-domstolen ska se till ändamålet med bestämmelsen och 
förverkliga EU-lagstiftarens syfte med konkurrensprincipen, dessutom har EU-domstolen 
tolkningsföreträde. Om EU-domstolen tillämpar konkurrensprincipen aktivt kan detta således 
få stor inverkan på hur de svenska domstolarna tolkar och tillämpar bestämmelsen. Ett hinder 
för en sådan utveckling är EU-domstolens preferens, enligt Sánchez Graells, sedan tidigare att 
tillämpa till exempel likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen i situationer 
som rör konkurrensprincipens tilltänkta skyddsomfång.  
 

5.3  Upphandlande myndigheter kan främja eller begränsa konkurrensen 
 
Sánchez Graells har framfört att det saknas effektiva regleringar för att bekämpa 
upphandlande myndigheters snedvridning av konkurrensen i rollen som köpare. De 
upphandlande myndigheterna har genom sin köparmakt möjlighet att främja konkurrensen, 
men riskerar även att begränsa konkurrensen. Det är därför av vikt att även reglera 
upphandlande myndigheters konkurrensbegränsning i större utsträckning. Detta bör inte 
innebära en större inskränkning i friheten att utforma myndighetens behov och krav. 
Upphandlande myndigheter behöver friheten att utforma kraven eftersom upphandlingar sker 
på så många olika marknader och avser en stor variation av produkttyper och tjänster. Det 
måste finnas utrymme för flexibilitet. Däremot bör friheten för att utforma kraven som 
motsvarar behoven vara något snävare. 
 
Det är önskvärt att konkurrensprincipen aktivt tillämpas av de upphandlande myndigheterna 
vid utformandet av kraven. Detta kan undvika en situation där förfrågningsunderlaget styrs 
mot en viss produkt eller vara av en viss leverantör. Behovet bör sällan kunna vara så 
omfattande att kraven som formas efter behovet är så pass snäva att endast en leverantör blir 
aktuell för tilldelning av upphandlingskontraktet. Som nämnts ovan, bör upphandlande 
myndigheter enligt min mening behöva rättfärdiga ett fortgående av ett upphandlings-
förfarande där snäva krav inneburit att endast en anbudsgivare kan lägga anbud eftersom det 
innebär en omfattande konkurrensbegränsning. Det kan inte vara tillräckligt att endast hänvisa 
till exempelvis säkerhetsskäl eller arbetsmiljöskäl, såsom i helikopteraffären, utan uppgifterna 
bör vara starkt underbyggda. Det är enligt min mening den upphandlande myndigheten som 
ska bära bevisbördan för att visa att myndighetens behov rättfärdigar de snäva kraven. Detta 
bör vara tillräckligt för att tillgodose syftet med reglerna om offentlig upphandling att 
upprätthålla konkurrens och de grundläggande principerna i LOU. 
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Det kan diskuteras huruvida en tolkning av konkurrensprincipen skulle innebära ett skydd för 
en effektiv konkurrens även vid framtida upphandlingar. I sådana fall skulle den 
upphandlande myndigheten ges större förpliktelser att utforma kraven på ett sådant sätt att 
inte framtida konkurrensen på marknaden begränsas genom utformandet av kraven. 
Upphandlande myndigheten borde i sådana fall, för att se till att konkurrens finns vid framtida 
upphandlingar, undvika att utforma snäva krav som endast större leverantörer har möjlighet 
att uppfylla. Ett sådant utformande av till exempel förfrågningsunderlaget skulle dock kunna 
strida mot likabehandlingsprincipen. Det kan nämligen diskuteras om ett sådant utformande 
istället gynnar mindre leverantörer. Ett sådant förfarande skulle kunna rättfärdigas vid en 
proportionalitetsbedömning genom att överväga vad som är behövligt för att främja en 
framtida konkurrenssituation och för att undvika att leverantörer slås ut. Det bör ligga i 
upphandlande myndigheters intressen att främja en framtida konkurrenssituation. Uppdelning 
av kontrakt med ett begränsande av antalet leverantörer som kan lägga anbud per kontrakt är 
ett annat sätt att förhindra en avsaknad av konkurrens vid framtida upphandlingar. Fler 
upphandlingskontrakt av mindre värde och omfattning innebär en större chans för fler 
leverantörer att lägga anbud och tilldelas kontraktet. Det bidrar till lägre etableringströsklar 
och minskar riskerna för att slås ut. Resultatet blir en ökad konkurrens, vilket gynnar 
konkurrenssituationen vid en framtida upphandling. 
 

5.3.1 Helikopteraffären 
 
I helikopteraffären konkretiseras arbetets frågeställning om huruvida det är tillåtet att styra 
förfrågningsunderlaget med snäva krav mot en viss leverantör. På marknaden för räddnings-
helikoptrar fanns det endast ett fåtal leverantörer som kunde tillhandahålla produkten. Det bör 
därför vara av särskilt intresse att säkerställa en effektiv konkurrens på marknaden. Det var 
anmärkningsvärt att ingen leverantör begärde överprövning av den slutliga upphandlingen, 
särskilt mot bakgrund av förvaltningsrättens tidigare dom som kritiserade Sjöfartsverkets 
uppställande av snäva bör-krav. Kraven i den tredje upphandlingen var utformade på liknande 
sätt som i andra upphandlingen, vilket ledde till att endast AgustaWestland kunde lägga anbud 
i praktiken. Det finns en risk för att det förekommit kartellbildning eller att klagande 
leverantören i andra upphandlingen inte haft vilja eller kapacitet att åter igen överpröva 
upphandlingen. 
 
Det är inte förenligt med syftet med LOU att på förhand styra förfrågningsunderlaget mot en 
viss helikoptermodell som endast en viss leverantör tillhandahåller. Syftet med offentlig 
upphandling är att säkerställa konkurrens när den offentliga sektorn köper in varor och 
tjänster med offentliga medel. Även om marknaden för räddningshelikoptrar bestod av ett 
fåtal aktörer, fanns det konkurrens på marknaden. Det är inte rimligt att alla andra 
helikoptermodeller, som är tillverkade för att användas för det ändamålet och som kan tänkas 
används av andra länder för liknande uppdrag, inte har kapacitet att motsvara kraven på 
arbetsmiljö eller att de skulle vara så pass mycket sämre än AW 139. Det är anmärkningsvärt 
att bör-kraven passar in så väl på AW 139. Särskilt när tilläggspoängen som kunde erhållas 
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vid uppfyllande av bör-kraven utgjorde hälften av de totala möjliga tilläggspoängen 
anbudsgivare kunde erhålla. Lavér och Larsberger förespråkar omvandlande av disputerade 
ska-krav till bör-krav. Detta är en otillfredsställande lösning eftersom det enligt min mening 
leder till samma konkurrenshämmande resultat, särskilt när bör-kraven tilldelas poäng. 
 
En annan faktor som talar emot rättfärdigandet av de snäva kraven är att marknaden för 
räddningshelikoptrar är en nischad bransch med den offentliga sektorn som huvudsaklig 
köpare. Det innebär att det är väsentligt för alla konkurrerande leverantörer att vinna 
upphandlingarna för att tilldelas kontrakten, som dessutom är av högt värde. Det har dessutom 
visat sig att räddningshelikoptrarna inte har fungerat som de ska då de har haft tekniska fel 
och haft svårigheter att flyga i arktiska miljöer.238 Det kan då ifrågasättas om helikoptrarna 
överhuvudtaget motsvarade Sjöfartsverkets behov och huruvida kraven var proportionerliga. 
 
Det får anses ostridigt att bör-kraven i helikopteraffären utformats för att möjliggöra ett köp 
av helikoptermodellen AW 139 som endast tillhandahålls av leverantören AgustaWestland. 
Upphandlingen kan därmed anses vara skräddarsydd, alltså styrd mot en leverantör som på 
förhand valts ut, vilket inte är tillåtet enligt LOU och de grundläggande principerna. I LOU 
används begreppet ”konstruerad avgränsning av konkurrensen”, vilket stämmer in väl på 
konsekvenserna av Sjöfartsverkets utformande av kraven. AgustaWestland har som leverantör 
gynnats av utformningen av bör-kraven. De andra leverantörerna har samtidigt missgynnats 
av utformandet av kraven. Konsekvensen blir att de missgynnade leverantörerna inte har 
möjlighet att lägga anbud och konkurrensen slås därmed ut.  
 
Det för närvarande enda prejudicerande målet från EU-domstolen som behandlar 
frågeställningen är Concordia-målet. I målet ansåg EU-domstolen att miljökriterier i form av 
bör-krav som endast ett fåtal leverantörer kunde uppfylla inte i sig stred mot 
likabehandlingsprincipen. Vad innebär detta för liknande situationer där endast en leverantör 
kan uppfylla bör-kraven såsom i helikopteraffären? Enligt min mening är det väsentligt att 
skilja på omständigheterna i Concordia-målet och omständigheterna i helikopteraffären. 
Enligt min mening går det inte att dra klara slutsatser av Concordia-målet eftersom målet 
avsåg miljökrav till skillnad från angivandet av specifika mått och kapacitet på helikoptrar i 
form av tekniska specifikationer, vilka bland annat utformats ur arbetsmiljösynpunkt och 
säkerhetsperspektiv. I Concordia-målet kan det utläsas att omständigheterna att den klagande 
leverantören hade tilldelats driften av en annan bussnätslinje, trots samma krav. Dessutom 
kunde andra leverantörer uppfylla andra bör-krav som inte var baserade på de snäva kraven, 
såsom antalet sittplatser i bussen, vilket hade betydelse för utgången i målet. EU-domstolens 
uttalande i målet utesluter inte heller att ett sådant förfarande kan strida mot likabehandlings-
principen, eftersom den nationella domstolen ska bedöma om kraven valts ut för att med ett 
syfte styra upphandlingen mot en viss leverantör.  
 

                                                
238 Sveriges Nyheter, Fegan, A, Reuterswärd, H och Svensson, L–G, Räddningshelikoptern som aldrig kom fram. 
Publicerad 2016-02-17. <https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/referens/raddningshelikoptern-som-aldrig-
kom-fram> (besökt 2017-11-29). 
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KKV ansåg att de specifika kraven på mått och kapacitet inte motsvarade myndighetens 
faktiska behov eftersom de baserades på den tidigare helikoptermodellen och vad 
myndigheten inte ville ha. KKV ansåg att de tekniska kraven inte tydligt motsvarade 
Sjöfartsverkets behov men att de hade ett samband med myndighetens behov, vilket ansågs 
tillräckligt. Enligt tillsynsbeslutet var det således inte otillåtet att utforma snäva krav efter en 
annan helikoptermodell, som verkade konkurrensbegränsande och som enligt min mening inte 
motsvarade myndighetens behov. Enligt min mening är detta en återhållsam bedömning som 
möjliggjorde utformandet av krav som leder till en i princip obegränsad valfrihet. 
Bedömningen kan vidga friheten för upphandlande myndigheter att utforma kraven efter sitt 
behov. Det tåls att uppmärksammas att det trots allt rör sig om ett tillsynsbeslut och att inte 
alltför långdragna slutsatser kan dras av detta. KKV är dock tillsynsmyndighet på området 
vilket tillför resonemangen en ytterligare dimension. 
 
Rättfärdigandet av de snäva kraven är enligt min mening inte tillräckliga utan jag delar 
förvaltningsrättens syn på att bör-kraven är baserade på allmänt hållna uppgifter och att det 
finns ett svagt stöd för att storlekskraven var nödvändiga. Det kan särskilt inte anses 
proportionerligt att utforma krav efter långa personer och hur helikoptern kan parkeras i 
befintliga hangarer. Övriga krav på bland annat storlek och kapacitet baserades på svagt 
understödda uppgifter. Såsom bör-kraven är utformade innebär det enligt min mening en 
obegränsad valfrihet för Sjöfartsverket och en onödig begränsning av konkurrensen. 
 
Det är viktigt att skilja på om ett fåtal leverantörer eller en enda leverantör kan uppfylla bör-
kraven i praktiken. Till skillnad från generaladvokat Mischo, anser jag inte att situationen är 
densamma om ett fåtal leverantörer eller en enda leverantör i praktiken kan uppfylla kraven. 
Varför är det viktigt att skilja på detta? Utifrån de rättsekonomiska inslagen som anförts 
tidigare i arbetet kan det utläsas att det aldrig kan finnas konkurrens om det endast finns en 
leverantör som konkurrerar om ett kontrakt. Däremot skulle minst två leverantörer kunna 
utgöra en konkurrenssituation, även om det inte är en eftersträvansvärd situation ur ett 
konkurrensperspektiv. Fler leverantörer rekommenderas eftersom det ökar chanserna för en 
effektiv konkurrens och ekonomisk effektivitet. Ju färre anbudsgivare det är desto mer ökar 
riskerna för anbudskarteller, intressekonflikter och korruption. 
 
Helikopteraffären kan liknas vid förvaltningsrättsfallet gällande upphandling av dialys-
maskiner. Båda fallen behandlade, enligt min mening, upphandlingar som tydligt 
skräddarsytts för att passa en viss leverantör och en viss vara. I båda fallen kunde endast en 
leverantör i praktiken lägga anbud. Enligt betänkandet SOU 2014:51 kan syftet med 
konkurrensprincipen vara att hindra skräddarsydda upphandlingar. Utformandet av kraven i 
helikopteraffären borde stridit mot likabehandlingsprincipen. Även proportionalitetsprincipen 
hade kunnat tillämpas för att förhindra de snäva kraven med anledning av att kraven onödigt 
begränsade konkurrensen och inte motsvarade myndighetens behov. Om upphandlingen hade 
bedömts enligt LOU hade även konkurrensprincipen kunnat tillämpas för att hindra 
utformandet av de snäva kraven eftersom en leverantör gynnades av upphandlingsprocessen. 
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5.4  Besvarande av arbetets frågeställning  
 
Till sist avser jag besvara arbetets primära syfte konkretiserad till en fråga: strider det mot de 
grundläggande principerna i LOU, med särskilt fokus på konkurrensprincipen, när en 
upphandlande myndighets uppställande av ska-krav eller bör-krav i förfrågningsunderlaget 
endast möjliggör för en enda eller ett fåtal leverantör att lägga anbud? Det är hittills i 
utredningen oklart om ett sådant förfarande enligt frågeställningen är tillåtet eller inte med 
anledning av att lagtexten inte direkt reglerar en sådan situation, att det inte finns entydig 
praxis, få vägledande avgöranden och att LOU numera innehåller konkurrensprincipen. 
 
Förvaltningsrätten har ansett att uppställda bör-krav vid upphandlingen av dialysmaskiner 
som endast en leverantör kunde uppfylla i praktiken ansågs gynna leverantören. Detta stred 
mot likabehandlingsprincipen. Förvaltningsrätten gjorde i detta mål ett viktigt uttalande, trots 
avsaknad av prejudicerande verkan, att det inte är tillåtet enligt de grundläggande principerna 
att styra förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att endast en leverantör i praktiken kan 
uppfylla kraven. Det får antas att förvaltningsrätten åsyftade, utöver likabehandlingsprincipen, 
på proportionalitetsprincipen i ÄLOU. Numera borde styrandet av förfrågningsunderlaget 
främst strida mot konkurrensprincipen enligt LOU. 
 
Enligt SOU 2014:51 innebär en skräddarsydd upphandling som syftar till att tilldela en viss 
leverantör kontraktet, ett missbrukande av regelverket som konkurrensprincipen bör förbjuda. 
Lavér och Larsberger anser likaså att det kan vara tillåtet att utforma ska-krav som endast en 
leverantör kan uppfylla om det speglar myndighetens objektiva behov. Upphandlingsjuristen 
på upphandlingsmyndigheten menar att det skulle strida mot konkurrensprincipen att utforma 
upphandlingen så att endast en leverantör kan lämna anbud, men anser inte att det finns hinder 
mot att utforma förfrågningsunderlaget så att endast en leverantör i praktiken kan uppfylla 
kraven. En annan upphandlingsjurist på upphandlingsmyndigheten menar att ska-krav med en 
viss teknisk lösning som utesluter alla leverantörer utom en ska bedömas i det enskilda fallet 
mot proportionalitetsprincipen. Sánchez Graells menar att krav som endast en eller ett fåtal 
leverantörer kan uppfylla kan utgöra diskriminering av leverantörerna. 
 
En leverantör kan besitta till exempel kapacitet eller finansiella medel som innebär att den kan 
uppfylla kraven men att det endast är en viss leverantör som tillhandahåller varan eller 
tjänsten som de utformade kraven avser eller att viss leverantör gynnas av utformningen av 
kraven. Att lägga anbud i praktiken kan vara svårare. Det kan kräva finansiella medel eller 
kapacitet, tiden kan utgöra ett hinder för att hinna uppfylla kraven, eller risken att förlora 
upphandlingen kan väga tungt mot att genomföra nödvändig åtgärd för att uppfylla kraven. 
 
De grundläggande principerna ska alltid respekteras vid utformandet av kraven. Enligt 
Concordia-målet är inte likabehandlingsprincipen ett hinder i sig för att utforma kraven så att 
endast ett fåtal leverantörer kan lägga anbud. Målet får anses täcka även frågan om en enda 
leverantör kvarstår, eftersom så var fallet. Det är möjligt att ett sådant förfarande strider mot 
likabehandlingsprincipen om kraven valts ut i syfte att välja en viss leverantör. Enligt 
förvaltningsrättsfallet om dialysmaskiner, utgör likabehandlingsprincipen ett hinder mot att 
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utforma sådana snäva krav. Konkurrensprincipen borde vara ett hinder för att med ett syfte 
styra förfrågningsunderlaget, med snäva ska-krav eller bör-krav, mot en viss leverantör eller 
ett fåtal leverantörer. Leverantörerna riskerar både att gynnas eller missgynnas av en sådan 
situation. Utformandet av onödigt snäva krav som inte speglar verksamhetens behov bör även 
strida mot proportionalitetsprincipen. Åtminstone kan detta anses gälla vid utformandet av 
snäva tekniska specifikationer. Med rådande upphandlingspolitik, politiseringen av offentlig 
upphandling och strävan efter hållbara offentliga upphandlingar kan snäva krav som består av 
miljökrav, arbetsrättsliga krav eller krav på social hänsyn, rättfärdigas, trots att de kan verka 
konkurrensbegränsande. Det krävs dock alltid att kraven har en koppling till upphandlings-
föremålet, inte ger den upphandlande myndigheten en obegränsad valfrihet och är 
proportionerliga mot upphandlande myndighets syfte med upphandlingen och dess behov. 
 
Enligt min mening bör ovan gälla även då leverantörer endast i praktiken utesluts. Det följer 
av förvaltningsrättsfallet om dialysmaskiner, vars resonemang dock saknar prejudicerande 
verkan. Ett tillåtande av snäva krav som utesluter alla leverantörer endast i praktiken hade 
inneburit en risk att upphandlande myndighet använder ett sådant kravställande för att gå runt 
regelverket, gynna eller missgynna en viss leverantör. Detta innebär, enligt min mening, att en 
upphandling likt Sjöfartsverkets upphandling av räddningshelikoptrar som ställde upp sådana 
krav som endast motsvarade en viss helikoptermodell och en viss leverantör kan strida mot 
konkurrensprincipen, likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen. Detsamma kan 
inte med samma säkerhet sägas om situationen istället är så att ett fåtal leverantörer kan 
uppfylla kraven i praktiken, konkurrens kan därmed anses finnas utifrån ekonomiska teorier. 
Det får anses bero på det enskilda fallet, hur pass få leverantörer som kan lägga anbud mot 
antalet leverantörer som inte kan lägga anbud, samt på vilket sätt andra leverantörer utesluts 
från upphandlingen genom att de inte uppfyller uppsatta krav. Det återstår att se om liknande 
resonemang som i förvaltningsrättsfallet tas upp i högre instans för att skapa vägledande 
avgöranden.  
 
Krävs ett syfte att gynna eller missgynna leverantörer för att det ska strida mot LOU? 
 
Det är tveksamt om en omedveten styrning av förfrågningsunderlaget mot en viss leverantör 
eller vissa leverantörer ska ligga myndigheten till last. Detta är dock svårt att bevisa. Ett 
indirekt gynnande eller missgynnande av leverantörer, oavsett intention, borde även då 
resultera i ett stridande mot konkurrensprincipen. Därmed bör den subjektiva intentionen, att 
det kräver ett syfte, att medvetet utforma kraven på ett sätt som gynnar eller missgynnar 
leverantören objektiveras precis såsom Sánchez Graells förespråkar. Rekvisitet är onödigt och 
hindrar fullt ut förverkligandet av syftet med bestämmelsen. Även EU-domstolen har öppnat 
för att konkurrensen kan begränsas oavsett intention. En skräddarsydd upphandling bör 
innebära en presumtion att med syfte utforma upphandlingen för att gynna eller missgynna en 
leverantör på ett otillbörligt sätt. 
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6 Slutsats 
 
Det strider mot syftet med reglerna om offentlig upphandling, att säkerställa en effektiv 
konkurrens, om det vore tillåtet att en upphandlande myndighet kunde styra förfrågnings-
underlaget genom att ställa snäva bör-krav riktade mot en viss vara eller tjänst och leverantör. 
Det innebär ett gynnande av en viss leverantör och/eller ett missgynnande av andra 
leverantörer. En tolkning av konkurrensprincipen som eliminerar det subjektiva rekvisitet 
innebär ett förbud mot skräddarsydda upphandlingar oavsett intention. Ett rättfärdigande av 
ett sådant konkurrensbegränsande förfarande baserat på till exempel arbetsmiljöskäl och 
säkerhetsperspektiv bör enligt min mening bedömas restriktivt för att säkerställa konkurrens. 
Särskilt på marknader som består av ett fåtal aktörer. Det är den upphandlande myndigheten 
som bör ha bevisbördan för att rättfärdiga sådana snäva krav i ljuset av de grundläggande 
principerna. Likaså bör den upphandlande myndigheten behöva rättfärdiga ett fortgående av 
ett upphandlingsförfarande om det endast finns en anbudsgivare, vilket bör bedömas 
restriktivt. På så vis kan antalet upphandlingar med endast en anbudsgivare minska och 
konkurrensen säkerställas. 
 
Enligt min mening stred Sjöfartsverkets upphandling mot de grundläggande principerna 
(enligt ÄLOU). De snäva tekniska specifikationerna uteslöt, på otillfredsställande grunder 
bestående av allmänt hållna uppgifter, alla andra helikoptermodeller och leverantörer. Kraven 
var att anse som oproportionerliga mot myndighetens behov och begränsade onödigt 
konkurrensen. Ett sådant förfarande bör strida mot likabehandlingsprincipen eftersom 
upphandlingen utformats för att gynna en viss leverantör. Enligt min mening strider liknande 
förfaranden numera mot konkurrensprincipen enligt 4 kap. 2 § LOU. Även om leverantörer 
teoretiskt sett kan lägga anbud, det vill säga att de uppfyller ska-kraven, kan det finnas 
svårigheter i praktiken att tilldelas kontraktet om bör-kraven är riktade mot en viss leverantör. 
Det kan då vara svårt för andra leverantörer att uppnå tillräckligt med poäng av bör-kraven 
vid anbudsutvärderingen för att konkurrera om upphandlingskontraktet. 
 
Slutsatsen av utredningen är att ett utformande av krav som innebär ett styrande av 
förfrågningsunderlaget, oavsett intention, mot en viss leverantör som innebär att endast denna 
leverantör i praktiken kan tilldelas kontraktet är otillåten enligt konkurrensprincipen i 4 kap. 2 
§ LOU. Ett sådant förfarande kan även strida mot likabehandlingsprincipen men Concordia-
målet kan utgöra ett hinder för detta. EU-domstolen öppnade dock för att det kan vara otillåtet 
enligt likabehandlingsprincipen om kraven i upphandlingen valts ut i syfte att gynna en viss 
leverantör. Förvaltningsrätten har ansett att utformandet av snäva krav som styrs mot en viss 
leverantör strider mot likabehandlingsprincipen. En sådan omständighet borde numera vara 
förbjudet enligt konkurrensprincipen. Förfarandet kan även strida mot proportionalitets-
principen om kraven är att anse som onödiga och inte motsvarar myndighetens behov. Det 
återstår att se vid rättstillämpningen hur konkurrensprincipen kommer att tillämpas. De 
grundläggande principerna i form av konkurrensprincipen, likabehandlingsprincipen och 
proportionalitetsprincipen bör således innebära ett förbud mot att utforma upphandlingar med 
snäva krav vilket resulterar i att endast en leverantör kan tilldelas kontraktet.  
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De grundläggande principerna kan även utgöra ett hinder för utformandet av snäva krav som 
innebär att endast ett fåtal leverantörer kan bli tilldelade kontraktet. I de situationer där det 
finns minst två leverantörer kan det återstå tillräcklig konkurrens. Till skillnad från när endast 
en leverantör kan tilldelas kontraktet då det finns en tydlig avsaknad av konkurrens, kan 
konkurrens om kontraktet finnas om ett fåtal leverantörer kan tilldelas kontraktet, även om 
kraven är snäva. Detta får bedömas i det enskilda fallet. 
 
För att återkoppla till titeln på arbetet är upphandlande myndigheters ansvar att upprätthålla 
konkurrens på upphandlingsområdet inte att kräva för mycket, tvärtom bör konkurrens-
principens inträde i LOU innebära att upphandlande myndigheter ska kräva desto mindre av 
leverantörerna för att säkerställa en effektiv konkurrens och undvika ett gynnande eller 
missgynnande av leverantörer. 
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