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Förord 
 
På Örebro Universitet har jag under mina fyra år stiftat bekantskap med ämnet rättsvetenskap 
och dess olika grenar. Under rättsvetenskap, avancerad nivå, har jag skrivit en uppsats om 
offentlig upphandling med inriktning på förfrågningsunderlaget, skall-krav och de 
gemenskapsrättsliga principerna. Offentlig upphandling är ett ämne som jag tycker är väldigt 
intressant och därav har jag valt att fördjupa mig inom detta i min d-uppsats. Jag vill också 
tacka min handledare, Annica Burman, för en bra handledning med många viktiga och 
lärorika synpunkter. 
 
Örebro, 2008-01-08 
 
Elinor Öhrling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Jag har skrivit om offentlig upphandling med fokus på utvalda delar såsom 
förfrågningsunderlaget, skall-kraven och de gemenskapsrättsliga principerna. Som 
upphandlande enhet är det säkerligen en komplicerad process att utforma ett 
förfrågningsunderlag då lagstiftningen lämnar mycket av tolkningen till den upphandlande 
enheten. Lagen (1992:1528) om Offentlig Upphandling [LOU] 1 kap. 4 § är en viktig paragraf 
som all offentlig upphandling skall genomsyras av. Ett korrekt uppfört förfrågningsunderlag 
skall vara tydligt och precist utformat. En leverantör skall i förfrågningsunderlaget inneha den 
information som är nödvändig för att kunna ge ett anbud. Har den upphandlande enheten 
utformat skall-krav och bör-krav i förfrågningsunderlaget så skall de uppställda skall-kraven 
vara uppfyllda. I annat fall skall anbudet förkastas. Vid utformningen av ett 
förfrågningsunderlag skall även de gemenskapsrättsliga principerna tas hänsyn till. Görs ej 
detta har den upphandlande enheten brutit mot kravet i LOU 1 kap. 4 § där det slås fast att all 
upphandling skall göras affärsmässigt. I denna uppsats har jag försökt visa på vad en 
upphandlande enhet skall tänka på vid utformningen av ett förfrågningsunderlag och 
eventuella skall-krav. Det har även redogjorts för vad de olika gemenskapsrättsliga 
principerna innebär.     
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1 Introduktion   

1.1 Inledning 
Till den offentliga rätten räknas sådana regler som bland annat rör det kommunala självstyret 
och liknande förhållanden där kommunen har omedelbara offentliga intressen att ta till vara.1 
Inom offentlig upphandling finns det en mängd regler och principer som det skall tas hänsyn 
till. I denna uppsats fokuseras det på hur en upphandlande enhet skall utforma sitt 
förfrågningsunderlag för att undvika att bryta mot någon av dessa regler eller principer. Väljer 
den upphandlande enheten att utforma sitt förfrågningsunderlag med skall- och bör-krav är 
det viktigt att kraven utformas på ett tydligt och precist sätt. Om ett skall-krav föreligger skall 
detta framgå. Detta för att möjliggöra för den intresserade anbudsgivaren att lämna ett så 
korrekt anbud som möjligt. Anbud som ej uppfyller de uppställda skall-kraven skall 
förkastas. Görs ej detta bryter den upphandlande enheten mot LOU 1 kap. 4 § och mot 
den gemenskapsrättsliga principen om likabehandling. Förfrågningsunderlag som är 
bristfälliga medför att anbudsgivarna ej kan lämna in korrekta anbud. Det i sin tur kan 
innebära en risk att någon eller några anbudsgivare diskrimineras. Den gemenskapsrättsliga 
principen om icke-diskriminering förtydligar att ingen leverantör får diskrimineras. LOU 1 
kap. 4 § finns till för att all offentlig upphandling skall upprätthålla en viss grad av 
affärsmässighet. Upphandling skall genomsyras av objektivitet och skall även ta till vara på 
den konkurrens som finns. Detta utgör stommen i all offentlig upphandling. Utförs ej 
förfrågningsunderlaget korrekt medföljer en risk att resten av upphandlingsprocessen utförs 
inkorrekt. Jag har valt detta ämne då det väckts ett intresse hos mig det senaste året. Två av 
mina släktingar har haft problem via sina jobb gällande upphandling. Deras anbud har 
förkastas och i båda fallen har det ej framkommit på vilka grunder detta gjorts. Intresse 
väcktes då jag upplevde att förfrågningsunderlagen var bristfälliga. På grund av detta har jag 
velat lära mig mer och försöka förstå varför det kan uppkomma fel vid en offentlig 
upphandling. Offentlig upphandling har blivit allt vanligare, en kommun måste till exempel 
göra en upphandling om allt som skall köpas in eller utföras. Offentlig upphandling lämnar ett 
stort tolkningsutrymme åt den upphandlande enheten. Det krävs att hela upphandlingen 
genomförs på ett tydligt sätt så att det ej uppkommer några missförstånd. Uppkommer det 
missförstånd finns det nämligen få möjligheter att korrigera detta utan att bryta mot någon 
av de aktuella reglerna i LOU och de gemenskapsrättsliga principerna.  

1.2 Historik 
I slutet av förra seklet utformades enhetliga regler för statliga myndigheters upphandling. 
Utmärkande för reglerna var att de innehöll en mycket utförlig detaljreglering. De var även 
starkt formbundna. I regelverket anges till exempel att svensk vara skall ha företräde 
gentemot utländsk vara . Reglerna var utformade enligt dåtidens syn på affärsmässighet och 
objektivitet. Utvecklingen går framåt och därmed gjordes en del ändringar och nya 
bestämmelser utfärdades år 1920. Gällande svensk vara i förhållande till utländsk vara togs en 
bestämd ställning. Var den svenska varan av ”erforderlig beskaffenhet”, skulle den ha 
företräde. Förelåg omständigheter som var av särskild karaktär så kunde undantag utfärdas av 
Kungl. Maj:t. Varor som tillverkats i Sverige med svenskt material gavs företräde gentemot 
varor som tillverkats i Sverige med utländskt material. Vid tvekan om vilken vara som skulle 
väljas, skulle ärendet underställas Kungl. Maj:t. I 1952 års kungörelse av upphandling 
framställdes principerna om affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Det lades ännu 

                                                
1 Agell, (2005), s. 20. 
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mer tonvikt på affärsmässighet. Följden av detta blev att svensk vara ej längre hade företräde 
framför utländsk vara.2  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda vad en upphandlande enhet måste tänka på vid 
utformandet av förfrågningsunderlaget för att anbudsgivarna skall ha möjlighet att kunna 
uppfylla de krav som den upphandlande enheten ställer. Vidare vill jag undersöka om de 
skall-krav som eventuellt uppställs vid ett anbudsförfarande måste vara uppfyllda för att ett 
anbud skall gå vidare till nästa fas, det vill säga antagande av ett anbud. Komplicerade och 
svårtolkade frågningsunderlag bör mynna ut i att antalet godkända anbudsgivare minskar då 
det antingen är för invecklat att lämna anbud eller så förkastas anbud på grund av att de ej 
uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. De gemenskapsrättsliga principerna 
skall genomsyra hela upphandlingsprocessen. Jag vill ta reda på mer specifikt vad dessa 
principer innebär. 

1.4 Frågeställning 
 

- Vad bör en upphandlande enhet tänka på vid utformning av förfrågningsunderlaget? 
o Kan icke uppfyllda skall-krav accepteras så länge de gemenskapsrättsliga 

principerna ej träds för när?  

1.5 Mål 
Målet är att klargöra hur rättsläget ser ut inom offentlig upphandling gällande uppställda krav 
i förfrågningsunderlaget vad gäller kvalifikation av anbudsgivare. Målet är även att klargöra 
vad en upphandlande enhet måste tänka på i förfrågningsunderlaget för att göra det möjligt att 
uppfylla de ställda kraven för en anbudsgivare. Ett alternativ när förfrågningsunderlaget 
uppställs är att utforma skall- och bör-krav. Har man valt detta upphandlingssätt, skall skall-
kraven vara uppfyllda. Målet är att undersöka vad ett skall-krav innebär och hur dessa skall 
utformas i förfrågningsunderlaget. Målet är även att fastställa de gemenskapsrättsliga 
principernas innebörd och hur dess samband med uppställda skall-krav. 

1.6 Metod 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av en traditionell juridisk metod. Detta innebär 
att jag skall använda mig av doktrin inom det juridiska området, förarbeten och praxis. Har 
även använt mig av två olika Internetsidor för att förklara två begrepp. Jag kommer att 
använda mig av lagtext och rättsliga regler/principer inom Europeiska Gemenskaperna3 [EG]. 
Genom att granska och analysera den aktuella doktrinen och de aktuella rättsfallen har jag fått 
kännedom om gällande rättsläge. Jag skall med andra ord läsa doktrin och aktuella rättsfall för 
att på så sätt försöka att utröna om ett förfrågningsunderlag som utformats på ett noggrant och 
tydligt sätt möjliggör för fler anbudsgivare att lämna anbud. Därefter kommer en jämförelse 
att ske mellan doktrin och aktuell rättspraxis. Rättsfall från Kammarrätten [KR] har även 
tagits med då det ej finns så många avgöranden inom ramarna för min uppsats. Jämförelsen 
har gjorts för att kunna besvara mina frågeställningar. Har använt mig av databasen 
Rättsbanken och där funnit behövliga rättsfall. Jag har valt ut dessa efter vad jag ansett som 
relevant för min uppsats. De rättsfall som känts relevanta är dessa som på något sätt kunnat 
kopplas till den frågeställning som jag uppställt. Arbetet med rättsfallen har utförts genom att 
försöka sammankoppla rättsfallen med doktrinen. Till exempel har ett rättsfall tagits upp 

                                                
2 Karlsson, (2003), s. 13 f. 
3 Falk, Pedersen, (2003), s. 18 f. 
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angående kostnadsspecifikationer efter de avsnitt som redogör för vilka krav som får och ej 
får ställas på en leverantör.  Gällande doktrin har jag försökt använda mig av så ny litteratur 
som möjligt.    

1.7 Avgränsning 
Offentlig upphandling är ett stort och komplicerat område. Inom offentlig upphandling finns 
en mängd områden såsom till exempel företagsekonomi, konkurrensrätt och förvaltningsrätt. 
Jag har valt att avgränsa mig till de obligatoriska skall-kraven, förfrågningsunderlaget och de 
gemenskapsrättsliga principerna. Har även kort förklarat vad som gäller enligt 
offentlighetsprincipen och sekretessen vid offentlig upphandling. Jag har tagit med de 
gemenskapsrättsliga principerna för att ge en helhetsbild då skall-kraven skall ses i samband 
med dessa principer. Vidare så har fem rättsfall från Regeringsrätten [RegR] valts ut. Det har 
varit de som varit aktuella vid tidpunkten för urvalet. Det kan därmed ha uppkommit rättsfall 
under arbetets gång men dessa har ej tagits hänsyn till. Hur ett anbudsförfarande skall gå till 
och rättsregler kring detta har därmed ej upptagits i denna uppsats. Därmed har jag ej gått in 
på vilka olika anbudsförfarande som finns och ej heller aktuella tröskelvärden.  

1.8 Disposition 
Uppsatsen inleds med en inledning och historik. Därav följer de obligatoriska delarna såsom 
syfte, frågeställning, mål, metod och avgränsning. I kapitel 2 förklaras närmare vad offentlig 
upphandling innebär och även vilka skyldigheter Sverige har gentemot inom EU. Vidare så 
redovisas det för vad begreppet affärsmässighet innebär. Huvudparagrafen tas här upp och de 
olika kriterierna som innefattas i paragrafen. En noggrann redogörelse gällande 
förfrågningsunderlaget görs även i kapitel 3. Det tas upp ett avgörande i RegR som får anses 
som vägledande med hänsyn till förfrågningsunderlaget. I detta kapitel framgår det vad som 
får finnas med i ett förfrågningsunderlag och vad som ej är tillåtet. Det framkommer vad som 
gäller vid förändringar och komplettering av förfrågningsunderlaget. I kapitlet förklaras även 
vilka krav som får ställas på leverantören, här tas ett rättsfall upp som ett exempel på vilka 
krav som ej får ställas på en leverantör. Det finns två olika utvärderingsgrunder som skall 
anges i förfrågningsunderlaget vilket framgår i ett stycke i kapitel 3. Det framgår vad som 
gäller om ett orimligt lågt anbud lämnas och vad regleringen säger gällande uttrycket ”fri 
prövningsrätt”. Slutligen så tas det upp vad som gäller vid precisering och komplettering av 
ett anbud, ett rättsfall som anknyter till ovan nämnda. I slutet av kapitel 3 redogörs för vad en 
kravspecifikation innebär, teknisk beskrivning. Det blir allt vanligare med krav på 
miljöhänsyn, därav har ett stycke om detta även medtagits. Kapitel 4 tar upp skall-krav och 
utvärderingskriterier. Det redogörs för hur anbud som avviker skall hanteras och ett rättsfall 
tas även upp här. De gemenskapsrättsliga principerna tas upp i kapitel 5. Två rättsfall från 
RegR tas upp för att förtydliga de gemenskapsrättsliga principernas innebörd. Slutligen 
återfinns en analys i kapitel 6 och uppsatsen avslutas med en slutsats i kapitel 7 och en kort 
sammanfattning i kapitel 8. 
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2 Vad är offentlig upphandling? 
 
LOU trädde i kraft den 1 januari år 1994.4 LOU är uppbyggd med inledande kapitel som 
innehåller allmänna bestämmelser för samtliga upphandlingsområden. Viktiga begrepp tas 
upp här och redogörs för. Därefter följer ett kapitel för varje upphandlingsområde och LOU 
avslutas med regler angående överprövning och skadestånd.5  
 
Syftet med lagen är att uppfylla de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska Unionen [EU].6 All offentlig upphandling skall göras affärsmässigt.7 Med 
affärsmässighet menas att den upphandlande enheten skall vara objektiv och utnyttja den 
konkurrens som finns. Ingen leverantör får ej heller på något sätt diskrimineras.8 En 
upphandlande enhet får ej avvisa en leverantör utan giltiga grunder. Regelsystemet möjliggör 
för en leverantör som anser sig felaktigt behandlad att begära rättelse och skadestånd vid fall 
där avtal om upphandling redan slutits. Ett antal länder har anslutit sig genom olika avtal för 
att på så sätt kunna införa enhetliga regler.9 Det finns ett antal gemenskapsrättsliga principer 
att ta hänsyn till. Dessa principer är proportionalitetsprincipen, principen om icke-
diskriminering, likabehandlingsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande samt 
transparensprincipen.10  
 
Vid ett upphandlingsförfarande skall den upphandlande enheten avgöra vilken sorts 
upphandling som skall utformas. Den upphandlande enheten kan välja mellan en öppen, 
selektiv eller förhandlad upphandling. Efter det att upphandlingsförfarande valts skall en 
anbudsinfordran göras. Normalt görs detta genom annonsering. Sedan skall ett 
förfrågningsunderlag ges ut till de anbudsgivare som är intresserade. Förfrågningsunderlaget 
skall innehålla all den information som är nödvändig för att en anbudsgivare skall kunna ge 
ett anbud.11 Efter anbudstidens utgång skall anbuden öppnas där två av den upphandlande 
enhetens tjänstemän skall närvara. Viktigt är att efter anbudstidens utgång får ej några fler 
anbud antas. Förteckning över alla anbud som lämnats skall formas med alla närvarande 
personers namnteckning. Därefter sker anbudsutvärderingen. När upphandlingen är avslutad  
skall samtliga anbudsgivare meddelas. Ett underlag kan även medsändas där det finns 
information innehållandes vilket pris och vilka villkor som fanns i det anbud som antogs. 
Detta för att visa på att den upphandlande enheten ej har något att dölja.12   
 
All offentlig upphandling regleras i LOU. Innebörden av detta blir att kommuner, landsting, 
statliga myndigheter och vissa av deras enheter vid all anskaffning, köp, hyra och leasing 
skall följa lagen. Även driftentreprenad och byggentreprenad innefattas.13 LOU 1 kap. 6 § 
innehåller begreppet ”upphandlande enhet”. Upphandlande enhet infattar bolag, föreningar, 
samfälligheter och stiftelser. Syftet med dessa enheter skall vara att täcka det allmännas 
behov. Behovet skall ej vara av industriell eller kommersiell karaktär och  
 

                                                
4 Karlsson, (2003), s. 9. 
5 Hagman, (1994), s. 27. 
6 Linder, (1996), s. 25. 
7 Hellgren, (2001), s. 15. 
8 Linder, (1996), 91 f. 
9 Hellgren, (2001), s. 15 f. 
10 Karlsson, (2003), s. 9. 
11 Hedlung, Olsson, (1994), s. 26 ff. 
12 Hagman, (1994), s. 51 ff.  
13 Karlsson, (2003), s. 9. 
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”1. vars kapital huvudsakligen tillskjutits av staten, en kommun, ett landsting, 
upphandlande enhet eller 
2. vars upphandlingar står under tillsyn av staten, en kommun eller 
upphandlande enhet, eller 

 3. vars styrelse till mer än hälften utses av staten, en kommun etc.”14  
 
Det går ej att undgå LOU genom att låta en annan juridisk person genomföra upphandlingen. 
Själva upphandlingsbeslutet kan ej fattas av någon annan än den upphandlande enheten själv. 
Att genomföra en upphandling åt en upphandlande enhet kan därmed bli föremål för LOU. 
Det faller då under upphandling av tjänster.15 Varken LOU eller EG-direktiv innehåller några 
bestämmelser om vad som skall upphandlas. Det är med andra ord upp till den upphandlande 
enheten att välja själv. Valet av det som skall upphandlas kan komma att påverka handeln. 
Men det är ej att betrakta som ett förbjudet hinder för handeln. Så länge det ej finns någon 
uttrycklig bestämmelse om kvalité, material, miljökrav och så vidare är det helt upp till den 
upphandlande enheten att själv välja. Det bör dock påpekas att det måste tas hänsyn till 
statliga regler, riktlinjer och rekommendationer. Med det menas att en upphandlandes idé om 
vad som skall upphandlas kan vara förenligt med LOU men emellertid strida mot något annat 
regelverk.16  
 
I LOU finns så kallade tröskelvärden och det finns olika regler beroende på om värdet på 
upphandling överstiger tröskelvärdet eller ej. 17 Tröskelvärdena är viktiga då dessa kan avgöra 
om en upphandling skall regleras enligt LOU kap. 2-5 eller kap. 6.18 Överstiger en 
upphandlande enhet tröskelvärdena är enheten även en upphandlande enhet under 
tröskelvärdena.19 Sammanlagda volymen som upphandlas varje år i Sverige är omkring 400 
miljarder kronor.20 I LOU behandlas olika delar av upphandlingsprocessen vid offentlig 
upphandling. Processen inleds med att en enhet vill ha en vara eller tjänst upphandlad. Detta 
meddelas genom annonsering.21 Det finns några undantag. För det första gällande 
direktupphandlingar: upphandlande enheten behöver ej annonsera. Andra omständigheter som 
utgör dispens gällande annonsering tas upp i LOU.22 Det finns inget krav i LOU som säger att 
förfarandet måste avslutas genom att ett anbud antas. LOU finns till för att försäkra 
anbudsgivarna att anbuden handhas korrekt av anbudstagarna.23 
 
Det kan fastställas att det ej finns någon större åtskillnad mellan Sverige och EG när det gäller 
upphandlingsfrågor och hur en upphandling skall gå till. 24 Sverige har dock en skyldighet att 
beakta det regelverk som gäller inom EU då Sverige är ett av medlemsländerna. Med detta 
följer att de internationella avtal som EU ingått för gemenskapens räkning skall efterföljas. 
Följaktligen är Sverige bunden till både Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet [EES] 
och det internationella upphandlingsavtalet Government Procurement Agreement [GPA]. 
Avtalen utgör ett avtal inom ramen för World Trade Organisation [WTO]. 25 De regler som 

                                                
14 Falk, Pedersen, (2004), s. 38. 
15 Forsberg, (2004), s. 38 f. 
16 Falk, Pedersen, (2003), s. 18 f. 
17 Karlsson, (2003), s. 9. 
18 Forsberg, (2004), s. 18. 
19 Karlsson, (2003), s. 10. 
20 Karlsson, (2003), s. 9. 
21 Forsberg, (2004), s.13. 
22 Karlsson, (2004), s. 12. 
23 Forsberg, (2004), s.13. 
24 Prop. 1992/93:88, s. 36. 
25 Hellgren, (2001), s. 15 f. 
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finns i LOU är i stor omfattning konstruerade efter EG-direktiv. Detta innebär att vissa av 
EG-direktiven har Sverige varit tvungen att implementera i svensk rätt.26 Tanken är att genom 
att följa de svenska reglerna efterföljs automatiskt EG:s upphandlingsdirektiv och GPA.27 
GPA har inverkat vid beräkningen av tröskelvärdena. Att uppmärksamma är dock att GPA ej 
inverkat på de regler som gäller vid upphandling under tröskelvärdena i LOU kap. 6.28  
 
Det finns rättsprinciper som måste beaktas vid all upphandling inom EU, om ingen 
bestämmelse uttryckligen säger något annat. Viktiga inslag i gemenskapsrätten är den fria 
rörligheten för varor, rätten att tillhandahålla tjänster och rätten till fri etablering. Dessa 
rättigheter utgör grunden i EU. De EG-rättsliga principerna måste beaktas inom offentlig 
upphandling.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
26 Falk, Pedersen, (2004), s. 15. 
27 Karlsson, (2003), s. 10. 
28 Falk, Pedersen, (2004), s. 15. 
29 Falk, Pedersen, (2004), s. 15 f. 
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3 Affärsmässighet och dess principer  
 
1 kap. 4 § är portalparagrafen i LOU.30 Det är här de grundläggande principerna gällande 
upphandling finns stadgade. Här fastställs kraven på konkurrens, objektivitet och 
affärsmässighet.31 
 

”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”32 

 
Vad som anses med detta är att den upphandlande enheten under hela upphandlingen vidtar 
åtgärder i enlighet med vad som anses vara god affärssed. Handlingarna skall speglas av 
objektivitet. Upphandlande enheten får ej handla mot det som anses vara affärsmässigt och 
företagsekonomiskt korrekt.33 Vid varje upphandling skall tillgänglig konkurrens tas till vara. 
Kretsen av anbudsgivare anpassas efter den rådande upphandlingens ekonomiska karaktär och 
bredd. 34 Kravet att en upphandling skall göras affärsmässigt och utan ovidkommande hänsyn 
innebär att konkurrensen ej får snedvridas.35  
 
Begreppet ”utan ovidkommande hänsyn” syftar till principen om icke-diskriminering. 
Principen utgör en grundstomme i den reglering som gjorts inom EG och som sedermera har 
blivit tillämplig för oss via EES-området. Denna reglering gällande direktiv är väldigt 
detaljerad. Reglerna har utformats för att komplicera och försvåra möjligheten att på något 
sätt favorisera eller diskriminera en leverantör och på så sätt snedvrida konkurrensen.36 Är en 
upphandling att anse som diskriminerande, har kravet på affärsmässighet åsidosatts för ett i 
sammanhanget ovidkommande hänsyn.37  
 
Kravet på objektivitet är stadgat genom Romfördraget artikel 12. Denna artikel anger att det ej 
är tillåtet är diskriminera38: 
 

”Inom detta fördrags tillämpningsområde och utan att det påverkar 
tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördraget, skall all 
diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden. 
    Rådet kan enligt förfarandet i artikel 251 anta bestämmelser i syfte att 

förbjuda sådan diskriminering.”39 
 
Det är med andra ord ett mycket starkt krav som är fastslaget i svensk upphandling att 
leverantörer ej får särbehandlas.40 EG har slagit fast att en allmän lika-behandlingsprincip 
gäller utöver de andra bestämmelserna som finns i fördraget. Detta innebär att lika fall skall 
behandlas lika så länge det ej finns en objektiv motivering. LOU 1 kap. 4 § återfinns i den 

                                                
30 Prop. 1992/93:88, s. 58. 
31 Linder, (1996), s. 107. 
32 LOU 1 kap. 4 §. 
33 Linder, (1996), s. 91. 
34 Ibid. 
35 Prop. 1992/93:88, s. 58. 
36 Prop. 1992/93:88, s. 59. 
37 Prop. 2001/02:142, s. 3. 
38 Forsberg, (2004), s. 48. 
39 Romfördraget, art. 12. 
40 Linder, (1996), s. 22. 
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allmänna delen i lagen vilket bör betyda att den skall vara tillämplig på lagens alla områden. 
Upphandling skall genomsyras av affärsmässighet.41 
 
Som upphandlande enhet kan det vara svårt att bevara den konkurrens som är tvunget att 
upprätthållas enligt LOU. Det kan vara svårt att bibehålla objektiviteten och att ej begå fel 
genom att ”hjälpa” en småföretagare som kan vara i större behov av jobb än en större 
leverantör. Det är dock ej tillåtet att i en upphandling betala ett överpris för att på längre sikt 
värna om den framtida marknaden. Detta skulle bryta mot objektiviteten i LOU 1 kap. 4 §, 
eftersom en leverantör skulle gynnas på bekostnaden av någon annan.42 Det föreligger en 
skyldighet för varje upphandlande enhet att undersöka och ta tillvara på den konkurrens som 
finns tillgänglig. Tidpunkten för upphandlingen kan vara av betydelse. För att kunna nå ett så 
fördelaktigt pris som möjligt kan det till exempel vara bra om upphandlingen kan genomföras 
då kapacitetsutnyttjandet är lågt på leverantörssidan. Detta sammanfaller med det krav som 
finns på att all upphandling skall göras affärsmässigt i LOU 1 kap. 4 §.43 

3.1 Offentlighetsprincipen och sekretess 
Offentlighetsprincipen fastställer allmänhetens rätt till insyn i den offentliga verksamheten. 
Flertalet av de enheter som är upphandlare omfattas av denna princip. Sekretess gäller till dess 
att upphandlingen är avslutad.44 Under processens gång är det viktigt att objektiviteten 
upprätthålls. Det viktigt att den enskilde anbudsgivarens rättigheter i förhållande de andra 
anbudsgivarna upprätthålls.45 Det är förbjudet att lämna ut uppgifter angående någons anbud 
eller vilka som lämnat anbud och hur många dessa är. Om den upphandlande enheten anser att 
skaderisk föreligger kan vissa uppgifter sekretessbeläggas. Viktigt är att det allmännas 
intresse vägs mot behovet av att sekretessbelägga uppgifter.46 
 
Upphandlande enhet får ej ställa sådana krav i förfrågningsunderlaget som medför att 
anbudsgivaren måste avslöja affärshemligheter.47 

3.2 Förfrågningsunderlaget 
Vid utformandet av förfrågningsunderlaget har den upphandlande enheten möjlighet att själv 
påverka och styra anbuden till det syfte som skall uppnås. Kravspecifikationen och andra 
beskrivningar och uppgifter som är av särskild vikt skall tas upp i förfrågningsunderlaget.48 
Förfrågningsunderlaget är viktigt då det skall utgöra grunden för leverantörens prissättning. 
Därav följer att förfrågningsunderlaget måste vara tydligt och precist utformat.49 
Upphandlande enhet har via förfrågningsunderlaget bundit sig till att enbart köpa den 
efterfrågade produkten under tid som avses i upphandlingen. Skulle en anbudsgivare 
inkomma med ett förslag på en annan lösning och en produkt som anses mycket bättre än den 
efterfrågade, får ej den upphandlande enheten anta anbudet. Den upphandlande enheten kan 
dock välja att göra en ny upphandling.50 Det finns två skäl som kan anses som godkända om 
den upphandlande enheten väljer att avbryta en upphandling. Dels om det anbud som 
representerar den upphandlande enhetens egen regi är förmånligast. Dels om den 

                                                
41 Forsberg, (2004), s. 48 f. 
42 Forsberg, (2004), s. 107. 
43 Linder, (1996), s. 91. 
44 Hellgren, (2001), s. 35 f. 
45 Linder, (1996), s. 92. 
46 Hellgren, (2001), s. 35 f. 
47 Forsberg, (2004), s. 106. 
48 Hagman, (1994), s. 39. 
49 Forsberg, (2004), s. 104. 
50 Linder, (1996), s. 100. 
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upphandlande enheten väljer, utan att ha infodrat några anbud, bedriva verksamheten som är 
under upphandling som egen regi.51Att göra en ny upphandling på grund av att en 
anbudsgivare inkommit med en bättre produkt bör nog dock ses som något oetiskt om än 
juridiskt oantastbart. Att göra en ny upphandling och använda den nya konstruktionen i sitt 
förfrågningsunderlag kan ej accepteras. Problemet kan lösas på så vis att anbudsgivarna får 
fria händer när det gäller konstruktionen av den ursprungliga produkten men att funktionen 
skall vara densamma. Tillägg kan även göras med önskemål som den upphandlande enheten 
har.52 Ett oklart förfrågningsunderlag kan medföra att anbudsgivarna uppfattar de uppställda 
kraven olika och det medför att det uppstår problem vid utvärderingen.53 Utvärderingen sker 
efter det att alla anbud öppnats. Vid utvärderingen ansvarar den ansvarige handläggare. 
Dokumentation sker där all information som påverkar utvärderingen noteras.54 Vid 
utformandet skall LOU 1 kap. 4 § beaktas.55 Viktigt att notera är att förfrågningsunderlaget 
måste vara klart när annonsering sker och får ej ändras efter den tidpunkten.56 Uppdagas det 
att nya krav måste läggas till kan det innebära att upphandlingen måste avbrytas och göras 
om. Detsamma gäller ändring av bedömningskriterier.57 En upphandlande enhet bör iaktta stor 
försiktighet vid utformandet av förfrågningsunderlaget för att på så sätt undvika onödiga och 
ibland även kostsamma misstag.58 KR i Stockholm, mål nr. 8497-1995, fastslog att det är 
förenligt med LOU att eventuellt bortse från vissa krav som angetts i förfrågningsunderlaget 
före antagandet av leverantör. Förutsättning är att den upphandlande enheten i 
förfrågningsunderlaget förbehållit sig denna rätt.59 
 

3.3 RÅ 2002 ref 50  
Migrationsverket inbjöd den 26 april år 2001 fem leverantörer att lämna anbud gällande 
outsourcing av verkets IT-verksamhet. Däribland Sonera Juxto AB [Sonera]. 
Migrationsverket [Verket] utvärderade de fyra inkomna anbuden och beslöt att tilldela en 
annan leverantör upphandlingen.60  
 
Sonera har ansökt hos Länsrätten [LR] om överprövning. Sonera yrkade att i första hand 
skulle upphandlingen göras om. I andra hand att först när rättelse gjorts skulle upphandlingen 
få avslutas. Det yrkades även att LR skulle besluta att upphandlingen ej fick avslutas innan 
något annat beslut tagits.61 
 
LR beslutade den 17 september år 2001 att upphandlingen tills vidare ej fick avslutas. Efter 
överklagande hos KR fastställdes LR:s intermistiska beslut.62  
 
Sonera anförde följande: verket har i förfrågningsunderlaget ej varit tillräckligt tydliga 
gällande underlaget för anbudsutvärderingen av villkor och utvärderingskriterier. Därmed har 
verket brutit mot LOU 1 kap. 4 §. Utvärderingskriterierna ger stort utrymme för godtycke och 

                                                
51 Linder, (1996), s. 103. 
52 Linder, (1996), s. 100. 
53 Forsberg, (2004), s. 104. 
54 Hedlund, Olsson, (1994), s. 89 f. 
55 Forsberg, (2004), s. 104. 
56 Hagman, (1994), s. 39 f.  
57 Forsberg, (2004), s. 104 f. 
58 Hagman, (1994), s. 39 f. 
59 Forsberg, (2004), s. 138. 
60 RÅ 2002 ref. 50, s. 1. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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är ej att anse som tillräckligt tydliga. Det framgår ej heller vilka ekonomiska åtaganden som 
krävs för antagande av anbud. Hur utvärderingen skall ske gällande viktning av 
kravuppfyllelse och pris framgår ej. Kravuppfyllelsen skall vara viktigare än priset men har ej 
tillmäts tillfredsställande betydelse vid utvärderingen. Bristerna i förfrågningsunderlaget är av 
så pass allvarlig karaktär att det försvårar en rättvis jämförelse av anbuden. Sonera kan 
därmed komma att lida skada på grund av verkets brott mot LOU 1 kap. 4 §. I 
anbudsunderlaget framgår ej vilken nivå som krävs för att en viss poäng eller att 
poängsättning skall ske. Därmed fick anbudsgivarna gissa poängsättningen vid utformningen 
av anbudet. Resultatet blev därmed godtyckligt. Sonera har hela tiden utgått ifrån att 
kravuppfyllelsen var det viktigaste kriteriet. Därav har priset blivit högre. Det framgår klart 
och tydligt av sammanfattningen av utvärderingsrapporten att Sonera har högst 
kravuppfyllelsepoäng i utvärderingen. Således har ej kravuppfyllelsen varit viktigare än 
priset. Sammanfattningsvis har förfrågningsunderlaget ej genomsyrats av den transparens och 
förutsägbarhet som krävs. Ett rättvisande resultat har ej heller uppvisats. Kravuppfyllelsen 
visade sig ej ha sådan betydelse som framgick av förfrågningsunderlaget utan det var priset 
som var den avgörande faktorn.63 
 
Verket avstyrkte bifall till Soneras talan och menade att Sonera ej kunnat lida någon sådan 
skada som stadgas i LOU 7 kap. 2 §. Verket anförde följande: det anges i Verkets 
anbudsunderlag att det anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga skall antas. Därmed är 
det klargjort att Verket kommer anta det anbud som är förmånligast med beaktande av 
samtliga affärsmässigt härrörande omständigheter. I det förfrågningsunderlag som sändes ut 
framgick klart och tydligt vilka omständigheter som Verket mätte betydelse och även vilka 
kriterier som Verket avsåg tillämpa vid utvärderingen. Angelägenhetsgraden var även den 
klargjord.64     
 
LR yttrade: det är viktigt att betygsättning av kriterierna och viktning framgår klart och tydligt 
i förfrågningsunderlaget. I det aktuella förfrågningsunderlaget får det anses lämnat stort 
utrymme för godtycklighet. Det är ej heller så precist presenterat att anbudsgivarna klart 
förstår vilka ekonomiska antaganden som krävs för att Verket skall anta anbudet. Underlaget 
för anbuden kan därmed ej anses vara fullständigt för denna nu aktuella upphandling. Verket 
har därmed åsidosatt kravet på affärsmässighet som anges i LOU 1 kap. 4 §. LR finner av det 
nu anförda att upphandlingen av outsourcing av IT-tjänster ej kan godtas utan måste göras 
om. Det intermistiska beslutet står fast.65 
 
Verket överklagade till KR med följande tillägg: Verket har valt selektiv upphandling och 
med stöd av de regler som följer därav. Verket har utvärderat de fyra inkomna anbuden enligt 
utvärderingskriterierna. Prövning har gjorts enligt reglerna i LOU och de villkor som 
uppställts i förfrågningsunderlaget.66 
 
Sonera vidhåller att förfrågningsunderlaget ej varit tillräckligt tydligt utformat. Det har ej 
framkommit vilka ekonomiska åtaganden som krävts för att ett anbud skall antas. Sonera står 
fast vid att de anser att verkets utvärderingsmetod är oklar. Anbudsunderlaget kan ej anses 
vara korrekt utfört varvid Verket åsidosatt kravet på affärsmässighet. Sonera står fast vid att 
de har eller kommer att lida skada av Verkets brott mot LOU.67 

                                                
63 RÅ 2002 ref. 50, s. 1 ff. 
64 RÅ 2002 ref. 50, s. 5. 
65 RÅ 2002 ref. 50, s. 6 ff. 
66 RÅ 2002 ref. 50, s. 8 f. 
67 RÅ 2002 ref. 50, s. 10. 
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KR anförde följande: det är viktigt att en upphandlande enhet följer det aktuella regelverket. I 
LOU 1 kap. 4 § anges de principer som skall följas vid ett upphandlingsförfarande. KR anser 
ej att Verket har uppfyllt de krav som finns på transparens och förutsebarhet. Därmed strider 
upphandlingen mot LOU. Den utvärderingsmodell som Verket använt sig av lämnar utrymme 
för godtycke och strider därmed mot krav på affärsmässighet i LOU 1 kap. 4 §.  KR 
instämmer därmed i LR:s bedömning och beslutar att upphandlingen skall göras om.68 
 
Verket överklagade till RegR. RegR yttrade att all upphandling skall göras med iakttagande 
av affärsmässighet enligt LOU 1 kap. 4 §. Kravet på affärsmässighet återkommer i LOU 1 
kap. 22 §. KR har underkänt upphandlingen på två punkter. Poängsystemet har ej varit så 
precist och utförligt som anbudsgivarna skulle kunna förvänta sig. Vidare har den använda 
utvärderingsmodellen lämnat utrymme för godtycklighet. Därmed strider den mot kravet på 
affärsmässighet. LOU ger ej några närmare riktlinjer om hur ett förfrågningsunderlag skall 
vara utformat bortsett från de allmänna bestämmelserna i LOU 1 kap. 4 och 22 §§.69  
 
RegR gör följande bedömning: då det förekommer ändringar i det ekonomiska livet bör även 
förfrågningsunderlag som ej är optimalt utformade godtas. Förutsättningen är dock att de 
principer som bygger upp LOU och gemenskapsrätten ej överskrids. RegR finner att den 
utvärderingsmodell som Verket använt sig av är godtagbar då modellen framgår av 
förfrågningsunderlaget. Det kan påpekas att både förfrågningsunderlaget och 
utvärderingsmodellen har vissa brister. Bristerna är ej av sådan allvarlig karaktär att kravet på 
affärsmässighet får anses åsidosatt. I övrigt finns det ej heller något annat som anses strida 
mot de regler som finnes i LOU. Överklagandet skall således bifallas. RegR avslår KR:s och 
LR:s domar och avslår Soneras framställning om åtgärder enligt LOU.70    
     

3.4 Förändring och komplettering av förfrågningsunderlaget 
Vid förhandlingar kan dock förfrågningsunderlaget förändras och kompletteras under 
förutsättning att ändringen ej är av väsentlig karaktär. Det ursprungliga innehållet får ej 
ändras.71 Skulle någon förändring eller komplettering ske bör samtliga anbudsgivare få reda 
på detta. Görs ej det kan den upphandlande enheten bryta mot objektivitetskravet.72 
Meddelandet kan skickas skriftligen till alla anbudsgivare eller eventuellt i annons alternativt 
på angiven hemsida.73 
 
Förfrågningsunderlaget som ges ut till anbudsgivarna får vara skrivet på svenska, detta skall 
anges i annonsen. Utges förfrågningsunderlaget på fler språk skall de innehålla samma 
information.74 I förfrågningsunderlaget skall det vara angivet vilket/vilka språk som godtas i 
intresseanmälningar och anbud.75 Den upphandlande enheten har rätt att kräva att de anbud 
som inlämnas är skrivet på svenska.76 
 

                                                
68 RÅ 2002 ref. 50, s. 10 ff. 
69 RÅ 2002 ref. 50, s. 13. 
70 RÅ 2002 ref. 50, s. 13 f. 
71 Forsberg, (2004), s. 105. 
72 Linder, (1996), s. 92. 
73 Hellgren, (2001), s. 30. 
74 Hagman, (1994), s. 39. 
75 Hedlund, Olsson, (1994), s. 32. 
76 Nilsson, (1993), s. 23. 
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Det är tillåtet att ta hjälp av konsulter vid framtagande av förfrågningsunderlag och 
utvärdering av anbud. Problematik som kan uppkomma vid konsulthjälp är jäv. LOU reglerar 
ej jäv utan som upphandlande enhet blir man hänvisad till 1 kap. 4 §. Uppdagas det att en 
konsult både har åtagit sig uppdrag hos upphandlande enhet och för en anbudsgivare så bör 
åtgärder vidtagas. I varje fall görs en individuell bedömning.77 
 
3.5 Vad måste finnas med och vad får ej finnas med i förfrågningsunderlaget? 
För att ett förfrågningsunderlag skall anses vara komplett utformat finns det vissa 
upplysningar och formalia som skall finnas med. Det skall framgå vilka behov som skall 
tillgodoses. Krav som ställs på det efterfrågade och vilka kvalifikationer anbudsgivaren skall 
inneha. Kommersiella villkor och bestämmelser för anbudsgivning och anbudsprövning skall 
framgå. Den upphandlande enheten får även begära att anbudsgivaren anger hur stor del som 
den avser att lägga ut på tredje man.78 Det är ej tillåtet att i förfrågningsunderlaget beskriva 
den produkt som skall upphandlas på ett sådant sätt att bara en produkt kan bli aktuell. Tillåtet 
är det dock att hänvisa till ett visst varumärke eller fabrikat om det föreligger särskilda skäl. 
Men för att detta skall vara förenligt med LOU måste hänvisningen utformas så att även andra 
likvärdiga produkter kan komma ifråga.79 
 

3.6 Krav som får ställas på leverantören   
I annonsen eller i inbjudan till anbudsgivning får den upphandlande enheten ställa krav på 
leverantören i form av dess tekniska kapacitet och förmåga samt finansiella ställning.80 Det är 
att anse som affärsmässigt att undersöka en eventuell leverantörs förmåga att uppfylla sina 
åtaganden vid ett kontrakt. Den upphandlande enheten skall kunna försäkra sig om att 
konkurrensen ej snedvrids genom att anta oseriösa anbudsgivare.81 Regelsystemet innehåller 
ej några specifika krav och kravnivåer på den finansiella ställning eller tekniska förmågan och 
kapacitet. Den upphandlande enheten får själv utforma de krav och kravnivåer som den anser 
sig vilja ha. Observera dock att de krav som fastställs ej får strida mot regelsystemet eller de 
allmänna rättsprinciper som finns.82 Den upphandlande enheten bestämmer själv hur den 
anser att leverantören skall bevisa att den uppfyller de uppställda kraven.83 Bevis kan krävas 
in med stöd av förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling.84 Utdrag från 
rättsliga register eller likvärdigt dokument från rättslig eller administrativ myndighet skall den 
upphandlande enheten godta som bevis. Dokumentet skall vara utskrivet i ursprungslandet 
eller det land leverantören kommer ifrån. Intyg gällande socialförsäkringsavgifter och skatter 
skall godkännas som är utskrivna av behörig myndighet i den berörda medlemsstaten.85 I 
förfrågningsunderlaget kan det smidigt klargöras att om en leverantör missköter sig kan 
avtalet upphävas utan att leverantören har någon rätt till ytterligare ersättning.86 Om en 
leverantör ej lämnat de begärda uppgifterna eller lämnat sådana som är felaktiga får 
leverantören uteslutas från deltagandet i upphandlingen.87 Det skall dock uppmärksammas att 

                                                
77 Forsberg, (2004), s. 107 f.  
78 Hellgren, (2001), s. 46 f. 
79 Hagman, (1994), s. 40. 
80 Linder, (1996), s. 35. 
81 Hellgren, (2001), s. 47. 
82 Falk, Pedersen, (2004), s. 57 f. 
83 Hellgren, (2001), s. 47. 
84 Falk, Pedersen, (2004), s. 28. 
85 Hedlund, Olsson, (1994), s. 91. 
86 Hagman, (1994), s. 52. 
87 Linder, (1996), s. 35. 
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det ej innebär en skyldighet för den upphandlande enheten att efterfråga dessa omständigheter 
eller utesluta en leverantör.88 Det kommer även till uttryck i LOU 1 kap. 17 § att: 
 

 
”En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om han 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för 
ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller har näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 
ackord eller annat liknande förfarande,  

3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,  
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den 

upphandlande enheten kan visa detta,  
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 

skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar 

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf 
eller 18 §.”89 

 
Den upphandlande enheten skall innan ett skriftligt anbud antas kontrollera om leverantören 
som näringsidkare är registrerad i aktiebolagsregistret, handelregistret eller motsvarande. Det 
skall även kontrolleras att leverantören är registrerad för redovisning av mervärdesskatt, 
arbetsgivareavgifter och dylikt. Leverantören skall även vara fri från skulder gällande skatter 
och socialavgifter gentemot svenska staten. Det är oftast tillräckligt att i 
förfrågningsunderlaget ange att anbudsgivaren bifogar ett registreringsbevis och F-skattesedel 
samt genomföra en enklare kreditupplysning.90  
 
För den upphandlande enheten är det viktigt att denne vet vilka krav som får ställas på 
leverantören och vilka krav som måste ställas.91 

3.7 RÅ 1997 ref. 40 
En länsarbetsnämnd har vid en offentlig upphandling gällande arbetsmarknadsutbildning 
krävt att anbudsgivaren skall lämna en kostnadsspecifikation över bland annat lärare, lokaler, 
undervisningsmaterial och administration. Detta krav har ansetts konkurrensbegränsande och 
ej förenligt med LOU 1 kap. 4 §.92  
 
Aktiebolaget X [Bolaget] ansökte hos LR om överprövning. Bolaget yrkade att 
upphandlingen skulle göras om alternativt att tidsfristerna för att avge anbud skulle förlängas. 
Den 7 juni år 1995 begärde Bolaget att få ta del av förfrågningsunderlaget. Den 27 juni år 
1995 ankom förfrågningsunderlaget. Det angavs att vissa handlingar skulle vara inne den 29 
juni år 1995 och en del andra den 7 juli år 1995. Detta gjorde det omöjligt för Bolaget att 
inkomma med ett seriöst anbud. Vidare yrkade man att de kostnadsspecifikationer som 
begärts in ej skulle få beaktas vid val av leverantör. Länsarbetsnämnden godtog yrkandet om 
förlängd tidsfrist men bestred att kostnadsspecifikationerna skulle bortses ifrån. 

                                                
88 Prop. 1992/93:88, s. 68. 
89 LOU 1 kap. 17 § st. 1. 
90 Hagman, (1994), s. 52 f. 
91 Hagman, (1994), s. 52. 
92 RÅ 1997 ref. 40, s. 1. 
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Kostnadsspecifikationen behövdes för att kunna avgöra om anbudsgivarnas prissättning var 
rimlig.93 
 
LR yttrade följande: det finns ingen minimitid gälland inkommande av anbud enligt LOU 
kap. 6. Det krav som finns säger att det måste ges skälig tid för anbudsgivarna att inkomma 
med anbud. I de aktuella fallen kan det konstateras att de tidsfrister som getts ej är skäliga. 
Det får därmed anses klart att Bolaget lidit skada enligt LOU 7 kap. 2 §. Rättelse skall ske 
genom att Bolaget skall få inkomma med anbud vid en skälig tid som fastställts efter den 
ursprungliga fastställda tidpunktens utgång. 94  
 
Den begärda kostnadsspecifikationen som begärts är utformad på ett sådant sätt att det är 
möjligt att se vilka pålägg samt vilka vinstmarginaler som leverantören har. Detta är att 
betrakta som affärshemligheter. De uppgifter som den upphandlande enheten har begärt kan ej 
betraktas med stöd av LOU 1 kap. 17 § och 6 kap. 9 §. LR fattar därmed beslutet att de 
begärda uppgifterna ej är förenliga med LOU:s bestämmelser. Rättelse kan ej ske på ngt annat 
sätt än att upphandlingen görs om. LR bifaller därmed ansökan.95 
 
Länsarbetsnämnden överklagade och anförde gällande kostnadsspecifikationen att de under 
många år begärt in liknande uppgifter från andra leverantörer. Det kan i viss mån röra sig om 
affärshemligheter men länsarbetsnämnden menar att leverantörerna får vara beredda på att 
lämna ut vissa av dessa uppgifter. Dessutom gäller normalt sekretess även efter det att avtal 
slutits. En specifikation av detta slag kan även vara behövlig vid bedömning av om ett anbud 
är orimligt lågt.96 
 
Bolaget ansåg att KR skulle avslå överklagandet. Länsarbetsnämnden har själva erkänt att de 
uppgifter nämnden begär att få ut är affärshemligheter. Affärshemligheter är att anse som 
grunden för fri konkurrens. Detta agerande påverkar konkurrensen negativt.97 
 
KR anförde: gällande tidsfristen skall den förlängas såsom LR medgett. Vilka uppgifter som 
en upphandlande enhet har rätt att begära in kontrolleras ej närmare än vad som anges i LOU 
6 kap. 9 § som ej är aktuell för detta mål. I LOU 1 kap. 4 § anges det att all upphandling skall 
ske med de konkurrensmässiga möjligheter som finns och skall utföras affärsmässigt. KR 
finner därmed att de aktuella kraven på kostnadsspecifikationer ej är förenliga med LOU. Det 
finns grund för åtgärder enligt LOU 7 kap. 2 §. Rättelse kan endast ske genom att 
upphandlingen görs om. KR avslår därmed överklagandet.98 Länsarbetsnämnden fullföljde sin 
talan i RegR. Bolaget bestred bifall till överklagandet.99 
 
Konkurrensverket yttrade sig och framförde att vid samtal med företag så var det vanligt att 
företag valde att ej lägga anbud på sådana upphandlingar där det uppställdes sådana krav. Det 
betyder en minskade konkurrens och i framtiden högre inköpspriser.100 
 
RegR anförde att det uttryckligen ej skrivs något i LOU om huruvida en kostnadsspecifikation 
får finnas med i ett förfrågningsunderlag eller ej. Det finns möjligheter för en upphandlande 
                                                
93 RÅ 1997 ref. 40, s. 1. 
94 RÅ 1997 ref. 40, s. 2. 
95 RÅ 1997 ref. 40, s. 2 f. 
96 RÅ 1997 ref. 40, s. 4. 
97 Ibid. 
98 RÅ 1997 ref. 40, s. 5. 
99 RÅ 1997 ref. 40, s. 4. 
100 RÅ 1997 ref. 40, s. 7. 
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enhet att begära uppgifter av en anbudsgivare. Dessa redogörs för i LOU 6 kap. 9 §. Utifrån 
dessa krav kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandlingen. En annan möjlighet 
till insyn återfinns i LOU 6 kap. 12 §. Bestämmelserna reglerar om det anbud med lägsta pris 
eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skall antas. Först efter att den upphandlande 
enheten begärt en förklaring till det angivna priset och förklaringen ej är tillfredsställande får 
anbudet förkastas. Att lämna ett sådant svar kan innebära att det blir nödvändigt för 
leverantören att uppge sådana kostnader. Aktuella krav på kostnadsspecifikation får anses 
vara konkurrensbegränsande. Det är ej förenligt med LOU att begära uppgifter av detta slag. 
RegR går på underinstansernas linje och medger att rådande förhållande endast kan rättas till 
genom att upphandlingen görs om enligt LOU 7 kap. 2 §. Överklagandet bifalles således ej.101 
 

3.8 Lägsta anbud eller ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 
Upphandlande enheten kan välja mellan två utvärderingsgrunder. Antingen det lägsta anbudet 
eller det som är ekonomiskt mest fördelaktigt.102 
 
 ” En upphandlande enhet skall anta antingen 

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller 
2. det anbud som har lägst anbudspris”103 

 
Det är väldigt viktigt att rätt anbud antas för att den upphandlande enheten ej skall riskera att 
bryta mot icke-diskrimineringskravet. Det får ej förekomma att den upphandlande enheten 
väljer en anbudsgivare på grunder som ej angetts i förfrågningsunderlaget.104 Vill således den 
upphandlande enheten använda sig av andra kriterier än det lägsta anbudet måste detta anges i 
förfrågningsunderlaget. Alla omständigheter som är av betydelse vid värderingen skall 
uppges.105 För att en fri konkurrens skall kunna uppnås måste dessa regler efterföljas. Om en 
upphandlande enhet väljer att anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt så finns det 
fler faktorer att ta hänsyn till.106 Exempel på sådana faktorer kan vara pris, driftkostnader, 
funktion, miljöpåverkan. Den upphandlande enheten skall ange vilka faktorer som den 
bedömer ha extra betydelse. Faktorerna skall anges efter angelägenhetsgrad.107 
Utvärderingskriterierna som den upphandlande enheten uppställer skall ha samband med det 
aktuella föremålet för upphandlingen. Kriterierna får ej heller strida mot de 
gemenskapsrättsliga principerna.108 Det kan än en gång understrykas hur viktigt det är att 
förfrågningsunderlaget är klart och tydligt för att undvika risk för särbehandling.109  
Möjligheten att kunna välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet öppnar upp för att 
upphandlande enheter skall kunna välja anbud som ej är det billigaste.110 Väljer den 
upphandlande enheten som utvärderingsgrund lägsta pris så skall det anbud som har lägsta 
pris och som uppfyller de uppställda krav i förfrågningsunderlaget antas.111 Alla de krav som 
skall uppfyllas måste finnas med i förfrågningsunderlaget.112 Anbudsgivaren uppfyller 

                                                
101 RÅ 1997 ref. 40, s. 8. 
102 Falk, Pedersen, (2004), s. 97. 
103 LOU 1 kap. 22 §. 
104 Prop. 1992/93:88, s. 51 f. 
105 Forsberg, (2004), s. 105. 
106 Prop. 1992/93:88, s. 70. 
107 Linder, (1996), s. 107 f. 
108 Falk, Pedersen, (2004), s. 98. 
109 Linder, (1996), s. 107 f. 
110 Prop. 1992/93:88, s. 70. 
111 Falk, Pedersen, (2004), s. 97. 
112 Linder, (1996), s. 108. 



 16 

antingen de uppställda kraven i förfrågningsunderlaget eller ej. Anbud som ej uppfyller 
kraven skall förkastas. Någon jämförelse mellan de olika anbuden får ej förekomma.113 

3.8.1 Orimligt lågt anbud 
Om den upphandlande enheten valt det lägsta priset som grund så innebär ej detta per 
automatik att det lägsta anbudet måste antas. En upphandlande enhet har nämligen rätt att 
förkasta anbud som anses orimligt låga.114 Först måste det utredas hur det kommer sig att 
leverantören lämnat ett sådant lågt anbud. Får den upphandlande enheten ej tillfredsställande 
svar alternativt inget svar får anbudet förkastas. Väljer den upphandlande enheten att anta ett 
bud som är högre skall detta rapporteras skriftligen till EFTAs rådgivande kommitté för 
offentlig upphandling.115 Anledningen till att anbud som är orimligt låga får förkastas är att 
det kan leda till framtida komplikationer. Leverantören kanske ej har möjlighet att slutföra 
uppgiften då det ej finns tillräckligt med pengar. Eller att uppgiften fullföljs men på bekostnad 
av kvalitén.116     

3.8.2 Fri prövningsrätt 
Upphandlande enheter kan ibland skriva i förfrågningsunderlaget att de som upphandlande 
enhet förbehåller sig ”fri prövningsrätt”.117 Något sådant uttryck existerar ej vid offentlig 
upphandling.118 För att objektivitets- och affärsmässighetskravet skall kunna uppfyllas så 
måste den upphandlande enheten utforma ett tydligt och fullständigt förfrågningsunderlag. 
Alla krav som ställs på anbudsgivarna skall finnas med i förfrågningsunderlaget. Därav kan ej 
ett sådant uttryck som ”fri prövningsrätt” tillåtas då det är ett alldeles för oklart och 
omfattande krav.119   

3.8.3 Precisering och komplettering   
Diskussioner får föras i syfte att klargöra och precisera kraven från den upphandlande enheten 
eller från anbudsgivaren. Komplettering får även ske om det kan genomföras utan risk för 
diskriminering. Upphandlande enheten får även begära att anbudsgivaren preciserar och 
kompletterar intyg, bevis och handlingar som anges i LOU 1 kap. 17 och 18 §§.120 
Generaladvokaten Lenz förtydligade ordet ”precisera” och ”komplettera” i mål C-87/94. Om 
en anbudsgivare ombeds att precisera sig innebär det att den upphandlande enheten vill få in 
detaljuppgifter. Detta för att klargöra beskrivningen av det aktuella föremålet eller ge en mer 
noggrann förklaring av föremålet. Komplettering av ett anbud anser Generaladvokaten Lenz 
innebära att anbudsgivaren inkommer med uppgifter som ej var tillgängliga tidigare. Både  
vid precisering och komplettering bör det uppmärksammas att gammal information ej skall 
ersättas med ny utan att redan existerande uppgifter konkretiseras.121  

3.8.4 NJA 1998 s. 873  
Frågan i det aktuella målet var om kommunen i Heby var skadeståndskyldig på grund av att 
den ej antagit den leverantör som hade lämnat lägsta anbudspris. LOU 1 kap. 4 § anger att en 
upphandling skall ske med iakttagande av affärsmässighet och med utnyttjande av den 

                                                
113 Falk, Pedersen, (2004), s. 97. 
114 Forsberg, (2004), s. 139. 
115 Prop. 1992/93:88, s. 71. 
116 Forsberg, (2004), s. 139 f. 
117 Linder, (1996), s. 107. 
118 Hedlund, Olsson, (1998), s. 51. 
119 Linder, (1996), s. 107 f. 
120 Prop. 1997/98:170, s. 22. 
121 Mål nr. C-87/94, s. 8. 
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konkurrens som finns. Vid all upphandling är det av betydelse att den upphandlande enheten 
väljer det anbud som den är skyldig att anta. Väljer den upphandlande enheten att anta det 
anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt måste enheten tydligt utforma vilka 
omständigheter som tillmäts betydelse och om möjligt så skall dessa rangordnas. I annat fall 
skall den upphandlande enheten anta det anbud med lägsta pris.122 
 
Heby kommun hade i förfrågningsunderlaget angivit att de hade ”fri prövningsrätt” vilket ej 
är förenligt med gällande regler. Det gick ej heller av förfrågningsunderlaget att framhålla vad 
som Heby kommun betonat som betydelsefulla omständigheter förutom anbudspriset. Därmed 
hade Heby kommun ingen annan möjlighet än att anta det anbud som hade lägsta pris. 
Kommunen hävdade att de hade rätt att förkasta anbud som är orimligt låga. Det framgår av 
LOU 6 kap. 12 § st. 2 att ett anbud får förkastas om det anses orimligt lågt men ej innan en 
förklaring begärts och att denna anses otillfredsställande. Att Heby kommun ej hade begärt en 
nödvändig förklaring är fastställt och därmed hade Heby kommunen ej rätt att förkasta det 
aktuella anbudet. Följaktligen har Heby kommunen brutit mot lagen. Enligt LOU 7 kap. 6 § är 
en upphandlande enhet som ej följt lagen skyldig att ersätta den uppkomna skadan som 
tillfogats anbudsgivaren.123  
 
Domslut i Högsta domstolen [HD]: HD upphäver Hovrättens [HovR] dom och fastställer 
Tingsrättens [TR] dom.124 TR dömde Heby kommun att betala skadestånd med 246 000 
kronor samt ränta enligt 6 § räntelagen till dess att betalning sker.125  

3.9 Kravspecifikationen 
I kravspecifikationen skall den upphandlande enheten specificera vad det är den vill ha 
upphandlat.126 För att uppnå ett bra resultat kan en noggrann behovsanalys utifrån 
inköpsteknisk synvinkel göras.127 Analysen kan innehålla vilka risker som finns såsom 
underhålls- och uppgraderingsbehov, miljökonsekvenser med mera. Viktigt är att den 
upphandlande enheten är tydlig med den funktion och prestanda på den produkt som skall 
upphandlas.128 Desto färre kriterier som den upphandlande enheten kan reducera sig till desto 
bättre resultat kan uppnås. Följaktligen blir utvärderingen säkrare ju färre kriterier den 
upphandlande enheten har att ta hänsyn till. Dock skall uppmärksammas att det ej alltid är 
möjligt att reducera kriterierna och ej alla gånger önskvärt.129  

3.10 Teknisk beskrivning 
Den upphandlande enheten kan välja att ta med en teknisk beskrivning av det aktuella 
föremålet för upphandlingen. Det underliggande syftet är att möjliggöra en bedömning av 
arbetet, materialet, produkten eller varan och utröna om det ändamål som den upphandlande 
enheten satt upp uppfylls.130 Innehåller förfrågningsunderlaget en teknisk beskrivning skall 
den utformas enligt de europeiska tekniska specifikationerna där sådana finns. Det finns dock 
fyra undantag. Om det är omöjligt rent tekniskt att fastställa om aktuella produkten 
överensstämmer med europeiska tekniska standarder. Den befintliga tekniska utrustningen 
passar ej med den utrustning som den upphandlande enheten skulle vara tvungen att inhandla. 
                                                
122 NJA 1998 s. 873, s. 12. 
123 NJA 1998 s. 873, s. 12 f. 
124 NJA 1998 s. 873, s. 13. 
125 NJA 1998 s. 873, s. 10. 
126 Forsberg, (2004), s. 114. 
127 Falk, Pedersen, (2004), s. 99. 
128 Forsberg, (2004), s. 114. 
129 Falk, Pedersen, (2004), s. 99. 
130 Forsberg, (2004), s. 124. 



 18 

Att det som upphandlas är så pass nytt att det ej finns några passande europeiska tekniska 
specifikationer eller standarder. Eller om det finns särskilt föreskrivna tekniska krav.131 
Viktigt är att poängtera att den tekniska beskrivningen ej får hänvisa till en särskild vara eller 
process på ett sådant sätt att ett eller flera företag gynnas eller missgynnas.132 

3.11 Miljöhänsyn och tillhörande krav 
Miljökrav från den upphandlande enheten är ett allt mer förekommande krav. Desto fler som 
infogar sådana krav desto vanligare kommer det säkerligen att bli. För leverantörer har det 
blivit en konkurrenssituation där miljömedvetenhet och miljöanpassade produkter ger 
konkurrensfördelar.133 Det nämns i propositionen 1992/93:88 hur viktigt det är att den 
upphandlande enheten beaktar miljön i upphandlingen. En stor upphandling kan inverka på 
miljön om produktutvecklingen kan bli mer miljöanpassad. Själva varan för upphandlingen 
kan bli mer miljöanpassad både då den används och när den är förbrukad. Staten, kommuner 
med flera har kommit olika långt i detta skede.134 Vid bedömning av det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet får hänsyn tas till miljöpåverkan. Benämningen saknar motstycke i EG-
direktiven.135 EG-domstolens praxis ger dock stöd för uppställning av miljökrav vid en 
offentlig upphandling.136 Kommissionen har dock uttalat att det får tas hänsyn till 
miljöfaktorer om det innebär en ekonomisk fördel. Fördelen skall vara beroende av den 
prestation som rör upphandlingen och den skall tillfalla den upphandlande enheten i form av 
minskade kostnader för underhåll, avfallshantering och återvinning.137   
 
Det kan vara komplicerat att avgöra vilken produkt som är mest skonsam mot miljön. 
Miljöanpassade krav kan även lätt uppfattas som diskriminerande. En allmän riktlinje är att de 
upphandlande enheter som väljer att ställa krav gällande miljön i förfrågningsunderlaget skall 
vara försiktiga och väl förberedda.138 Det skall föreligga ett samband mellan de uppställda 
miljökraven och den aktuella upphandlingen. Den upphandlande enheten måste även precisera 
de miljökrav som skall uppfyllas.139  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
131 Linder, (1996), s. 34. 
132 Forsberg, (2004), s. 126. 
133 Hedlund, Olsson, (1998), s. 86. 
134 Prop. 1992/93:88, s. 51. 
135 Dir. 1999:34, s. 3 f. 
136 Hedlund, Olsson, (1998), s. 86. 
137 Dir. 1999:34, s. 3 f. 
138 Hagman, (1994), s. 39 f. 
139 Forsberg, (2004), s. 112. 
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4 Skall-krav och utvärderingskriterier 
 
Vid utformning av kravspecifikationen så har den upphandlande enheten möjlighet att 
utforma kraven i skall- och bör-krav. De skall-krav som uppställs är obligatoriska krav som 
ovillkorligen måste uppfyllas av anbudsgivaren.140 Det kan vara bra att ha i åtanke när 
utformningen av kraven görs. Det finns en möjlighet till att minska antalet kriterier genom att 
den upphandlande enheten anger en viss nivå för varje kriterium, det vill säga skall-kraven 
och sedan låta bli vidare utvärdering.141 Ett exempel följer: 
 

”En bil skall ha en viss maxgräns för bensinförbrukning/mil. Varje anbud som gäller 
en bil och som klarar maxgränsen, uppfyller enhetens krav och blir sedan ej föremål 
för vidare utvärdering vad avser bensinförbrukning. Detta är en framkomlig väg för 
att underlätta utvärderingen. Fördelen med detta är att man kan avstå från vidare 
bedömning av bensinförbrukningen om skall-kravet tillgodoser enhetens ekonomiska 
eller miljömässiga krav, eftersom man redan säkrat en acceptabel nivå. 
Leverantörerna kan då offerera vad som förskrivs som maxnivå och sedan försöka 
tillgodose andra krav, t.ex. leveranstid, servicegrad, pris m.m.”142 

 
En anbudsgivare skall uppfylla de uppställda skall-kraven för att den upphandlande enheten 
skall kunna anta anbuden. Uppfylls även de bör-krav som efterfrågas, medför det ett mervärde 
för anbudsgivaren.143 En kombination av gällande skall- och bör-krav går alldeles utmärkt.144 
Förhandlingar som förs med anbudsgivare som ej uppfyllt skall-kraven och som sedermera 
leder till kontrakt är ett brott mot likabehandlingsprincipen. Endast då förfrågningsunderlaget 
anger att det finns en möjlighet för anbudsgivarna att undgå kraven är detta acceptabelt.145 
 
KR i mål nummer 2600-07 anförde att ett förfrågningsunderlag skall utformas tydligt att 
leverantören exakt vet vad den upphandlande enheten vill ha upphandlat. Är vissa 
förutsättningar extra viktiga har ordet ”skall” utsatts framför. Väljs detta förfarandet gentemot 
att sätta ordet ”bör” framför kan dessa krav ej bortses vid utvärderingen. Skulle den 
upphandlande enheten utvärdera anbud som ej uppfyller skall-kraven så bryter det mot den 
grundläggande principen om likabehandling. Ett sådant förfarande innebär även att 
leverantörer som valt att ej lämna anbud på grund av dessa skall-krav utesluts från 
upphandlingen. Det har visat sig att kommunen ifråga antagit ett anbud som ej uppfyller alla 
skall-krav och därmed har kommunen genomfört en upphandling som strider mot kravet på 
affärsmässighet i LOU 1 kap. 4 §. Upphandlingen får därmed ej avslutas innan rättelse 
gjorts.146 
 
I ett annat mål yrkade Ahlsell AB att ett visst bolag ej uppfyllt två ställda skall-krav i en 
upphandling uppställd av två kommuner. Kommunerna hade anfört att de uppställda kraven ej 
var skall-krav. LR fann dock att de aktuella kraven är att anse som skall-krav. Frågan att ta 
ställning till är om de uppställda skall-kraven är uppfyllda. Ahlsell AB menar att aktuella 
bolag ej uppfyllt skall-kravet gällande prisfrågan. LR finner att bolaget tydligt visat vilket pris 
som erbjudits och därmed har ej skall-kravet frångåtts. I förfrågningsunderlaget under 
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rubriken ”Kommersiella och administrativa krav och villkor” framgår det att krav och villkor 
skall gälla för den blivande upphandlingen, utan undantag. LR finner att skall-kraven ej 
frångåtts i detta avseende. Vidare framgår det att möjligheter till rabatter skall anges. LR 
anser dock ej att kravet som anges i förfrågningsunderlaget är att anse som ett skall-krav. LR 
finner därmed att upphandlingen ej strider mot kravet på affärsmässighet i LOU 1 kap. 4 §.147 
KR instämmer i LR:s bedömning, överklagandet avslås.148   

4.1 Anbud som avviker 
Vid granskning av anbud kan det uppdagas att ett eller flera anbud avviker från 
förfrågningsunderlaget. Avvikelserna kan vara väldigt stora eller små. Det är viktigt att den 
upphandlande enheten utreder vad de uppkomna avvikelserna beror på. En möjlighet är att 
den aktuella anbudsgivaren ej har kapacitet att tillgodose de krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget. Men det kan även föreligga att avvikelserna uppkommit genom 
missförstånd och otydligheter i förfrågningsunderlaget, vilket försätter anbudsgivaren i en helt 
annan situation. En nollställning av alla anbud möjliggör för den upphandlande enheten att 
undvika sådana misstag. Det är viktigt att sträva efter att anbuden är så jämförbara som 
möjligt för att utvärderingen skall kunna göras på samma villkor.149    

4.2 RÅ 2005 ref. 47 
En upphandlande enhet har inhämtat uppgifter angående en leverantör från ett 
kreditupplysningsföretag och lagt dessa till grund för att utesluta leverantören. Detta utan att 
en individuell bedömning av leverantörens ekonomiska förhållanden gjorts.150  
 
Uppsala kommun beslöt att upphandla utbildningstjänster enligt LOU 6 kap. Det framgick i 
förfrågningsunderlaget under rubriken ”Krav som skall vara uppfyllda för att anbud skall 
kunna antas” att en prövning av anbudsgivarnas finansiella och ekonomiska ställning skulle 
göras. Det framkom sedan i tilldelningsbeslutet att det aktuella bolaget MiROi i-learning-AB 
[M-bolaget] hade placerats i riskklass 1 av Upplysningscentralen UC Aktiebolag [UC]. M-
bolaget klarade därmed ej kvalificeringskraven då kommunen uteslöt bolag som befann sig i 
riskklass 1 och 2.151  
 
M-bolaget ansökte om överprövning hos LR. De yrkade i första hand att kommunen skulle 
utvärdera M-bolagets anbud och sedermera beakta att de lämnat det ekonomiskt mest 
fördelaktiga beslutet. Därefter skulle upphandlingen få avslutas. I andra hand yrkade man att 
upphandlingen skulle göras om. I doktrin har det slagits fast att en upphandlande enhet har 
rätt att begära information om leverantörens ekonomiska och finansiella ställning även vid 
upphandling enligt LOU 6 kap. Har en upphandlande enhet rätt att ställa sådana krav borde 
samma bestämmelser vara tillämpliga som gäller vid upphandling enligt LOU 1 kap. 18 §. En 
upphandlande enhet bör lämpligen vara skyldig att uppge vilka bevis de vill ha in. Det har ej 
angivits i förfrågningsunderlaget att leverantörens ekonomiska och finansiella ställning skall 
tas i beaktning i anbudsfasen. Det har ej heller informerats om att uppgifter från UC skulle 
inhämtas. Att leverantörer som befann sig i en riskklass skulle förkastas angavs ej heller. Det 
har således ej gått att förutse kraven som Uppsala kommun uppställts. Utformningen av 
förfrågningsunderlaget och tillämpningen vid kvalificeringsfasen står därmed i strid med 
LOU och gemenskapsrättens krav på transparens. Vidare har kommunens agerande när de på 
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egen hand inhämtat upplysningar från UC utgjort en risk för särbehandling och diskriminering 
i strid med kravet på affärsmässighet i LOU 1 kap. 4 §. Upplysningarna från UC är inaktuella 
och borde ej ha legat till grund när bedömning av M-bolagets ekonomiska och finansiella 
ställning gjordes. M-bolaget borde ha fått möjlighet att styrka sin finansiella och ekonomiska 
ställning. Vid en utvärdering skulle M-bolagets anbud antagits.152  
 
Kommunen yrkade att M-bolagets begäran skulle lämnas utan bifall. Kvalificeringskravet 
”prövning av anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning” hade angetts utan vidare 
förklaring till hur bedömningen skulle gå till. Kommunen delade ej M-bolagets uppfattning 
om att de skulle vara skyldiga att informera om vilka bevis de vill ha in. De ansåg sig ha frihet 
att hämta in den information om ett företags ekonomiska ställning som de ansåg vara 
behövlig. Kommunen hade följt branschpraxis när de förkastat alla anbud som låg i riskklass 
1. UC hade tagit hänsyn till senaste årsredovisningen och det medförde att M-bolaget hamnat 
i riskklass 1. Vidare hade kommunen ej brutit mot någon bestämmelse i LOU. M-bolaget 
hade ej eller kommer ej att lida skada på grund av detta utan enbart på grund av dess dåliga 
ekonomiska och finansiella ställning.153  
 
M-bolaget anförde: av fast rättspraxis framgår det att en anbudsgivare ovillkorligen skall veta 
vilka krav som uppställs vid en upphandling. Det räcker ej att anbudsgivaren skall ana vad det 
är den upphandlande enheten vill ha för uppgifter. Ett uppställt krav skall vara 
proportionerligt. Det får ej ställas högre krav än vad som är motiverat för den aktuella 
upphandlingen. Detta är något som framgår av rättspraxis och därmed kan kommunen ej 
hävda att det är deras policy att inhämta upplysningar om anbudsgivare.154 
 
LR yttrade följande: det finns ingenting i LOU 6 kap. 9 § som anger att den upphandlande 
enheten får kontrollera leverantörens ekonomiska och finansiella ställning samt tekniska 
förmåga och kapacitet. Det framgår dock av praxis att denna möjlighet finns och att 
upphandlande enheter får begära in upplysningar för att en kvalificering av leverantörer skall 
kunna ske. LR har konstaterat att kommunen hade rätt att inhämta upplysningar för UC. 
Frågan kvarstår om kommunen hade rätt att förkasta anbud där leverantören var i riskklass 1 
enligt UC. Det har ej framgått i förfrågningsunderlaget att kommunen utesluter de företag 
som är i riskklass 1 och 2. Transparensprincipen har blivit åsidosatt. Trots att kommunen 
hävdat att det tillhör praxis att gå tillväga på sådant sätt går det ej att begära att alla 
leverantörer skall ha vetskap om detta. Upphandlingen har därmed ej uppförts i enlighet med 
LOU. M-bolagets önskan om att upphandlingen skall göras om skall bifallas.155 
 
Kommunen överklagade och hävdade att även om transparensprincipen har åsidosatts så 
innebär ej detta att bolaget har lidit skada. M-bolaget är långt ifrån att klara de grundläggande 
ekonomiska krav som uppställts.156 
 
KR fann i motsatts till LR att kommunen haft rätt att utesluta anbud från företag i riskklass 1 
och 2. Överklagandet skall därmed bifallas. KR undanröjer LR:s dom.157  
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M-bolaget överklagade till RegR och påvisade att kommunen ej haft rätt att inhämta de 
upplysningar från UC som man gjort och att utesluta M-bolaget på kriterier som ej fanns med 
i förfrågningsunderlaget. Kommunen bestred yrkandet och anförde att det ej kunde komma 
som någon överraskning att företag som UC ansåg ligga i riskklass 1 och 2 ej heller skulle 
kunna anses ha den ekonomiska och finansiella ställning som krävs av en leverantör.158  
 
RegR gjorde följande bedömning: av LOU 6 kap. 9 § framgår att en upphandlande enhet har 
rätt att ställa krav på leverantörens ekonomiska ställning. Vidare framgår det att den 
upphandlande enheten kan välja att inhämta dessa upplysningar hos leverantören eller på 
annat sätt. Kommunen har därmed haft rätt att inhämta dessa upplysningar. Kommunen har ej 
gjort någon individuell bedömning utan uteslutit bolaget på ett generellt beslut baserat på att 
kommunen gör så vid fall där leverantören ligger i riskklass 1 och 2. M-bolaget har därmed ej 
själva kunnat bemöta de upplysningar kommunen inhämtat. Därmed har ej kommunen haft 
tillräckligt med material för att göra en nödvändig individuell bedömning. Kommunen har 
således förfarit i strid med LOU. Det får även anses som klart att M-bolaget lidit skada på 
grund av detta. RegR anser att utvärderingsfasen skall rättas. Detta skall göras genom att 
kommunen skall göra en individuell bedömning av M-bolagets ekonomiska förhållande. På så 
sätt skall M-bolagets överklagan bifallas.159  
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5 Gemenskapsrättsliga principer 
 
Det finns ett antal gemenskapsrättsliga principer som skall utgöra en grund vid all offentlig 
upphandling. Principerna innefattar icke-diskriminering, lika behandlingsprincipen, 
proportionalitet, ömsesidigt erkännande och transparens.160 Eftersom Sverige är medlem i EU 
måste de rättsprinciper som upphandlingsdirektiven bygger på efterföljas vad all offentlig 
upphandling.161  
 
Icke-diskrimineringsprincipen finns till för att förhindra all diskriminering. Det är förbjudet 
att diskriminera någon på grund av nationalitet. Detta gäller inom alla länder i EU och även 
mellan EU och European Free Trade Association [EFTA] 162-länder som anslutit sig till EES-
avtalet.163 Icke-diskrimineringsprincipen regleras i Romfördraget artikel 12 och omfattar även 
offentlig upphandling. Detta innebär att en upphandlande enheten ej får kräva i 
förfrågningsunderlaget sådant som bara svenska leverantörer har möjlighet att uppfylla.164 
Krav på alldeles för korta leveranstider eller att leverantören skall leverera närproducerad mat 
är exempel på indirekt diskriminering.165 Därav följer att en upphandlande enhet på grund av 
dess geografiska läge ej får ge företräde till ett lokalt företag.166 Observera dock att godkända 
krav som ställs kan ha diskriminerande effekt men det förutsätter att de är sakliga. Ett 
exempel kan vara att upphandling rör leverans av varm mat till en skola. För att detta krav 
skall kunna tillgodoses bör leverantören arbeta lokalt. Att en leverantör ej kan tillgodose 
sakligt ställda krav innebär ej att kraven är diskriminerande.167   
 
Enligt likabehandlingsprincipen har den upphandlande enheten en skyldighet att behandla alla 
sina leverantörer på ett likvärdigt sätt. Samma förutsättningar skall råda för alla. Den 
information som utges skall ges till alla anbudsgivare vid samma tidpunkt.168 
Förfrågningsunderlaget skall för att ge alla samma förutsättning vara klart och tydligt 
utformat.169 Om ett förtydligande sker i förfrågningsunderlaget så skall alla anbudsgivare 
informeras om detta.170 Leverantörer som ej lämnat in anbud måste också tas hänsyn till. 
Ändring i förfrågningsunderlaget skall därmed meddelas, eftersom ändringen kan ha 
möjliggjort ett anbudsgivande som tidigare ej var möjligt.171 Klarar ej en anbudsgivare att 
möta de krav som uppställts i förfrågningsunderlaget utgör ej detta ett brott mot 
likabehandlingsprincipen.172 Bryter en upphandlande enhet mot likabehandlingsprincipen 
innebär detta att det finns risk för att upphandlingen måste göras om. Därtill tillkommer en 
risk för skadeståndskrav.173  
 
I mål C-243/89 yrkar den sökande att domstolen skall döma till fördragsbrott då den 
upphandlande enheten har fört förhandlingar med en leverantör trots att dennes anbud ej var 
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förenligt med kontraktshandlingarna. Detta har lett till att det slutliga kontraktet innehåller 
förändringar i anbudsvillkoren till förmån för den ende anbudsgivaren och att priserna har 
påverkats.174 Kravet på likabehandling förutsätter att samtliga anbud är förenliga med 
bestämmelserna i kontraktshandlingarna. Detta för att garantera en objektiv jämförelse mellan 
anbudsgivarna. Anbudsgivarna kan ej tillåtas avvika från kontraktshandlingarnas krav om ej 
uttryckliga undantag från denna bestämmelse medgivits.175 Under dessa omständigheter och 
att det ej medgivits några undantag från bestämmelserna hindrade principen om 
likabehandling den upphandlande enheten att anta anbudsgivarens anbud. Därmed har den 
upphandlande enheten brutit mot de gemenskapsrättsliga principerna.176      
 
De krav som ställs i kvalificeringsfasen och i förfrågningsunderlaget måste stå i rimlig 
proportion till det som skall upphandlas. Det skall finnas ett naturligt samband.177 
Proportionalitetsprincipen innebär således att i kvalificeringsfasen och i 
förfrågningsunderlaget får endast krav som är nödvändiga för den aktuella upphandlingen 
uppställas.178 Att ställa krav som är irrelevanta eller större än nödvändigt för att uppnå syftet 
med upphandlingen är därmed ej förenligt med proportionalitetsprincipen.179   
 
KR i mål nummer 1885-07 anfördes det att skall-krav får uppställas så länge de är relevanta 
för upphandlingen. Skall-kraven får ej heller strida mot någon EG-rättslig princip. En sådan 
rättslig princip är ovannämnda proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att krav som 
ställs i ett förfrågningsunderlag måste vara lämpliga och nödvändiga för de mål som skall 
uppnås genom den aktuella upphandlingen.180 Frågan handlar om det är proportionerligt att 
ställa ett krav som ej behövs för att bedriva den verksamhet som upphandlingen gäller. Enligt 
KR får detta krav anses som stridande mot proportionalitetsprincipen då kravet går utöver vad 
som krävs för upphandlingen.181 KR anser till skillnad mot LR att det står i linje med LOU 
och kravet på affärsmässighet att ej upprätthålla ifrågavarande skall-krav i förhållande till det 
aktuella anbudet.182  
 
Principen om ömsesidigt erkännande skall garantera att intyg och certifikat som utfärdats i 
något medlemsland av en behörig myndighet skall godtas även i andra medlemsländerna.183 
Enligt denna princip måste testrapporter, yrkesutbildningar med mera accepteras i Sverige 
som upprättats i något annat EU-land.184 
 
Hela upphandlingsprocessen skall genomsyras av öppenhet och förutsebarhet. Det är därmed 
viktigt att förfrågningsunderlaget är klart och tydligt för att alla anbudsgivare ges samma 
förutsättningar för anbudsgivning. Förfrågningsunderlaget måste även innehålla samtliga krav 
på det som skall upphandlas. Upphandlingen skall med andra ord vara transparent.185 
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5.1 RÅ 1996 ref. 100 
Hallstahammar kommun [kommunen] ansökte om anbud gällande färdtjänsttransporter 
genom öppen upphandling. Handlingarna skulle inlämnas till Västmanlands Lokaltrafik [VL]. 
Fem sökanden ansökte till LR om överprövning av upphandlingen. De yrkade att 
upphandlingen skulle avbrytas och ej upptas innan det att rättelse gjorts. LR bestämde att 
upphandlingen tills vidare ej fick avslutas.186  
 
Sökanden anförde att VL utformat förfrågningsunderlaget och upphandlingen. VL arbetade 
som konsult till Hallstahammar kommun. Västerås Lokaltrafik [VLT] är VLs helägda 
dotterbolag. VLT hade möjlighet att konkurrera om trafiken i upphandlingen. VL och VLT 
har samma ledning och verkar i samma lokaler. Det får anses som att VLT var jävig och 
därmed förhindrad att lämna anbud. I förfrågningsunderlaget finns en förutsättning för anbud 
som gäller allmän taxiservice. Detta anser sökanden ej vara en väsentlig tjänst och ej något 
som krävdes för att kunna fullgöra uppdraget. Anbudsförutsättningen diskriminerade således 
ett stort antal bussföretag. Kommunens reservation för ändring gällande anbudets volym kan 
ej heller anses affärsmässig då det kan påverka antalet personer och fordon som krävs för att 
klara av uppdraget. Skulle denna reservation vara tillåten bör en maximal procentsats som ej 
får överskridas angetts. Slutligen är möjligheten att kunna kontakta en person för ytterligare 
frågor utöver förfrågningsunderlaget och genom annons i OfficeJ snedvridande för 
konkurrensen samt att det ej är att anse som affärsmässigt.187   
 
Kommunen bestred bifall till sökandens yrkanden. Angående påståendet om jäv framgick det 
tydligt av förfrågningsunderlaget att det var kommunen som var upphandlande enhet. VL har 
endast hjälpt till vid utformandet av upphandlingen. Kommunen har behandlat VLT och alla 
andra tänkbara anbudsgivare utan vidkommande hänsyn. Anbudsförutsättningen 
diskriminerade ej någon anbudsgivare då det stod fritt för varje anbudsgivare att välja fordon 
och företagsform. I förfrågningsunderlaget framgick klart och tydligt förutsättningarna för 
lämnande av anbud och att den upphandlande enheten ej lämnade några garantier gällande 
volymen under avtalsperioden. Att erhålla ytterligare information strider ej mot LOU.188   
 
LR yttrade följande: medverkan av en konsult får ej leda till konkurrensmässiga fördelar 
genom att konsulten får tillgång till information som ingen annan anbudsgivare får del i. I 
målet står det klart att VL ej är intresserade av någon sådan verksamhet som upphandling 
erbjuder. VL har ej heller någon roll i beslutandet av vilket anbud som skall antas. VL och 
VLT bör betraktas som två helt åtskilda företag. Det kan dock föreligga en risk att VLT får 
tillgång till obehörig information då VLT och VL har samma ledning och befinner sig i 
samma lokaler. Dock är ej risken så stor att det kan anses att det strider mot LOU. LR finner 
att kravet på att anbudsgivaren skall tillhandahålla taxiservice är att gå vid sidan om den 
aktuella tjänsten. Därmed måste förfarandet strida mot LOU. Den reservation som kommunen 
gjort gällande upphandlingens volym på grund av att den kan komma att ändras på grund av 
lagändringar och/eller kommunala beslut får anses vara skälig. Anbudsgivaren har även själv 
möjlighet att sätta maximala gränser för vad den anser kunna hantera. Kommunen agerande är 
således att betrakta som affärsmässig. Gällande upplysningar vid sidan om 
förfrågningsunderlaget så skall kommunen för att minimera risken vidarebefordra sådana 
upplysningar och att det skall anges i förfrågningsunderlaget. LR finner vid en samlad 
bedömning att upphandling skall göras om och vissa rättelser skall vidtas. 
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Anbudsförutsättningen skall tas bort, uppgifter om att kommunen skall vidarebefordra alla 
tillkomna frågor och svar skall kompletteras.189 
 
Kommunen överklagade och anförde att upphandlingen ej skall behövas göra om med de 
rättelser som förordnats. Det måste vara den upphandlande enheten som bestämmer vad som 
skall upphandlas. Det finns ej något stöd i LOU som säger att en upphandlande enhet måste 
upplysa i förfrågningsunderlaget om hur man ämnar låta anbudsgivarna ta del av ytterligare 
upplysningar. LOU uppställer ej heller något stöd för att upplysningen måste vara skriftlig. 
Att all ny information skall sändas ut till alla inblandade ansågs vara en sådan grundläggande 
princip att den ej behövde upplysas om.190 
 
Bolagen bestred bifall till överklagandet. Kriteriet på allmän taxiservice var klart 
diskriminerande mot företag som ej har för avsikt att tillhandahålla allmän taxiservice. 
Bolagen led klart mycket större skada än kommunen.191  
 
KR gjorde samma bedömning som LR och avslog därmed överklagandet.192 
 
Kommunen fullföljde sin talan i RegR. RegR yttrade följande: en grundläggande förutsättning 
för att det skall få ställas ett sådant krav är att regeln om affärsmässighet iakttas. Detta innebär 
att kravet så långt som möjligt skall preciseras och förtydligas vad gäller de ekonomiska 
åtaganden som krävs för att ett anbud skall antas. Det framgår dock ej av 
förfrågningsunderlaget att kravet måste uppfyllas för att ett anbud skall komma att antas. I 
underlaget uttrycks det att upprättande av normal taxiservice ”kan” komma att vara en 
avgörande faktor. Det framgår ej vad som menas med normal taxiservice. RegR finner att 
kommunen haft rätt att ställa ett sådant krav men att kommunen ej varit tillräckligt utförlig 
gällande det krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Förfarandet strider därmed mot LOU 
och kravet på affärsmässighet. RegR finner att det ej finns skäl att tvivla på kommunens ord 
gällande att all ny information skulle vidarebefordras till alla inblandade. Det var enligt 
kommunen en allt för grundläggande princip för att tas upp i förfrågningsunderlaget. RegR 
bedömer att upphandlingen måste göras om och att kravet på allmän taxiservice borttas eller 
förtydligas. RegR ändrar således KR och LR då rättelse bara skall ske enlighet med vad som 
sagts.193  
 

5.2 RÅ 1999 ref 12 
Sydvatten AB annonserade om en upphandling av elektrisk kraft. Det fanns ett krav på att 50 
% av den totala försäljningen skulle produceras i egna kraftverk. Leverantören skall ha en 
elkvalitetsombudsman och balansansvar.194  
 
Lunds Energi AB [Lunds] yrkade att upphandlingen skulle avbrytas samt att den skulle göras 
om. Villkoret att 50 % av totalförsäljningen skulle produceras i egna kraftverk var oskälig och 
begränsade konkurrensen.195  
 

                                                
189 RÅ 1996 ref. 100, s. 2 ff. 
190 RÅ 1996 ref. 100, s. 5. 
191 RÅ 1996 ref. 100, s. 6. 
192 Ibid. 
193 RÅ 1996 ref. 100, s. 8 f. 
194 RÅ 1999 ref. 12, s. 1. 
195 Ibid. 
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Sydvatten AB anförde att anbudshandlingarna skulle vara inne den 8 augusti år 1997. Vid den 
tidpunkten hade inget anbud inkommit från Lunds. Lunds deltog därmed ej i upphandlingen 
och Sydvatten AB ansåg ej att det fanns anledning att kommentera Lunds påstående. 
Sydvatten AB yrkade att LR skall avslå Lunds begäran. Lunds anförde vidare att rätten att 
överklaga enligt LOU 7 kap. 1 § inskränkte sig ej till dem som lämnat anbud. På grund av det 
påtalade kriteriet har Lunds uteslutits från upphandlingen och därav har inget anbud 
lämnats.196  
 
LR avslog Lunds yrkande om inhibition. KR avslog sedan önskan om överklagande.197   
LR fastslog att Lunds var att konstatera som leverantör enligt LOU 1 kap. 4 §. Därmed har 
Lunds rätt att överklaga. Det strider ej mot LOU 1 kap. 4 § att ställa vissa krav på 
leverantören gällande vara och leveranskapacitet. Alltjämt får ej kraven vara oskäliga utan 
måste stå i proportion till upphandlingen. Sydvatten AB har ålagt ett stort ansvar då Sydvatten 
AB är att anse som ett krigsviktigt-företag198, ett K-företag. Dricksvattensförsörjningen är en 
viktig del av försörjningen och därmed måste elkraft produktionen gå att säkerställa. LR 
avslår därmed framställningen.199  
 
Lunds överklagade. Den aktuella begränsningen har ingen grund, den garanterar ej till en 
bättre och säkrare produkt. Leveranssäkerheten avgjörs ej av om leverantören producerar 50 
% av elkraften i egna kraftverk. Sydvatten AB ansåg att överklagan skulle avslås. Syftet med 
krav på 50 % egenproduktion var att säkerställa elleveranserna. Då Sydvatten AB är beroende 
av att dricksvattenförsörjningen ej störs så är det viktigt att leveranserna kan säkerställas. 
Kravet är rimligt och strider ej med LOU 1 kap. 4 §.200  
 
KR går på LR:s linje och slår fast att kravet på 50 % egenproduktion av el är att anse som 
rimligt. Därmed kan ej överklagandet bifallas, KR avslår således överklagan.201 
 
Skiljaktig anförde att denne ansåg att kravet på 50 % egenproduktion av el är orimligt. Ett 
stort antal leverantörer uteslöts på grund av detta krav. Elproduktionen borde rimligen kunna 
säkerställas på något annat sätt än krav på 50 % egenproduktion av el. Således skall 
överklagandet bifallas.202 
 
Prövningstillstånd till RegR meddelades. Frågan är den om det är förenligt med LOU 1 kap. 4 
§ att ställa ett krav i förfrågningsunderlaget som utesluter ett stort antal tänkbara leverantörer. 
Sydvatten AB strävar efter en säkerhet som är beroende av det ledningsnät som bolaget är 
anslutet till. Därmed är ej det avgörande, gällande säkerheten, om leverantören producerar 
egen elektrisk kraft eller köper in elektrisk kraft från andra producenter på elbörsen. RegR 
finner därmed att kravet begränsar konkurrens möjligheterna och strider därmed mot kravet 
på affärsmässighet, LOU 1 kap. 4 §. RegR ändrar KR:s dom och meddelar att upphandlingen 
skall göras om.203   

                                                
196 RÅ 1999 ref. 12, s. 1. 
197 RÅ 1999 ref. 12, s. 2. 
198 http://www.lfv.se/templates/LFV_InfoSida_70_30____42085.aspx 
199 RÅ 1999 ref. 12, s. 3 f. 
200 RÅ 1999 ref. 12, s. 4 f. 
201 RÅ 1999 ref. 12, s. 5. 
202 Ibid. 
203 RÅ 1999 ref. 12, s. 6 f. 
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6 Analys 
 
Syftet med denna uppsats har varit att utreda och förtydliga vad en upphandlande enhet skall 
tänka på vid utformandet av ett förfrågningsunderlag. Ett tydligt och precist 
förfrågningsunderlag bör underlätta för en intresserad anbudsgivare att lämna ett korrekt 
anbud som kan bli aktuellt för ett uppdrag. De skall-krav som kan uppställas i ett 
förfrågningsunderlag skall uppfattas som obligatoriska krav som skall vara uppfyllda. Frågan 
har varit om det verkligen är så att anbud som ej uppfyller skall-kraven förkastas i praktiken. 
LOU skall ses i samband med de gemenskapsrättsliga principerna. En fråga som dyker upp i 
sambandet är hur pass tungt de gemenskapsrättsliga principerna väger i förhållande till de 
uppställda skall-kraven.  
 
Det framgår ej av varken LOU eller EG-direktiven vad den upphandlande enheten får och ej 
får upphandla. Av detta framgår att den upphandlande enheten själv får välja vad den vill ha 
upphandlat. Det finns en mängd regler och direktiv som ej får åsidosättas. Det är väldigt 
viktigt att förfrågningsunderlaget utformas med stor noggrannhet. Förklaringen är att 
underlaget skall utgöra en grund vid leverantörernas prissättning. I praxis har frågan tagits 
upp gällande hur precist ett förfrågningsunderlag måste vara. En upphandlande enhet har i sitt 
förfrågningsunderlag reserverat för en ändring gällande anbudets volym. RegR finner att 
reservationen är att anse som skälig på grund av att kommunala beslut och/eller lagändringar 
kan komma att påverka upphandlingens volym. Detta kan anses som motstridigt då en av de 
gemenskapsrättsliga principerna fastställer att förfrågningsunderlaget skall vara transparent. 
Med det förstås att förfrågningsunderlaget skall vara öppet och förutsebart. Med öppet menas 
att all information skall finnas med i förfrågningsunderlaget från första början. Anbudsgivaren 
skall ej behöva kontakta den upphandlande enheten för att få den nödvändiga information som 
behövs för att kunna lämna anbud.     
 
En upphandling får ej innehålla för precisa hänvisningar gällande kvalité, material och 
miljökrav. Det är således ej tillåtet att beskriva den aktuella produkten i upphandlingen på ett 
sådant sätt att bara en speciell produkt kan bli aktuell. I vissa speciella fall är det tillåtet att 
hänvisa till ett visst fabrikat eller varumärke. Dock måste hänvisningen göras så att även 
likvärdiga produkter faller inom ramen för de krav som uppställs i upphandlingen. Alla anbud 
skall behandlas likvärdigt och utvärderas efter de krav som uppställts i 
förfrågningsunderlaget. Den information som skall komma anbudsgivarna tillhands skall 
skickas ut till alla berörda vid samma tidpunkt. Viktigt att komma ihåg är att om det görs 
några ändringar i förfrågningsunderlaget så måste alla anbudsgivare meddelas. Anbudsgivare 
som ej lämnat anbud får ej heller glömmas bort då ändringen kan innebära att anbudsgivning 
blir möjlig för de anbudsgivare som tidigare avstått. Enligt LR i RÅ 1996 ref. 12 fastslogs det 
att även sådana leverantörer som ej lämnat anbud är att anses som leverantörer enligt LOU 1 
kap. 4 §. Att leverantörer som ej lämnat anbud skall underrättas om ändringar framkommer 
även av lika-behandlingsprincipen. I mål C243/89 hade en upphandlande enhet förhandlat 
med en anbudsgivare. Detta medförde att det slutgiltiga kontraktet innehöll förändringar i 
anbudsvillkoren. Vilket i sin tur innebar fördelar för anbudsgivaren ifråga. Kravet på lika 
behandling innebär att en objektiv jämförelse skall göras mellan anbudsgivarna. För att en 
upphandlande enhet skall kunna behandla alla anbudsgivare lika så förutsätter detta att alla 
anbud är förenliga med kontraktsbestämmelserna. Förhandlingar som sker med en 
anbudsgivare vars anbud ej uppfyller de krav som uppställts i förfrågningsunderlaget är 
således förbjudna. Den möjlighet som finns att undgå uppställda krav är när det uttryckligen 
framgår i förfrågningsunderlaget att undantag kan göras. Den upphandlande enheten har en 
skyldighet att behandla alla sina leverantörer på ett likvärdigt sätt.   
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I kravspecifikationen specificeras vad den upphandlande enheten vill ha upphandlat. Det är 
viktigt att det framgår tydligt vilken funktion och prestanda produkten som upphandlas skall 
ha. I RÅ 1996 ref. 100 uppställde den upphandlande enheten som krav att anbudsgivaren 
skulle tillhandahålla allmän taxiservice gällande en upphandling av färdtjänsttransporter. 
Sökanden ansåg ej att denna tjänst var av väsentlig karaktär och tjänsten krävdes ej för att 
uppfylla uppdraget. Följden blev enligt sökanden att flera anbudsgivare diskriminerades på 
grund av detta krav. Det klargörs ej vad som innefattas i begreppet allmän taxiservice. Den 
upphandlande enheten menade att det krav som uppställts ej måste uppfyllas. I 
förfrågningsunderlaget stod det nämligen att kravet ”kan” komma att vara en avgörande 
faktor. RegR finner att den upphandlande enheten haft rätt att ställa ett sådant krav. Men 
förfrågningsunderlaget har ej varit tillräckligt tydligt och därmed så strider 
förfrågningsunderlaget mot LOU 1 kap. 4 § och kravet på affärsmässighet.        
 
Huvudregeln återfinns i LOU 1 kap. 4 §. I denna paragraf återfinns de grundläggande 
principer som skall genomsyra all offentlig upphandling. För att en upphandling skall anses 
som affärsmässig måste den upphandlande enheten iaktta objektivitet. En upphandling får ej 
heller på något sett snedvrida konkurrensen. Icke-diskriminering är en annan princip som 
utgör grundstommen inom EG. Reglerna har utformats för att på så sätt försvåra möjligheten 
att på något sätt kunna gynna eller missgynna en leverantör och därmed snedvrida 
konkurrensen. Det är förbjudet att diskriminera en leverantör på grund av dennes nationalitet. 
Av detta följer att en upphandlande enhet ej får uppställa sådana krav som enbart kan 
uppfyllas av svenska leverantörer. Sakliga krav får uppställas. Dock kan sakliga krav 
uppfattas som diskriminerande. Med andra ord är det ej diskriminering om en leverantör 
utesluts av sakliga skäl.  
 
En fråga som dykt upp i rättspraxis är om det är förenligt med LOU 1 kap. 4 § att det uppställs 
ett sådant krav som utesluter ett stort antal tänkbara leverantörer. Det rörde sig om ett krav på 
att leverantörer skulle producera egen elkraft och produktionen skulle stå för 50 % av den 
totala leveransen av elkraft. RegR ansåg att det ej var ett nödvändigt krav och därmed 
begränsar kravet konkurrensen. Följden blev att det även stred mot kravet på affärsmässighet. 
Därmed ändrades både LR:s och KR:s dom där man ansåg att det var ett rimligt krav. 
Proportionalitetsprincipen finns till för just detta ändamål. Alla krav som uppställs skall ha ett 
rimligt samband med det som upphandlas. Följaktligen får ej onödigt stora eller orealistiska 
krav ställas.  
 
I förfrågningsunderlaget skall det framgå vilken grund den upphandlande enheten skall göra 
sin utvärdering på. Skall den anbudsgivare som lämnat det lägsta priset eller det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet antas. Således kan ej den upphandlande enheten anta en 
anbudsgivare på någon annan grund än den som anges i förfrågningsunderlaget. Det är väldigt 
viktigt att den upphandlande enheten antar det anbud som man är skyldig att anta. I RÅ 2002 
ref. 50 anförde den sökande att förfrågningsunderlaget ej varit tillräckligt tydligt. Det 
framgick ej vilka ekonomiska åtaganden som krävdes för att ett anbud skulle antas. Den 
sökanden utgick ifrån att kravuppfyllelsen var viktigare än priset. Följaktligen blev priset 
högre på grund av detta. Den upphandlande enheten menade att det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet skulle antas med beaktande av samtliga affärsmässiga omständigheter. 
Både LR och KR ansåg att förfrågningsunderlaget var alldeles för godtyckligt utformat. Det 
går ej att uttyda vilka ekonomiska antaganden som krävs för att ett anbud skall antas. KR 
skriver att det är väldigt viktigt att principerna om transparens och förutsebarhet efterföljs. 
RegR anför att då det förkommer förändringar i det ekonomiska livet så bör även 
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förfrågningsunderlag som ej är optimalt utformade godtas. Dock får ej de principer som LOU 
och de gemenskapsrättsliga principerna bygger på överskridas. Det påpekas att det finns vissa 
brister i förfrågningsunderlaget men att de ej är så pass allvarliga att kravet på affärsmässighet 
åsidosätts. Därmed ändrade RegR LR:s och KR:s fällande domar.   
 
Det kan som sagts tidigare vara svårt för en upphandlande enhet att upprätthålla den 
konkurrens som är nödvändig enligt LOU. En leverantör får ej favoriseras framför någon 
annan. Den upphandlande enheten får begära in vissa uppgifter av anbudsgivarna för att på så 
sätt förvissa sig om att konkurrensen ej snedvrids genom att anta oseriösa leverantörer. Vilka 
krav som skall ställas finns det inga specifika regler om utan det är upp till den upphandlande 
enheten att utforma dessa. Lämnar leverantören felaktiga uppgifter eller uteblir med 
information får leverantören uteslutas från upphandlingen. Det finns dock vissa uppgifter som 
den upphandlande enheten skall inhämta. Enklast är att i förfrågningsunderlaget ange att 
anbudsgivarna skall bifoga registreringsbevis och F-skattesedel samt en enklare 
kreditupplysning. Det är viktigt att den upphandlande enheten har klart för sig vilka krav den 
får ställa på leverantören och vilka krav den måste ställa. En länsarbetsnämnd har vid en 
offentlig upphandling begärt att anbudsgivarna skall lämna en kostnadsspecifikation. Kravet 
är att anse som konkurrensbegränsade. Konkurrensverket uttalade att det är vanligt att 
leverantörer väljer att ej lägga anbud där sådana krav är uppställda. Följden av detta blir 
minskad konkurrens och högre inköpspriser. RegR yttrade i det aktuella fallet att LOU ej 
förskriver något om huruvida en kostnadsspecifikation får finnas med i 
förfrågningsunderlaget eller ej. Dock får det aktuella kravet anses som 
konkurrensbegränsande. I doktrin föreskrivs att en enklare kreditupplysning får begäras. Dock 
ej inget om en specificerad kostnadsspecifikation som kan liknas med att affärshemligheter 
skulle lämnas ut. RegR slog fast att det ej är förenligt med LOU att begära in en sådan 
kostnadsspecifikation.    
 
I förfrågningsunderlaget kan den upphandlande enhet välja att utforma sina krav som skall- 
och bör-krav. Skall-kraven skall vara uppfyllda, de är så kallade obligatoriska krav. Det är 
viktigt att den upphandlande enheten har detta i åtanke då skall-krav utformas. Det finns även 
en möjlighet för den upphandlande enheten att ange en viss nivå på kriterierna och sedan 
avstå från ytterligare utvärdering. Exempel på detta har visats tidigare i uppsatsen. Uppfyller 
anbudsgivaren även de uppställda bör-kraven skall detta ge mervärde. Således går det alldeles 
utmärkt att uppställa både skall- och bör-krav i samma förfrågningsunderlag. Görs 
förhandlingar eller antas ett anbud som ej uppfyller de uppställda skall-kraven är detta ett 
brott mot likabehandlingsprincipen. Följden blir även att leverantörer som valt att avstå från 
att lämna anbud på grund av skall-kraven utesluts om de uppställda skall-kraven frångås. I KR 
mål nr. 2600-07 hade en kommun gått ifrån uppställda skall-krav och därmed brutit mot 
principen om likabehandlig. KR beslöt att den aktuella upphandlingen skulle göras om. Det är 
således viktigt att den upphandlande enheten är på det klara med dessa förutsättningar när 
förfrågningsunderlaget utformas. De skall-krav som uppställs måste därför vara så tydligt 
utformade att anbudsgivarna klart och tydligt förstår vad det är den upphandlande enheten 
efterfrågar. Ordet ”skall” framför ett krav i ett förfrågningsunderlag innebär således att kravet 
är obligatoriskt.    
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7 Slutsats 
 
LOU 1 kap.4 § är en viktig paragraf då all upphandling skall genomsyras av bestämmelserna 
som tas upp i paragrafen. Dock är den ej särskilt utförligt skriven, det vill säga det innefattas 
mycket i de benämningar som tas upp. Det kan vara svårt för en upphandlande enhet som ej 
innehar någon djupare kunskap på området att ha klart för sig vad de olika begreppen i 
realiteten innebär. En tämligen djup kunskap krävs för att kunna undvika att ej upprätta en 
upphandling som strider mot kraven i LOU 1 kap. 4 §. Därav kan det vara förståligt att 
misstag görs och det som skulle kunna vara önskvärt är att fler rättsfall tas upp i RegR för att 
ytterligare utröna riktlinjer för hur en upphandlande enhet skall gå tillväga vid upprättandet av 
ett förfrågningsunderlag. 
 
Utifrån den doktrin och de rättsfall som jag läst framgår det tydligt i doktrinen att uppställda 
skall-krav i ett förfrågningsunderlag skall uppfyllas. I de fall som skall-kraven ej är uppfyllda 
skall anbudet förkastas. Förutom de skall-krav som kan finnas i ett förfrågningsunderlag så 
finns det ett antal principer som skall efterföljas. Dessa principer skall genomsyra hela 
förfrågningsunderlaget. Antar den upphandlande enheten ett anbud som ej uppfyller de 
uppställda skall-kraven har den upphandlande enheten även brutit mot principen om 
likabehandling. Följaktligen är det så att antas ett anbud som ej uppfyllt skall-kraven bryter 
det både mot LOU 1 kap. 4 § och principen om likabehandling. Därav får ej anbud som 
innehåller ouppfyllda skall-krav antas då det finns dubbla skydd som visar på att det ej är 
tillåtet.     
 
Jag anser att det borde utformas ett antal mallar som hjälpmedel gällande hur ett 
förfrågningsunderlag kan se ut. Därmed framgår det också för den upphandlande enheten hur 
ett tydligt utformat förfrågningsunderlag kan se ut. Det lär finnas många olika uppfattningar 
och åsikter om vad som är tydligt eller ej. Återigen är detta något som den upphandlande 
enheten måste se upp med. Det är förmodligen vanligt att den upphandlande enheten anser att 
det framgår tydligt vad det är som skall upphandlas och vilka krav som är uppställda och hur 
dessa krav skall uppfyllas. Den upphandlande enheten måste tänka i två steg när 
förfrågningsunderlaget utformas. Dels vilka krav som skall finnas med, dels om dessa krav 
går att utvärdera. Ställs orealistiska krav bryter den upphandlande enheten mot 
proportionalitetsprincipen. Det är två helt skilda saker att se förfrågningsunderlaget från den 
upphandlande enhetens sida och anbudsgivarens. Därav borde den upphandlande enheten 
innan den skickar ut förfrågningsunderlaget ”ta på sig anbudsgivarnas glasögon”, det vill säga 
kritiskt granska, för att på så sätt kunna upptäcka eventuella otydligheter som kan leda fram 
till problem.  
 
En upphandlande enhet får ej beskriva en vara så att det bara kan komma att handla om ett 
specifikt fabrikat eller varumärke utan tillägget ”eller likvärdig”. Jag kan dock ej låta bli att 
undra om det ej innebär en svårighet för en upphandlande enhet att vara objektiv i ett sådant 
skede. I dessa speciella fall när den upphandlande enheten valt att hänvisa till ett visst fabrikat 
alternativt varumärke måste det te sig lockande att välja den leverantör som inkommer med 
det anbud som har just det fabrikatet eller varumärket som efterfrågas i första hand. 
 
Det har gått som en röd linje genom hela arbetet att visa på hur viktigt det är att ett 
förfrågningsunderlag utformas ordentligt och att de krav som uppställs är noga genomtänkta. 
Att göra ändringar eller förtydligande kan innebära att någon anbudsgivare riskerar att 
glömmas bort. Följden av detta kan bli att den upphandlande enheten tvingas göra om 
upphandlingen och ett eventuellt skadeståndskrav kan även komma ifråga. 
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Slutligen anser jag att det ej kan vara enkelt att utforma ett förfrågningsunderlag korrekt. Det 
finns många regler att ta hänsyn till. Det krävs även mycket kunskap inom området för att 
undvika de fallgropar som finns. Den känsla jag fått när jag läst rättsfallen är att många av 
dessa rättsfall ej hade behövt komma till rätten om de som uppställt förfrågningsunderlagen 
haft kunskap gällande vilka regler och principer som det skall tas hänsyn till. Vidare anser jag 
att LOU 1 kap. 4 § är en alldeles för vid paragraf som borde utvidgas och förtydligas. Det har 
även framgått att de gemenskapsrättsliga principerna är viktiga i sammanhanget. Därav borde 
det på något sätt inhysas i lagen att dessa gemenskapsrättsliga principer är av tung vikt.      
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