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Sammanfattning

Offentlig upphandling är av allt växande betydelse. Från och med 1 januari 2008 har en ny lag 
om offentlig upphandling trätt ikraft. Denna har en systerlag som reglerar upphandling inom 
försörjningssektorn. Den klassiska sektorn omfattar offentliga upphandlingar som upphand-
lande myndigheter gör gällande varor, tjänster och byggnadsentreprenader.

Efter att en upphandlande myndighet har prövat anbuden ska de upplysa alla anbudssökande 
och anbudsgivare om utgången. Detta sker genom ett tilldelningsbeslut, i vilket skälen för 
tilldelning står att finna. Ett tilldelningsbeslut är en accept av ett anbud, vilket genom de 
allmänna reglerna i avtalsrätten leder till ett civilrättsligt bindande avtal. Detta kan innebära 
ett problem då denna avtalsbundenhet uppkommer innan en upphandling är avslutad enligt 
LOU. I den händelse att en domstol vid en överprövning skulle finna att upphandling måste 
göras om eller rättas blir detta ett problem då den upphandlande enheten har ett avtal som de 
inte längre får bibehålla. Denna problematik kan undvikas genom att den upphandlande 
myndigheten redan i förfrågningsunderlaget anger att avtal sluts genom ett upphandlings-
kontrakt. På det viset uppkommer även det civilrättsliga avtalsslutet vid samma tidpunkt som 
den offentligrättsliga.

Dock kvarstår en viss problematik kring att upphandlande myndighet ändock ingår ett avtal 
med en leverantör när det fortfarande finns överprövningsmöjligheter kvar, dvs. innan 
upphandlingen är avslutad. Efter Alcatel-målet har Sverige ändrat lagen om offentlig 
upphandling, LOU, och det går nu att överpröva ett tilldelningsbeslut även efter det att ett 
upphandlingskontrakt är ingåtts. Det har inför lagändringen förts en diskussion om huruvida 
det skall vara uttryckligen förbjudet att ingå avtal innan överprövningstiden har löpt ut, och att 
avtal som då är i strid med LOU skall vara ogiltiga. Lagstiftaren valde dock att enbart ändra 
lagen genom att låta överprövningsrätten kvarstå en period även efter tilldelningsbeslutet och 
eventuellt avtalsslutande. Denna ordning har föranlett vissa problem då en civilrättslig 
bundenhet kan uppkomma även om upphandlingen inte är avslutad enligt LOU. Två mål som 
har avgjorts i kammarrätten har fastslagits att tilldelningsbeslutet är en accept som ger ett 
giltigt avtal. Det ena av dessa domar gick upp till Regeringsrätten, som i huvudsak delade 
kammarrättens bedömning, men dessvärre inte fördjupade sig i den diskussion som vore mest 
relevant för denna uppsats frågeställning. Svea hovrätt har även de i ett skadeståndsmål funnit 
att tilldelningsbeslutet skapade ett bindande avtal.

Författaren anser att det vore önskvärt att lagstiftaren i lag fastslår att en upphandling avslutas 
med ett upphandlingskontrakt som får ingås först efter att minst 10 dagar förlöpt sedan 
tilldelningsbeslut delgavs anbudsgivarna. Vid en eventuell prövning i högsta instans vore det 
eftersträvansvärt att tilldelningsbeslutet, och andra fall av eventuellt för tidiga avtalsslut
såsom kontraktsingående utan beaktande av tidsperioden, att det fastslogs under vilka 
omständigheter en civilrättslig bundenhet kan eller inte kan uppstå.
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1. Inledning
Offentlig upphandling är idag av stor betydelse och det lär även förbli på det viset inom
överskådlig framtid. I Sverige regleras idag offentlig upphandling genom LOU, som till stor 
del har sin grund i EG-rätten. När ett upphandlingskontrakt ingås uppstår det en civilrättslig 
bundenhet som brukligt i avtalsrätten. Dock kan det uppstå vissa problem med just denna 
civilrättsliga bundenhet. Ett tilldelningsbeslut är ett meddelande om att ett anbud har 
accepteras. Innebär detta att det redan vid tilldelningsbeslutet finns det ett giltigt avtal?

Om en upphandling avslutas i förtid eller att en domstol efter avtalets ingående beslutar om att 
upphandlingen skall göras om, kan en upphandlande myndighet stå med ett avtal som nu 
måste brytas. Hur detta har sin utformning i dagens rättsordning samt hur detta kan hanteras 
kommer att utredas.

1.1 Syfte
Det övergripande syftet är att se på problematiken kring avtal som ingås innan upphandlingen 
är avslutad. För det första ska arbetet utreda och klargöra om LOU:s tilldelningsbeslut kan 
anses som ett civilrättslig bindande avtal samt hur denna problematik kan hanteras. Uppsatsen 
kommer även att behandla de problem som kan uppkomma när ett upphandlingsavtal ingås 
innan upphandlingen är korrekt avslutad enligt LOU.

1.2 Frågeställningar
Kan LOU:s tilldelningsbeslut skapa ett civilrättslig bindande avtal? 

Hur påverkas den civilrättsliga avtalsaspekten om upphandlingen enligt LOU ännu ej är 
avslutad? 

Vilka sätt finns att undvika denna problematik?

1.3 Avgränsningar
Uppsatsen är avgränsad till att enbart behandla upphandling i den s.k. klassiska sektorn, det 
innebär att Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster ej kommer nyttjas på djupet. I den mån försörjningssektor behandlas görs det för 
att bättre kunna belysa skillnader och andra saker av betydelse. Då det är av betydelse att ha 
klart för sig vilken distinktion det råder mellan dessa två områden kommer detta att beröras
mer grundligt. Under tröskelvärden kommer inte att behandlas i mer än i den mån det krävs 
för att åskådliggöra hur en upphandling går till och för att visa att det påverkar hur LOU 
tillämpas.

1.4 Metod
Detta arbete utarbetas med juridisk metod. Det innebär att källor som lag och förarbeten 
används primärt. Till detta kommer praxis att användas samt litteratur. Svensk lag används 
som utgångspunkt och är den mest framstående rättskällan. För att denna skall kunna tolkas 
på ett tillbörligt sätt är lagens förarbeten av högsta intresse, för i dessa finner vi lagstiftaren 
olika ställningstaganden och diskussioner som hjälper till att tolka lagen. Genom praxis får vi 
den mest aktuella tolkning av lagen, och i den mån det finns prejudicerade domar är dessa 
mycket viktiga. Även Nämnden för offentlig upphandling, NOU, och Konkurrensverkets
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rapporter och skrifter nyttjas till viss del. Den tillämpade metoden är med andra ord inte en 
strikt traditionell juridisk metod utan antar en mer rättsvetenskaplig tillvägagångssätt för att 
bättre kunna belysa denna problematik.

Ett centralt ställningstagande som måste tas är relevansen hos de olika förarbeten som 
kommer nyttjas, och framför allt, deras auktoritativa ställning i rättsystemet. Då denna 
lagstiftning har sin grund i EG-rätten, och då främst olika direktiv har den svenska lagstiftaren 
begränsat handlingsutrymme. Det är direktivet som skall genomföras, och inte eventuella
avvikande nationella åsikter. Förarbetena spelar fortsatt stor roll i en svensk 
lagtolkningsmetod men bör enligt det ovan sagda lyftas ett varnande finger för att förarbeten 
inte fyller samma dominerande roll som tidigare. Värt att diskutera kan även vara att om 
problem skulle uppkomma om den svenska hanteringen om offentlig upphandling lär detta ha 
sin grund i antigen den svenska tolkningen och implementeringen av direktiven, eller av 
annan medlemsstats tolkning och uppfattning av direktiven. Detta innebär följaktligen att EG-
domstolen lär spela en central roll, som bl.a. Alcatel-målet visade. I den mån det blir relevant 
kommer direktivet behandlas direkt, men i huvudsak kommer propositionen ha en central roll 
då det denna beskriver Sveriges tolkning av denna, som också sedermera är gällande svensk 
rätt.

I den mån förarbeten återges har jag uppdaterat lagrum hänvisningar till dagens gällande i den 
mån det har varit relevant.

1.5    Uppsatsens disposition

Denna uppsats kommer att i det andra kapitlet redogöra för en del av bakgrunden till lagen
och sedan förklara nyckelbegrepp som offentlig upphandling, upphandling, upphandlande 
myndig m.m. Därefter kommer de viktigaste rättsprinciper att förklaras och vad tröskelvärde 
är.

I tredje kapitlet kommer upphandlingsprocessen på ett schematiskt sätt att redogöras, med sin 
början i valet av upphandlingsform för att sedan steg för steg redogöras till slutet i form av 
tilldelningsbeslutet och överprövningsmöjligheterna.

Avtalsrätt och hur denna fungerar i upphandlingssystemet kommer att redovisas i det fjärde 
kapitlet. Där kommer också det diskuteras om lagstiftarens val och de problemen som 
uppstådd med Alcatel-målet. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en genomgång av hur 
oavsiktlig avtalsslutande genom tilldelningsbeslut kan ske.

I det femte och avslutande kapitlet diskuteras om tilldelningsbeslut ger civilrättsligt bindande 
avtal och hur denna effekt är beroende av andra faktorer såsom lagstiftningsvalet och 
avtalsrätten. Yttermera kommer författaren att avge egna ståndpunkter rörande denna 
diskussion.
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2. Offentlig upphandling och upphandling

Lagen om offentlig upphandling (LOU), trädde ikraft i samband med Sveriges inträde i EU. 
Stora delar av LOU har sitt ursprung i EG-direktiv som gäller för upphandlingar över 
tröskelvärden. EG-domstolen har funnit att de flesta reglerna i direktiven har direkt effekt, och 
därmed kan åberopas av enskilda i svensk domstol, detta kommer att diskuteras i korthet i 
avsnitt 2.3. Ett av LOU:s syften är att förverkliga EG:s inre marknad genom att arbeta emot 
hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster. Av detta följer att LOU även har som mål 
att främja den gränsöverskridande handeln genom att ge rättsligt skydd åt leverantörer som är 
etablerade inom gemenskapen. LOU:s främsta syfte är med m.a.o. att säkerställa att den 
offentliga sektorn gör bra affärer och utnyttjar sitt kapital väl, utan att säkerställa att 
konkurrensen inte snedvrids med offentliga medel. En effekt av att den fria rörligheten 
främjas, och konkurrensen frodas, är att offentlig sektor, företag och konsumenter får ett 
större utbud och bättre priser, kvalitet m.m.1

Först kommer bakgrunden till dagens LOU att redogöras. Sedan kommer begreppet 
upphandling att klargöras och vilka de viktigaste rättsprinciper är som influerar närmast all 
normgivning inom detta område. Kapitlet kommer sedan att avslutas med en genomgång av 
tröskelvärden, ty det en viktig vattendelare för den skiljer mellan vad som är direktivsbundet 
och vad som är mer fritt för nationella församling att bestämma.

2.1 Bakgrund
Två nya lagar om upphandling trädde ikraft 1 januari 2008, LOU, ”Klassiska lagen”2, samt,
”Försörjningslagen”3 som omfattar bl.a. vatten och energi området.4

De nya lagarna har sin grund i EG-direktiv, direktivet om offentlig upphandling (2004/18/EG)
5 och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). 
Dessa två nya lagar ersätter den nu upphävda lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.6

Offentlig upphandling delas in i två sektorer, den klassiska sektorn och försörjningssektorn. 
LOU tillämpas på klassiska sektorn. På försörjningsektorn tillämpas försörjningslagen. Detta 
framgår bl.a. i 1:3 LOU, där klargörs att försörjningslagen skall istället tillämpas på det 
området den lagen är tillämplig på, vilket är något vi snart återkommer till.

Trots att den nya LOU är en helt ny och har en annan utformning än den tidigare LOU är det 
endast ett fåtal nyheter som introduceras. Det nya direktivet syftade främst till att 
sammanställa och förtydliga tidigare rätt, inte att ändra den.7

                                                
1 Konkurrensverket (2007:2), Länsrätters domar om offentlig upphandling, Bromma, 2007 Konkurrensverket.      
  Utredare Per-Arne Sundbom., s. 22f
2 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling
3 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
4 Riksdagen beslutade i enlighet med regeringsproposition, bet. 2001/02:FiU12, rskr. 2001/02:324
5 Direktivet 2004/18/EG är den främsta anledningen för den nya LOU, och prop. 2006/07:128 , Ny lagstiftning 
om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi,  transporter och posttjänster, har sin 
grund i denna. 
6 Prop 2006/07:128, s. 1
7 ibid, s. 1
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2.2 Begreppet upphandling
Definitionen av begreppet offentlig upphandling klarläggs i LOU. Med offentlig upphandling 
menas de åtgärder som upphandlande myndighet vidtar i syfte att tilldela kontrakt, eller 
ramavtal rörande varor, tjänster eller byggentreprenader. 8 Det kan röra sig om köp, hyra eller 
leasing och skall i stort sett omfatta all anförskaffning.9 Med andra ord är LOU ej tillämplig i 
de fall upphandlande myndigheter säljer eller hyr ut varor, tjänster m.m.10

I 2:19 LOU klargörs det att med upphandlande myndigheter menas bl.a. statliga och 
kommunala myndigheter. Även beslutande församlingar i kommuner och landsting och 
offentligt styrda organ omfattas. Definition av offentlig styrda organ finns i 2:12 LOU. Med 
sådana organ menas bl.a. bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser som tillgodoser 
behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär. Dessutom krävs det för dessa organ skall anses vara offentlig styrda 
krävs att de uppfyller minst ett av tre krav:

 Att organet är huvudsakligen finansierade av stat, kommun, landsting eller en 
upphandlande myndighet. 

 Att verksamheten står under kontroll av stat, kommun, landsting eller en 
upphandlande myndighet.

 Att det i styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter 
är utsedda av stat, kommun, landsting eller en upphandlande myndighet.

Den klassiska sektorn och försörjningssektorn nyttjar olika definitioner. Begreppet offentlig 
upphandling används för den klassiska lagen och försörjningslagen använder begreppet 
upphandling, de har dock samma innebörd. Begreppet upphandling inom försörjningssektor 
omfattar mer än bara myndigheter.11

Det är viktigt att hålla isär begreppen upphandlande myndighet och upphandlande enheter. 
Upphandlande myndighet är det begrepp som tillämpas i klassisk sektor och upphandlande 
enhet inom försörjningssektor. Upphandlande enhet innehåller som begrepp fler potentiella 
upphandlare. Då försörjningssektor även omfattar privata subjekt och inte strikt bara 
myndigheter har det ansetts viktigt att särskilja definitionerna åt, såsom direktivet gör. 
Upphandlande enheter kan förutom myndigheter vara privata organisationer som 
tillhandahåller elektricitet.12

I försörjningssektor är det avgörande vilken typ av verksamhet som den upphandlande 
myndigheten, privata som offentliga organisationer som bedriver t.ex. om det rör sig om drift 
eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten ifråga om produktion, 
transporter, dricksvatten, elektricitet m.m. Till upphandlande myndigheter inom 
försörjningssektor räknas även privata verksamheter som bedriver något som omfattas av 
försörjningssektorn, t.ex. privata energibolag. Bestämmelser inom denna sektor är mer 

                                                
8 Se 2:13 LOU
9 Se 2:21 LOU 
  Se även Prop. 2006/07:128 s. 137f
10 Konkurrensverket (2007:2), s. 24
11 Prop. 2006/07:128 s. 144f
   Se även 2:13 LOU och motsvarande i Försörjningslagen 2:23
12 Prop. 2006/07:128 s.144ff
   Se även 2:19 LOU och Försörningslagen 2:20



5

flexibla än vad det är för den klassiska sektorn, t.ex. är förhandlingar tillåtna i större 
utsträckning.13

Klassisk sektor omfattar varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner. Detta 
framgår av 1:2 LOU. En myndighet eller annat organ fastställs vara en upphandlande 
myndighet utifrån syftet med verksamheten. Syftet skall vara att tillgodose behov i det 
allmännas intresse.14

I de fall en upphandlande myndighet bedriver verksamhet inom bägge sektorerna, som t.ex. 
en kommun ska en överviktsprincip tillämpas. Det utslagsgivande huruvida upphandling skall 
göras enligt regler för klassisk sektor eller försörjningssektor avgörs för vilken verksamhet 
som det upphandlande subjektet avses till. I de fall det som upphandlads är avsett till bägge 
verksamheter får överviktsprincipen tillämpas och vid tillämpning av denna är kontraktets 
värde avgörande. Om det till övervikt av det som upphandlas går till klassiskt sektor skall den 
klassiska sektorns regelverk tillämpas.15

2.3 Direkt effekt och EG-rättens företräde

Större delen av LOU har sin bakgrund i EG-direktiv. I normhierarkin är det direktiven som
har företräde framför nationell rätt. En bestämmelse som inte är införlivad, eller strider mot 
nationell rätt kan under vissa förutsättningar vara direkt tillämpliga, om regeln i fråga har s.k. 
direkt effekt. Regler som har direkt effekt kan åberopas av enskilda i nationella domstolar. 
För att en regel ska uppnå direkt effekt krävs det att regeln är klar och tydlig och uttrycker en 
rättighet för den enskilde mot staten eller andra upphandlande myndigheter. Direkt effekt från 
EG-direktiv kan dock enbart vertikal direkt effekt, d.v.s. åberopas av enskilda mot staten, ej 
mellan enskilda.16

2.4 Centrala rättsprinciper
Lagarna om upphandling har sin grund från gemenskapsrätten och detta har medfört att ett 
antal rättsprinciper är centrala. De viktigaste gemenskapsrättsliga principer som skall åtlydas 
vid all offentlig upphandling är likabehandling, icke-diskriminering, transparens, 
proportionalitet samt principen om ömsesidigt erkännande.17 Dessa principer kommer att 
komma till utlopp i många upphandlingsregler, och det är lämpligt att här kort redogöra för 
dem.

 Likabehandling: Leverantörer18 skall behandlas lika utan ovidkommande hänsyn. En 
upphandling får inte gynna eller missgynna leverantörer genom att bl.a. ställa 
diskriminerande krav.19 Alla leverantörer måste t.ex. få den information som är av 
relevans för upphandling vid samma tillfälle.20

                                                
13 Prop. 2006/07:128 s. 138
   Se även Konkurrensverket (2007:2), s. 27f
14 Prop 2006/07:128 s. 137f
15 Ibid,  s. 137f
16 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Ulf, Europarättens grunder, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 77-82
17 Elg, Stefan, Sylvèn, Hans, Allegos lilla gröna del 1 Lagen om offentlig upphandling, Allego, Falun 2007, s. 84
18 Se definition i 2:11 LOU
19 Konkurrensverket (2007:2)  s. 29 
20 Prop. 2006/07:128 s. 132
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 Icke-diskriminering: Upphandlande myndigheter får ej diskriminera leverantör pga. 
deras nationalitet (med detta menas medborgarskap, etablering- eller 
verksamhetsland).21 Detta innebär att den upphandlande myndigheten inte får vid 
utformandet av förfrågningsunderlaget införa krav som enbart att t.ex. det egna landets 
leverantörer känner till eller kan utföra (nära besläktad med likabehandling till 
synes).22

 Transparens: kravet på transparens innebär att upphandlingen skall utmärkas av 
öppenhet och förutsägbarhet. Den upphandlande myndigheten får inte under 
upphandlingens gång t.ex. ändra förutsättningarna för upphandlingen.23 Den 
upphandlande myndigheten skall lämna information om upphandlingen och det 
praktiska tillvägagångssättet vid upphandlingen samt alltså se till att leverantörer kan i 
förväg känna till vad som gäller vid upphandlingen.24

 Proportionalitet: krav som uppställs vid upphandling får inte gå utöver vad som är 
nödvändigt. Dessutom måste kraven vara effektiva, dvs. möjliga att kontrollera och 
ägnade till att det eftersträvande syftet uppnås.25 Kraven skall följaktligen ha ett 
naturligt samband med och stå i proportion till de behov som skall täckas.26

 Ömsesidigt erkännande: EG:s medlemsstater är skyldiga att erkänna och acceptera 
handlingar, t.ex. intyg och certifikat, som har utfärdas av behöriga myndigheter i andra 
medlemsstater.27

Dessa principer gäller i förhållande till alla inblandande i en upphandling, även sådana som 
inte deltar i upphandlingen. Detta innebär att upphandlande myndighet inte får ändra i 
villkoren för upphandlingen under processens gång. Detta innebär att leverantörer som inte 
kunde lämna anbud på de ursprungliga villkoren, men skulle kunna lämna anbud på de nya 
villkoren då skulle stängas ute.28

2.5 Tröskelvärden
Ett centralt begrepp för LOU är tröskelvärden. Direktiven som LOU är baserade på är 
inriktade på offentliga upphandlingar över tröskelvärden. De upphandlande myndigheter skall 
beräkna värdet på varje upphandling för att fastställa tröskelvärdet.29

Tröskelvärden fastslås och justeras i en egen förordning.30 I 3:1 1a och 1b LOU framgår det 
att centrala statliga myndigheter skall tillämpa LOU om tröskelvärden överträds. I 3:1 1st 2p
LOU framgår det även att kommun och landsting omfattas. För varor och tjänster ligger 

                                                
21 Konkurrensverket (2007:2),  s. 29
22 Prop 2006/07:128 s. 132
23 Konkurrensverket (2007:2),  s. 29
24 Prop 2006/07:128 s. 132
25 Konkurrensverket (2007:2), s. 29
26 Prop 2006/07:128 s. 132
27 Konkurrensverket (2007:2), s. 30
28 Ibid, s. 30
29 Elg, s. 86
30 SFS (2008:32) Tillkännagivande av tröskelvärden vid offentlig upphandling
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tröskelvärdet idag kring 1,9 miljoner SEK för kommun och landsting i klassisk sektor. För 
statliga myndigheter ligger tröskelvärdet på 1,2 miljoner SEK.31    

Tröskelvärdet skall normalt beräknas för avtalets hela löptid, detta inkluderar optioner och 
förlängningsklausuler, som skall räknas såsom om de kommer att utnyttjas fullt ut.32 I praxis 
har det fastslagits att om upphandlande myndighet underlåter att säga upp ett gällande avtal
anses detta ändock inte utgöra en del av en upphandling i LOU:s mening. I ett mål hade ett 
landsting ett avtal som förlängdes om inte en uppsägning av avtalet gjordes. Landstinget 
ämnade att inte säga upp avtalet och en leverantör begärde överprövning. RegR avgjorde 
målet och fann att det ej genom ett överprövningsförfarande är möjligt att fatta beslut om ett 
avtal med förlängningsklausul skall sägs upp.33

Beräkning av tröskelvärde sker exklusive relevant mervärdesskatt.34 Upphandling får ej heller 
delas upp och beräkningsmetod inte väljas i syfte att komma under tröskelvärdet.35

Upphandlingar av varor i samma kategori och tjänster som sker flera gånger under samma 
budgetår skall räknas samman vid tröskelvärdesberäkningen.36

Upphandlingar under tröskelvärden regleras i kap 15 LOU.37 Vid upphandlingar som 
understiger tröskelvärdet är reglerna mer flexibla. Bl.a. tillåts direkt upphandling om 
kontraktets värde är lågt eller om det finns synnerliga skäl. Upphandlande myndighet kan 
även göra sin upphandling genom ett förenklat förfarande, då räcker det med annonsering i en 
allmänt tillgänglig elektronisk databas eller genom annat sätt som ändock möjliggör effektiv 
konkurrens.38 Tidsfristerna är i allmänhet även kortare.39 Definitionen på vilka som är 
upphandlande myndigheter är oförändrad och dessa skall självklart beakta de centrala
rättsprinciperna som har redogjorts för under avsnitt 2.4.40

                                                
31 SFS (2008:32)
32 3:3 LOU
33 RÅ 2004 ref 24
Hur rätten till överprövning har ändrats se kap 4.7
34 3:1 sista st. LOU
35 3:10 2st. LOU
Se även Wettermark, Hans, Anbud och upphandling -  Att sälja och köpa i offentlig sektor, Bokförlaget 
Kommunlitteratur AB, Höganäs, 2000, s 48
36 Konkurrensverket, PM 2007-09-28 Dnr 488/2007, Konkurrensverkets strategi och inriktning för 
upphandlingsfrågor
37 Se 1:2 2st LOU samt 15:1 LOU
38 Se 15:3-4 LOU
39 Se 15:9 LOU
40 Se 15:2 LOU
Se även NOU, KORT OM LOU…., 2002 (uppdaterad 2007), s. 6
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3. Upphandlingsprocessen

Den nya LOU har fått en helt ny disposition jämfört med den äldre. LOU inleder med ett 
innehållskapitel som ger en översikt över lagen. Försörjningssektorn hanteras som sagt i en 
egen lag. Nedan kommer upphandlingsprocessen kort redogöras, med sin start om 
upphandlingsförfarandet och vägen till sitt slut i tilldelningsbeslutet med tillhörande 
överprövningsmöjligheter.

3.1 Val av upphandlingsförfarande
Det finns för klassisk sektor primärt tre upphandlingsformer, öppen-, selektiv-, och 
förhandlad upphandling. Detta regleras i 4 kap. LOU.

Öppen upphandling: Alla intresserade leverantörer får lämna anbud. Den upphandlande 
myndigheten uppmanar intresserade att lämna in anbud genom annonsering i Europeiska 
gemenskapernas offentliga tidning, EGT. Beslutet kommer sedan att fattas utan förhandling 
med anbudsgivare.41

Selektiv upphandling: Vissa inbjudna leverantörer får inkomma med anbud. Den 
upphandlande myndigheten annonserar i EGT om att anbudsintresserade får ansöka om att 
inkomma med anbud. Inkomna ansökningar kommer sedan att kvalificeras och väljas ut. 
Därefter erbjuds de utvalda leverantörerna att avge anbud. Beslutet kommer sedan att fattas 
utan förhandling med anbudsgivare.42

Förhandlad upphandling: Tillämpligheten för förhandlad upphandling inom klassisk sektor 
är mycket begränsad. EG-domstolen har uttryckt att upphandlande myndighet måste bevisa att
det var exceptionella omständigheter som motiverar deras förfarande. En upphandlande
myndighet inbjuder ett antal leverantörer för att lämna anbud och kommer att senare ingå i 
förhandlingar med en eller flera av dem.43

3.2 Annonsering
Annonsering är en viktig del i en upphandlingsprocess, ty utan annonsförfarande är det svårt 
för konkurrenter att kunna konkurrera på lika villkor. Annonsen publiceras i EGT. 
Annonsering är närmast obligatorisk såvida inte vissa undantagsregler blir tillämpliga.44

3.3 Tidsfrister
Hur lång tid en leverantör får på sig att inkomma med anbudsansökningar och anbud ska till 
viss del anpassas till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer

                                                
41 Forsberg, Nils, Offentlig upphandling i praktiken, Norstedts Juridik AB, 2006, Stockholm, s. 50
42 ibid, s. 50
43 ibid, s. 50
44 För undantagsreglerna se 4 kap. 5-8 §§. Det handlar i huvudsak om förhandlat förfarande, samt vid tilldelning  
   av kontrakt för forskning m.m.
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förväntas behöva för att utarbeta anbuden.45 LOU fastställer en lägsta gräns för hur korta 
tidsfrister får vara, t.ex. skall det vid öppet förfarande tidsfristen vara minst 52 dagar.46

3.4 Kvalificeringsfasen 
Upphandlingen sker i två moment, för det första skall leverantörer kvalificeras och uteslutning 
av vissa leverantörer kan bli aktuellt. Den nya LOU påbjuder ett krav att utesluta leverantörer 
som begått viss allvarlig brottslighet såsom bestickning, bedrägeri och penningtvätt.47

Leverantörer som är i konkurs, begått brott avseende yrkesutövningen, vägrat lämna eller 
lämnat felaktiga uppgifter vid uteslutningsprövningen m.m får leverantör uteslutas.48

En annan viktig del är kontrollen av leverantörs lämplighet och val av deltagare i 
upphandlingen, den s.k. leverantörskvalificering. Upphandlande myndighet skall kontrollera 
lämpligheten hos de leverantörer som inte har uteslutits.49 En upphandlande myndighet får 
ställa krav på en lägsta nivå för anbudssökandes och anbudsgivares ekonomiska och tekniska 
nivå. Kraven måste ha relevans och vara proportionella. Hur detta bevisas regleras i LOU och 
genomgående är att olika intyg/certifikat skall kunna visas.50 Det får vid leverantörs-
kvalificering inte göras någon relativ bedömning leverantörerna emellan. Leverantörer får 
enbart bedömas huruvida de klarar av att genomföra det aktuella åtagandet.51 Anbud som har 
inkommit för sent kommer förkastas.52

Om ett anbud eller anbudsansökan skulle behövas förtydligas skall detta göras skriftligt samt 
att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.53

3.5 Förfrågningsunderlaget
En av de viktigaste delarna i en offentlig upphandling för den upphandlande myndigheten är 
utformning av förfrågningsunderlaget. Denna kommer att ligga till grund för leverantörers
prissättning och hur de sedermera kommer att utvärderas.54 Det är viktigt att förfrågnings-
underlaget är fullständigt, ty då ökar möjligheterna att jämföra de olika konkurrerande 
anbuden. Om underlagen inte är tillräckligt tydligt kan det leda till missuppfattningar eller 
tolkningsproblem.55 Det skall i förfrågningsunderlaget anges under vilken tid en anbudsgivare 
är bunden av sitt anbud.56

Härvid är det centralt att en upphandlande myndighet väljer en av två bedömningsgrunder. 
Antingen väljer de att välja bedömningsgrunden lägsta pris57 annars väljer de det mest 
ekonomisk fördelaktiga.58 Vid lägsta pris är det tämligen okomplicerat. Det anbud som har 
                                                
45 Se 8:1 LOU
46 Se 8:2 LOU
   Kap 8 LOU hanterar de olika tidsfrister som är aktuella vid olika situationer.
47 Se 10:1 LOU samt prop. 2006/07:128 s. 230-236
48 Se LOU 10:2
49 Se LOU 11:1
50 Se LOU 11:2
51 Konkurrensverket (2007:2), s. 31f
52 Hellgren, Lena, Palm, Ulf, Zackari, Charlotte. Offentlig upphandling –en handbok, Nordstedts Juridik AB 
   1994, supplement 8, december 2000 , s. 11:1
53 Wettermark, s. 54f
54 Forsberg s. 104
55 Hellgren, supplement 10, juni 2002, s 7:1
56 se 9:11 LOU
57 Se 12:1 1p LOU
58 Se 12:1 2p LOU
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lägsta pris vinner. Detta lämnar dock den upphandlande myndigheten inget utrymme till andra 
bedömningar. Vid bedömning av det mest ekonomsikt fördelaktiga skall hänsyn tas till en rad 
olika kriterier som är kopplade till föremålet i kontraktet, som tex. pris, leveranstider, 
miljöegenskaper, driftkostnader, kvalitet m.m.59 Sedan ska det anges hur dessa kriterier
viktas. I den händelse det inte vore möjligt att vikta kriterierna skall dessa anges i fallande 
prioritetsordning.60En upphandlande myndighet får inte ändra vilken bedömningsgrund som 
skall används under upphandlingens gång, och skulle en upphandlande myndighet känna sig 
nödgade att ändra bedömningsgrund får upphandlande myndighet helt sonika avbryta 
upphandlingen och göra om den från början igen.61

Det är viktigt att det i förfrågningsunderlaget framgår vilka krav som är SKALL-krav och 
vilka som är BÖR-krav. Skallkraven är sådana krav som måste ovillkorligen vara uppfyllda 
för att anbuden inte skall förkastas. Börkrav är sådana som är önskvärt att de blir 
tillgodosedda. Kraven ska inte vara orimliga, utan de ska vara genomtänkta och 
proportionella.62

3.6 Tilldelningsbeslutet/kommunikation
Efter att upphandlande myndighet har prövat anbuden och funnit att ett anbud skall accepteras 
kommer den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den vinnande anbudsgivaren. 
Detta tilldelningsbeslut skall kommuniceras skriftligen till anbudssökanden och 
anbudsgivarna och innehålla skälen för beslutet. Vid den händelse att upphandlingen skall 
avbrytas så ska också en underrättelse kommuniceras.63 Ett av syftena för denna 
upplysningsplikt från den upphandlande myndighetens sida är att tilldelningsbeslutet ska ge 
leverantörer en möjlighet att avgöra om deras anbud har blivit korrekt hanterade. Först efter 
denna upplysning har delgivits anbudssökanden och anbudsgivarna börjar en 10 dagars period 
att löpa.64 Det är viktigt att tilldelningsbeslutet innehåller allt väsentligt, ty för allt för 
intetsägande upplysningar kan innebära att upphandlingsenheten inte anses ha fullgjort sin 
upplysningsskyldighet. Det är lämpligt att det redovisas för hur utvärderingen har gått till. Det 
är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att upplysningarna har lämnas, 
och därför är det lämpligt att dessa upplysningar lämnas på ett bevisbart sätt, såsom skriftligt 
eller elektronsikt.65

                                                
59 Se 12:1 2p LOU
   Härvid är det värt att poängtera att 12:1 LOU har närmast tagit in artikel 53 Klassiska direktivet (2004/18/EG)    
   i sin bokstavliga lydelse.
60 Se 12:2 LOU
   Viktning är en av nyheter i nya LOU, tidigare fanns det enbart krav på en prioritetsordning med det mest 
   viktigaste först.
61 Detta följer av rättsprinciper, se kapitel 2.4
62 Hellgren, supplement 10, juni 2002, s. 7:2
63 Se 9:9 LOU
64 Konkurrensverket (2007:2), s. 34
65 ibid, s. 35
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3.7 Överprövning/skadestånd
Den leverantör66 som anser sig ha lidit skada eller kommer lida skada får begära 
överprövning. Det är leverantören som har bevisbördan för att denne har lidit skada. För att 
kunna visa att leverantörer har lidit skada är det lämpligt att i ansökan ange vad som är fel och 
hur detta har inneburit skada för leverantören.67

Om upphandlande myndighet har brutit mot någon av de grundläggande rättsprinciper (som 
diskuteras tidigare) eller någon annan regel i LOU, får den skadelidande då väcka talan i 
förvaltningsdomstol. Om domstolen finner att det har begåtts felaktigheter får den döma att 
upphandling skall rättas, eller görs om. Rätten får även fatta beslut om interimistiska beslut 
om att upphandling inte får avslutas innan något annat har beslutas. Talan måste väckas inom 
10 dagar från att tilldelningsbeslutet kommunicerades. Även i de fall där upphandlande 
myndighet har ingått ett avtal med leverantör får överprövning ske. 68

Skadestånd kan utgå enligt allmänna regler om skadestånd. Talan väcks i allmän domstol 
inom ett år från den tidpunkt överprövning ej längre är möjlig.69 Upphandlande myndighet
skall ersätta uppkommen skada, med detta menas det positiva kontraktsintresset. 

Med det positiva kontraktsintresset avses att den part som har drabbats av ett avtalsbrott skall 
tillerkännas en ekonomisk kompensation. Detta innebär som huvudregel att den skadelidande 
för ett avtalsbrott inte ska lida någon ekonomisk skada p.g.a. sin motparts avtalsbrott.  Vid 
beräkningen av skadeståndet är utgångspunkten att den part som drabbats av ett avtalsbrott 
skall försättas i samma läge som om avtalet hade fullgjorts avtalsenligt. Den skadelidande har 
bevisbördan för skadans storlek. Skadeståndet omfattar förutom utgifter och kostnader, även 
utebliven vinst. Eventuella följdförluster eller indirekta skador som t.ex. produktionsbortfall 
omfattas också av skadeståndet.70

Det negativa kontraktsintresset skadestånd innebär att en drabbad skall försättas i samma 
ekonomiska läge som avtalet inte kommit till stånd. Kostnader som ersätts är bl.a. kostnader 
för resor, sammanträden och materialframställning. Det negativa kontraktsintresset 
aktualiseras inte vid fråga om avtalsbrott. Vid culpa in contrahendo (vårdslöshet i 
avtalsförhandlingar) blir det negativa kontraktsintresset däremot aktuellt.71

Det är därmed vikigt för den upphandlande myndigheten att inte göra några allvarliga fel med 
upphandlingen för det kan leda till att kostnaden för felet kan bli mycket högt p.g.a. det 
positiva kontraktsintresset.72

                                                
66 Leverantörer är ett vidsträckt begrepp, något som speciellt bör uppmärksammas vid överprövningen. Alla som  
 skulle kunna ingå ett upphandlingskontrakt omfattas. Se 2:11 LOU och SOU 2006-28 Nya upphandlingsregler 2
67 Forsberg s. 163f
68 Se 16:1-2 LOU
69 Se 16:5-6 LOU
70 Ramberg, Jan, Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, Sjunde upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm,    
   2007, s. 234ff
71 Ramberg, s. 240f
72 Forsberg s. 171ff
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4. Avtalsslutande inom offentlig upphandling

En av de centrala delarna i offentlig upphandling är också en av de sista leden i en 
upphandling, självaste tilldelningen. Ett tilldelningsbeslut kan dock ge inte helt 
okomplicerade effekter om den upphandlande enheten inte har varit förutseende.

Först kommer det i korthet gängse avtalsslutande att redogöras för sedan gå över till hur det 
går till inom offentlig upphandling. Det kommer även att redogöras för vilka vägval
lagstiftaren har haft och till sist hur en upphandlande enhet kan undvika oavsiktlig 
avtalsbundenhet i en offentlig upphandling

4.1 Avtalsrätt
Upphandlingsprocessen syftar till att utmynna i upprättandet av ett avtal. Den allmänna 
avtalsrättsliga reglering står att finna i Avtalslagen.73 Avtal kommer till stånd enligt standard 
modellen genom utväxling av anbud och accept med sammanstämmande innehåll. Denna 
form av avtalsslut kallas anbud-accept modellen och mer än detta krävs inte för att ett avtal
skall anses ha kommit till stånd.74

Ur en offentlig upphandlings synvinkel är det ett par delar av denna grundläggande modell 
som är viktigare än andra delar. För det första är anbud och accept bindande för den som 
avger sådana. För att återkalla ett anbud som måste den återkallas re integra, dvs. innan 
motparten har tagit del av anbudet och kunnat rätta sig efter denna. Sista tidpunkt för 
återkallelse är alltså innan, eller samtidigt med att mottagaren tar del av anbudet.75

En annan viktig regel är att anbud som avslås av mottagaren upphör att vara bindande för 
anbudsgivaren, även om det kvarstår anbudstid. 76

Avtalslagen gäller främst för konsensual avtal, dvs. avtal som ingås efter utbyte av samman-
stämmande viljeförklaringar utan några formkrav. Formalavtal är direkt undantaget från 
AvtL.77

4.2 Formkrav
Huruvida formkrav finns för avtal inom LOU:s tillämplighet har det rått viss diskussion kring. 
I förarbeten78 till LOU klargörs det att det ej är ett formalavtal i avtalsrättslig bemärkelse. 
Dock är det viktigt för att ett avtal skall enligt LOU anses kommit till stånd är att avtalet ska 
vara undertecknat av båda avtalsparter.79 Det går även att ingå avtalet på elektronisk väg, och 
avtalet undertecknas då med en elektronisk signatur.80

                                                
73 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
74 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, Tolfte upplagan, Studentlitteratur, 2002, s. 47
75 Se 1:1 och 1:7 AvtL
76 Se 1:5 AvtL
77 Se 1:1 3st 
   Se ävenAdlercreutz s. 50
78 Prop. 2001/02:142, Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m,  s.71ff
79 Se 2:10 LOU
80 Prop. 2001/02:142 s. 69
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Ett undantag från den vanliga avtalsrätten är formalavtal, där giltigheten är beroende av 
iakttagande av annan lag föreskriven form, t.ex. skriftform. ”I fråga om avtal, för vars 
giltighet enligt lag fordras iakttagande av viss form, gälle vad särskilt är stadgat”.81

Tidigare praxis har gjort gällande att upphandlingskontraktet vore ett formalavtal. I ett mål
var i fokus om Sveriges dåvarande nationella lagstiftning var i strid med EG-direktiv. RegR 
diskuterar att om det förelåg skillnad mellan Sveriges reglering och direktivets reglering. 
RegR fann att med avtal avsågs enligt direktivets ett skriftligt avtal som ingicks i regel efter 
ett beslut om val av leverantör togs. RegR fastslog att om det förelåg upphandlingskontrakt 
kräver skriftlig form, och direktivet ges företräde framför svensk rätt.82 NOU har i en 
skrivelse till regeringen redogjort för att om ett skriftligt anbud möts av en skriftlig accept 
som överensstämmer helt (en ren accept) får skriftlighetskravet anses uppfyllt.83

I propositionen gjorde en remissinstans84 gällande att en sådan genomgripande förändring av 
svensk avtalsrätt som att omvandla ett i princip vanligt köp- eller leveransavtal till ett 
formalavtal inte ska ske utan mer övergripande överväganden av rättsystematisk natur.85

Regeringen framhåller att RegR inte syftade till att ändra den civilrättsliga aspekten (t.ex. den 
obligationsrättsliga avtalsbundenhet som uppstår mellan parter i ett avtal), utan bara den 
åtagande Sverige var skyldiga till enligt EG-rätten. Regeringen menar att utifrån rättsfallet att 
det inte går dra några slutsatser om när obligationsrättslig avtalsbundenhet uppstår mellan 
parter i ett avtal. Syftet var inte heller att skapa någon vid sidan om det allmänna avtals-
rättsliga regelverket ett särskilt system för privaträttsliga och offentligrättsliga subjekt i mer 
än vad som krävs för implementera upphandlingsdirektiven. Att en upphandling avslutas med 
ett upphandlingskontrakt innebär ej att civilrättslig bundenhet kan uppstå först ett sådant
kontrakt har ingåtts.86

4.3 Avtal inom offentlig upphandling.
Resultatet av en offentlig upphandling är upprättandet av ett upphandlingskontrakt. Avtal som
sluts efter en offentlig upphandling skiljer sig ej från avtal i allmänhet. LOU reglerar 
tillvägagångssättet för avtalets ingående, men annars är det fåtal skillnader. Att ett avtal ingås 
mellan ett offentligrättsligt subjekt och ett privat subjekt föranleder frågor om vilka dessa 
skillnader i tillvägagångssätt är.

Avtalsslut inom offentlig upphandling är i flera avseenden besläktat med auktionsförfarandet. 
De har samma syfte att genom inbördes tävlan mellan spekulanter uppnå ett så fördelaktigt 
avtal som möjligt samt att i förfarandet kräva in skriftliga anbud som ett första led i 
avtalsslutet.87 Inropet vid en auktion är en bindande viljeförklaring och är därmed ett 
bindande anbud, och utropet är att anse som ett utbud, en uppfordran att avge anbud. Inrop
görs muntligen och faller därmed under 1:3 2 st. AvtL, där stadgas det att det är en kort 
acceptfrist. Anbudet upphör att gälla när det överbjudits och överbudet ropas av 

                                                
81 1:1 3st AvtL
82 RÅ 1996 ref. 50
83 NOU, klarläggande av tidpunkten för upphandlingens avslutande, 1999/0169-29
84 Remissinstansen i fråga var Göteborg Kommun 
85 Prop. 2001/02:142 s. 73f
86 Ibid, s. 74
87 Adlercreutz s. 94
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auktionsförrättaren. Anbudet får därefter anses vara avslaget och förfaller, se 1:5 AvtL. 
Accepten i ett auktionsförfarande torde vara klubbslaget som avslutar auktionen ifråga.88

Den upphandlande myndigheten infordrar anbud som är ett slags uppfordran att avge anbud, 
men har inte de rättsverkningar som anges i 1:9 AvtL. Vid infordrande av anbud ligger det i 
sakens natur att det i allmänhet är endast ett avtal som skall slutas, och att det då krävs en 
uttrycklig accept.89

Enbart det faktum att en upphandlande myndighet har tilldelat kontraktet till en leverantör 
innebär inte att de andra anbudsgivarna inte längre är bundna av sina anbud. I 9:11 2 st. LOU 
klargörs att en anbudsgivare är fortsätt bunden av sitt anbud trots tilldelningsbeslutet blev 
kända för dem. De är fortsatt bundna till den tidpunkt som framgår i 9:11 1st LOU, dvs. den 
tidpunkt som angavs i förfrågningsunderlaget eller annonsen. Tilldelningsbeslutet innebär 
alltså inte att de andra anbuden i avtalsrättslig mening förkastas. Det är naturligtvis viktigt att 
ett anbud kan göras gällande en skälig tid framåt. Till skillnad för den normala ordningen i 
avtalsrätten, där anbud är bindande tills anbud förfaller eller avslås90, förblir anbudsgivare 
fortsatt bundna. Denna ordning finns till för att garantera att upphandling inte är förgäves i 
den händelse domstol dömer att upphandlingen skall rättas. För om leverantör inte vore 
bunden av sitt anbud måste upphandlingen eventuellt göras om från början om en 
överprövning skulle visa att fel leverantör tilldelades kontraktet. Det skulle medföra stora 
kostnader att göra om upphandlingen. En annan effekt skulle vara problem och merkostnader
genom att varor eller tjänster som efterfrågandes uteblir. Detta är med andra ord en 
avvägningsfråga mellan en effektiv och rationell upphandling och effektiva rättsmedel.91

4.4 Hur en offentlig upphandling avslutas
Det är av yttersta vikt att en offentlig upphandling avslutas i god ordning. Som det tidigare har 
redogjorts för anses en upphandling inte vara avslutad enbart på den grund att ett avtal har 
ingåtts med en leverantör. Det som är avgörande för när en upphandling kan anses vara 
avlutad i överensstämmelse med LOU är dels när upphandlings kontraktet92 är undertecknat 
av bägge parter (kontraktet måste alltså vara skriftligt), och dels att 10 dagars perioden har 
tagit slut och omprövning ej längre är möjlig. Först när dessa två omständigheter föreligger är 
en offentlig upphandling avslutad.93

Om en förvaltningsdomstols avgörande blir att en offentlig upphandling skall göras om anses 
detta gälla omedelbart och även innefatta ett förbud för den upphandlande myndigheten att 
fortsätta med upphandlingen. Även om ett avtal skulle anses ha blivit gällande mellan 
parterna efter domstolens domslut hindrar detta ej att överprövningsprocessen fullföljs.94

Något som förarbetet understryker, som det här är värt att påpeka, är att de upphandlande 
myndigheten är fri att ingå ett villkorat kontrakt.95 Det finns olika sätt att villkora ett avtal. Ett 
resolutivt villkor innebär att om villkoret uppfylls, upphör kontraktet att vara giltigt.96 I ett 
upphandlingssammanhang skulle det kunna innebära att en upphandlande myndighet kan ingå 
                                                
88 Adlercreutz s. 91ff
89 Ibid, s. 96
90 Se 1:5 AvtL
91 Prop. 2006/07:128 s. 381
92 Se definitionen av kontrakt i 2:10 LOU och Prop. 2001/02:142 s.69
93 Prop. 2001/02:142 s.71ff
94 RÅ 2005 ref 17
95 Prop. 2001/02:142 s. 78
96 Adlercreutz, s. 109
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ett avtal med den leverantör som tilldelades kontraktet med villkor om att avtalet upphör att 
vara giltigt om en överprövning skulle leda till att upphandlingen måste rättas eller göras om.

4.5 Praxis kring civilrättslig avtalsbundenhet vid tilldelningsbeslut
Kammarrätten i Göteborg har dömt i två överprövningsmål. I ett mål hade tilldelningsbeslutet 
fattas två dagar innan anbudets giltighetstid hade löpt ut. Kammarrätten fann att leverantören 
fått meddelande om att dennes anbud har antagits och ett giltigt avtal därmed hade ingåtts. 97

I ett annat avgörande av betydelse tog den angivna giltighetstiden för anbud slut under 
överprövningsprocessen. Kammarrätten fann dock att tilldelningsbeslutet var fattat innan 
anbudstidens utgång och ett civilrättslig bindande avtal hade uppkommit.  Domen har 
överklagats och prövats i RegR. RegR går ej emot kammarrättens uppfattning om att trots 
anbudens giltighetstid har löpt ut under pågående process, har tre leverantörer som fått sina 
anbud accepterade ansetts fortsatt ha giltiga anbud. Kärnan i rättsfallet handlar om lämplig 
åtgärd, rättning eller om upphandlingen skulle göras, men en viktig sidofråga blev om det 
fanns giltiga anbud. Detta rättsfall bekräftar uppfattningen om att tilldelningsbeslut skapar 
civilrättsligt bindande avtal, och att detta inte nödvändigtvis är ett problem.98

I ett mål om skadestånd väcktes även där fråga om civilrättslig bundenhet. En statlig 
myndighet hade till avsikt att upphandla en rese tjänst. Leverantör inkom med skriftligt anbud 
som upphandlingsenheten sedermera accepterade genom att ta ett tilldelningsbeslut. I 
meddelandet framgick det att bolagets anbud hade antagits och avsåg att teckna ett 
upphandlingskontrakt med denne. Upphandlande myndighet översände senare ett av dem 
undertecknat kontrakt till bolaget, som inte skrev under. Upphandlande myndigheten stämde 
då bolaget och yrkade skadestånd i första hand pga. avtalsbrott. Rätten har funnit att parterna 
hade till avsikt att ingå avtal med varandra och avtal uppkommit i samband med 
tilldelningsbeslutet. Målet har överklagats och väntar på prövningstillstånd för HD. 99 Dessa 
domar pekar i riktning mot att civilrättslig bundenhet uppkommer med ett tilldelningsbeslut.

4.6 Alcatel målet
EG-domstolen avgjorde i ett förhandsavgörande ett mål om rätten till överprövning, vilket 
kom ha få en stor effekt på diskussionen om när ett giltigt avtal kan uppstå i en offentlig 
upphandling. Detta rättsfall har fått namnet Alcatel målet100 som i korthet kommer att 
redogöras för.

Bundesministeriet i Österrike gjorde en offentlig upphandling av ett elektronisk system. 
Kontraktet tilldelades en av anbudsgivarna och avtalet ingicks samma dag. Andra 
anbudsgivare fick genom pressmeddelande kännedom om tilldelning och begärde 
överprövning. De yrkande även på ett interimistiskt beslut om att avtalet skulle förbjudas från 
att genomföras. Nationella domstolen fann att efter att ett kontrakt har ingåtts var domstolen 
ej längre behörig att undanröja beslutet om upphandlig eller att fatta det yrkade interimistiska
beslutet. I ett förhandsavgörande fann EG-domstolen att direktiv 89/665 kräver att även 
tilldelningsbeslut skall kunna vara föremål för överprövning. Domstolen beslutade att det 

                                                
97 Domen meddelad den 26 oktober 2005, mål nr 1031-05
98 Domen meddelad den 20 mars 2006, mål nr 6589-05. Dom har överklagats till Regeringsrätten, som meddelat 
dom den 11 februari 2008, RegR 2382-2006
99 Beslut meddelat den 18 augusti 2006, mål nr Ö 2665-06. Beslutet har överklagats till HD, mål nr 3770-06.
Se även Prop. 2006/07:128 s 381
100 C 81/98 Alcatel Austria AG m.fl. och Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, REG 1999 s. I-7671
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skall finnas en prövningsförfarande förutom skadestånd, att utverka undanröjande av beslutet.
Medlemsstater är därför skyldiga att tillhandahålla ett prövningsförfarande genom vilket 
klagande kan begära att tilldelningsbeslutet undanröjs.

4.7 Överprövningen och 10 dagars perioden

Efter det att EG-domstolen underkände Österrikes lagstiftning rörande deras hantering av 
direktivets krav på överprövning i det s.k. Alcatel målet, har Sverige vidtagit ett par 
lagändringar. Det måste finnas en reell möjlighet för en missgynnad leverantör att kunna 
begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Innan lagändringen föll möjlighet bort att 
överpröva i och med upphandlande myndighet skrev upphandlingskontraktet med leverantör. 
Vid en sådan omständighet gick möjligheten till en rättslig överprövning av upphandlingen
förlorad och bara skadestånd kunde utgå. Numera utsläcks inte överprövningsinstitutet av att 
ett för upphandlande myndigheten bindande avtal upprättas, utan det skall numera förlöpa 
minst 10 dagar efter tilldelningsbeslutet, först efter den perioden har löpt ut utsläcks 
klagorätten.101

Österrike, som var föremålet för domen, har valt en annan lösning. Sedan 2001 har Österrike 
infört en skyldighet för den upphandlande myndigheten att informera alla anbudsgivare om 
tilldelningsbeslutet. De införde en tidsperiod på i snitt två veckor som det skall råda mellan 
tilldelningsbeslutet och avtalsslutet. Inga giltiga avtal kan ingås innan denna period har löpt 
ut, och eventuella avtalsslut inom perioden äro ogiltiga, även mellan parterna (alltså även 
obligationsrättsligt). Det finns ett undantag för brådskande avtalsslut och i de fall direktiven
tillåter förhandlad upphandling utan föregående annonsering.102 Denna ordning som Österrike 
har valt har även Sverige övervägt, men valde en annan metod.103

Den svenska modellen för att hantera direktivets krav på överprövning är att garantera att 
missgynnande leverantörer får en rätt att begära överprövning inom en 10 dagars period från 
tilldelningsbeslutet. Detta innebär dock inte att ett avtal som ingås innan denna period löpt ut 
är ogiltigt. I 16:1 LOU går det numera att direkt utläsa att trots upphandlingskontrakt har 
upprättas kan överprövning ändock ske. Detta är kärnan i varför en upphandling kan resultera 
i att en upphandlande myndighet kan stå med ett civilrättsligt bindande avtal men med en ej 
avslutad upphandling.

Överprövningen är central rörande när avtal kan slutas. Men vad händer om en upphandlande 
myndighet skulle missa, eller rent av undvika att tillämpa LOU:s regler för upphandling, som 
t.ex. att ett avtal ingås utan föregående upphandling? I praxis, ”Ryan-air målet”, har det 
fastslagits att om en kommun (upphandlande myndighet) som ej iakttar LOU:s regler och 
ingår ett avtal med leverantör, är detta inte ett hinder för överprövning enligt LOU.104 Därmed 
kan inte en upphandlande myndighet undgå en rättslig prövning genom att göra tillräckligt 
allvarliga fel.105

                                                
101 se 16:1 3st LOU
102 I svensk rätt finns det motsvarande i 4:5-8 LOU
Se även Direktivet 2004/18/EG, L 134/136, art 31
103 Prop. 2001/02:142 s. 53
104 RÅ 2005 ref. 10 
105 Detta till trots bör det påpekas att detta är en aspekt av den rättsliga diskussionen. Ett annat problem som 
faller utanför denna uppsats är effektiva rättsmedel. Även om en domstol finner att upphandlingen skall göras 
om, är domstolstrots ett problem, vilket är något som har visat sig efter RÅ 2005 ref. 10. Se vidare NOU:s 
yttrande i JO-ärendet 3006-2005.
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Denna ordning att det ej ansetts vara ett formalavtal har föregåtts med en livlig diskussion om 
huruvida det är lämpligt att det ej finns en ogiltighetsgrund anknuten till att ett avtal ingåtts 
innan upphandling avslutas. Då det stod ett vägval för lagstiftaren mellan att dels införa 
ogiltighetsgrunder för ingångna avtal i strid med LOU, och ordningen där enbart 
överprövningsmöjligheten kvarstår för missgynnad leverantör, är det av stort intresse 
diskutera detta vägval.

4.8 Diskussion om alternativ till dagens ordning
Lagstiftarens lösning på problemet om rätten till överprövning av tilldelningsbeslut var att låta 
denna överprövningsrätt kvarstå även efter det att ett avtal har ingåtts av den upphandlande 
myndigheten. Kommittén106 föreslog en annan linje. Deras hållning är att det skall gälla ett
formkrav för upphandlingsavtal: att avtalet skall vara skriftligt och undertecknat samt att det 
skall ha utgått skälig tid till anbudssökande och anbudsgivare. Dock skall skälig tid alltid utgå 
till minst 10 dagar. Avtal som inte uppfyller dessa formkrav skulle då vara ogiltiga och 
därmed skall avtalet inte heller anses vara slutet i den mening som avses i 16 kap LOU.107

Flertalet remissinstanser har yttrat sig rörande frågeställningen om hur Sverige skall på bästa 
sätt tillgodose kravet på rätten till överprövningsmöjligheter av tilldelningsbeslut.  NOU108

instämmer i att det behövs formkrav men ställer sig avvisande till att det införs en 
ogiltighetsgrund. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet ställer sig även 
avvisande till att en ogiltighetspåföljd införts. Detta pga. att det vore olämpligt i de fall där 
avtal som är i strid med formkraven redan har påbörjats (börjat verkställas) eller till och med 
fullgjorts. De föreslår istället att ogiltighetsfrågor knutna till upphandlingskontrakt 
överlämnas till rättstillämpningen och doktrinen.109

Verket för högskoleservice (VHS), anser att fokus har hamnat fel när omsättningsskyddet 
företrätt av en leverantör kan bli lidande när en upphandlande myndighet begått fel. VHS 
anser att det vore en oskälig börda att ålägga leverantörer att kontrollera att upphandlande 
myndigheternas förfarande sätt på ett sådant omfattande vis.110

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och flera kommuner och landsting avvisar 
förslaget och varnar för olyckliga konsekvenser. Formkravet skulle innebära att upphandlande 
myndighet skulle sakna möjlighet att ensidigt få till stånd ett gällande avtal med vald 
leverantör. Den leverantör som ångrar sitt anbud skulle då kunna vägra skriva under och då 
endast riskera skadestånd enligt regler om culpa in contrahendo. Vidare anförde de att det
vore sannolikt att leverantör då bara skulle bli skyldig att ersätta för det negativa 
kontraktsintresset, dvs. den upphandlande myndighetens kostnader för att göra om 
upphandlingen. Dessa remissinstanser varnar för att det skulle kunna vara ett billigt alternativ 
för en leverantör som inte vill stå fast vid sitt anbud.111

Det framgår att remissinstansererna och kommittén var splittrade för att det finns många olika 
synsätt på problematiken. Centralt verkar dock vara att det vore en större förändring att införa 

                                                
106 Kommitten hade till uppdrag att utreda NOU:s framtid och under tröskelvärdet upphandlingar, men många 
andra frågor kom att bli akutella, varav överprövning av tilldelningsbeslut kom att bli viktig. Se prop. 
2001/02:142 s. 15
107 Prop. 2001/02:142 s. 71
108 NOU har uppgått i Konkurrensverket sedan 1 september 2007, se SFS 2007:690
109 Prop. 2001/02:142 s. 71f
110 Ibid, s. 72
111 Prop. 2001/02:142 s. 72
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ogiltighetsgrunder än att låta bli. Att införa en ogiltighetsgrund skulle förskjuta mycket ansvar 
från den upphandlande myndighet till anbudsgivare, och det är inte säkert att en sådan 
förskjutning skulle vara till gagn för systemet. Remissinstansererna verkar delvis ha fått rätt i 
sin fruktan, att leverantörer kan försöka ta sig ur sitt bindande avtal genom att vägra 
underteckna upphandlingskontraktet. I mål nr Ö 2665-06 som redogjorts tidigare under avsnitt
4.5 vägrar en leverantör att skriva under upphandlingskontraktet. Trots lagändringen om
rätten till överprövning, finns det ingen extra ogiltighetsgrund knyten till upphandlings-
kontrakten. Detta till trots menar leverantören att inget avtal ingåtts. Även om den centrala 
frågeställningen skiljer sig från vad remissinstansererna fruktade och vad som är spörsmålet i 
målet visar det ändock att deras fruktan var befogad. Om lagen fått den utformning som 
kommittén efterfrågat skulle inget avtal ingåtts, då avtalet skulle ha fullbordas först vid bägge 
parters undertecknade.112

Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet påpekar att kommitténs förslag vore 
mindre lämpligt. Den föreslagna ogiltigheten skulle anknutna till en regel av ordnings-
karaktär, att det skulle röra sig om en mild ogiltighetsverkan, dvs. angriplighet till skillnad 
från nullitet. En sådan ogiltighetsverkan vore beroende på att någon part finner det vara 
ekonomsikt intressant för att göra ogiltigheten gällande. Detta skulle kunna leda till 
situationer där parter på ett mindre angenämt sätt utnyttjar ett formfel till sin fördel.113

Den grundläggande påföljden vid ogiltighet är avtalets återgång. Det är inte alltid möjligt till 
återgång då köparen redan förbrukat varan och vid tjänster i praktiken inte ens möjligt. 
Ogiltighet är en opraktisk påföljd som bör användas restriktivt. Det vore som sagt även 
olyckligt att en part kan använda sig av formfel för dra sig ur ett avtal när formkraven är 
införda i syfte att ge tredje man en överprövningsmöjlighet. Det är på dessa skäl som förslaget 
om formkrav inte bör bli aktuell, och därmed blir även ogiltighetsgrunder irrelevant.114

4.9 Att undvika oavsiktlig avtalsbundenhet
Som det säkerligen har framgått behövs det en mer proaktiv hantering av problematiken kring 
hur ett civilrättsligt bindande avtal kan uppkomma i förtid och hur detta skall kunna undvikas.
Lagstiftaren har uppmärksammat detta redan i förarbetarna och rekommenderar att den 
upphandlande myndigheten ser till att det redan i förfrågningsunderlaget framgår att avtal 
sluts genom ett upphandlingskontrakt och det är först med ett sådant kontrakt en civilrättslig 
bundenhet inträder.115 Det kan även vara att rekommendera att det även står i 
tilldelningsbeslutet att avtalet inte är slutet först när ett upphandlingskontrakt har ingåtts. 
Genom ovan nämnda åtgärder kan inte motpart i god tro påstå att ett civilrättsligt bindande 
avtal har uppkommit. Detta kräver dock att den upphandlande myndigheten företar dessa 
förebyggande åtgärder.

                                                
112 Värt att notera är det finns sådana formkrav i gällande rätt, men dess krav påverkar inte den civilrättsliga 
bundenheten.
113 Prop. 2001/02:142 s. 74f
114 Ibid, s. 74f
115 Se bl.a. Prop. 2001/02:142 s. 78 och Hellgren, supplement 10, juni 2002 s. 7:1
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5. Sammanfattande slutsatser och kommentarer

Offentlig upphandling är inte väsensskilt från vanlig avtalsbindning. Som det är visat är
tilldelning av kontrakt inte ett särdrag av avtalsrätt utan en relativt vanlig tillämpning av en 
sådan. Offentlig upphandling är snarare en i lag reglerad metod för ett avtalsförfarande skall
gå till, och som sedan utmynnar i ett kontrakt. LOU är med andra ord en förvaltningsrättslig 
och inte ett avtalsrättsligt regelverk. Det är stora likheter mellan avtalslagens huvudregler och 
de regler som gäller för offentlig upphandling med ett par intressanta skillnader. För det första 
förblir en anbudsgivare bunden av sitt anbud även om denne får sitt anbud avslaget, detta till 
skillnad från avtalslagens regler som gör att anbudet upphör vara bindande vid avslag. Denna 
ordning är välmotiverad. Som det har påtalas vore avsaknad av en fortsatt bundenhet vara att 
om upphandlingen skulle överprövas och dömas att rättas, skulle det vid ett sådant tillfälle 
inte finnas några andra anbud kvar, och processen skulle få börja om från början. Med denna 
ordning finns det giltiga anbud kvar att eventuellt acceptera istället. Den civilrättsliga 
konsekvensen för anbudsgivarna vid ett avtalsslut innan upphandlingen är korrekt avslutad är
därför obetydlig. Även om en accept av ett anbud är ett avvisande av de övriga anbuden, som 
enligt avtalslagen skulle innebära slutpunkten för de avslagna anbudens giltighet (de är ej 
bindande längre), förblir anbudsgivarna fortsatt bundna och en civilrättslig effekt på deras 
anbud uteblir.

Om inget klargörande görs i förfrågningsunderlaget eller vid tilldelningsbeslutet om att avtal 
sluts med ett upphandlingskontrakt är risken den att det uppkommer ett avtalsbundenhet innan 
upphandlingen är korrekt avslutad. Enligt sedvanliga regler i avtalsrätten uppkommer avtalet 
när anbudet som leverantör inkommit. Enligt sedvanliga regler i avtalsrätten uppkommer 
avtalet när anbudet som leverantör inkommit med accepteras av upphandlande myndighet. Ett 
formkrav som ställs är att upphandlingskontraktet skall vara skriftligt och undertecknat. I den 
händelse detta uppfylls uppkommer ett civilrättslig bindande avtal, oavsett LOU regler. Detta 
p.g.a. att Sverige inte har infört några särskilda ogiltighetsgrunder kopplat till avtal som 
uppkommer i strid med LOU regler, som t.ex. om tidsperioden om 10 dagar efter 
offentliggörandet av tilldelningsbeslutet inte skulle respekteras.

Som en konsekvens av att vår rättsordning inte ogiltigförklarar avtal som uppkommer på detta 
vis är det yttersta vikt att den upphandlande myndigheten är vaksam på upphandlingen 
avslutas i god ordning i överensstämmelse med LOU:s regler, ty annars riskerar uppdragande 
enhet ådra sig skadeståndskrav från lidande leverantör utöver de merkostnader som 
uppkommer med en rättslig process och eventuella krav på att göra om upphandlingen.

Rättsprinciper som lika behandling och icke-diskriminering kommer till visst uttryck inom 
diskussionen om rätten till överprövning. Som med de flesta rättsprinciper finns de invävda
systematiken och utformningen av lagar och regler. En av poängerna med ett 
tilldelningsbeslut och möjligheten till överprövning är just att alla anbudssökande och 
anbudsgivare skall ges lika möjlighet att granska (kan anses vara ett uttryck av 
transparensprincipen) att upphandlande myndigheten har gjort ett korrekt beslut och inte tagit 
ovidkommande hänsyn.

En intressant aspekt är att det i LOU ställs krav på skriftlighet och att detta skriftliga kontrakt 
skall undertecknas eller signeras elektroniskt. Detta är ett krav som LOU ställer, och inte den 
allmänna avtalsrätten. Konsekvensen av detta är att det kan uppkomma civilrättsliga 
bundenheten oavsett dessa formkrav som uppställs i LOU. LOU begränsar som vi tidigare sett 
inte möjlighet att få ett bindande avtal heller i detta avseende.
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Som det har redogjorts för under avsnitt 4.8 är det inte utan problem att en annan ordning än 
det gällande skulle kunna vara aktuell. Det anfördes av flera remissinstanser, samt av 
regeringen, att ett införande av ogiltighetsgrunder skulle innebära stora förändringar. Även 
om det skulle kunna lösa problemet med en civilrättslig bundenhet oberoende av den 
förvaltningsrättsliga, skulle det även kunna medföra ett antal nya problem. Ett av dessa 
befarade problem skulle vara att leverantörer skulle åläggas en orimlig tung börda, då de 
skulle vid ett ingånget avtal riskera att få hela den processen ogiltigförklarad. För att 
leverantör skulle kunna undvika en sådan situation vore de närmast tvungna att granska den 
upphandlande myndigheten metod grundlig och kontinuerligt. 

Det vägval som lagstiftaren gjorde efter Alcaltel målet var nödvändiga för att Sveriges 
lagstiftning skall stå i god överensstämmelse med gemenskapsrätten. Sverige valde en mindre 
långtgående åtgärd genom att enbart ändra överprövningsrätten i den riktningen att ingångna 
avtal inte påverkar rätten till rättsmedlet överprövning.

Det andra sättet som det har redogjorts för var att göra ett upphandlingskontrakt till ett 
formalavtal som då skulle vara undantaget avtalslagens huvudregler. Ett avtal ingånget i strid 
med LOU skulle vara ogiltigt. Som det har diskuterats vore detta något radikalt, och skulle 
avvika från den vanliga avtal. Då syftet kring denna reform handlar om att ge tredje man 
överprövningsrätt på tilldelningsbeslut får det nog anses att den företagna reformen var den 
bättre av de två. 

Den stora svagheten med dagens utformning är som det framgår är att det kan uppkomma 
civilrättslig bundenhet redan vid tilldelningskontraktet. Detta var en konsekvens som 
lagstiftaren förutsåg och accepterade. Den upphandlande myndigheten som är medveten om 
detta problem kan lätt kringgå detta genom att redan i förfrågningsunderlaget klargöra att 
avtalet sluts med upphandlingskontraktet. Tilldelningsbeslutet, som är ett utlopp av den 
upphandlande myndigheten upplysningsplikt, är alltså att anse som en accept på ett av de 
inkomna anbuden. Detta innebär att den upphandlande myndigheten kan ha ett civilrättslig 
bindande avtal gentemot sin avtalspart, men kan i en överprövning bli tvungen att göra om 
upphandling. Detta innebär att upphandlande myndighet inte kan fullfölja det ingångna avtalet 
och blir tvungen att bryta avtalet, något som kan aktualisera skadeståndsanspråk från 
avtalspartnern.

Det är dock min mening, de lege ferenda, att det vore önskvärt att det i lagtexten framgick att 
avtal sluts med ett upphandlingskontrakt. Detta eliminerar en felkälla då det befriar den 
upphandlande myndigheten från bördan att försäkra sig om att inte civilrättslig bundenhet 
uppkommer tidigare. Det vore dock inte lämpligt att införa ogiltighetsgrunder utan ett moget 
övervägande och som en remissinstans ansåg, först efter en ordenlig rättssytematisk översyn 
på vad dessa förändringar skulle innebära.

Svaret på frågan om det kan uppkomma civilrättslig bundenhet är således helt uppenbart, det 
kan uppstå ett civilrättsligt bindande avtal mellan parterna innan upphandlingen är avslutad.  
Det måste nog också anses klart att tilldelningsbeslutet är att anse som en accept på ett anbud 
och att det är detta som ger en civilrättslig verkan.
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Dessvärre har det inte i högsta instans framgått med önskvärd tydlighet att rättsläget skulle 
vara helt klart. Men genom RegR 2382-2006 har det bekräftas till viss del att 
tilldelningsbeslut kan ge en avtalsskapande effekt. Det vore önskvärt att regeringsrätten 
klargör under vilka omständigheter ett tilldelningsbeslut ger bundenhet i de fall där 
upphandlande myndighet inte har vidtagit (eller gjort en otydlig sådan) åtgärd som det har 
diskuterats under kap 4.9.

Det vore också mycket intressant att se hur HD skulle se på mål nr Ö 2665-06. Med HD:s 
uttalande om tilldelningsbeslutets avtalsskapande verkan lär den frågan en gång för alla bli 
besvarad. Frågan i högsta instans bör då därefter snarare bli under vilka omständigheter ett 
tilldelningsbeslut inte ger en sådan avtalsskapande verkan.
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