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Sammanfattning 
 
Dagens lagstiftning nämner inte alls möjligheten att avbryta påbörjade upphandlingar. Genom 

rättspraxis har det framkommit att lagen om offentlig upphandling inte ställer upp hinder för 

upphandlande enheter att, oavsett anledning, avbryta en upphandling. Anbudsgivarna har 

hittills inte haft möjlighet att vare sig få beslutet överprövat eller erhålla skadestånd. Nu har 

rättsläget dock ändrats i och med ett avgörande i EG-domstolen där det framkommer att 

beslut att avbryta upphandlingar ska kunna prövas i domstol. Vad detta innebär i praktiken är 

svårt att säga innan ny svensk rättspraxis har hunnit utvecklas.  

 

Det finns många anledningar till varför avbrutna upphandlingar borde regleras i lag. Dels vore 

det bra för rättssäkerheten att lagen tydligt anger vad som gäller, dels ligger det i linje med 

affärsmässighetskravet i den nuvarande lagen att upphandlande enheter måste kunna grunda 

sitt beslut på sakliga skäl. Det är också möjligt att avbrytanden utan sakliga skäl får till följd 

att de privata företagens förtroende för upphandling försämras. 

 

Frågan om avbrytanden ska lagregleras eller ej har diskuterats av lagstiftaren vid ett flertal 

tillfällen, men ingen reglering har skett. I och med EG-domstolens avgörande är saken nu 

troligen utagerad då problemen istället kan lösas genom rättspraxis.  
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1. Inledning 
 
Upphandling inom den offentliga sektorn ska fungera som ett redskap för att skattebetalarnas 

pengar ska utnyttjas på bästa sätt, inte enbart ekonomiskt utan även vad gäller sådant som 

kvalitet och miljö. Det är därför viktigt att den fungerar tillfredsställande.  

 

Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) är en mycket lättförståelig och tydlig lag 

på de allra flesta områden. Reglerna är noggrant och detaljerat utformade. Ett avsnitt som dock 

fallerar är det vi valt att rikta in oss på: avbrytande av upphandling. Inom detta område finns 

det ingen som helst reglering i lagtexten, vilket var något vi reagerade över vid vår första 

bekantskap med LOU – det syntes vara en lucka i lagen. Domstolspraxis har visserligen 

utvecklats, men för gemene man är det problematiskt att uttyda vad som egentligen gäller. 

 

Vi var oroliga att avbrytande av offentlig upphandling var något som utnyttjades av 

upphandlingsenheter runt om i landet för att skaffa en otillbörlig konkurrensfördel för den egna 

verksamheten inom förvaltningen. På så sätt kan enheterna få en ingående inblick i hur 

marknaden ser ut utan att behöva tävla på lika villkor med konkurrenterna, som får stå för 

kostnaden att delta i upphandlingar som aldrig slutförs. Vår bestämda uppfattning var därför att 

en lagreglering var nödvändig för att komma till rätta med detta. Vi förstod dock att saken inte 

kunde vara så enkel, i så fall hade en lagreglering redan funnits.  

 

1.1 Syfte 
Reglerna i LOU omfattar i dagsläget inte avbrytande av upphandlingar. Viss praxis har funnits 

en tid, men rättsläget känns fortfarande tämligen osäkert. Frågan har varit föremål för 

diskussioner vid ett flertal tillfällen; lagförslag har presenterats men det har inte lett till 

lagstiftning. Nu är dock frågan om huruvida en närmare reglering borde införas högaktuell i 

och med ett nytt avgörande i Regeringsrätten, baserat på ett par EG-domar som stadgar att det 

ska finnas möjlighet att överklaga avbrutna upphandlingar.  

 

Vårt syfte med denna uppsats är att granska hur rättsläget ser ut just nu, främst vilken möjlighet 

det finns att överpröva avbrytanden och om det går att få skadestånd i sådana situationer. Vi 

vill också utreda om nu gällande rätt är tillfredsställande eller om tydligare regler borde införas 

i lag.  
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1.2 Frågeställningar 
• Hur ser rättsläget ut i svensk rätt idag när det gäller avbrytande av upphandlingar? Finns 

det möjligheter till skadestånd och överprövning av upphandlande enheters beslut om att 

avbryta, när istället den egna regin tilldelats uppdraget? 

• Borde det införas ett regelsystem där reglerandet av avbrytande av upphandlingar, där den 

egna regin tilldelats uppdraget, ingår? 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
De lagregler vi behandlar är främst generalklausulen i 1:4 LOU, samt de regler om 

överprövning och skadestånd som återfinns i 7 kap. samma lag. Vi kommer inte närmare gå in 

på det EG-rättsliga området, annat än i de fall då det direkt påverkar svensk rätt. 

 

Vi kommer endast att beröra avbrutna upphandlingar i samband med att den offentliga 

verksamheten konkurrensutsätts, och där den egna regin tilldelas uppdraget efter avbrytandet. 

Vi går inte in på upphandlingar som avbrutits av naturliga, godtagbara orsaker som t ex fall då 

inga lämpliga anbud kommit in, eller då det som skulle anskaffas genom upphandlingen inte 

längre efterfrågas.  

 

Egenregi innebär att beställaren (den upphandlande enheten) och leverantören återfinns inom 

samma organisation och utgör samma juridiska person.1 Om viss verksamhet drivs i egenregi 

sker vanligen ingen upphandling, men det blir allt mer förekommande att stat och kommun 

konkurrensutsätter eller till och med privatiserar den egna verksamheten.2 På så sätt vinner 

man de fördelar fri konkurrens medför, såsom lägre kostnader och andra effektiviseringar. Vid 

privatiseringar föreligger inte längre ett offentligt huvudmannaskap, och det området kommer 

därför inte behandlas här.  

 

En upphandling avslutas genom att ett upphandlingskontrakt sluts mellan beställaren och den 

leverantör som lämnat det bästa anbudet. Upprättas inte ett sådant kontrakt anses 

upphandlingen som avbruten. När den egna regin vinner upphandlingen kan inget kontrakt 

upprättas, eftersom ett civilrättsligt avtal förutsätter två självständiga parter; det går inte att 

sluta avtal med sig själv. Rent lagtekniskt anses upphandlingen i sådana situationer därför som 

                                                 
1 Bergman, Mats, Nilsson, Jan-Eric och Pyddoke, Roger, ”Den svåra beställarrollen: om konkurrensutsättning 
och upphandling i offentlig sektor” , SNS Förlag, 2005, s. 13.  
2 Ds. 1994:83, s. 10.  
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avbruten.3  

 

I denna uppsats fokuserar vi endast på de fall där en upphandlande enhet väljer att gå ut med en 

upphandling för att sondera marknaden och därefter drar tillbaka upphandlingen och ger 

uppdraget åt verksamhet inom den egna regin, när denna antingen inte varit med och givit 

anbud eller, om anbud inkommit, annat anbud varit mer fördelaktigt. Anledningen till att vi 

begränsar oss till dessa fall är att det är de som kan anses strida mot upphandlingsreglernas 

syfte, och som på så sätt utgör ett problemområde. Att ge uppdraget till den egna regin då 

denna inte vunnit upphandlingen strider mot lagens syfte dels för att den upphandlande enheten 

då inte valt det ekonomiskt mest lönsamma alternativet, dels för att konkurrensen i 

förlängningen kan komma att skadas då tänkbara anbudsgivare kan dra sig för att lämna anbud 

i kommande upphandlingar i rädsla för att lägga pengar på att utforma anbud i onödan.  

1.4 Metod 
Vi har använt oss av den klassiska rättsdogmatiska metoden med insamlande av rättsfall, 

förarbeten och doktrin för att konstatera hur gällande rätt ser ut. Dessa källor har också använts 

för att finna argument både för och emot en framtida lagstiftning i det aktuella ämnet.  

Utifrån dessa ståndpunkter har vi sedan gjort en egen bedömning i frågan, samt utformat ett 

förslag på hur eventuella lagregler skulle kunna utformas.  

 

Ett problem vi haft är att även om de offentliga utredningar som gjorts framfört många skäl till 

att lagreglera avbrutna upphandlingar saknas information om varför lagförslagen inte 

genomförts. Det är därför svårt att ge en objektiv bild av ämnesområdet, eftersom materialet 

huvudsakligen fokuserar på problemen hos gällande rätt. Det är också svårt att säga hur detta 

har påverkat vår egen uppfattning i frågan. Tyvärr har vi inte heller hittat många debattartiklar 

och liknande i ämnet. Detta är i och för sig något som tyder på att problemet inte är så stort.  

1.5 Disposition 
Efter inledningen följer en kort bakgrundsbeskrivning av tidigare lag på upphandlingsområdet. 

Därefter sker en sammanfattning av aktuella regler i dagens lagstiftning, för att ge läsaren en 

grundläggande insikt i ämnesområdet. I det tredje kapitlet beskrivs gällande rätt angående 

avbrutna upphandlingar, dels genom uttalanden i förarbeten, dels genom domstolspraxis.  

 

                                                 
3 A.a., s. 15-16.  
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Det fjärde kapitlet tar upp de problem som tidigare utredningar ansett att dagens bristande 

lagreglering skapar, men även de problem lagstiftaren kan ställas inför vid en eventuell 

framtida lagändring. I samband härmed redovisar vi även våra egna reflektioner kring dessa.  

 

I det femte kapitlet redovisas tidigare utredningars förslag på tänkbara åtgärder, baserade på de 

argument som behandlats i det fjärde kapitlet.  

 

I det sjätte och sista kapitlet redogör vi sedan för våra egna tankar och åsikter, och de slutsatser 

vi har kommit fram till.  
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2 LOU 
 

2.1 Tidigare upphandlingsregler 
Vissa regler om statlig upphandling fanns redan i början av 1800-talet. De var dock begränsade 

till vissa specifika sektorer. Mot slutet av århundradet arbetades en mer enhetlig reglering fram, 

där mycket fortfarande kan kännas igen i dagens upphandlingsregler. Syftet var att så många 

leverantörer som möjligt skulle kunna lämna anbud, och att bedömningen av anbuden skulle 

ske objektivt.4  

 

En stor skillnad mot rådande bestämmelser var att svenska varor i princip skulle ges företräde 

framför utländska. Myndigheterna skulle ta hänsyn till bevarandet av den svenska 

produktionen och sysselsättningen när de bedömde anbuden. Huvudregeln om att svenska 

varor hade företräde gällde så länge de var av ”erforderlig beskaffenhet” . Undantag från 

huvudregeln kunde endast ske om de svenska anbuden var mycket dyrare eller hade mycket 

lägre teknisk nivå.5  

 

Allt eftersom det totala värdet på statens upphandlingar ökade, och antalet leverantörer steg, 

ställdes högre krav på väl fungerande upphandlingsregler. På 1950-talet infördes den 

fortfarande gällande principen om affärsmässighet. Upphandling skulle ske objektivt och i 

konkurrens. Som en följd av detta togs regeln om svenska varors företräde bort ur lagen.6  

 

När 1973 års upphandlingsförordning kom betonades affärsmässighetsprincipen ytterligare, 

vilket kom till uttryck i propositionen: ”Föreskrifterna har utformats så att de skall främja 

konkurrensen mellan anbudsgivarna och tillgodose deras krav på en objektiv upphandling samt 

garantera rättssäkerhet i upphandlingen. Ytterst syftar föreskrifterna till att staten skall få så 

fördelaktig upphandling som möjligt.”7 Med tanke på det sistnämnda infördes möjligheten till 

så kallade avropsavtal (motsvarande dagens ramavtal) för att stärka statens position i 

förhållande till leverantörerna, trots kritik mot att detta kunde få konkurrenshämmande 

effekter, främst mot små och medelstora företag.8  

                                                 
4 SOU 1971:88, s. 23.  
5 A.a. s. 25.  
6 A.a. s. 26-27.  
7 Prop. 1973:73, s. 2.  
8 A.a. s. 29 och 31.  
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Efter att tidigare bara ha omfattat varuupphandlingar utvidgades lagen till att gälla även 

tjänsteupphandlingar. Trots förslag omfattade den dock fortfarande inte kommunal 

upphandling, då det ansågs strida mot den kommunala självförvaltningen. Men eftersom det 

var önskvärt att reglerna skulle vara enhetliga, uppmuntrades kommunerna att genom en 

frivillig överenskommelse förbinda sig att upphandla i enlighet med gällande lagregler.9  

2.2 Tillkomsten av LOU 
I och med att Sverige på nittiotalet skulle skriva under EES-avtalet krävdes omfattande 

omarbetningar av de svenska upphandlingsreglerna för att motsvara de krav EG-rätten ställde. 

De sex aktuella EG-direktiven10 var betydligt mer detaljerade än den svenska 

upphandlingsförordningen, även om de i materiellt hänseende inte innebar någon större 

förändring. Den största skillnaden var att EG-rättens definition av upphandlande enheter var 

mer omfattande än i Sverige. Enligt direktiven skulle reglerna om upphandling gälla inte bara 

staten utan även kommunerna. Dessutom skulle också statliga och kommunala bolag omfattas, 

om de utförde uppgifter i det allmännas intresse, och i vissa fall till och med privata företag, 

om det var särskilda tillstånd från myndigheter som låg bakom deras verksamhet. Två andra 

viktiga skillnader var kravet på annonsering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning 

samt att möjligheter till överprövning och skadestånd skulle finnas.11 

 

EG-direktiven är dock inte bindande för all upphandling. Avsikten är att täcka in den 

ekonomiskt mest betydelsefulla upphandlingen varför direktiven endast gäller anskaffning av 

varor och tjänster som överstiger vissa tröskelvärden. Upphandlingar under tröskelvärdena får 

medlemsländerna själva reglera.12 I svensk lag följde man dock till stora delar direktiven även 

där.  

2.3 De fem EG-rättsliga principerna 
Den EG-rättsliga regleringen av upphandlingsprocessen grundar sig huvudsakligen på fem 

viktiga principer, nämligen de om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, 

transparens och ömsesidigt erkännande:  

 

                                                 
9 Prop. 1973:73, s. 37.  
10 93/36/EEG (varor), 93/37/EEG (byggentreprenader), 92/50/EEG (tjänster), 93/38/EEG (försörjningssektorerna) samt 
89/665/EEG och 92/13/EEG (rättsmedel).  
11 Prop 1992/93:88, s. 37-38.  
12 A.st.  
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• Icke-diskrimineringsprincipen innebär att anbudsgivare och anbudssökande inte får 

diskrimineras, vilket främst syftar på diskriminering på grund av nationalitet. Förbudet 

innebär att medlemsländerna inte får behandla utländska fysiska och juridiska personer 

sämre än de inhemska. Detta gäller såväl direkt som indirekt diskriminering. Till synes 

nationalitetsneutrala kriterier är alltså förbjudna om de i praktiken innebär att utländska 

företag/personer har sämre chanser att uppfylla dem. Indirekt diskriminering kan dock 

tillåtas om de kriterier som uppställts är berättigade, och de diskriminerande 

konsekvenserna inte skäligen går att undvika.13 Principen innebär också att fördelar inte får 

ges åt lokala företag på bekostnad av andra.14  

• Likabehandlingsprincipen innebär att anbudsgivarna ska ges lika förutsättningar under 

upphandlingsprocessens gång. De ska till exempel få samma information vid samma 

tillfälle.15  

• Proportionalitetsprincipen innebär att de krav en upphandlande enhet ställer på 

leverantörerna ska vara proportionerliga i förhållande till det som ska upphandlas. De får 

inte vara högre än vad situationen kräver – att till exempel kräva att företagen ska ha en 

starkare ekonomisk ställning än som behövs för uppdragets genomförande är inte tillåtet16 

– och måste stå i samband med det som ska upphandlas – en viss estetisk utformning av en 

vara som vid användning inte syns fyller uppenbarligen ingen funktion och kan således inte 

krävas.17  

• Transparensprincipen står för öppenhet och förutsebarhet i upphandlingen. Det innebär 

främst att förfrågningsunderlaget tydligt ska visa vad som begärs av anbudsgivarna, samt 

att inga ändringar av kraven får ske i ett senare skede.18  

• Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat utfärdade av ett 

medlemsland ska vara giltiga inom hela EU.19   

2.4 Aktuella regler i korthet 
LOU riktar sig till så kallade upphandlande enheter. Dessa definieras som statliga, kommunala 

och andra myndigheter, landsting samt offentligägda bolag, föreningar, samfälligheter och 

stiftelser vars verksamhet sker i det allmännas intresse utan övervägande inslag av industriell 

                                                 
13 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, ”Europarättens grunder” , 2 uppl., Marknadsrättsförlaget, 2002, s. 104 f. 
14 www.nou.se/pdf/broschyr.pdf s. 4. 
15 A.st.  
16 Jan-Erik Falk och Kristian Pedersen, ”Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling” , Jure Förlag, 2004, 
s. 27.  
17 www.nou.se/pdf/broschyr.pdf s. 4. 
18 A.st.  
19 A.st.  
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eller kommersiell natur.20 Som ovan nämnts kan i vissa fall även privata företag omfattas av 

regelverket, om verksamheten baseras på särskilda tillstånd från myndigheter.  

 

I 1:4, lagens portalparagraf, hittar man huvudregeln om affärsmässighet. Den är aktuell genom 

hela upphandlingsprocessen. Den lyder: ”Upphandling skall göras med utnyttjande av de 

konkurrens-möjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, 

anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.”   

 

En upphandling börjar med att den upphandlande enheten annonserar om vad som ska 

anskaffas. Detta ska göras i Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT).21 

De leverantörer som är intresserade kan sedan begära att få ta del av det förfrågningsunderlag 

som enheten utarbetat. I förfrågningsunderlaget hittas alla uppgifter som behövs för att kunna 

lämna anbud. Det är därför viktigt att det är omsorgsfullt planerat och tydligt utformat.22   

 

I förfrågningsunderlaget ska finnas de kvalifikationskrav som ställs på leverantörerna. De är till 

för att säkerställa en viss lägsta-nivå avseende finansiell och ekonomisk ställning samt teknisk 

förmåga och kapacitet. Det är viktigt att kraven inte är högre än nödvändigt. Det spelar ingen 

roll med vilken marginal kraven uppfylls, de utgör endast en miniminivå.23 

  

Uppdraget ska sedan noggrant beskrivas, så att leverantörerna kan se vad som förväntas 

åstadkommas. I samband härmed hittas också kravspecifikationen. De krav som ställs här är 

mer specifika och detaljerade än kvalifikationskraven, och rör själva föremålet för 

upphandlingen. Det kan vara krav på vissa egenskaper hos en vara, eller krav på hur en viss 

tjänst ska utföras osv. Dessa så kallade skall-krav måste vara uppfyllda för att leverantören ska 

kunna komma ifråga för uppdraget. Andra så kallade bör-krav kan också förekomma. De 

uppställer vissa önskemål den upphandlande enheten har, men är inte kvalificerings-

grundande.24 Kraven får inte ändras under upphandlingens gång; upptäcker den upphandlande 

enheten att de på något sett är otillräckliga, eller kanske för högt ställda, måste istället hela 

upphandlingen göras om.25 Detta är viktigt eftersom eventuella tänkbara anbudsgivare annars 

                                                 
20 LOU 1:5-6.  
21 www.nou.se/pdf/broschyr.pdf s. 9.  
22 A.a. s. 7.  
23 www.nou.se/pdf/konsulttjanster.pdf s. 10-11.  
24 Forsberg, s. 114.  
25 A.a. s. 104.  
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utestängs från anbudstävlingen, då de utifrån det ursprungliga förfrågningsunderlaget avstått 

från att lämna anbud.  

 

Den upphandlande enheten ska ange vilken utvärderingsgrund de använder sig av. Enligt 1:22 

LOU ska antingen det anbud som har lägst anbudspris väljas, eller det anbud som är det 

ekonomiskt mest fördelaktiga. Den senare utvärderingsgrunden tillåter att enheten väger in 

andra aspekter än pris vid anbudsbedömningen, såsom till exempel kvalitet, estetiska, 

funktionella och tekniska egenskaper, service och miljöpåverkan. Om enheten har valt att 

bedöma anbuden efter vilket som är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet ska de i 

förfrågningsunderlaget ange vilka utvärderingskriterier de ska använda sig av, och även vilken 

inbördes vikt de har. I likhet med kravspecifikationen får inte utvärderingskriterierna ändras 

efter hand, anbudsgivarna måste från första början få så stor chans som möjligt att se vad som 

kommer att krävas för att vinna upphandlingen.26   

 

En upphandling avslutas med att ett upphandlingskontrakt upprättas mellan den upphandlande 

enheten och den vinnande leverantören. Om de begär det ska övriga anbudsgivare få 

information om skälen bakom beslutet att anta det vinnande anbudet.27 Av olika orsaker kan 

det ibland hända att ingen vinner upphandlingen, som då betraktas som avbruten. Om en 

upphandling avbryts ska detta rapporteras till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella 

publikationer. Också anbudsgivarna ska kunna få information om skälen bakom beslutet att 

avbryta.28  

 

Om en leverantör anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada på grund av att den 

upphandlande enheten har brutit mot 1:4 LOU eller någon annan bestämmelse kan denne 

ansöka om överprövning hos en allmän förvaltningsdomstol. Har ett upphandlingskontrakt 

upprättats ska detta ske inom tio dagar från det att den upphandlande enheten informerat om 

detta (vid direktupphandling går det dock inte att överklaga efter det att avtalet slutits). Om det 

kan ske utan orimlig skada eller olägenhet för den upphandlande enheten får domstolen besluta 

om att upphandlingen inte får avslutas innan en dom har avkunnats. Domstolen kan bestämma 

att upphandlingen ska göras om eller avslutas först sedan rättelse gjorts. Den kan meddela ett 

interimistiskt beslut om att upphandlingen inte får avslutas förrän domen avkunnats, så länge 

                                                 
26 www.nou.se/pdf/broschyr.pdf s. 8.  
27 LOU 1:28.  
28 LOU 1:29.  
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detta inte innebär en större skada eller olägenhet för den upphandlande enheten än den 

leverantören lidit/kan komma att lida. Beslut som regleras av LOU kan inte överklagas genom 

10 kap. kommunallagen. 29 

 

Om en upphandlande enhet brutit mot LOU:s bestämmelser ska de ersätta den skada detta kan 

ha orsakat en leverantör. Om enheten överträtt reglerna i en upphandling inom 

försörjningssektorerna och detta försämrat leverantörers chanser att vinna ska deras kostnader 

för upprättande av anbud ersättas. Skadeståndstalan ska väckas vid allmän domstol inom ett år 

från det att skadan uppstod.30  

 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) har till uppgift att utöva tillsyn över att de 

upphandlande enheterna följer LOU:s regler.31    

 

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

(LIU) ger Marknadsdomstolen möjlighet att rikta ett förbud mot upphandlande enheters 

otillbörliga beteende vid upphandling (3 §). Otillbörligt beteende anses föreligga i de fall då 

enheten diskriminerar andra företag i förhållande till den egna regin eller på annat sätt 

snedvrider konkurrensen. 

 

I mars 2006 lämnade Upphandlingsutredningen sitt slutbetänkande angående en ny lag om 

offentlig upphandling, SOU 2006:28, utifrån nya EG-direktiv. NOU rekommenderar att de 

upphandlande enheterna fortsätter följa nuvarande svensk lag i väntan på att ändringarna 

genomförs, trots att direktiven har direkt effekt sedan februari.32 Den nya lagen innebär inga 

förändringar vad gäller avbrutna upphandlingar. Frågan nämns inte heller i kommitté-

direktivet.33 

                                                 
29 LOU 7:1-2, 7:5.  
30 LOU 7:6-8.  
31 LOU 7:9.  
32 www.nou.se/pdf/InfoMars06.pdf s. 4.  
33 Direktiv 2004:47.  
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3 Gällande rätt enligt förarbeten och rättspraxis 
 
Lagen om offentliga upphandlingar nämner inte alls avbrutna upphandlingar. För att få reda på 

vad som gäller i dessa situationer får man istället gå in på förarbetena till denna lag. Frågan har 

även varit uppe till bedömning hos domstolarna.  

 

3.1 Förarbeten 
I förarbetena till LOU tas inte frågan om avbrutna upphandlingar upp alls. I senare utredningar 

har det kommit på tal, men det går inte att få rättsläget klargjort genom att enbart studera 

förarbeten. Vad som framkommer är att det krävs ett upphandlingskontrakt för att en 

upphandling ska anses genomförd. När den upphandlande enheten köper varor eller tjänster 

från egen regi anses därför upphandlingen ha blivit avbruten. Detta är inte otillåtet, eftersom 

det inte finns lagregler som säger att en påbörjad upphandling måste avslutas med att ett 

kontrakt upprättas med den vinnande anbudsgivaren. Det har dock spekulerats i om 

upphandlingar som avbryts utan affärsmässiga skäl kan strida mot 1:4 LOU, men att läget i den 

frågan i brist på lagreglering är osäker.34 

 

I propositionen till LIU klargörs att den tredje paragrafen inte är avsedd att omfatta avbrytande 

av en anbudstävlan. Detta eftersom ett sådant beteende inte är lagreglerat i övrigt. 3 § är inte 

heller tillämplig på fall då den egna regin medverkar på beställarsidan i en upphandling, t ex i 

utformningen av förfrågningsunderlaget eller vid utvärderingen av inkomna anbud (se närmare 

i avsnitt 4.1.3). Detta motiveras med att de situationer där ett sådant beteende kan förekomma 

” torde variera högst avsevärt och låter sig inte överskådas för närvarande” .35 De förklarar även 

att detta mer synes vara fråga om jäv.36  

3.2 Rättspraxis 
För att komma till rätta med vad som gäller vid avbrutna upphandlingar måste man gå till 

rättspraxis. Rättsfallen inom avbrytande av offentlig upphandling kan dock inte direkt påstås 

vara överdrivet många. Tvärtom har det varit tunt med överklagande vid avbrytanden, kanske 

just för att domstolarna har gett raka besked om vad som gäller – man kan inte överklaga ett 

avbrytande. Den senaste tiden har det dock kommit upp lite intressanta nyheter inom detta 

                                                 
34 SOU 1995:105, s. 264-265.  
35 Prop. 1993/94:35, s. 48.  
36 A.st.  
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område. Vi har för avsikt att gå igenom de rättsfall som vi anser vara av vikt, både historiskt 

och nutida sett. 

3.2.1 Koppensteiner GmbH vs. ” BIG”  (C-15/04) 
EU-domstolen har vid ett par tillfällen behandlat ärenden gällande inhemsk domstols 

behörighet att handhava överklagande av en upphandling. I fallet Koppensteiner GmbH mot 

Bundesimmobiliengesellschaft GmbH, nedan kallat BIG, handlade det om en upphandling som 

avbröts efter anbudstidens avslut och sedan gjordes om kort tid därefter. 

 

BIG är ett bolag som ansvarar för den österrikiska förbundsstatens byggnads- och 

fastighetsförvaltning och som ägs till 100 procent av denna stat. Bolaget är upphandlande 

myndighet i målet vid den nationella domstolen. Den 26 september 2003 inledde BIG ett öppet 

förfarande för den offentliga upphandlingen avseende rivningsarbeten inom ramen för 

byggandet av en skola och tre gymnastiksalar. Kostnaden för hela projektet beräknades uppgå 

till 8 600 000 euro. Värdet av de rivningsarbeten som är i fråga i målet vid den nationella 

domstolen uppskattades till 95 000 euro. Koppensteiner, ett bolag inom demolerings-

branschen, lämnade in ett anbud om rivning. 

 

29 oktober 2003 underrättades Koppensteiner om att upphandlingsförfarandet hade återkallats. 

 

BIG uppmanade den 6 november 2003 Koppensteiner att delta i ett förhandlingsförfarande 

utan föregående meddelande om en upphandling avseende rivningsarbeten. Denna upphandling 

avsåg huvudsakligen samma tjänster som det första upphandlingsförfarandet. Under det andra 

upphandlingsförfarandet var värdet av denna del uppskattat till 90 000 euro. 

 

Koppensteiner lämnade ett anbud på denna nya upphandling men väckte den 13 november 

2003 talan vid Bundesvergabeamt (BVG) och yrkade med avseende på det första 

upphandlingsförfarandet att rätten skulle upphäva återkallelsen av anbudsinfordran, förbjuda 

en ny anbudsinfordran inom ramen för ett nytt upphandlingsförfarande eller, i andra hand, 

fastställa att återkallelsen var rättsstridig. Bolaget yrkade samtidigt att det andra 

upphandlingsförfarandet skulle ogiltigförklaras��

�
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BVG förbjöd 20 november 2003 BIG att öppna anbud i det andra upphandlingsförfarandet så 

länge prövningsförfarandet pågick med förbehållet att man fick vänta längst till den 13 januari 

2004. Den 28 januari 2004 tilldelades sedan ett annat företag uppdraget att utföra 

rivningsarbetena.  

 

Koppensteiner har bland annat gjort gällande att det följer av domen den 18 juni 2002 i mål 

C92/00 HI (REG 2002, s. I5553), att även ett beslut av en upphandlande myndighet att 

återkalla en anbudsinfordran skall kunna vara föremål för ett prövningsförfarande och, i 

förekommande fall, ogiltigförklaras av den anledningen att beslutet innebär åsidosättande av 

gemenskapsrätten på området för offentlig upphandling. 

 
BVG begärde den 19 januari� 2004� in ett förhandsbesked från EU om huruvida de hade 

behörighet att avgöra detta eller inte. EU-rätten gav följande domslut efter att bl a hört 

generaladvokatens yttrande: ”Den behöriga domstolen skall underlåta att tillämpa nationella 

bestämmelser som utgör hinder för den att iaktta den skyldighet som följer av artiklarna 1.1 

och 2.1 b i rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och 

andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och 

anläggningsarbeten, i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster. 

 

Målet skickades tillbaka till BVG för avgörande. 

3.2.2 Kommunbesvärsmålet (RÅ 2001 ref 18) 
Detta fall rör möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen vid en avbruten 

upphandling. Två kommunmedlemmar överklagade sociala distriktsnämndens beslut att 

avbryta en upphandling av driften av vissa gruppbostäder i kommunen för att istället låta egen 

regi sköta verksamheten. Nämnden anförde dels att LOU inte reglerar avbrutna upphandlingar 

av vilket följer att deras beslut var tillåtet, och dels att, ifall LOU skulle anses tillämpligt, 7:5 

utesluter överprövning genom kommunallagen, vilket medför att kommunmedlemmarna inte är 

taleberättigade (då endast leverantörer kan överklaga upphandlingsbeslut).  

 

Underinstanserna avslog kommunmedlemmarnas överklagan med hänvisning till att 7:5 

utesluter kommunallagen som väg till överprövning. Regeringsrätten ansåg dock att denna 

paragraf instiftats med tanken att upphandlingsbeslut istället skulle kunna överklagas med hjälp 
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av LOU. Den möjligheten saknas dock i detta fall (se HD:s domar i avsnitten 3.2.4 och 3.2.5). 

Nämndens beslut ska därför gå att överklaga genom kommunallagen. 

 

Egna kommentarer: Detta rättsfall belyser en lucka i lagstiftningen, nämligen det faktum att 

kommuninvånare kan överklaga ett avbrytande medan de anbudsgivare som deltagit i 

upphandlingen inte kan det. Teoretiskt sett kan således ett företag be en av sina medarbetare att 

som kommuninvånare överklaga ett beslut. Detta kan om, man ska hårdra det, bryta mot icke-

diskrimineringsprincipen i och med att icke lokala anbudsgivare blir diskriminerade. 

3.2.3 SälenfjällenTaxi AB vs. Malungs kommun (RÅ 2005 ref 62) 
I kölvattnet av Koppensteiner börjar det nu så sakteliga att dyka upp fall inom svensk rätt där 

överprövning av avbrytanden anses vara med på listan över saker som svensk domstol är 

behörig att avgöra. Det mest aktuella fallet för vår del är RÅ 2005 ref 62. 

 

Sälenfjällen Taxi AB begärde hos Länsrätten i Dalarnas län en överprövning av upphandling 

avseende trafiktjänster som Malungs kommun under år 2003 genomfört. Upphandling hade 

skett inom fyra områden. För tre områden hade tilldelningsbeslut meddelats medan för det 

fjärde skett ett avbrytande av upphandlingen. 

 

Sälenfjällen Taxi yrkade att rättelse avseende den sista upphandlingen skulle ske. Kommunen 

hade enligt bolaget åsidosatt kraven på likabehandling, affärsmässighet samt transparens som 

uppställs av LOU. Länsrätten ansåg sig dock inte vara behörig att pröva Sälenfjällen Taxi AB:s  

begäran om överprövning. Beslutet överklagades till kammarrätten i Sundsvall som förvisso 

resonerade kring Koppersteinermålet och dess verkningar på överprövning men samtidigt 

konstaterade att man inte ansåg kammarrätten vara rätt forum. Sälenfjällen Taxi AB:s talan 

avslogs.  

 

Bolaget begärde prövningstillstånd i Regeringsrätten som gjorde en annan bedömning av 

rättsläget. Man anförde bl a följande: ”Mot bakgrund av EG-domstolens domar i målen HI och 

Koppensteiner står det klart att kommunens beslut att avbryta upphandlingen är ett beslut som 

kan överprövas. Det framstår också som klart att en sakprövning av bolagets begäran om 

överprövning inte kan vägras med hänvisning till tiodagarsfristen eftersom denna inte tar sikte 
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på en upphandling som avbryts.”  Regeringsrätten upphävde kammarrättens och länsrättens 

beslut och visade målet åter till länsrätten för ny handläggning. 

 

En fråga som uppenbarar sig när det konstaterats att avbrutna upphandlingar ska kunna 

överprövas, och något som domstolen här tog upp, är om tiodagarsfristen i 7:2  (se avsnitt 2.4) 

ska gälla eller ej. Skilda åsikter finns angående detta. En bedömning gjord strikt utifrån 

lagtexten blir att begränsningen på tio dagar inte gäller avbrytanden, eftersom fristen gäller 

ifrån den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger. Detta innebär att en anbudsgivare 

kan ansöka om överprövning även efter det att tio dagar gått sedan beslutet om att avbryta 

fattats, vilket var vad domstolen kom fram till. Vissa har dock framfört att det är orimligt att 

det inte finns någon tidsbegränsning alls.37  

 

Konkurrensverket, genom föredragande Kristian Pedersen, anser att genom avkunnandet av 

denna dom så har antagligen en stor del av problematiken verket uppmärksammat kring 

avbrutna upphandlingar lösts.38 

3.2.4 Lindesbergsfallet (HD T 1683-99) 
Bolag A tillhandahöll utbildning inom SFI (Svenska För Invandrare). Den 21 januari 1994 

begärde kommunen in anbud gällande svenskaundervisning för invandrare. Som börkrav 

fastställdes att man skulle använda behöriga lärare med pedagogisk kompetens. Tiden för 

avlämnande av anbud gick ut den 7 februari 1994. Den 2 februari lämnades ett anbud från 

bolag A in till kommunen där det bl a framgick att anbudet omfattade behöriga lärare. Inom 

anbudstiden inkom ytterligare fyra anbud varav ett var från kommunens egen förvaltning.  

 

En sammanställning visade att bolaget A:s anbud var det mest ekonomiskt fördelaktiga och 

förordades således av socialförvaltningen. Den 23 februari inkom egenregin med 

kompletteringar till sitt anbud vilket föranledde socialförvaltningen att den 24 februari besluta 

att ”även fortsättningsvis anlita egenregin för bedrivande av undervisning i svenska för de av 

kommunen mottagna flyktingarna” . Tingsrätten ansåg att kommunen i och med detta brutit mot 

1:4 LOU om iakttagande av affärsmässighet genom att dels pröva anbud som inkommit efter 

                                                 
37 Larsson, Anders, ”Farliga fallgropar vid offentlig upphandling” , Juridik Idag från Norstedts Juridik, 
www2.infotorg.se, 2006-05-29.  
38 E-mail från Kristian Pedersen, Föredragande, Konkurrensavdelning 3, Konkurrensverket Sverige, 
kristian.pedersen@kkv.se 2006-05-17 
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slutdatumet, dels genom att inte anta det lägsta anbudet. Vidare anförde man att ”om 

upphandling i egentlig mening skulle anses ha varit för handen skulle skadeståndsskyldighet 

enligt LOU alltså ha kunnat åläggas kommunen pga bristande affärsmässighet. Genom att i 

stället nu avbryta arbetet kan det sägas att kommunen har uppnått samma affärsmässiga resultat 

men nu utan att skadeståndsskyldighet kan åläggas kommunen.”  Tingsrätten fortsatte sin 

utläggning och sade att det måste ”anses som orimligt, för att inte säga stötande, att 

kommunen, med frångående av regeln om affärsmässighet vid prövningen av anbud, 

påföljdsfritt kan ge egenregin, som deltagit i anbudsgivningen, uppdraget att utföra arbetet” . 

 

Tingsrättens dom överklagades till Göta hovrätt, som anförde följande: ”LOU innehåller inte 

några uttryckliga regler som förbjuder den upphandlande enheten att avbryta en upphandling 

eller särskilda bestämmelser om skadeståndsansvar för dessa situationer. I avsaknad härav 

uppkommer frågan om ett avbrytande av upphandlingen kan anses strida mot lagens 

huvudregel om affärsmässighet i upphandlingen och därigenom kan grunda rätt till skadestånd 

enligt 7:6 LOU. Denna fråga har vid två tillfällen varit föremål för utredningar men dessa har 

inte lett till någon lagstiftning…Som tingsrätten har anfört kan det tyckas orimligt att 

kommunen påföljdsfritt kan frångå kravet på affärsmässighet och ge egenregiverksamheten 

uppdraget.”  

 

Hovrätten utlade vidare om huruvida man kunde anse det vara lagstiftarens avsikt att tvinga en 

upphandlande enhet att genomföra påbörjad upphandling utan möjlighet att avbryta denna utan 

risk för skadeståndskrav mot sig. Avslutningsvis yttrade hovrätten att ”de föreskrifter som nu 

gäller på området offentlig upphandling medför alltså enligt hovrättens bedömning inte någon 

rätt till skadestånd när en kommun beslutar sig för att avbryta ett inlett upphandlingsförfarande 

och i stället låta verksamheten drivas i egen regi.”  

 

Domen överklagades till Högsta domstolen som fastställde hovrättens dom utan ändring. 

3.2.5 Danderyds sjukhus vs. Lillebil (NJA 2001 s 3) 
Här behandlas skadeståndsskyldighet vid avbruten upphandling. Danderyds sjukhus, som ingår 

i Stockholms läns landsting, annonserade en upphandling av budbils-transporter. Anbud inkom 

från bland andra Lillebil AB och den interna enheten Transland 192. Efter att landstinget 

beslutat att utföra verksamheten inom den egna regin (genom Transland) stämdes de av 
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Lillebil, som ansåg att landstinget brutit mot kravet på affärsmässighet i 1:4 LOU, tagit 

ovidkommande hänsyn samt brutit mot icke-diskriminerings-principen och att de därför skulle 

bli skadeståndsskyldiga. De hävdade i första hand att upphandlingen inte avbrutits, utan att det 

interna anbudet hade antagits. Om upphandlingen skulle anses ha avbrutits hävdade de i andra 

hand att kravet på affärsmässighet fortfarande var tillämpligt, och att landstingets beslut att inte 

anta det bästa budet stred mot detta.  

 

Tingsrätten konstaterade att trots att konkurrensintresset är ett av LOU:s skyddsvärden, är det 

inte obligatoriskt för det allmänna att konkurrensutsätta sin verksamhet. Valet mellan 

upphandling och verksamhet i egen regi är fritt. Inte heller innebär LOU en skyldighet att 

fullfölja en påbörjad upphandling. Landstinget ådrog sig därför ingen skadeståndsskyldighet 

när de beslöt att låta Transland utföra verksamheten.  

 

Hovrätten höll med tingsrätten och förtydligade att eftersom Transland inte utgör en 

självständig juridisk person gentemot landstinget kan de inte teckna avtal med varandra, varpå 

ett upphandlingskontrakt inte kan komma till stånd. När landstinget beslutade att utföra 

verksamheten i egen regi avbröts alltså upphandlingen, och LOU:s skadeståndsregler är då inte 

tillämpliga.  

 

HD diskuterade möjligheten att i vissa fall enheter inom samma organisation skulle kunna vara 

så fristående gentemot varandra att ett avtal dem emellan skulle kunna ha en viss civilrättslig 

betydelse, men klargjorde att så inte var fallet med Transland. Frågan var då istället om 1:4 

LOU är tillämplig också på beslut om att avbryta en upphandling. 

  

Först konstaterades att LOU inte föreskriver att ett upphandlingsförfarande måste avslutas med 

att ett anbud antas. Av regeln i 5:13 om skyldighet att rapportera beslut om att avbryta 

framkommer istället att sådana beslut är tillåtna. HD sade också: ”Det får anses att principerna 

om affärsmässighet och icke-diskriminering syftar till att säkerställa att samma regler tillämpas 

i förhållande till marknadens aktörer när en offentlig upphandling sker. Det innebär att 

principerna inte får någon relevans när ett upphandlingsförfarande avbryts.”  
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Domstolen avslutade med att framhålla att LOU inte syftar till att skapa en skyldighet att 

konkurrensutsätta offentlig verksamhet eller att skapa ett särskilt avtalsrättsligt regelverk för 

prekontraktuella relationer, och att landstinget således inte kan åläggas skadeståndsskyldighet.  

 

Sedan 1999 har med andra ord praxis i Sverige varit att prövan om skadestånd vid avbrytande 

av upphandling inte lett till bifall. 
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4 Ska avbrutna upphandlingar lagregleras? 
 

Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen i samband med översyn av reglerna för offentlig 

upphandling. 1994 kom till och med en utredning i departementsserien som berörde enbart 

avbrutna upphandlingar. Genom remissvaren på de utredningar som gjorts har framkommit att 

den privata och den offentliga sektorn har olika syn på hur pass allvarlig frågan är och hur den 

ska lösas. Den privata sektorn anser att en brist föreligger i dagens lagstiftning och att denna 

utgör en konkurrensbegränsning. Den offentliga sektorn anser istället att lagstiftning inte är 

nödvändig då problemet inte är särskilt stort, och att en reglering skulle leda till nya problem.39 

 

Konkurrensverket har dock fått ett flertal klagomål från privata företag angående avbrutna 

upphandlingar, vilket tyder på att det är ett något som faktiskt förekommer.40  

 

Här följer de argument för och emot en lagreglering av avbrutna upphandlingar som redogjorts 

för i förarbeten och rättspraxis. I anslutning till dessa redovisas våra egna kommentarer kring 

argumenten. 

  

4.1 Argument som talar för en lagreglering 

4.1.1 Minskat förtroende för upphandlingar 
Företrädare för näringslivet har framfört att det förekommer att anbud från egenregin har fått 

justeras efter anbudstidens utgång, och att upphandlingen därefter avbrutits. Ett sådant 

beteende skadar förtroendet för upphandling hos de privata företag som lagt ner tid och pengar 

på att upprätta och lämna anbud till ingen nytta. Näringslivet hävdar att det endast behövs att 

fel ”begås i några undantagsfall för att företagens benägenhet att över huvud taget delta i en 

upphandling och lämna anbud skall påverkas negativt” .41 Avbryts en upphandling genom att 

den egna regin får uppdraget trots att förmånligare anbud lämnats minskar det självklart den 

upphandlande enhetens trovärdighet inför framtida upphandlingar.42 

 

Egna kommentarer: Även om de upphandlande enheterna inte missbrukar dagens fria 

lagstiftning kan ändå själva möjligheten att göra det påverka marknaden och dess förtroende 

                                                 
39 Ds. 1994:83, s. 12-13.  
40 SOU 2000:117, s. 107.  
41 Ds. 1994:83, s. 11.  



 20 

för upphandling. En reglering skulle därför kunna förstärka förtroendet för de upphandlande 

enheterna och ge företagen tryggheten att delta i upphandlingar utan att riskera mer än att 

förlora till ett bättre anbud. En annan effekt blir även att rättvisa kan skipas i de fall då en 

upphandlande enhet faktiskt avbrutit en upphandling utan rimlig anledning.  

 

4.1.2 Beräkning av interna anbud 
Vissa beräkningsproblem kan uppstå i fall där den egna regin ska konkurrensutsättas genom en 

upphandling och i vilken ett internt anbud därför deltar. Det finns inga enhetliga principer för 

den ekonomiska redovisningen av intern verksamhet eller för kalkyleringen av interna bud vid 

upphandling.43 I många fall drivs den konkurrensutsatta verksamheten som en del av den större 

förvaltningen, med följden att dess kostnader och intäkter inte redovisas separat.44 Detta 

innebär att felaktig information kan läggas till grund för det interna bud som ska konkurrera 

med den privata sektorn. Det är därför viktigt att egenregins direkta kostnader (som t ex 

lönekostnader) och indirekta kostnader (sådana som återfinns hos beställaren och inte direkt 

belastar utförarens redovisning)45, och de samkostnader och särkostnader som blir aktuella när 

externa anbud väljs, beräknas på ett korrekt sätt.46 

 

Kostnader för sådana saker som t ex överblivna lokaler och övertalig personal när 

verksamheten som tidigare utförts internt kan komma att flyttas över på privata företag kan 

leda till osäkerhet vid anbudsutvärderingen.47 Idag finns en risk att sådana 

avvecklingskostnader av den egna verksamheten beräknas felaktigt. Detta kan ske antingen 

genom att de överdrivs, vilket leder till att för stora kostnader påförs externa anbud vid 

anbudsutvärderingen, eller genom att de inte beaktas i tillräckligt stor omfattning, vilket leder 

till att externa anbud framstår som billigare än de i realiteten är.48  

 

Det är också lätt hänt att egenregins samtliga kostnader inte förs upp till anbudsberäkningen, 

som t ex de för gemensam kommunadministration (en indirekt kostnad).49 Ofta brister 

kunskapen om hur de verkliga kostnaderna ser ut.50  

                                                                                                                                                         
42 SOU 1995:105, s. 264.  
43 A.a., s. 213.  
44 SOU 2000:117, s. 150.  
45 SOU 1995:105, s. 136.  
46 A.a., s. 213.  
47 Ds. 1994:83, s. 12.  
48 SOU 1995:105, s. 213.  
49 SOU 1995:105, s. 213. 



 21 

 

Sådana här problem kan undvikas genom att beställaren utformar konkurrensneutrala principer 

för hur de interna buden ska beräknas, där både direkta och indirekta kostnader medräknas. Det 

är också en god idé att redovisa dessa principer vid upphandling för att det tydligt ska framgå 

hur kostnadsjämförelserna mellan interna och externa bud går till.51  

 

Egna kommentarer: Dessa svårigheter att korrekt uträkna den egna regins olika kostnader 

leder till att jämförelsen med övriga anbud kan bli orättvis. Utvärderingen av interna och 

externa anbud blir svår att göra. Detta kan leda till att den upphandlande enheten avbryter 

upphandlingen och fortsätter verksamheten i egen regi trots att detta egentligen inte var det 

förmånligaste alternativet. Det går därför att argumentera för att lagen här borde ge 

anbudsgivarna en möjlighet att överpröva enhetens beslut att avbryta.  

 

Interna anbud har ofta vissa organisatoriska kostnader som fördelas ut inom kommun/landsting 

som man kanske inte kan, eller vill, lokalisera och ta med när man avger ett anbud. En 

lagreglering om överprövning skulle antagligen inte lösa detta problem, då svårigheten att 

urskilja kostnaderna fortfarande skulle finnas kvar. Dock skulle det ge en chans till rättelse i 

enskilda fall.  

 

Kanske måste det till en schabloniserad omräkningstabell att gå efter när anbud ska beräknas. 

Denna skulle antagligen inte spegla de faktiska omständigheterna perfekt, och en hel del 

kommuner skulle säkerligen känna sig orättvist behandlade med en sådan mall, speciellt om 

den skrivs ogynnsamt för stat och kommun. Dock tror vi att de privata företagen skulle vara 

positiva till en schablonmall.  

 

Att utvärdera anbuden efter samma kriterier när den ekonomiska grunden för dem räknats ut på 

olika sätt strider enligt vår mening med affärsmässighetskravet i 1:4 LOU, eftersom det interna 

budet i de flesta situationer får en konkurrensfördel som parterna är omedvetna om, då den kan 

vara svår att upptäcka. På så sätt strider det även mot transparensprincipen, då anbudsgivarna 

inte vet på vilka villkor de tävlar. En lösning på det skulle vara att den upphandlande enheten 

öppet redogör för hur beräkningen av det interna anbudet gått till. Då kan företagen själva 

                                                                                                                                                         
50 Ds. 1994:83, s. 12.  
51 SOU 1995:105, s. 265.  
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avgöra om de anser sig kunna konkurrera på lika villkor i den aktuella upphandlingen, och på 

den grunden fatta beslutet om de vill delta eller ej.  

4.1.3 Jäv vid konkurrensutsättning 
Särskilt i små upphandlande organisationer, som t ex mindre kommuner, kan vissa 

jävsituationer uppstå vid konkurrensutsättning av den egna verksamheten. Eftersom små 

kommuner ofta inte har mer än en upphandlingsansvarig, eller kanske ingen alls, kan det 

förekomma att en och samma person är med först i processen att upprätta 

förfrågningsunderlaget, sedan i arbetet att beräkna och upprätta ett internt bud, och till sist vid 

utvärderingen av detta och övriga bud.52 Det finns en risk att detta leder till att 

förfrågningsunderlaget formas efter den egna regins förutsättningar, vilket ger denna en klar 

konkurrensfördel. Vid utformningen av det interna budet kan den egna regin få tillgång till 

information som kan användas för att optimera det egna budet.53 

 

Har organisationen en uppdelning mellan beställare (den upphandlande enheten) och utförare 

(den egna verksamheten) kan det ändå förekomma att samma personer sitter i ledningen för 

båda enheterna, och att därför samma chef ansvarar för såväl upphandlingsbeslutet som det 

interna budet.54  

 

I förvaltningslagen och kommunallagen finns regler om jäv vid myndighetsutövning.55 Finns 

det särskilda omständigheter som skapar tvivel kring upphandlarens objektivitet betraktas detta 

som jäv. Beslut som fattats under påverkan av jäv kan överklagas av kommunmedlemmarna 

enligt kommunallagen. Sådana beslut blir dock inte automatiskt ogiltiga, utan en bedömning av 

skälen bakom beslutet får göras från fall till fall.56  

 

Egna kommentarer: Jäviga upphandlingsbeslut torde i allmänhet kunna överprövas enligt 

LOU i de fall då jävsituationen strider mot affärsmässighets- och objektivitetskravet i 1:4. 

Eftersom beslut att avbryta dock inte regleras av LOU kan anbudsgivare idag inte föra talan om 

överprövning eller skadestånd på grund av jäv vid sådana beslut.  

 

                                                 
52 Ds. 1994:83, s. 12. 
53 SOU 2000:117, s. 106.  
54 SOU 1995:105, s. 213. 
55 Förvaltningslagen (1986:223) 11-12 §§, kommunallagen 1991:900 6:24-27.  
56 Warnling-Nerep, Wiweka, ”En introduktion till förvaltningsrätten” , 6 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 48.  
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Frågan om jäv vid avbrutna upphandlingar torde vara den mest känsliga och samtidigt 

viktigaste frågan att ta tag i. Speciellt inom mindre organisationer med korta beslutsvägar och 

en nära samhörighet mellan beställare och utförare finns det en överhängande risk för en 

särbehandling.  

 

Risken för jäv föreligger genom hela processen, från det att enheten börjar fundera på vilken 

typ av tjänst som skall upphandlas till dess att anbudsprövningen är slutförd. En lagstiftning 

skulle antagligen få kommuner att uppmärksamma detta problem i högre grad, med risk att 

annars bli stämda av en förfördelad anbudsgivare. Svårigheterna med jäv i små organisationer 

skulle antagligen inte försvinna helt, men det öppnar upp för rättelse i de fall där det 

förekommit.  

4.1.4 Inkonsekvens i dagens regler 
En brist i dagens regelsystem är att likvärdiga situationer i vissa fall inte behandlas lika. En 

sådan skillnad som är svår att motivera, förutom att den följer av rent lagtekniska orsaker, är 

den mellan fall då kommunala bolag tilldelats uppdraget och fall när den egna regin gjort det. 

 

Det finns två sätt för en kommun att driva kommunal verksamhet, dels genom egen regi inom 

samma organisation och samma juridiska person, dels genom ett kommunalt bolag med egen 

juridisk status. Genomför kommunen en upphandling där det kommunala bolaget tilldelas 

kontraktet kan detta enligt LOU överklagas av externa anbudsgivare som anser sig ha erbjudit 

ett förmånligare anbud, om de kan visa att kommunen brutit mot bestämmelserna i lagen när de 

fattat sitt beslut. Om kommunen däremot istället tilldelar egenregin uppdraget kan inte den 

förbigångna externa anbudsgivaren överklaga beslutet.57  

 

Egna kommentarer: Denna inkonsekvens i dagens regler följer av att det i det andra fallet inte 

upprättas ett upphandlingskontrakt, till skillnad mot det första fallet, där upphandlingen 

avslutas med ett överprövningsbart avtal mellan två juridiskt självständiga subjekt. 

 

Skillnaden i behandling av fall när egenregi vunnit upphandlingen och när ett kommunalt bolag 

gjort det följer naturligt av dagens regler, eftersom dessa ställer krav på att ett 

upphandlingskontrakt måste upprättas med vinnaren av upphandlingen. När det inte kan göras 

anses den som avbruten och då gäller inte längre reglerna om överprövning.  

                                                 
57 Ds. 1994:83, s. 22.  
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Lika fall ska behandlas lika, det är en viktig princip inom de flesta rättsordningar. Att det ska 

finnas regler som styr de fall då egenregin fått uppdraget är därför en viktig fråga. Sådana 

regler ger också en legitimitet till de som redan finns angående de fall då kommunala bolag 

tilldelats kontraktet.  

 

Riskerna för jäv och andra konkurrenssnedvridande effekter från kommunens sida torde vara i 

stort sett lika stora mellan de två situationerna, då relationen mellan beställare och utförare är 

ungefär densamma, särskilt om verksamheten bolagiserats nyligen. Det finns också en risk för 

att incitament ges till att undvika privatisering av den offentliga verksamheten, då 

lagstiftningens inkonsekvens skapar fördelar med att behålla egenregin. Eftersom ett av målen i 

den svenska politiken idag verkar vara en ökad konkurrensutsättning genom privatisering 

borde detta vara av intresse för lagstiftaren att ändra på.  

4.1.5 Samhällsekonomiska effekter då offentlig verksamhet ej stimuleras 
I och med att anbud från den egna regin inte behöver konkurrera med externa anbud på lika 

villkor stimuleras de inte att effektivisera och utveckla sin verksamhet i så hög grad som annars 

skulle vara fallet. Detta innebär även att marknadsutrymme stjäls från mer effektiva privata 

företag.58 

 

Egna kommentarer: De ekonomiska följderna kan bli stora för skattebetalarna, eftersom den 

offentliga verksamheten inte behöver skära ner på kostnaderna för att kunna mäta sig med 

konkurrenterna. Men med tanke på den offentliga sektorns strama budget anser vi att det finns 

andra incitament till att hålla nere kostnaderna.  

 

I den mån detta utgör ett problem leder troligen inte en lagreglering till förbättringar, eftersom 

det fortfarande inte kommer att vara obligatoriskt att konkurrensutsätta den offentliga 

verksamheten. Kanske skulle problemet istället kunna bli värre då den offentliga sektorn i 

högre grad kan komma att undvika att konkurrensutsätta den egna regin (se avsnitt 4.2.2 

nedan). 

 

                                                 
58 SOU 1995:105, s. 264.  
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4.2 Argument som talar mot en lagreglering 

4.2.1 Den kommunala självstyrelsen 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet anser att en lagreglering av 

upphandlande enheters möjlighet att avbryta påbörjade upphandlingar skulle strida mot den 

grundläggande principen om den kommunala självstyrelsen.59  

 

Egna kommentarer: Den kommunala självstyrelsen måste fortfarande ske inom vissa ramar. 

Det anser vi vara viktigt för att säkerställa objektiviteten hos de offentliga organen. För mycket 

frihet och självstyre kan leda till så kallad ”svågerpolitik”  och andra tvivelaktiga beteenden, 

vilket förutom de uppenbara nackdelarna i enskilda fall även kan skada förtroendet hos 

kommunmedlemmarna i stort.  

 

En lagreglering skulle inte på ett påtagligt sätt inskränka den kommunala självstyrelsen enligt 

oss. Kommunerna är fortfarande inte tvungna att upphandla, reglerna skulle för dem bara 

innebära mer noggranna förberedelser inför en upphandling.  

 

4.2.2 Konkurrensutsättningen kan motverkas 
Det finns en risk för att en lagreglering av de upphandlande enheternas möjlighet att avbryta 

upphandlingar, och den därav följande möjligheten för skadelidande anbudsgivare att erhålla 

skadestånd, kan få följden att stat och kommun undviker att konkurrensutsätta den egna 

verksamheten. På så sätt kan de vara helt försäkrade om att ingen ersättningsskyldighet kan 

komma att inträda, om misstag skulle begås. Syftet bakom lagregleringen, att säkerställa fri 

konkurrens, skulle därför kunna förfelas.60  

 

Egna kommentarer: Risken som vi anser föreligga är just den att om kommunerna vet att det 

finns en säker väg att undgå att bli stämda kanske de tar den, dvs de undviker att 

konkurrensutsätta den egna verksamheten och ger uppdraget till denna direkt. Trenden skulle 

kunna bli att man plockar in bolag inom den egna sfären igen och enbart handlar av sig själv, 

något som totalt skulle motverka syftet bakom lagregleringen. Detta gäller särskilt innan 

rättsläget stabiliseras, vilket kan dröja. Ett lagförslag liknande det som redovisas i nästa kapitel 

kräver klargöranden genom rättspraxis innan det blir klart vad som i praktiken gäller. Vad 

skulle t ex affärsmässighetskravet i 1:4 LOU innebära vid avbrutna upphandlingar? Vart skulle 

                                                 
59 Ds. 1994:83, s. 13.  
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man dra gränsen för vad som är en rimlig anledning att avbryta och vad som inte är det? Detta 

kan bara avgöras genom rättspraxis, där omständigheterna i det enskilda fallet får inverka.  

 

4.2.3 Att kunna avbryta är en nödvändighet i vissa fall 
Det finns många fall där det vore orimligt att begränsa möjligheten att avbryta en påbörjad 

upphandling. En lagreglering kan därför inte bli så sträng att den helt utesluter avbrytanden.61  

Det har till och med diskuterats om det i vissa fall borde vara obligatoriskt att avbryta. Om det i 

en upphandling enbart inkommit ett anbud trots att marknaden erbjuder större 

konkurrensmöjligheter, är det då tänkbart att konkurrenskravet i 1:4 LOU innebär att den 

upphandlande enheten inte kan anta detta utan att först kontrollera att det är 

konkurrenskraftigt? Detta skulle kunna ske genom att avbryta upphandlingen och annonsera 

den på nytt i hopp om att då få in fler anbud.62  

 

Egna kommentarer: Exempel på när avbrytanden inte rimligtvis kan anses otillbörliga är i fall 

då inga lämpliga anbud kommit in, eller då det som skulle anskaffas genom upphandlingen inte 

längre efterfrågas. Det kan också hända att den politiska majoriteten bakom ett beslut att 

konkurrensutsätta en tidigare enbart offentlig verksamhet ändras, om ett nyval skett där ett nytt 

politiskt parti fått makten.63 Det kan dock diskuteras om det sistnämnda utgör ett giltigt skäl att 

avbryta.  

 

I fall där ett avbrytande kan vara nödvändigt eller önskvärt kan dock lagen tillåta att ett 

avbrytande sker. Så länge beslutet är fattat på sakliga grunder behöver inte lagförslaget ställa 

hinder i vägen. Saknas dock rimliga grunder borde inte kommunen varken vilja eller kunna 

avbryta, och en lagstiftning utgör då en trygghet för företagen genom att säkerställa att 

kommunerna sköter upphandlingen affärsmässigt.  

 

Angående frågan om den upphandlande enheten i vissa fall borde vara skyldig att upphandla 

anser vi att det är att gå ett steg för långt. Är det enda inkomna anbudet inte tillfredsställande, 

dvs att det inte uppfyller de krav förfrågningsunderlaget uppställt eller är alltför dyrt, ska 

enheten självklart inte anta det, och kanske istället annonsera upphandlingen på nytt. Men att 

konkurrenskravet i 1:4 LOU skulle innebära en skyldighet att göra det känns inte troligt. 

                                                                                                                                                         
60 NJA 2001 s. 3.  
61 SOU 1999:139, s. 178.  
62 Falk, s. 28-29.  
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Aktörerna på marknaden hade trots allt en chans att delta i upphandlingen första gången. I en 

del fall kan det säkert vara önskvärt att omannonsera, men det borde inte vara en skyldighet.  

 

                                                                                                                                                         
63 SOU 2000:117, s. 107.   
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5 Tidigare utredningar 
 

5.1 Lagförslaget från 1994 
År 1994 tillsattes en utredning som skulle undersöka behovet av en lagreglering av avbrutna 

upphandlingar, samt ge förslag på hur den skulle kunna utformas. Efter att arbetsgruppen 

konstaterat att en lagstiftning i frågan var önskvärd (se skälen härför i 4 kap.) diskuterade de 

vilken lagteknisk lösning som var lämpligast. Konkurrenslagen nämndes men eftersom den 

riktar sig mot företag är den inte tillämplig på den offentliga sektorn som marknadsaktör. En 

lösning som arbetsgruppen till viss del uppfattade som naturlig var LIU. Denna lag tar dock 

sikte på beteenden som till sin natur är konkurrenssnedvridande, medan avbrytande av 

upphandling inte är otillbörligt i sig, även om det i vissa fall kan få konkurrenssnedvridande 

effekter. En reglering i LIU skulle därför kunna skapa vissa definitionsproblem, när det gäller 

att skilja ut just otillbörliga avbrytanden. Den mest lämpliga lösningen ansåg arbetsgruppen 

istället LOU vara. 64  

 

Utgångspunkten i deras lagförslag var en ny paragraf med en definition av när ett 

upphandlingsförfarande har avslutats. I paragrafen angavs att så sker när ”1. en upphandling 

kommer till stånd, eller 2. när samtliga anbud förkastas eller förfarandet annars slutligt avbryts 

utan att en upphandling kommer till stånd” .65 Det var i den andra punkten förändringen låg; 

genom den framgick det att LOU skulle bli tillämplig även vid avbrytanden. Formuleringen 

”eller annars slutligt avbryts”  var avsedd att täcka in de fall där egenregin, genom ett internt 

bud, tilldelats uppdraget.66  

 

I LOU finns portalparagrafen 1:4 om affärsmässighet, objektivitet och fri konkurrens. 

Arbetsgruppen föreslog att denna skulle omfatta även de situationer då en upphandling 

avbryts.67 På så sätt måste beslut om att avbryta fattas på affärsmässiga grunder. Gruppen gav 

sedan exempel på vad som kan anses vara affärsmässiga grunder. Nya direktiv från t ex 

regeringen eller riksdagen som förändrar förutsättningarna för upphandlingen var ett, att de 

ekonomiska förutsättningarna för den upphandlande enheten förändras genom lägre statliga 

                                                 
64 Ds. 1994:83, s. 20-22.  
65 A.a., s. 1.  
66 A.a., s. 37.  
67 A.a., s. 22.  
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eller kommunala anslag var ett annat. Det var sådana ”yttre och oförutsedda omständigheter”68 

som kunde utgöra giltiga skäl att avbryta. Grundade sig beslutet på att upphandlingen inte 

förberetts tillräckligt noggrant stred det mot affärsmässighetskravet.69  

 

I och med att ett avbrytande måste vara affärsmässigt innebar lagförslaget även att interna bud 

inte får behandlas förmånligare än externa (då ett avbrytande anses ha skett i de fall då 

egenregin fått uppdraget, förf. anm.).70  

 

För att komma till rätta med dagens inkonsekvens i behandlingen av egenregi jämfört med 

offentliga bolag (se avsnitt 4.1.4) föreslogs även att LOU:s skadeståndsregler skulle utvidgas 

till att omfatta otillbörliga avbrytanden.71 Anbudsgivare som lidit skada skulle då kunna få 

ersättning för de kostnader de haft när de upprättat anbud och i övrigt deltagit i upphandlingen 

(det negativa kontraktsintresset). I de fall då det kan visas att anbudsgivaren skulle ha vunnit 

upphandlingen kan även dennes uteblivna vinst ersättas (det positiva kontraktsintresset).72  

 

I normala fall kan inte fler än en anbudsgivare erhålla ersättning upp till det negativa 

kontraktsintresset, eftersom inte mer än en hade kunnat vinna upphandlingen. Risken att man 

kan förlora upphandlingen är något alla anbudsgivare får acceptera. När det gäller avbrytanden 

är situationen annorlunda, eftersom anbudsgivarna inte ska behöva bära risken för att 

upphandlingen avbryts utan saklig grund. Arbetsgruppen klargjorde därför att lagförslaget gav 

samtliga anbudsgivare rätt till ersättning för sina kostnader. Detta skulle dock inte gälla i fall 

där det framstår som oberättigat, t ex vid helt okvalificerade anbud.73  

 

Arbetsgruppens lagförslag blev aldrig antaget. I en efterföljande proposition motiverades detta 

fåordigt: ”Beträffande förslaget till ändring i LOU enligt promemorian (Ds 1994:83) Avbrutna 

upphandlingar och interna bud anser regeringen att det kan sättas i fråga om förslaget i 

promemorian leder till några förbättringar och klargöranden. Förslaget i promemorian bör 

därför inte genomföras.” 74  

                                                 
68 Prop. 1994:83, s. 25.  
69 A.a., s. 24-25.  
70 A.a., s. 29.  
71 A.a., s. 23.  
72 A.a., s. 2.  
73 A.a., s. 28.  
74 Prop. 1994/95:153, s. 16. 
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5.2 Övriga utredningar 
Sedan 1994 har saken diskuterats vid ytterligare ett par tillfällen i statliga utredningar, där 

utredningsgrupperna bl a framfört önskemål om att en upphandling inte bör få avbrytas utan 

affärsmässiga skäl och att ersättning annars skall kunna utgå till skadelidande anbudsgivare.75  

 

NOU har länge ansett att frågan skall lagregleras. De anser att den upphandlande enheten 

visserligen själv får bestämma om upphandling skall ske eller om den egna regin ska få 

uppdraget, men att, när förfarandet väl satts igång, upphandlingen skall vara så pass väl 

förberedd att ett avbrytande inte är sannolikt. Enligt nämnden kräver transparensprincipen att 

enheten redovisar i vilka fall ett avbrytande skulle kunna bli aktuellt. Anbudsgivare bär 

självklart alltid risken att någon annan kommer att tilldelas uppdraget, men ska inte därutöver 

behöva riskera att upphandlingen avslutas utan sakliga skäl. Annars finns risken att de drar sig 

för att lägga ner tid och pengar på att upprätta anbud i framtida upphandlingar, då deras 

förtroende för de upphandlande enheterna skadats.76  

 

NOU har också framfört krav som de anser borde vara uppfyllda innan egenregin får delta i 

upphandlingar. En intern uppdelning på beställare och utförare borde då finnas – den egna 

regin får inte ha inblick i eller delta i förberedelserna inför upphandlingen eller i 

anbudsutvärderingen. Dessutom ska lika villkor gälla genom hela processen, t ex ska samma 

förfrågningsunderlag och anbudstid gälla för både interna och externa bud.77  

 

                                                 
75 SOU 1995:105, s. 290, SOU 1999:139, s. 178, SOU 2000:117, s. 107.  
76 http://www.nou.se/pdf/2001-78.pdf s. 4.  
77 SOU 2000:117, s. 107-108.  



 31 

6 Analys 
 

6.1 Principerna 
De EG-rättsliga principerna vi redogjorde för i avsnitt 2.3 är en del av gällande rätt i Sverige. 

Man kan därför tycka att de även är tillämpliga på avbrutna upphandlingar, vilket dock inte 

tycks ha varit fallet i svensk rättspraxis. Här redogör vi för våra åsikter angående vilken roll 

principerna borde spela på detta område. 

6.1.1 Likabehandlingsprincipen 
Likabehandlingsprincipens syfte är att förhindra snedvriden konkurrens, och är därför av 

intresse i sammanhanget. Lika förutsättningar kan enligt oss inte föreligga om det finns ett 

intresse hos den upphandlande enheten att i slutändan tilldela det egna bolaget uppdraget. Vill 

man att den egna enheten ska vinna är det enligt vår mening relativt enkelt att se till att den får 

information som gör att de kan lägga sig lägre än övriga anbud. Som rättsläget sett ut de 

senaste åren finns ingen möjlighet att överklaga ett beslut om att ge den egna regin uppdraget. 

Även om det finns bevis för att beslutet fattats på felaktiga grunder finns inget forum för en 

överprövning. 

6.1.2 Proportionalitetsprincipen 
Principen kräver enligt oss att de grunder som ligger bakom ett beslut att avbryta en 

upphandling måste vara proportionerliga. Detta innebär att det måste vara en nödvändig 

lösning i den enskilda situationen, beslutet ska vara byggt på sakliga grunder utan påverkan av 

jäv. Den nuvarande ordningen, där de upphandlande enheterna är fria att avbryta sina 

upphandlingar på vilka grunder som helst, anser vi därför strida mot EG-rätten.  

 

I vissa av de situationer som tagits upp i uppsatsen gäller dock redan idag 

proportionalitetsprincipen. Kraven som ställs på anbudsgivarna i förfrågningsunderlaget får 

som nämnts i avsnitt 2.3 inte gå utöver vad uppdraget kräver. Att då utforma kraven på så sätt 

att endast eller huvudsakligen den egna regin kan uppfylla dem är därför otillåtet, om de inte är 

berättigade. Tyvärr hindrar inte detta de upphandlande enheterna från att slippa repressalier för 

beteendet, om upphandlingen hunnit avbrytas. 
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6.1.3 Transparensprincipen 
NOU rekommenderar att de upphandlande enheterna i förfrågningsunderlaget anger de grunder 

som eventuellt kan leda till att upphandlingen avbryts. Det tycker även vi är en bra idé. På så 

sätt får anbudsgivarna en större möjlighet att bedöma den ekonomiska risk som upphandlingar 

innebär. De får ett tydligare underlag för sin bedömning av huruvida de ska delta i 

upphandlingen eller ej.  

 

Följer alla upphandlande enheter NOU:s rekommendation i denna fråga behövs kanske inte 

några ytterligare regler, då de stora fördelarna med en lagstiftning då blir lösta. Företagen 

bibehåller förtroendet för upphandling och kan själva bedöma den risk de vill utsätta sig för. 

Dock är inte NOU:s rekommendationer bindande.  

6.2 Diskussion 
När vi för ett par månader sedan diskuterade ämnet avbrutna upphandlingar och började 

intressera oss för frågan var vår åsikt ganska klar: avbrytande utnyttjas av kommuner på ett 

tvivelaktigt sätt och bör regleras genom lag. Är vår åsikt densamma efter att vi fått mer 

kunskap om ämnet eller anser vi nu att frånvaron av en lagreglering inte beror på ett 

förbiseende från lagstiftarens sida? Svaret på detta är relativt mångfacetterat, vi anser 

visserligen fortfarande att fördelarna en lagstiftning skulle ge väger över, men vi har insett att 

gällande rätt inte innebär några större problem i dagsläget, eller att luckan i lagen utnyttjas i 

den omfattning vi tidigare misstänkte.  

 

Fördelar med lagreglering finns helt klart. Det blir tydligare för alla parter vilka spelregler som 

gäller och vilka möjligheter det finns att visa sitt missnöje med en upphandling. Bryter man 

som upphandlande enhet mot en lag finns det verktyg att straffa enheten genom exempelvis 

dryga skadestånd, denna möjlighet till skadestånd finns redan i 7:e kapitlet LOU men inte vid 

avbrytande av upphandling.  

 

Varför är då inte detta lagreglerat redan? Därför att det även finns en del nackdelar med 

lagstiftning. En av dessa är det faktum att en stat eller kommun inte har någon skyldighet att 

upphandla varor och tjänster – en lagreglering som försvagar deras möjligheter att avbryta en 

upphandling leder möjligtvis till ett mer restriktivt upphandlande. Finns det tillräckliga 

incitament att upphandla när man riskerar att åka på en ekonomisk smäll?  Sedan är det också 
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så att systemet i dagens läge faktiskt fungerar relativt tillfredsställande om än ej helt rättvist. 

Den starkaste parten är den upphandlande enheten, dock kanske med all rätt – kunden har alltid 

rätt sägs det. Ska man bara för att det är staten som är kunden rucka på denna spelregel som 

existerar inom alla andra områden i en marknadsekonomi?  

 

Vi hoppas dock att det ekonomiska incitamentet att hitta ett billigare alternativ fortsätter få 

kommun och landsting att upphandla trots de risker det innebär för dem. Syftet med att 

överhuvudtaget upphandla är trots allt att använda skattepengarna så fördelaktigt som möjligt.  

 

Upphandling är inte obligatoriskt på något sätt, lagen ställer inga krav på stat och kommun att 

upphandla eller att konkurrensutsätta sin verksamhet. Logiskt sett borde det därför inte heller 

vara obligatoriskt att fullfölja en påbörjad upphandling. Enligt oss hindrar detta dock inte att 

det kanske borde finnas krav på att fullfölja när man väl tagit beslutet att påbörja en 

upphandling. Att avbryta utan goda skäl ger en bild av att stat och kommun som stora aktörer 

kan skriva sina egna regler och att de små privata aktörerna inte har något annat val än att 

snällt acceptera detta och endast kan hoppas på att inte bli utnyttjade eller förbisedda.  

 

Som litet företag har man inte råd att ge anbud i upphandlingar man inte är säker på kommer 

att genomföras i slutändan. Samtidigt kan det vara så att man inte heller har råd att inte ge 

anbud, vet man att man har en chans att vinna handlar det ofta om stora summor som inte går 

att ignorera.  

 

Det nya rättsläget, i och med Koppensteiner-domen (se avsnitt 3.2.1), öppnar upp för att 

problemet med avbrutna upphandlingar kan lösas genom rättspraxis istället för genom 

lagstiftning. Konkurrensverket anser att man i och med denna dom löst de problem som funnits 

sedan lagen stiftades. 

 

Det är i dagsläget svårt att säga vilken inverkan Koppensteiner-domen kommer att ha på 

upphandlingar i Sverige och Europa. Rättspraxis kommer säkerligen inom bara något års tid ha 

gett oss svaret på denna fråga, just nu kan vi bara spekulera. Det är svårt, för att inte säga 

omöjligt, att svara på hur rättsläget kommer att se ut om ett par års tid. Troligen kommer 

upphandlingarna att ta allt mer tid i anspråk i och med den allt strängare utvecklingen. 
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Upphandlingsunderlagen blir mer omfattande för var upphandling som genomförs och nu 

kanske man även måste börja lägga ner mycket tid på att motivera avbrytanden.  

 

Eftersom vi nu är inne i en rättslig mellanperiod innan praxis stabiliserat sig är läget för 

tillfället väldigt osäkert för de upphandlande enheterna. Vad de kan göra är att vara så tydliga 

som möjligt när de upphandlar, så att anbudsgivarna vet vad som gäller och vad som kan 

orsaka ett avbrytande. De måste också vara tydliga om grunderna till beslut att avbryta en 

upphandling. På så sätt kan de anbudsgivare som känner sig förbigångna se varför en 

upphandling avbröts och om det finns skäl att överklaga denna, nu när företag har möjlighet att 

överklaga i svensk förvaltningsdomstol om det förekommit oegentligheter.  

  

Har en upphandling avbrutits på felaktiga grunder och avbrytandet överprövas och skall göras 

om finns det ett par olika tänkbara scenarion; för det första kan upphandlingen fortsättas och ett 

företag tar hem segern och allt är frid och fröjd. I det fall där man avbrutit och löst det genom 

egenregi eller på annat sätt är frågan om det ”vinnande” företaget borde erhålla ekonomisk 

ersättning motsvarande upphandlingens belopp, dvs ett skadestånd som baseras på att man 

vann upphandlingen (det positiva kontraktsintresset). Med tanke på att det trots allt inte är 

obligatoriskt att upphandla, och att det i många fall rör sig om stora belopp, är nog det positiva 

kontraktsintresset att gå ett steg för långt. Att det företag som borde ha vunnit upphandlingen 

får ersättning för de kostnader de haft för att upprätta anbudet och delta i upphandlingen (det 

negativa kontraktsintresset) låter som en mer förnuftig och avvägd lösning. Troligen är det den 

vägen även domstolarna kommer att gå när väl frågan kommer upp till prövning. På så sätt 

kommer man till rätta med de problem tidigare gällande rätt inneburit: att företag drar sig för 

att delta i upphandling av oro för att lägga ner tid och pengar i onödan om ett avbrytande sedan 

sker.  

 

Genom tidigare rättspraxis har domstolarna kommit fram till att LOU inte gäller avbrytande av 

upphandling, bl a genom att läsa förarbetena till lagen. Eftersom Koppensteiner-domen säger 

att domstolarna ska kunna pröva frågan, innebär det att domstolarna nu måste bryta mot 

uttalandena i förarbetena. Dessa är i och för sig inte bindande för domstolarna, men för att det 

tydligt ska framgå vad som gäller kanske lagen borde ändras. Eftersom de få uttalanden som 

finns är väldigt otydliga och rättsläget länge varit svårdefinierbart för domstolarna anser vi 

dock inte att förarbetena ställer hinder i vägen för en annan tolkning av lagen än den som 
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hittills skett. Kanske kommer en reglering i lag i ett senare skede, om praxis visar att behov av 

det finns. 

6.3 Slutsats 
Det är nu dags att återvända till de två frågeställningar detta arbete tar upp. Vad har vi kommit 

fram till? 

 

• Hur ser rättsläget ut i svensk rätt idag när det gäller avbrytande av upphandlingar samt 

möjligheten att överklaga upphandlande enheters beslut om att avbryta? 

 

Rättsläget har sedan länge varit tämligen väl fastslaget – ett beslut att avbryta en upphandling 

kan inte överprövas och skadestånd kan inte utges till förfördelade anbudsgivare. Hade vi 

skrivit denna uppsats höstterminen 2005 istället för vårterminen 2006 hade detta varit vårt svar. 

 

Det senaste halvåret har det dock skett en del förändringar på området. EG-domstolens 

avgörande i Koppensteiner-målet vände med ens upp och ner på gällande svensk praxis. 

Domstolar över hela Europa fick en tillrättavisning av domstolen som sa att ett överklagande 

av avbrytande av upphandling skall kunna hanteras i nationell domstol. Upphandlande enheters 

beslut att avbryta en upphandling ska nu alltså kunna överprövas. Om detta kan leda till 

skadestånd är dock osäkert i dagsläget. Vad konsekvenserna blir av detta går det enbart att 

spekulera i vid denna tidpunkt, vi anser dock att det antagligen kommer bli ett tuffare klimat 

under en tid innan rättsläget stabiliserats på nytt och man har återgått till någon slags vardag. 

Att detta rättsfall är av godo är vi båda överens om då det förhoppningsvis löser de problem vi 

nämnt tidigare i uppsatsen. 

 

• Borde det införas ett regelsystem som reglerar avbrytande av upphandlingar i svensk rätt? 

 

Hade denna uppsats skrivits innan Koppensteiner-målet ändrade det svenska rättsläget hade vi 

antagligen ansett att en lagstiftning i frågan var önskvärd och nödvändig. Som läget är nu är 

dock en lagreglering onödig, eftersom domstolarna nu är fria att pröva fall angående 

avbrytande. På så sätt kan orimliga avbrytanden ogiltigförklaras av rätten, vilket öppnar upp 

för en mer rättvis och objektiv upphandling i framtiden. 
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