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Alla statliga och kommunala myndigheter i Sverige är skyldiga att följa Lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) vid inköp av varor och tjänster. Offentlig upphandling omfattar mellan 15.5 och 

18.5 procent av Sveriges BNP och det är således viktigt att upphandlingen går rätt till. Upphandling 

inom LOU är omfattande och görs i många steg. Förfrågningsunderlag ska skrivas, upphandlingen ska 

annonseras, anbud ska utvärderas, leverantörer ska uteslutas och till sist ska tilldelningsbeslut 

meddelas. I de fall då en leverantör tycker att de borde vunnit upphandlingen eller är missnöjd med 

de krav som ställts kan de överpröva upphandlingen, alternativt ansöka om skadestånd En 

överprövning kan leda till att upphandlingsunderlaget måste ändras eller att hela upphandlingen får 

göras om och överprövningsprocesser är ofta både är kostsamma och tidskrävande för 

upphandlande myndighet. I juli 2010 gjordes förändringar i LOU till följd av ett EU-direktiv som fick 

konsekvensen att antalet överprövningar i förvaltningsdomstolen ökat markant. 

Offentlig upphandling är ett omdebatterat ämne. Många argumenterar för att LOU borde avskaffas 

då upphandlingarna skulle fungera bättre om det inte fanns så många regler att följa.  Andra 

argumenterar för att lagen är bra som den är idag och att den motverkar orättvisor och korruption. 

Den statistik som framställs är inte alltid rättvisande. Detta till trots är det ingen tvekan om att båda 

parter i upphandlingsprocessen till stor del är missnöjda med hur LOU påverkar upphandlingarna. 

Den stora frågan är hur situationen på bästa sätt skulle kunna förbättras för samtliga parter. 

Många lösningsförslag på hur överprövningar kan motverkas får till följd att LOUs ursprungliga syfte 

tar skada. Exempel på detta är att öka beloppet för direktupphandling samt att införa en avgift som 

den leverantör som överprövar måste betala, vilket till stor del skulle ha en negativ inverkan på de 

mindre företagen. Då LOU finns till för att ingen ska kunna behandlas orättvist och för att säkerställa 

att den leverantör som har det bästa anbudet vinner upphandlingen är dessa lösningar inte att 

rekommendera. För att minska antalet överprövningar utan att gå emot syftet med LOU kan en 

tidsfrist för de olika delarna av upphandlingen införas. Det skulle förhindra möjligheten att överpröva 

en felaktighet i anbudet i slutet av en upphandling. Ett annat förslag är att samla alla 

upphandlingsmål till en och samma domstol. Detta skulle leda till bättre kompetens och snabbare 

handläggning samtidigt som det inte skulle finnas lika mycket spretigt praxis där domstolar dömt 

liknande fall olika. 
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All public authorities and municipal corporations in Sweden are bound to follow the law of public 

procurement for purchase of goods and service. Public procurement covers between 15.5 and 18.5 

percent of the total GDP in Sweden which is why following this law is of great importance. Public 

procurements are made in many steps. Contract documents are to be written, a publication of the 

contract notice sent, contractors excluded and finally an allocation decision wi ll be made. If a 

contractor is discontented with the decision there is a possibility of claiming a retry. The effect of a 

claim of retry is that the procurement is forced to be changed or redone from scratch, both of which 

take effort and time. Changes were made to the law of public procurement in July 2010, which lead 

to a greater number of people claiming for retries. 

Public procurements are a much debated subject. Many argue that the law of public procurement 

should be cancelled since the procurements would work better without the law restraints.  Others 

have the opinion that the law itself is important since it prevents both corruption and other 

injustices. Much of the statistics that are underlying people’s opinions are deceptive. However, both 

parties are discontent with the system today. Question is what changes would best lead to 

improvement for all involved parties.  

Many suggestions of changes to improve public procurement are of direct damage to the main 

purpose of the law of public procurement. Examples of this are a higher limit for direct award or a 

fee for the supplier who want to claim of retry. Mostly the smaller companies would suffer from 

these changes. No one is to be treated unfairly and the best offer is to win the procurement. Due to 

this, many of the suggested changes are not recommended if maintaining the main purpose is a 

necessity. One possible change is to introduce a mandatory time limit for when to file a claim of re try 

based on a falsity in the publication of the contract. This would prevent anyone from claiming a retry 

at the end of the process based on ambiguities that were visible already at the first phase of the 

procurement. Another possible change would be to gather all cases of procurement in one and the 

same court. The effect would be better competence, faster handling and not as much case law that 

differs from one another.    

 

Abstract 
 

  

  Title: Claim of retry within Public procurements  
Authors Jens Kvarnström and Hanna Ceder 
Department Department of Real Estate and Construction Management  
Thesis number 101 
Supervisor Professor Hans Lind 
Keywords Public procurement, claim of retry, law of public procurement 
  



   

5 
 

Förord 

Detta kandidatarbete har skrivits under våren 2012 på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm vid 

institutionen för fastigheter och byggande.  

Vi vill tacka vår handledare Hans Lind som funnits vid vår sida under den tid arbetet vuxit fram. Din 

handledning och dina kommentarer har varit oss till stor hjälp. 

 

Stockholm, maj 2012 

Jens Kvarnström 

Hanna Ceder



   

6 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 8 

1.1. Bakgrund ....................................................................................................................... 8 

1.2. Syfte och tes .................................................................................................................. 9 

1.3. Metod ........................................................................................................................... 9 

1.4. Avgränsningar ...............................................................................................................10 

1.5. Disposition ....................................................................................................................10 

2. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling .............................................................................11 

2.1. Grundläggande principer ...............................................................................................11 

2.2. Tillämpning ...................................................................................................................11 

2.3. Val av upphandlingsförfarande.......................................................................................12 

2.3.1. Upphandling över tröskelvärdet ..............................................................................12 

2.3.2. Upphandlingsformer under tröskelvärdet ................................................................13 

2.4. Ändringsdirektivets påverkan på LOU .............................................................................13 

2.4.1. Avtalsspärr ............................................................................................................13 

2.4.2. Möjlighet till ogiltigförklara ingångna avtal ..............................................................14 

2.4.3. Upphandlingsskadeavgift........................................................................................14 

2.4.4. Nytt upphandlingsförfarande ..................................................................................15 

2.4.5. Frivillig förhandsinsyn.............................................................................................15 

3. Upphandlingsprocessen ........................................................................................................16 

3.1. Behovsanalys ................................................................................................................16 

3.2. Förfrågningsunderlag.....................................................................................................16 

3.3. Annonsering..................................................................................................................16 

3.4. Uteslutning och kontroll av leverantör ............................................................................17 

3.5. Tilldelningsbeslut ..........................................................................................................17 

4. Överprövningsprocessen .......................................................................................................17 

4.1. Omfattning ...................................................................................................................18 



   

7 
 

5. Skadeståndsprocessen ..........................................................................................................20 

6. Debatten om LOU .................................................................................................................21 

6.1. Avskaffa LOU.................................................................................................................21 

6.2. Mindre detaljer inom LOU .............................................................................................22 

6.3. Bevara LOU ...................................................................................................................22 

7. Enkätresultat ........................................................................................................................25 

7.1. Syftet med LOU .............................................................................................................25 

7.2. Överprövning ................................................................................................................26 

7.3. Lösningsförslag..............................................................................................................27 

8. Analys ..................................................................................................................................29 

8.1. Syftet med LOU .............................................................................................................29 

8.2. Pris eller kvalitet............................................................................................................29 

8.3. Mer information och hjälp .............................................................................................30 

8.4. Avskaffa LOU.................................................................................................................30 

8.5. Ökat utrymme för direktupphandling .............................................................................31 

8.6. Skadestånd istället för överprövning ..............................................................................31 

8.7. Kostnad för leverantören ...............................................................................................31 

8.8. Enbart en upphandlingsdomstol.....................................................................................32 

8.9. Tidsbegränsning ............................................................................................................32 

9. Slutsats ................................................................................................................................34 

10. Källhänvisning ...................................................................................................................35 

10.1. Tryckta källor .............................................................................................................35 

10.2. Intervjuer ..................................................................................................................36 

Bilagor.........................................................................................................................................37 

Enkätfrågor ..............................................................................................................................37 

 



   

8 
 

1. Inledning 

Offentlig upphandling utgör en stor del i den svenska ekonomin. Under 2010 annonserade fler än 

tusen olika myndigheter omkring 19 000 upphandlingar. Värdet på dessa upphandlingar uppgick 

totalt till mellan 480 och 580 miljarder kronor, vilket motsvarar mellan 15.5 och 18.5 procent av 

Sveriges BNP (SOU 2011:73, s.68). Syftet med offentlig upphandling är att upphandlingarna görs på 

rätt sätt för att använda offentliga medel för finansiering på ett så bra sätt som möjligt, d.v.s. alltid 

genomföra kostnadseffektiva upphandlingar, samt verka för rättvis konkurrens där alla leverantörer 

tävlar om upphandlingar på lika villkor (Prop. 2011/12:1, s.37). För att kontrollera att upphandling 

sker enligt dessa syften finns Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, fortsättningsvis förkortad 

LOU. 

1.1. Bakgrund  
Den 15 juli 2010 gjordes omfattande förändringar i LOU till följd av ändringsdirektivet från 

Europarådet (2007/66/EG). Förändringarna innebar att det blev lättare för leverantörer att ansöka 

om överprövning om de inte var nöjda med hur upphandlingen hade skötts. Detta gjorde att antalet 

anmälningar om överprövning i förvaltningsdomstolen ökade kraftigt 2010 jämfört med tidigare år 

och även under 2011 var siffran hög, även om den hade minskat jämfört med 2010 (Jönsson et al. 

2012, s.39-40). 

Av de upphandlingar som annonserades 2010 blev 1237 stycken föremål för överprövning. Detta 

innebär att i sju procent av fallen ansåg sig en leverantör fe lbehandlad vilket gjorde att denne 

lämnade in en ansökan till förvaltningsrätten att upphandlingen skulle göras om. Detta kan dels bero 

på att leverantören anser sig lagt det lägsta budet eller att han är missnöjd med de krav som har 

ställts i annonsen (Jönsson et al. 2012, s.35). 

För kommunala bostadsbolag som omfattas av LOU kan det betyda att man har en fastighet med 

flertalet olika leverantörer för en och samma funktion till följd av komponentbyte fördelat över en 

lång tidsperiod där upphandlingen vunnits av olika leverantörer. En överprövning av en upphandling 

kan innebära att byggprojekt och förvaltning tar avsevärt längre tid att genomföra till följd av en 

långdragen handläggningstid under vilken anbudets giltighetstid kan gå ut samt att grundläggande 

service inte kan ges till hyresgästerna (Kammarkollegiet 2011, s.3).  

”Den här lagstiftningen är som en växande cancersvulst som börjar leva sitt eget liv”. Så säger 

Christina Ramberg, professor i juridik vid Stockholms Universitet om LOU (Perkiö, Hans, 2011, s.4). 

Ramberg är inte den enda som är kritisk mot hur lagen fungerar. Både upphandlare och leverantörer 

riktar kritik mot lagen för att den anses vara alltför komplicerad och att syftet med lagen kommer i 

skymundan när upphandlingen till stor del handlar om att undvika överprövning av 

tilldelningsbeslutet i stället för att främja den goda affären (Nilsson, Christina). 
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1.2. Syfte och tes 
Syftet med kandidatarbetet är att utröna på vilka sätt LOU åstadkommer skada för verksamheten 

som bedrivs av upphandlande myndigheter, i synnerhet kommunala bostadsbolag.  

Lagen om offentlig upphandling uppfyller inte sitt syfte. Små företag missgynnas och ingen part är 

nöjd med hur överprövningar går till idag. Överprövning och överprövningsprocessen är de delar som 

skapar mest problem inom offentlig upphandling. Dagens regler motverkar syftet med ”den goda 

affären”. För att förbättra detta krävs förändringar inte bara i lagen utan även i de båda parternas 

agerande. 

1.3. Metod 
Lagen om offentlig upphandling och i synnerhet överprövning inom LOU är ett ämne som det 

debatteras mycket om och trots att lagen ständigt genomgår förändringar finns mycket litteratur att 

tillgå i ämnet. Teoridelen om LOU i uppsatsen kommer således att utgöras av litteraturstudie genom 

avhandlingar, böcker, utredningar samt informationsmaterial från berörda tillsynsmyndigheter. 

För att se huruvida det råder problem med överprövning inom LOU kommer uppsatsen arbeta i 

huvudsak utefter en kvantitativ metod där kvantifierbara data samlas in, främst i form av en enkät 

som skickats till kommunala bostadsbolag som omfattas av LOU. Enkäten kommer till största del vara 

en totalundersökning där enkäten sänds till samtliga kommunala bostadsbolag (Höst, Regnell, 

Runeson, 2011, s.86). Ovan nämnda enkät har skickats till 269 personer från kommunala 

bostadsbolag samt 38 personer från kommuner i Stockholms län. 98 svar inkom, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens av 31,7 procent. Resultaten från enkätundersökningen kommer att ligga till grund till 

den analys som utifrån de hypoteser om problem och förändringar ska undersökas. Att göra en 

kvantitativ metod var det bästa sättet att skapa en bild av hur överprövning inom offentlig 

upphandling uppfattas av de som berörs av LOU, inte bara i Stockholm utan i hela Sverige . Med hjälp 

av enkäten har begränsats till att omfatta de delar vari den största problematiken ligger. 

Muntliga intervjuer har genomförts med: 

 Malin de Jounge, Biträdande avdelningschef på upphandlingsenheten, Konkurrensverket 

 Irina Svensson, Upphandlingsjurist, Nacka kommun 

En skriftlig intervju har genomförts med: 

 Lisbet Johnson, ordförande för Sveriges offentliga inköpare (SOI) 

Intervjuerna gjordes med syfte att öka förståelsen, få bättre insyn i LOU samt för att skapa en 

bredare bild av vad olika parter tycker om lagen. 
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1.4. Avgränsningar 
LOU är en omfattande lag och antalet som berörs av denna är många. Det är således inte möjligt att 

göra en rättvisande beskrivning av hela lagen. Fokus ligger därför på överprövningsprocessen av 

upphandlingar och övriga LOU nämns endast kortfattat för bättre förståelse. Arbetet kommer också 

att fokusera på kommunala bostadsbolag för att begränsa arbetet ytterligare. Valet grundas på att 

bostadsbolag ligger inom ramen för vår utbildning och att det ofta handlar om höga belopp när det 

kommer till upphandlingar inom fastighetssektorn. Dock kommer diskussion och förslag hållas på en 

allmän nivå eftersom alla upphandlande myndigheter berörs av samma regler. 

1.5. Disposition 

Texten i arbetet är indelad i tio kapitel. I kapitel två redogörs de allmänna delarna av LOU och hur 

lagen är uppbyggd. Detta följs av en kort beskrivning av de fem principer som utgör grunden för LOU 

samt vilka som omfattas av LOU. Här redovisas också de lagändringar som trädde i kraft juli 2010. I 

kapitel tre till fem beskrivs upphandlingsprocessen, överprövningsprocessen respektive 

skadeståndsprocessen. Statistik om dagsläget följer i kapitel sex. I kapitel sju framkommer den 

rådande debatten om LOU och vilka åsikter som finns hos upphandlare samt hos Konkurrensverket 

som tillsynsmyndighet. Kapitel åtta sammanfattar de resultat som framställts av den utskickade 

enkäten. I det nionde kapitlet analyseras informationen från arbetet med förslag på förändring och 

till sist sammanfattas analysen i en slutsats i kapitel 10.  
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2. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

Syftet med LOU är att säkerställa fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU så att 

upphandlande myndigheter ska kunna tillvarata och använda offentliga medel på bästa sätt genom 

att utnyttja konkurrensen som finns på marknaden (Konkurrensverket, A). Riktlinjer för 

upphandlingsprocessen för kommunala bolag finns i Upphandlingsdirektivet (Sammanfattning av EU-

lagstiftningen). 

2.1. Grundläggande principer 
Lagen grundar sig på fem principer som utgår från EG-fördraget och ska följas av alla upphandlare. 

Dessa principer är desamma för alla medlemmar i EU och ska finnas med i samtliga faser av 

upphandlingen. I svensk lag regleras dessa i LOU 1 kap 9§. Syftet är bland annat att säkerställa den 

fria rörelsen av varor och tjänster och den fria etableringsrätten (Falk, Jan-Erik, 2011, s.63). Nedan 

följer de fem principerna samt kortare förklaringar av dessa. 

Principen om ickediskriminering förbjuder upphandlare att direkt eller indirekt diskriminera en 

leverantör på grund av nationalitet. Exempel på indirekt diskriminering kan vara krav på kort 

leveranstid om upphandlaren i och med detta utesluter leverantörer från andra länder. 

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. De ska även ha tillgång 

till samma information och därmed ges så lika förutsättningar som möjligt. De krav som ställs ska 

gälla alla leverantörer som deltar i upphandlingen. Varken mer eller mindre krav får alltså ställas på 

en leverantör jämfört med de andra.  

Principen om proportionalitet förmedlar att kraven som ställs i en offentlig upphandling ska hålla sig 

inom ramen för vad som är lämpligt, effektivt, relevant och ändamålsenligt.  

Principen om ömsesidigt erkännande säger att handlingar som utfärdats av andra behöriga 

myndigheter i någon av unionens medlemsstater ska accepteras och erkännas av upphandlande 

myndighet. 

Principen om öppenhet gör gällande att alla upphandlingar ska följa orden öppenhet och 

förutsebarhet. Detta görs med hjälp av t.ex. annonsering och underrättelse av fattade beslut 

(Eriksson, Jönsson, 2011, s.6-7). 

2.2. Tillämpning 

”Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att 

tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader” (LOU 

2:13). De organisationer som är skyldiga att följa LOU vid upphandlingar kallas upphandlande 

myndigheter. Dessa upphandlande myndigheter omfattar statliga och kommunala myndigheter samt 

vissa offentligt styrda enheter. Det kan vara t.ex. beslutande församlingar i kommuner och landsting 

eller föreningar som tillgodoser behov i det allmännas intresse (Fryksdahl, de Jounge, 2011, s.7). På 

leverantörssidan innefattas alla leverantörer som tecknar avtal med en upphandlande myndighet. 
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2.3. Val av upphandlingsförfarande 
Inom LOU finns det olika typer av upphandlingsförfaranden. Vilket av dessa förfaranden som är 

tillämpligt för upphandlingen beror dels på vilken typ av tjänst som avses, A- eller B-tjänst, och dels 

på vilken prisnivå kontraktet uppgår till. Uppdelningen mellan A- och B-tjänster baseras på att A-

tjänsterna bedöms vara bättre lämpade för internationell konkurrens,  exempelvis fastighetsskötsel, 

byggentreprenader etc. medan B-tjänster, exempelvis av juridiska tjänster, anses vara svårare att dra 

nytta av genom internationell konkurrens och genomförs därför enligt förenklat förfarande eller 

urvalsförfarande (LOU 15:3). Detta oberoende av kontraktets värde. Vilket upphandlingsförfarande 

som ska följas vid A-tjänster beror på värdet av kontraktet. Om upphandlingen beräknas omsätta ett 

högre värde än tröskelvärdet ska öppet, selektivt eller förhandlat förfarande användas. I övriga fall 

kan förenklat förfarande eller urvalsförfarande användas likt B-tjänster. Dessa tröskelvärden är 

gemensamma för hela EU och justeras av Europeiska kommissionen vartannat år (LOU 3:1). 

Nedanståande tröskelvärden gäller under 2012-2013. 

 

Varor och tjänster Euro SEK 

Statliga myndigheter 130 000 1 233 401 

Övriga (kommuner, 

allmännyttiga bolag etc.) 

200 000 1 897 540 

Byggentreprenader   

Samtliga upphandlande 

myndigheter och enheter 

5 000 000 47 438 500 

 

2.3.1. Upphandling över tröskelvärdet 

Vid upphandling av kontrakt som överstiger tröskelvärdena har den upphandlande myndigheten 

möjlighet att tillämpa olika varianter av upphandlingsförfarande (LOU 4:1). Det öppna och selektiva 

förfarandet kan alltid användas. 

Ett öppet förfarande är enligt 2 kap. 22§ LOU, ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud. 

Vid selektivt förfarande kan alla leverantörer ansöka om att få delta i upphandlingen men endast 

anbudssökande som kvarstår efter urval av den upphandlande myndigheten bjuds in att lämna 

erbjudande om kontrakt (LOU 2:16). Dock måste urvalet ske efter principerna som finns i offentlig 

upphandling. 

Förhandlat förfarande får endast användas om speciella förutsättningar råder. Förhandlat förfarande 

är ett förfarande där den upphandlande myndigheten bjuder in utvalda leverantörer och sedan 

förhandlar med en eller flera av dessa om villkoren för kontrakt (LOU 2:9). Det finns två varianter: 

med föregående annonsering och utan föregående annonsering. Vid annonserat förfarande 

annonseras upphandlingen varefter intresserade leverantörer får ansöka om att vara med i 

budgivningen (LOU 4:2). Av dessa leverantörer väljer upphandlande myndighet ut de leverantörer 
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som anses lämpliga efter de uppgifter som lämnats in, exempelvis om teknik och ekonomi. Vid själva 

anbudsgivningen får bara de utvalda leverantörerna delta. Förhandlat förfarande utan annonsering 

får användas i de fall som anges i lagen (LOU 4:5,7,8). 

Konkurrenspräglad dialog är ett nytt upphandlingsförfarande som ett komplement till tidigare 

befintliga former av upphandling. Konkurrenspräglad dialog möjliggör för upphandlande 

myndigheter att föra en dialog med utvalda leverantörer i syfte att identifiera och definiera hur 

myndigheters behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses (Konkurrensverket, B). 

2.3.2. Upphandlingsformer under tröskelvärdet 

Även vid upphandlingar som ligger under tröskelvärdena finns det möjlighet att välja mellan olika 

förfaranden. Upphandlande myndighet kan välja mellan antingen förenklat förfarande eller 

urvalsförfarande vid upphandling. Det finns också möjlighet till direktupphandling men detta får 

endast ske i undantagsfall (LOU 15:3). 

Vid förenklat förfarande har alla leverantörer rätt att delta. De leverantörer som vi ll delta lämnar 

anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera av anbudsgivarna (LOU 

2:24). 

Med urvalsförfarande har alla leverantörer rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande 

myndigheten bjuder sedan in några leverantörer att lämna anbud och förhandlar med en eller flera 

av dessa (LOU 2:25). 

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form (LOU 2:23). 

Direktupphandling kan därför vara muntlig och initierad av en leverantör (Falk, Jan-Erik, 2011, s.140). 

Direktupphandling får endast användas i upphandlingsförfarandet om kontraktets värde uppgår till 

högst 15 procent av det tröskelvärde som EU beslutat om. Vidare får direktupphandling användas i 

viss omfattning i de fall då det skulle varit tillåtet att använda förhandlat förfarande utan annonsering 

vid upphandlingar över tröskelvärdena eller om det finns synnerliga skäl (LOU 15:3). 

2.4. Ändringsdirektivets påverkan på LOU 
Hur upphandlingsprocessen går till idag har till stor del sin grund i de omfattande förändringar i LOU 

som skedde den 15 juli 2010. Dessa ändringar kan delas in i tre delar. Den mest omfattande delen 

bygger på införlivandet av ändringsdirektivet (2007/66/EG) från Europarådet (Kammarkollegiet,  A). 

Med detta direktiv följde reglerna om avtalsspärr, en tidsperiod där upphandlande myndighet 

förbjuds att teckna avtal samt sanktioner i form av en avgift för de myndigheter som inte följer lagen. 

Den andra kategorin syftade till att förenkla upphandlingsförfarandet genom införandet av bland 

annat fasta beloppsgränser för direktupphandling. Den tredje kategorin består av frivilliga 

bestämmelser som medlemsstaterna själva får välja om de vill genomföra, så som exempelvis 

konkurrenspräglad dialog. Nedan beskrivs de större ändringarna mer ingående. 

2.4.1. Avtalsspärr 

Från dess att beslut fattats om vilken leverantör som vunnit upphandlingen och beslutet har 

meddelats berörda anbudsgivare inträder en avtalsspärr. Detta innebär en tidsperiod under vilken 

upphandlande myndighet inte får ingå avtal (Proposition 2009/10:180 s.106). Syftet med 

bestämmelsen om avtalsspärr är att möjligöra för de leverantörer som förlorade upphandlingen att 

överpröva beslutet i förvaltningsrätten innan avtal med den vinnande leverantören tecknas 
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(Proposition 2009/10:180 s.107). Upphandlande myndigheter ska inte kunna skynda sig att teckna 

avtal för att undgå överprövning (”race to signature”).  

Avtalsspärren ska vara minst tio respektive femton kalenderdagar beroende på kommunikationssätt. 

Tio dagar gäller om tilldelningsbeslutet meddelas berörda anbudsgivare på elektroniskt sätt, 

exempelvis via mail. Femton dagars avtalsspärr gäller för övrig kommunikation så som meddelande 

med brev. I och med att tiden för avtalsspärren räknas från och med dagen efter det att 

tilldelningsbeslutet meddelas måste längden på avtalsspärren alltid anges i tilldelningsbeslutet (LOU 

16:1). Den upphandlande myndigheten kan besluta om en längre avtalsspärr än tio respektive 

femton dagar, dock inte om en kortare (Konkurrensverket, C). 

I de fall då en leverantör begär överprövning av en upphandling i förvaltningsrätten innan 

avtalsspärren har gått ut börjar en förlängd avtalsspärr automatiskt att gälla (LOU 16:8). Denna 

avtalsspärr innebär att avtal inte får tecknas under förvaltningsrättens handläggningstid, samt tio 

dagar efter det att beslut fattats angående överprövningen. Det krävs ingen motivering till 

överprövning av beslut från leverantörens sida för att avtalsspärren ska förlängas.   

Reglerna om avtalsspärr gäller inte vid direktupphandling, vid förhandlat förfarande utan 

annonsering eller vid avrop på ramavtal. Upphandlande myndigheter kan dock frivilligt följa reglerna 

om avtalsspärr för att undvika att ingånget avtal ogillas (LOU 16:2).  

2.4.2. Möjlighet till ogiltigförklara ingångna avtal 

För att hindra upphandlande myndigheter från att åsidosätta sitt ansvar enligt LOU är det möjligt för 

leverantörer att i domstol ogiltigförklara avtal som ingåtts genom otillåten upphandling. Ett ogiltigt 

avtal är ett avtal som slutits utan tillbörlig annonsering eller då det inte har framgått hur viktningen 

och bedömningen har skett vid tilldelning av kontrakt på grundval av det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. Ett avtal kan också ogiltigförklaras om det har skett i strid mot bestämmelserna 

om avtalsspärr (LOU 16:13). Reglerna om ogiltighet gäller alla former av ingångna avtal som ska 

föregås av ett upphandlingsförfarande (Konkurrensverket, D).  

Om ett avtal ogiltigförklaras blir följden att alla prestationer som utförts ska återgå. Är detta inte 

möjligt ska kompensation utgå för utfört arbete. En leverantör som ingått ett avtal med 

upphandlande myndighet och vars avtal ogiltigförklaras kan få rätt till skadestånd till följd av detta.  

Föreligger det tvingande hänsyn till allmänintresse kan domstolen besluta att avtal får kvarstå även 

om det skett i strid mot tillåten direktupphandling. Exempel på allmänintresse enligt rättspraxis är 

skydd för människors liv och hälsa, allmän säkerhet och ordning, bibehållande av ekonomisk jämnvikt 

samt skydd för miljö och stadsmiljö (Konkurrensverket, D). 

2.4.3. Upphandlingsskadeavgift 

Enligt ändringsdirektivet från Europarådet är medlemsländerna skyldiga att ha bestämmelser om 

alternativa sanktioner i vissa fall när ett avtal tillåts bestå, trots att det kan ha tillkommit på ett 

oriktigt sätt (Proposition2009/10:180 s.181). Av detta följer att sedan den 15 juli 2010 finns det en 

upphandlingsskadeavgift som tillsynsmyndigheten, det vill säga Konkurrensverket, kan ansöka i 

domstol om att upphandlande myndighet ska betala i tre situationer (LOU 17:2). Den första 

situationen är då domstolen ansett att ett avtal får bestå, trots att det slutits i strid mot avtalsspärr. 

Andra situationen är att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Den tredje och 
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sista situationen är att myndighet har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering 

(LOU 17:1 p.1-3). 

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften 

får emellertid inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet (LOU 17:4). Vid beräkning av avgiftens 

storlek ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är (LOU 17:5). Denna avgift tillfaller staten. 

2.4.4. Nytt upphandlingsförfarande 

Konkurrenspräglad dialog är ett nytt upphandlingsförfarande som fungerar som ett komplement till 

tidigare befintliga former av upphandling. Konkurrenspräglad dialog gör det möjligt för 

upphandlande myndigheter att föra en dialog med utvalda leverantörer i syfte att identifie ra och 

definiera hur myndighetens behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses (Konkurrensverket, B). Detta 

förfarande får användas av en upphandlande myndighet som genomför särskilt komplicerade 

kontrakt då det inte går att utforma en exakt specifikation, samt då det inte går att utforma 

specifikationer som möjliggör värdering av olika alternativa lösningar (LOU 4:10-11). Efter att 

dialogen förklaras avslutad ska deltagande leverantörer ge sitt slutgiltiga anbud. Tilldelning av 

kontrakt ska ske enbart på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Proposition, s.227). 

2.4.5. Frivillig förhandsinsyn 

En annan nyhet med lagändringen är begreppet förhandsinsyn. Förhandsinsynen är ett sätt för en 

upphandlande myndighet som planerar att använda sig av direktupphandling att skydda sig mot 

processer om ogiltighetstalan efter att avtal kommit till stånd. För att genomföra detta gör den 

upphandlande myndigheten en annons som talar om deras avsikt och publicerar denna annons på en 

allmänt tillgänglig elektronisk databas. Leverantörer som inte blivit utvalda till denna upphandling 

har fortfarande rätt att överklaga denna avsikt och kan göra så inom tiden för gällande avtalsspärr. 

Efter att avtalsspärren löpt ut kan inte leverantörerna ansöka om en ogiltighetstalan ( Falk, Jan-Erik, 

2011, s.459-460).   
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3. Upphandlingsprocessen  

3.1. Behovsanalys 
Processen för en upphandling börjar med att ett behov upptäcks och en behovsanalys görs för att 

identifiera vad som ska köpas in och när behovet kommer att uppstå. En beräkning av kontraktets 

totala värde görs för att kunna fastställa vilka regler som är tillämpbara. Reglerna varierar beroende 

på om kostnaderna överstiger tröskelvärdena eller inte (Fryksdahl, de Jounge, 2011,  s.10). 

3.2. Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget bygger på de behov som identifierats samt eventuella 

marknadsundersökningar. I förfrågningsunderlaget tillhandahåller upphandlande myndighet 

leverantörerna förutsättningarna för upphandlingen. Underlaget innefattar alla handlingar som berör 

anbudsgivningen. Alla upphandlingar, oavsett vilken sida av tröskelvärdet de ligger på, tillhandahålls 

med ett förfrågningsunderlag till leverantörerna (LOU 2:8). 

Det är i förfrågningsmaterialet som de krav upphandlande myndighet har på leverantörerna 

framställs och vilka kriterier som måste uppfyllas, samt hur eventuell poängsättning vid bedömning 

ska ske. Ju tydligare underlag, desto lättare blir det för leverantören att lyckas skriva ett bra anbud. 

Förfrågningsunderlaget kan även hjälpa myndigheten vid utvärdering genom att ha en tydlig struktur 

(Fryksdahl, de Jounge, 2011, s.13-14). Att det är välskrivet är av stor vikt och de flesta fel som uppstår 

under en upphandling har sin grund i förfrågningsunderlaget (Falk, Jan-Erik, 2011, s.83). 

Följande kategorier anser Kammarkollegiet ska ingå i ett förfrågningsunderlag (Kammarkollegiet, B).  

 Allmän överblick över upphandlingen. Vad det är för verksamhet som avses och vilken 

myndighet som är beställare. 

 Administrativa villkor. Det ska vara tydligt när sista anbudsagen infaller och vilket 

anbudsförfarande som används. 

 Krav på leverantören. Leverantörens ska uppnå en viss ekonomisk ställning och inneha 

lämplig teknisk kunskap. 

 Utvärdering av anbud. Redogörelse om kontraktet kommer att tilldelas till leverantören med 

lägsta priset pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

 Krav på varan eller tjänsten. Vilka egenskaper som måste uppfyllas.  

 Kommersiella villkor. Vilka villkor för leveranser och betalning som uppkommer i samband 

med kontrakt. 

3.3. Annonsering 
Annonsplikt är huvudregel vid all offentlig upphandling (LOU 7:1). Undantag är exempelvis 

direktupphandling samt vissa situationer vid förenklat förfarande och förhandlat förfarande. 

Upphandlingsannonsen är ofta kortfattad, varför det finns mer ingående beskrivningar, krav på 

leverantören m.m. i förfrågningsunderlaget. Själva förfrågningsunderlaget är det styrande 

dokumentet. 

Annonsering sker vanligtvis genom olika databaser och för upphandlingar över tröskelvärdena i TED 

(Tenders Electronic Daily), vilket är en annonsdatabas för upphandlingar inom EU.  Leverantörer som 
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anser att annonsplikten förbisetts kan använda det som grund för överprövning av ett 

tilldelningsbeslut och sedan juli 2010 också begära ogiltighetsförklaring av avtalet (LOU 16:13). 

3.4. Uteslutning och kontroll av leverantör 
De anbud som kommer in som svar på annonseringen prövas i tre olika moment. Det första är en 

kontroll av eventuell grund för uteslutning av leverantör. Leverantörer som har begått viss 

ekonomisk brottslighet måste uteslutas, medan leverantörer som t.ex. är i konkurs får utelutas om 

upphandlande part så vill. Det andra momentet är en kvalificering där leverantörens lämplighet 

kontrolleras utifrån de krav som ställts i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Kraven måste ha ett 

naturligt samband och stå i rimligt förhållande till det som upphandlas. Det tredje momentet är 

tilldelning av kontrakt. Anbudet med det ekonomiskt mest fördelaktiga budet utifrån kriterierna eller 

anbudet med lägst pris tilldelas kontraktet. Ingenting som inte efterfrågats av upphandlaren i 

anbudet får tas med i beslutet (Fryksdahl, de Jounge, 2011, s.17). 

3.5. Tilldelningsbeslut 
”En upphandlande myndighet skall anta antingen  

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller 

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.” (LOU 12:1). Det beslut som fattats är upphandlaren 

skyldig att så snart som möjligt meddela till alla intressenter tillsammans med skälen till beslutet. 

Den av nya lagen införda avtalsspärren tillkommer här. Informationsskyldigheten finns för att 

leverantörerna som inte vunnit upphandlingen ska kunna överpröva beslutet om de tycker att det är 

felaktigt. När avtalsspärren löpt ut kan parterna skriva ett kontrakt. Efter att kontraktet skrivits 

kvarstår inte längre möjligheten att överpröva (Fryksdahl, de Jounge, 2011, s. 18). 

 

4. Överprövningsprocessen 

En leverantör har möjlighet att begära överprövning av en pågående upphandling till 

förvaltningsrätten om denne anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot lagen 

samtidigt som detta har medfört, eller kan komma att medföra, att leverantören lider skada. Anser 

Källa: Fryksdahl, de Jounge, 2011, s.10 
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förvaltningsrätten att upphandlande myndighet har upphandlat i strid mot lagen samtidigt som 

skada uppkommit eller kan uppkomma för leverantören kan förvaltningsrätten besluta att 

upphandlingen ska rättas till eller göras om. Vid överprövning gäller den förlängda avtalsspärren 

under målets handläggningstid hos förvaltningsrätten. I Kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen krävs dock ett formellt interimistisk beslut från domstolen för att 

avtalsspärren inte ska upphöra (Konkurrensverket, E).  

Även ett avtal mellan upphandlande myndighet och leverantör kan ogiltigförklaras av domstol efter 

ansökan av en leverantör. Avtal som tecknas till följd av en otillåten direktupphandling kan 

ogiltigförklaras. Exempel på otillåten direktupphandling är avtal som tecknas utan tillbörlig 

annonsering enligt LOU. Ett avtal kan också ogiltigförklaras om det tillkommit i strid med en 

avtalsspärr, en förlängd avtalsspärr, ett interimistiskt beslut, en tiodagarsfrist eller om avtal tecknats 

innan tillgivningsbeslut har meddelats (Konkurrensverket, E). 

En överprövning av avtalets giltighet ska som huvudregel inkomma till förvaltningsrätten inom sex 

månader från det att avtalet slutits. Konsekvensen av ett ogiltigförklarat avtal blir att eventuellt 

tilldelningsbeslut upphör att gälla samt att avtalet blir civilrättsligt ogiltigt. De prestationer som 

hunnit bytas ut ska återgå om ett avtal förklaras ogiltigt (Konkurrensverket, E). 

Den genomsnittliga tiden från det att ett mål inkommit till förvaltningsdomstolen till dess att målet 

avgörs är i snitt 2 månader, vilket är lite mindre än dubbelt så lång handläggningstid som 2007 

(Jönsson et al. 2012, s.42). I denna siffra ingår emellertid mål som inte avgjorts i sak, det vill säga de 

mål där domstolen inte går in på de faktiska och juridiska omständigheterna för målet 

(Upphandlingsutredningen s.81). 

4.1. Omfattning 
Under 2011 inkom 2754 mål om överprövning inom offentlig upphandling till förvaltningsdomstolen. 

Antalet fall om överprövning har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Från att ha varit 153 fall 

2001 har antalet fall med överprövning stigit med några hundra mål varje år, med undantag från 

2007 då det istället minskade något. Efter 2007 har emellertid kurvan pekat ännu kraftigare upp än 

tidigare och nådde sin topp under 2010 med 3572 fall av överprövningar (Jönsson et al. 2012).  

Antalet mål i förvaltningsdomstolen ger dock inte en korrekt bild av antalet upphandlingar som 

överprövas eftersom en överprövad upphandling av domstolen kan ges flera målnummer. Det är 

beroende på om det är fråga om en samordnad upphandling där flera myndigheter deltar eller om 

flera leverantörer väljer att överpröva samma upphandling kan varje ansökan få ett eget 

målnummer. Detta betyder att även om det bara är ett ärende att utreda ser det i statistiken ut som 

flera fall av överprövning (Jönsson et al. 2012). 
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Av de 3154 fall om överprövning som avgjordes i förvaltningsrätterna under 2011 fick leverantören 

bifall för sin talan i 31 procent av fallen, det vill säga upphandlande myndighet var tvungen att helt 

eller delvis göra om upphandlingen. I 48 procent av fallen fick leverantören avslag på sin ansökan, då 

rätten ansåg att upphandlingen gått rätt till. Resterande fall, 21 procent av målen blev inte prövade i 

sak vilket betyder att det inte har bedömts om upphandlingen har gått rätt till. Fallet har istället blivit 

bedömt på andra grunder, exempelvis att ansökan om överprövning inkommer för sent (Jönsson et 

al. 2012). 

 

 Bildkälla: Jönsson et al. 2012 
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5. Skadeståndsprocessen 

Skadeståndsrätten sker i allmänna domstolar, medan överprövningsmål sker i förvaltningsdomstolar. 

Rätten att ansöka om skadestånd har inte ändrats sedan ÄLOU, föregångaren till dagens lag. Syftet är 

att en leverantör ska kunna få skadestånd om en upphandlande myndighet gjort överträdelser av 

bestämmelserna i LOU i en upphandling som har eller har varit intressant för leverantören. Den stora 

skillnaden mellan skadestånd och överprövning är att skadestånd endast avser en skada och 

ersättning som är ekonomisk. Storleken på skadeståndet finns inte lagstadgat, men går att läsa sig till 

genom praxis. 

Bevisbördan för att det begåtts en överträdelse av LOU ligger på den leverantör som yrkar 

skadestånd. Det är dessutom en huvudregel att leverantören gör vad som står i hans makt för att 

begränsa sin ekonomiska skada. Detta genom att skaffa andra arbeten eller eliminera skadorna 

genom att söka överprövning (Falk, Jan-Erik, 2011, s.520-521). 

Processen från ansökan till beslut om eventuellt skadestånd tar längre tid än ett överprövningsmål. 

Om det inkommer överklaganden blir skadeståndsprocessen längre och kan pågå i flera år. Den part 

som förlorar ett skadeståndsärende måste betala båda parternas rättegångskostnader, vilket gör att 

det kan bli en dyr affär att kräva skadestånd om det inte beviljas. 

Då skadeståndsprocessen är både längre och mer riskfylld än överprövningsprocessen är det inte 

förvånande att det finns fler som överprövar än som ansöker om skadestånd (Zachariasson, Helena. 

2009).  
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6. Debatten om LOU   

Debatten om LOU och konsekvenserna av lagen har varit påtaglig i nyheter och debattartiklar på 

senare tid. I rampljuset har framförallt upphandlingen av HPV-vaccin för livmoderhalscancer och 

upphandling inom äldreomsorgen varit. På olika sidor av debatten står upphandlare, leverantörer 

och staten genom Konkurrensverket. 

6.1. Avskaffa LOU 
En juridikprofessor som i flera år studerat konsekvenserna av LOU är Christina Ramberg. Hon liknar 

som tidigare nämnt LOU med ”en växande cancersvulst som börjar leva sitt eget liv.” Ramberg anser 

att LOU är en krånglig lag där de negativa delarna överväger de positiva. Hennes förslag är att rensa i 

lagen eller helt enkelt ta bort den helt och hållet.  Någon paragraf om att upphandling ska göras till 

lägsta möjliga pris och högsta möjliga kvalitet samt några tips om fördelarna med anbudsförfarande 

skulle räcka. Förslagsvis skulle man kunna testa genom att ta bort LOU i en kommun och jämföra 

med en likvärdig kommun som fortsätter följa lagen. Resultatet tror Ramberg skulle bli ett bevis för 

hennes teori om att LOU är kostsam, tidskrävande och inte gynnar det som var syftet med lagen från 

början. Det skulle bevisa att det är jurister som vinner mest på de alltmer frekventa 

överprövningarna och skattebetalarna som får betala för det. Allt fler jurister måste anställas då de 

krångliga reglerna kräver specialkompetens. Grundtanken var att skattebetalarnas pengar skulle 

användas så sparsamt som möjligt och att små företag skulle få lika stora möjligheter som de större 

företagen. Ramberg menar att det inte är en mänsklig rättighet att få sälja åt den offentliga sektorn. 

Korruption och annan brottslighet styrs lika bra genom de många andra lagar vi har idag hävdar hon. 

Dessutom är det så att endast de bästa inköparna får fortsätta med sina arbeten, vilket gör att det 

löser sig självt. Ramberg jämför offentlig upphandling med upphandling inom den privata sektorn, 

där inköpscheferna sitter med i ledningen på företagen. De duktiga inköparna går snabbt vidare mot 

en karriär. I den offentliga sektorn följs idag andra regler som hämmar inköparna som är rädda för att 

råka ut för långdragna överprövningar och därför väljer ett säkert alternativ istället för att försöka 

hitta det absolut bästa (Perkiö, Hans. 2011). 

NAI Svefa är fastighetskonsulter vars kunder hör till både den privata och den offentliga sektorn (NAI 

Svefa). Deras koncernchef Lennart Weiss har skrivit en artikel som även tar upp Christina Rambergs 

artikel om avskaffandet av LOU där han håller med Ramberg och skriver att även han tycker att LOU 

borde tas bort. ”LOU är dyrt, ineffektivt och resurskrävande – samtidigt som den är hämmande för 

kvalitetsarbetet.” Detta säger Weiss trots att LOU ofta gynnar NAI Svefa då de har mycket erfarenhet 

och kompetent personal vad gäller offentlig upphandling och trots att de anser sig ha en 

konkurrensfördel jämfört med mindre företag. Att de små företagen missgynnas är enligt skribenten 

uppenbart. Weiss argumenterar för att en affär görs mellan människor och att det skulle fungera på 

samma sätt även utan LOU. Det är inte svårt att kringgå reglerna i LOU om man bara vill och Weiss 

säger sig ha många exempel på hur upphandlare gjort så i upphandlingar han varit intresserad av. I 

ett fall hade anbudet haft miljöcertifiering som krav på sin leverantör, men ändå fick en leverantör 

utan certifieringen full poäng med argumentet att de cyklade till jobbet. Det stora problemet är 

enligt Weiss att LOU leder bort fokus från det som är viktigast i en upphandling. Att vässa verktygen 

för att stå sig i konkurrensen och att samspela och ta fram lösningar som antingen ökar kvaliteten 

eller minskar priset. Istället vinner den som är bäst på LOU, alltså den som är bäst på att skriva anbud 

som följer lagen. Detta görs ofta på ett sätt som inte är snyggt. Weiss hoppas att näringslivet 
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tillsammans ska höja rösten och analysera konsekvenserna av LOU och tycker personligen att LOU 

borde avskaffas (Weiss, Lennart, 2011). 

6.2. Mindre detaljer inom LOU 
Ordföranden för Sveriges offentliga inköpare (SOI), en intresseorganisation för offentliga inköpare, 

anser att lagen som den är utformad idag är alltför detaljreglerad. Hon menar att tanken är bra men 

att syftet inte uppfylls. Rätten att förhandla borde utökas och att det ska vara möjligt att förhandla 

utan krav på annonsering exempelvis vid avtalslöst tillstånd på grund av överprövning säger 

ordföranden.  

De största problemen med överprövning enligt ordföranden är att processen tar alldeles för lång tid 

och att det kan bli svårt att handla nödvändiga produkter om man hamnar i ett avtalslöst tillstånd. 

Lagändringarna 2010 har inneburit ytterligare styrning och problem vid långa handläggningstider i 

domstolar då upphandlare tvingas göra otillåtna upphandlingar för att klara försörjningen under 

tiden. Det är också problematiskt att liknande fall kan bedömas annorlunda i olika förvaltningsrätter 

skriver hon. Det finns inte så mycket att gå på (Johnson, Lisbeth. 2012). 

6.3. Bevara LOU 
Biträdande avdelningschef på Konkurrensverket, Malin de Jounge, tycker att LOU på det hela 

fungerar relativt bra. Enligt de siffror som Konkurrensverket har tagit fram så är det bara sju procent 

av upphandlingarna som överprövas vilket hon inte anser är för många utan snarare ett bevis på att 

leverantörerna utnyttjar sin rätt. Av de sju procent som överprövas är det ungefär en tredjedel som 

får rätt. Att handläggningstiden för ett mål är runt ett halvår tycker de är naturligt eftersom det är en 

process som måste ta tid. Toppen på antalet överprövningar i förvaltningsrätten nåddes 2010, 

samma år som ändringarna i lagen till följd av EG-direktivet trädde i kraft, men de Jounge tror inte att 

det är en följd av med själva lagändringen utan snarare att det skedde ovanligt många upphandlingar 

innan ändringen, kanske för att ingen visste hur det skulle bli efter ändringen. Det kan också vara en 

slump eller bero på att många ramavtal skulle göras om. Siffrorna gick dock ner 2011 jämfört med 

2010. Hon tycker det vore bra om fler mål tagits upp och att domstolarna började använda sig av EU-

rätten. Det har enligt de Jounge aldrig hänt att ett svenskt överprövningsmål skickats till EU-

domstolen för granskning. Mer rättspraxis vore bra, det är svårt att få prövningstillstånd till högsta 

förvaltningsdomstolen. Konkurrensverket använder själva nästan bara EU-domstolens mål. Det är 

också naturligt att förvaltningsrätterna dömer olika i mål som liknar varandra. Det beror på hur 

parterna lägger fram sin talan. Förvaltningsrätterna är styrda av vad parterna för fram. Ett dåligt- 

eller inget ombud kan göra att det blir rörigt och budskapet kanske inte förs fram ordentligt. Att 

praxis spretar är inte bara domstolarnas fel, det är tolkningsfrågor. Inget fall har heller exakt samma 

förhållanden.  

Som svar på frågan om vad det vanligaste felet upphandlare gör tvekar de Jounge först och säger att 

det är en svår fråga. Efter kort eftertanke blir svaret att det inte görs ett tillräckligt bra 

förberedelsearbete och marknadsanalys. Upphandlande part tittar inte tillräckligt noga på vad 

problemet är. De borde ta reda på vad marknaden har att erbjuda och vad det finns för lösningar på 

behovet snarare än vad de vill ha. Mindre fokus på själva produkten och mer fokus på en lösning för 

det behov man har. Med ett fokus på vilken produkt som önskas kommer inte innovationer fram. Det 

skrivs förfrågningsunderlag utifrån den sak som de alltid haft, när de sen ser en innovat iv lösning 

försöker de styra ditåt så de kan anta det anbudet, men det är inte så lätt. Många upphandlare är 
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rädda för att prata med leverantörerna för att de inte vågar riskera att brista i principen om 

likabehandling. Detta säger de Jounge inte behöver vara ett problem om upphandlaren bara är 

öppen om vilken information de delat ut. Ofta behöver det inte lämnas ut så mycket information av 

upphandlaren, det räcker med att lyssna på vad leverantörerna har att säga. Hon medger att det är 

svårt att vara upphandlare. Du måste veta allt och dessutom kunna förmedla det så att det blir 

lättförståeligt. Pratar upphandlaren med en leverantör och blir förälskad i dennes idé kanske 

upphandlaren gärna vill rikta upphandlingen mot denna så att bara deras lösning kan komma i fråga. 

Det får naturligtvis inte ske, men ofta finns inte så många leverantörer att välja på för att genomföra 

ett rimligt samtal. Det finns oftast inte så många leverantörer som är intresserade, kanske drygt fyra 

stycken. Då kan man prata med alla menar de Jounge. 

Om det skulle råda fri konkurrens är de Jounge rädd att den enskilda upphandlaren skulle mutas, till 

exempel genom att någon som är med i samma klubb får förtur. Det skulle också döda den lilla 

marknad som finns. Alla i Sverige skulle handla svenskt, det skulle inte bli lika lätt att handla mellan 

länder om det inte var tvunget att annonsera. Stora kontrakt skulle nog annonserats ändå på ungefär 

motsvarande sätt. De små företagen skulle dock nog få svårare tror hon. Små kommuner skulle nog 

oftare handla inom den lilla kommunen. 

De Jounge säger att Konkurrensverket tror att konkurrens är bra och att LOU är ett bra styrmedel för 

att söka sig vidare. Hon säger att det annars är lätt att gå kvar i samma slentrian och vända sig till 

samma leverantör som alltid tidigare. Det är det som är den stora faran, att alltid vända sig till 

samma leverantör. Nya leverantörer skulle ha otroligt svårt att komma in på marknaden och 

utvecklingen skulle stanna av då inga nya idéer skulle lyftas fram. 

De Jounge tycker i grunden att det inte är något fel på LOU. Hon säger att tillämpningen av lagen kan 

vara lite problematisk när upphandlaren inte kan detta. Det är i viss mån sant att upphandlingen är 

ett jobb för jurister. Det är inte lika lätt att göra upphandlingar som det var för tio år sedan, vilket är 

fel. Samtidigt är det dock bra för det har utvecklat tänket i Sverige. Många tar det mer på allvar och 

håller ordning på sina upphandlingar. Om man bara lär sig hur systemet fungerar är det inte så svårt. 

En svårighet är att upphandlare och inköpschefer sällan har någon makt i bolaget eller sitter med i 

ledningsgruppen. De kopplas in när allt är klart och man säger att ”det här vill vi ha” och 

upphandlaren själv som har erfarenhet och kompetens att förutse vad som är möjligt och inte har 

inget att säga till om. Det hade varit bättre om de fått vara med och lägga fram sina synpunkter i 

själva processen säger de Jounge.     

Angående tidsåtgången vid överprövning av en upphandling tycker de Jounge att processen är snabb 

nog som den är redan nu. Hon tycker att vid planerandet av en upphandling ska upphandlaren sikta 

på att det tar åtta månader för att ta hänsyn att upphandlingen kan överprövas i två instanser. Hon 

tycker så trots att hon vet att en del tycker att de inte får så bra anbud eftersom det är alldeles för 

lång tid (de Jounge, Malin, 2012). 

Irina Svensson jobbar på Nacka kommun som upphandlingsjurist och även hon tycker att LOU 

uppfyller sitt syfte. Hon säger att hon anser att lagen fungerar bra idag. Överprövningarna i Nacka 

ligger kring 15-20 % uppskattar Svensson. Hennes uppfattning är att Nacka är en av de bästa, dvs att 

de har få överprövningar i jämförelse med andra svenska kommuner och bolag. Av de fall som 

överprövas säger Svensson att Nacka vinner hela 95 %. Detta tyder enligt Svensson på att 

förvaltningsrätten i de flesta fall tycker att Nacka har gjort ett bra förfrågningsunderlag. Ibland har de 
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valt att avbryta eftersom att överprövningar tar så lång tid. Detta är främst i de fall när de tidigt inser 

att förfrågningsunderlaget eller kravspecifikationen varit otydlig. 

Vid skrivandet av ett förfrågningsunderlag kan precis vad som helst skrivas. Vill upphandlarna 

använda sig av sina egna erfarenheter av leverantören går det bra så länge de skrivit tydligt att 

sådana kommer att ha betydelse vid tilldelningen. Det som inte skrivits in från början får inte gälla 

senare, då måste alla behandlas lika, även om tidigare erfarenheter säger någonting annat. Däremot 

går det bra att ha sig själv som referens för en leverantör som tidigare misskött sitt arbete så länge 

det står att tidigare erfarenheter kommer att beaktas redan i förfrågningsunderlaget.  

Som svar på frågan om en avgift för överprövningar skulle göra att de minskade i antal säger 

Svensson att det antagligen skulle göra det. Däremot får man inte glömma att det samtidigt 

begränsar leverantörens rätt att pröva sin sak. Speciellt små företag skulle drabbas, det skulle nog 

krävas att avgiften var satt som en procentsats av hur stor upphandlingen är. Svensson tror dock inte 

att det är en bra idé att införa en avgift för att få överpröva. 

Precis som Johnsson och de Jounge tycker Svensson att det skulle vara bra med mer rättspraxis. Även 

mer kommentarer i nya förfaranden skulle underlätta då lagen inte täcker alla praktiska moment 

utan bara säger hur det ska gå till. Svensson säger att det är viktigt att tänka på att överprövningar 

tar tid. Man kan inte säga om en överprövning kommer eller inte. Om ett behov kommer att 

uppkomma för något nästa år bör förhandlingarna börja redan nu. Upphandlaren måste räkna med 

att det kommer överprövningar och att det då tar några månader. Mycket av de klagomål som 

uppkommer idag har sin grund i att upphandlarna är för sent ute säger hon. Det går inte att undvika 

överprövningar, de kommer ibland (Svensson, Irina, 2012). 
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7. Enkätresultat 

Vi har skickat ut en enkät om överprövning vid offentlig upphandling till kommunala bostadsbolag 

från hela Sverige som är medlemmar i SABO samt kommunerna i Stockholms län. Enkäten skickades 

till 307 mottagare och har besvarats av 98 personer varav 79 personer är från kommunala 

bostadsbolag och 17 personer från kommuner. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 31.6 %. 

Enkätfrågorna och svarsalternativen finns att läsa i bilagan. Viktigt att notera är att samtliga som 

besvarat enkäten hör till upphandlande part varför svaren naturligtvis inte är rättvisande för båda 

parter i en upphandling. Det är troligt att leverantörsidan är av en annan åsikt i ett flertal av frågorna 

nedan. I nedanstående text beskrivs svaren i frågorna objektivt. Våra egna tankar om vad de svarat 

framgår av analysen senare i arbetet.  

7.1. Syftet med LOU 
 

22 % anger att det stämmer helt och hållet att 

LOU inte uppfyller sitt syfte. 51 % säger att det 

stämmer ganska bra medan 20 % säger att det 

stämmer ganska dåligt och 4 % säger att det inte 

stämmer alls. 

 

En kommentar lyder ” Syftet med LOU är bra - genomförandet, med juridiska tolkningar "som Fan 

läser bibeln" ger ej önskad effekt”. Det finns även flera som håller med om att LOU har ett bra syfte 

och många säger att LOU i huvudsak fungerar. Dock finns även kommentarer av motsatt slag. ”Varje 

gång man förändrar LOU så blir det sämre” kommenterar någon. ”…det känns som att hela LOU är till 

för leverantören och inte beställaren.” säger en annan.  

Vid frågan om vad som ansågs som viktigt att uppnå vid en upphandling var det flest som svarade bra 

kvalitet. Samtliga tycker att bra kvalitet är viktigt eller väldigt viktigt att uppnå. Även bra 

kommunikation mellan parterna ansågs viktigt. 94 % klassade kommunikationen som viktigt eller 

väldigt viktigt. Det som ansågs minst viktigt av de tre alternativen var ett lågt pris. Här ansågs det 

viktigt eller väldigt viktigt av 85 %, varav 20 % ansåg det väldigt viktigt. 

73 % håller helt med om att det skulle vara bättre med en högre beloppsgräns för direktupphandling. 

20 % håller delvis med och endast 4 % håller inte med.  

Lagändringarna från 2010 har främst lett till att upphandlingsprocessen blivit svårare och tar längre 

tid. 17 % anser dock samtidigt att det blivit mer rättvist, vilket är fler, men inte betydande många fler, 
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än de 6 % som anser att det blivit mindre rättvist. Det är en procentenhet fler, 7 % respektive 18 % 

som tycker det är svårt och som tycker att det inte är svårt att skriva en förståelig annons som 

uppfyller alla krav i LOU. 

Det nya tillägget med konkurrenspräglad dialog är ännu inte beprövat av så många. I enkäten är det 

endast 5 % som har använt konkurrenspräglad dialog. Av kommentarerna att döma tycker 

upphandlarna att det är bra vid komplexa upphandlingar men samtidigt tidskrävande. De verkar 

genomgående positiva till konkurrenspräglad dialog men flertalet är av åsikten att det inte passar alla 

upphandlingar. Anledningarna till att upphandlarna inte använt respektive inte använt sig av 

förfarandet är att det är tidskrävande och passar långt ifrån alla upphandlingar, behovet inte har 

funnits för de som inte använt konkurrenspräglad dialog och för de upphandlare som använt sig av 

förfarandet finns kommentarer om att det har fungerat bra och att det varit bra vid komplexa 

upphandlingar. 

Av de som besvarat påståendet att liknande fall kan få olika resultat beroende på vilken 

förvaltningsdomstol som fattar beslutet anser 53 % att det döms olika. Endast 7 % tycker att det 

stämde ganska dåligt och ingen säger att det aldrig händer. Ett stort antal, 40 % svarar att de inte vet 

svaret på frågan.  

En förändring i LOU krävs för att lösa problemen 

som uppstår vid överprövning. Det tycker 73 % av 

de som besvarat frågan i enkäten. 12 % tycker att 

det stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls 

medan 15 % inte vet om en förändring i LOU krävs 

eller inte för att lösa problemet med överprövning.  

 

7.2. Överprövning 
75 % tycker att det finns vissa eller stora problem med överprövning av offentlig upphandling. Det är 

dock 36 % som aldrig själva haft problem med överprövning, vilket betyder att många av de som har 

en åsikt i själva verket inte har någon egen erfarenhet av överprövningar. Det problem som 

återkommer i de flesta av kommentarerna är tidsaspekten. Många tycker att överprövningar tar för 

lång tid och att upphandlingsprocessen tar skada av detta. Några anger även att processen med 

överprövning ibland tar så lång tid att det gamla avtalet hinner gå ut. Då kan upphandlingen behöva 

göras om av det skälet. Andra återkommande problem är att överprövningar görs på fel grunder 

samt att det är gratis för leverantörerna och kostsamt för upphandlarna. Flera upphandlare anger att 

de får känslan av att vissa leverantörer överprövar på fel grunder. En av upphandlarna som besvarat 

enkäten uttrycker att ”Dåliga förlorare letar ”fel” och väljer att överpröva eftersom de har allt att 

vinna.” En annan skriver att en leverantör som överprövat och fått igenom att upphandlingen skulle 
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göras om sedan inte ens lämnat in något nytt anbud. Flera av upphandlarna menar att 

överprövningar är gratis för leverantörerna samtidigt som de är kostsamma för upphandlarna som 

måste betala jurister och personal som lägger ner mycket tid på överprövningen. Att LOU inte tar 

hänsyn till komplexiteten i en affärsrelation anges också vara ett problem. 

En åsikt om den stelbenta utvärderingsprocessen framkom också. Den som skrivit kommentaren 

menar att det är svårt att ta hänsyn till tidigare erfarenheter. Ofta vet upphandlare vad olika 

leverantörer går för. Antingen har de själva samarbetat tidigare eller så har de på andra vägar hört 

om hur de arbetar. Det är mycket svårt att ta hänsyn till den kunskap som finns i den 

utvärderingsprocess som måste ligga till grund för valet av bästa anbud. Detta anser en anställd på 

ett kommunalt bostadsbolag. 

När de fick besvara påståendet att en upphandling idag till stor del handlar om att undvika 

överprövningar istället för att fokusera på kvalitet och pris var svaren oeniga. 43 % tyckte att det 

stämde ganska bra eller helt och hållet medan 54 % inte höll med. Flest svar, 29 % låg i de två 

mellanliggande svaren (stämmer ganska så bra eller stämmer inte så bra), 5 % svarade att det stämde 

helt och hållet och 14 % inte alls.  

57 % anger att det förekommer att man som upphandlare får följdfrågor angående en annons. 29 % 

anger att det nästan aldrig eller aldrig händer. 76 % tycker att det är bra att leverantörer har 

möjlighet att överpröva. 22 % håller inte med.  

Vid ett påstående att förseningen som uppkommer vid överprövning försämrar utfallet av 

upphandlingen håller 54 % med medan 34 % inte håller med. Övriga 12 % har ingen åsikt i frågan.  

7.3. Lösningsförslag 
En fråga behandlade om en överprövning skulle leda till en straffavgift för upphandlaren istället för 

avtalsspärr. Tanken med detta var att processen skulle kunna fortgå och upphandlingen genomföras 

utan fördröjningar samtidigt som en leverantör som blivit orättvist behandlad skulle få skadestånd 

för detta. Samtidigt skulle det vara motiverande för upphandlare att göra en korrekt upphandling 

från början och då slippa betala en straffavgift. Syftet med frågan var att undersöka huruvida detta 

kunde ses som ett tänkbart alternativ.  12 % var positiva till straffavgiften medan 57 % var negativa 

till upplägget.  

Tre konkreta förslag på restriktioner vid överprövning lades fram för att se hur upphandlare som 

genomgår överprövningar i sin vardag tror att de skulle fungera. 

Restriktionerna var dessa:  

 En leverantör får bara göra tre misslyckade överprövningar per år. Därefter mister de rätten 

att överklaga överhuvudtaget resten av året. 

 En leverantör måste betala en avgift om deras överprövning misslyckas.  

 Förlorande part vid överprövande tvingas betala för båda parters rättegångskostnader.  
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Restriktionen med flest positiva kommentarer var den andra, att leverantörerna skulle tvingas betala 

om de ansökte om en överprövning som misslyckades. 36 % tyckte detta var en perfekt lösning och 

40 % att det var en ganska bra lösning. Det första och tredje förslaget fick väldigt spridda svar. 

Förslaget med maximalt tre överprövningar per år för en leverantör ansåg 12 % respektive 29 % var 

en perfekt respektive ganska bra lösning. 48 % ansåg istället restriktionen var en dålig lösning. 11 % 

var osäkra. Siffrorna på förslag ett var likartade med de i förslag tre där 7 % respektive 27 % ansåg 

förslaget om att förlorande part ska betala den andres kostnader vara perfekt respektive ganska bra 

lösning. 51 % tyckte det var en ganska dålig eller jättedålig lösning. Här var 15 % osäkra. Det finns 

även åsikter om att det alltid ska tillkomma en avgift för den som överklagar.  

Upphandlarna fick även möjligheten att skriva egna lösningar på problemen vid överprövningar. Ett 

förslag är att skapa en domstol som bara handlägger upphandlingsmål. Detta för att motverka 

problemet med att förvaltningsdomstolarna dömer olika. Flera anser det problematiskt att det går 

att ansöka om överprövning på fel i handlingarna. De tycker att överprövningar bara borde få bygga 

på fel vid tilldelning av kontrakt. Förfrågningsunderlaget borde givetvis också gå att klaga på, men 

leverantören borde inte kunna vänta till efter anbudstidens utgång och sedan påpeka oklarheter. Det 

anses bli både snabbare och billigare för upphandlarna om leverantörer som anser sig missnöjda med 

handlingarna meddelade detta på en gång. Då har upphandlarna möjlighet att korrigera sitt underlag 

och på så sätt undvika de konsekvenser en överprövning ger. 
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8. Analys  

8.1. Syftet med LOU 
Enkätfrågan om LOUs syfte besvaras väldigt olika. Det är inte lätt att utläsa om upphandlarna tycker 

att LOU uppfyller syftet eller inte. Oenigheten tycks ligga i hur frågan har tolkats. Många tycker att 

syftet med lagen är bra men att det sedan inte uppfylls vid genomförandet. Lagen fungerar alltså inte 

likt det är tänkt att den ska. Slutsatsen av detta är att många som enbart besvarat frågan så som den 

var ställd i enkäten har svarat att syftet med LOU är bra. De som däremot tänkt på konsekvenserna 

av LOU har besvarat frågan som att de inte tycker om syftet med LOU. Detta framgår av 

kommentarerna under enkätfrågorna. Kanske för att de inte fullt förstår vad som är grundsyftet. LOU 

har blivit en otroligt svårtydd lag, vilket är orsak till ett flertal problem.  

I strävan efter att skapa en så välfungerande process som möjligt är det lätt att fokus hamnar på 

detaljer och inte på helheten. Det är viktigt att inte glömma det ursprungliga syftet med lagen och 

därför bör reglerna inte kompliceras alltför mycket, för då försvinner detta syfte helt. Det finns en 

kort kommentar i enkäten som leder till eftertanke: ”Svåra regler missgynnar enmansföretag.” En 

viktig del i LOU är att småföretag och nya företag samt företag från andra länder ska ha lika stor 

chans att delta i varje upphandling som en välkänd leverantör i Sverige. Det framgår tydligt att LOU 

finns för att konkurrensen ska bli mer rättvis och att detta ska göras med fokus på de mindre 

företagen som inte skulle ha en lika stor chans mot de stora företagen om inte LOU fanns. För att 

undvika att småföretagare missgynnas skulle positiva omdömen kunna införas endast kan motverka 

negativa. Genom att se det som ett poängsystem där varje poäng är ett gott omdöme skulle det 

kunna finnas en maxpoänggräns som gör att inte storföretagen får så många poäng att de mindre 

inte kan mäta sig i konkurrensen. Snarare så kan någon bli av med poäng om de inte sköter sig och i 

och med detta går det att utläsa vilka som tidigare inte gjort sitt jobb ordentligt av någon anledning.  

Upphandlingsjuristen från Nacka kommun var positiv till LOU och såg få problem med lagen. Det 

mesta av det hon sa grundades i att det inte var så svårt om man följde de regler som finns i LOU 

idag. Hon menar att de problem som diskuterades skulle inte ha uppkommit om båda parter följt 

lagen till punkt och pricka. Dock måste det tas i beaktning att hon själv är jurist och därför har god 

förståelse i det juridiska språket. Långt ifrån alla som berörs av LOU har en juridisk utbildning, och 

detta bör inte heller vara en nödvändighet för att kunna arbeta med offentlig upphandling. Då det 

idag finns ett stort missnöje kring LOU måste det betyda att lagen inte är tillräckligt lätt att förstå för 

gemene man. Även om det som står i lagen är rätt måste lagen förändras så att den är utformad på 

ett sätt som är förståeligt för samtliga berörda, inte endast de som har en juridisk utbildning. 

8.2. Pris eller kvalitet 
I LOU 12:1 står det att ”En upphandlande myndighet skall anta antingen  

1. det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller 

2. det anbud som innehåller det lägsta priset.” Det innebär att målet med upphandling oftast är att 

lägsta priset ska vinna. Av enkäten går dock att utläsa att upphandlarna själva anser att både kvalitet 

och tid är viktigare än det slutliga priset på en upphandling. Det är inte konstigt att en lag medför 

komplikationer när upphandlarna själva inte är eniga med denna grundläggande paragraf i lagen. 

Vikten av ett lågt pris går inte att bortse ifrån, däremot bör det finnas en starkare koppling mellan 

lågt pris och bra kvalitet. De båda tillsammans borde utgöra det viktigaste i LOU, inte enbart priset. I 
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annat fall är det inte värt något för leverantörer att vara innovativa eller sträva efter bästa kvalitet.  

Kommande förändringar av LOU borde ta hänsyn till detta och på något sätt lägga mer vikt vid 

kvalitet. 

8.3. Mer information och hjälp 
De flesta anser att det är bra att leverantörer har möjlighet att överpröva, men en relativt hög andel 

på 22 % av de som besvarat annonsen anser att det inte är bra att leverantörer har möjlighet att 

överpröva. Vi har svårt att tänka oss att så många skulle vara negativt inställda till att en upphandling 

ska gå rättvist till. I detta fall antas att det har att göra med att det är så många som har en negativ 

inställning till hur en överprövningsprocess går till idag att de inte ser till rättviseaspekten utan bara 

till de komplikationer som drabbar dem själva vid en överprövning. Det är alltid svårt att sätta sig in i 

någon annans situation.  

En snabb åtgärd som skulle underlätta något är att hjälpa upphandlare i deras arbete med att skriva 

förfrågningsunderlag. Det skulle kunna skapas några mallar inom de större områdena i samråd 

mellan representanter för både upphandlare och leverantörer. Upphandlarna kan ha mallarna som 

grund och sedan komplettera med information för den specifika upphandlingen. Några mallar för 

förfrågningsunderlag skulle inte lösa alla de problem som finns inom offentlig upphandling idag, men 

är en simpel åtgärd som kan minska problemen något. I samband med detta vore det även bra med 

information och stöd om förhandling för att få fler att våga förhandla innan avtal tecknas. I många 

fall sker nog inte förhandling på grund av okunnighet och oro. Många tror att förhandlingar ökar 

risken för överprövning genom att förhandlingarna strider mot likabehandlingsprincipen. 

Förhandlingar mellan parterna skapar bättre upphandlingar, vilket i sin tur minskar antalet 

överprövningar.  

8.4. Avskaffa LOU 
Juridikprofessorn Christina Ramberg fick stor uppmärksamhet när hon under 2010 argumenterade 

för att på försök avskaffa LOU. Detta bemöttes med skepsis från flera håll eftersom många tror att 

det finns en risk att upphandlarna enbart kommer gå till beprövade leverantörer och att det riskerar 

en svågerpolitik där exempelvis leverantörer som är med i samma idrottsförening gynnas framför 

andra leverantörer. Ramberg tror dock inte på detta utan tycker att det måste finnas ett förtroende 

för att upphandlarna sköter sitt jobb på ett sätt som maximerar nyttan av de offentliga medlen.  

Det känns rimligt att tro att upphandlarna kommer att fortsätta verka för att nå den bästa affären 

även utan LOU. Förutom LOU så råder även andra lagar där mutor och arbetsuppgifter behandlas. 

Bland annat berörs inte privata inköpare av LOU men dessa inköpare antas ändå arbeta för att nå 

högsta nyttan av ett kontrakt.  Dock finns det ingen tydlig anledning till varför upphandlares rätt i 

LOU inte ska regleras. Om det enbart handlar om tillit till att upphandlarna sköter sitt jobb så känns 

det mer rimligt att ha en lagreglering som förhindrar att någon upphandlare agerar på ett sätt som 

inte är försvarbart för en rättvis konkurrens.  

Ytterligare aspekter som talar emot att avskaffa LOU är att lagen bygger på EU:s bestämmelser om fri 

rörlighet och är utfärdat i form av ett direktiv till medlemsländerna i EU. Således är det inte möjligt 

att avskaffa LOU utan att Sverige först går ur EU. 
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8.5. Ökat utrymme för direktupphandling 
En av åtgärderna som har bredast stöd i vår enkätundersökning är att öka beloppsgränsen för 

direktupphandling. Idag ligger beloppet för direktupphandling på 15 % av tröskelvärdet, det vill säga 

284 631 kronor. Genom att öka detta belopp skulle fler upphandlingar kunna genomföras med 

direktupphandling vilket ger fördelen att det går fortare eftersom det inte ställs lika mycket krav vid 

direktupphandling som i övriga förfaranden. 

Det finns emellertid flera aspekter som talar emot att höja beloppsgränsen för direktupphandling. 

Dels undergrävs syftet med LOU att främja konkurrensen och ta fram det bästa anbudet eftersom 

direktupphandling gör att upphandlande myndighet kan vända sig till en specifik leverantör och inte 

ta in anbud från andra som kan lämna bättre erbjudanden. Detta drabbar i synnerhet mindre 

leverantörer så som fåmansbolag som inte får en lika stor möjlighet att visa upp sig.  

8.6. Skadestånd istället för överprövning 
Ett alternativ är att tillåta att avtal skrivs trots att överprövning inkommit i de fall då det innebär en 

mindre skada mot den drabbade leverantören än den skada som skulle uppstå vid en 

överprövningsprocess. Leverantören som överprövat skulle rimligtvis hänvisas till att ansöka om 

skadestånd istället. Om skadeståndsreglerna skulle förbli så som de är i dagsläget skulle detta 

innebära en längre och mer riskfylld process för leverantören, vilket inte känns rimligt. Förslaget  i 

grunden och de konsekvenser det skulle få för upphandlare och utomstående som berörs av 

upphandlingen är mycket fördelaktiga. Det är dock viktigt att även tänka på hur det drabbar den 

leverantör som ansökt om överprövning. I detta fall blir konsekvensen att istället lämna in en 

skadeståndsansökan, vilket tar längre tid och är mer riskfyllt för leverantören.  En lösning med denna 

typ av undantag borde leda till någon speciell form av skadestånd som motsvarar dagens 

överprövningsprocess i form av tid och chans att vinna. Leverantören som överklagat borde inte bli 

lidande. Ytterligare en tanke är att en felaktig upphandling borde drabba upphandlaren negativt. 

Upphandlaren måste anses ha gjort fel och bör därför inte gå ut ur upphandlingen som vinnare. Det 

skulle kunna lösas genom att upphandlaren betalar skadeståndet till leverantören.  

8.7. Kostnad för leverantören 
Förslag om att införa en kostnad för leverantörer som överprövar har nämnts ett flertal gånger i 

enkätundersökningen som gjorts och i de debattartiklar som finns. Flera upphandlare har ansett att 

det vore bra om det kostade pengar att överpröva en upphandling. Detta förslag främjar dock inte 

grundtanken med överprövning och är inte rätt sätt att lösa problemet. Det är viktigt att tänka på 

vilka som drabbas av konsekvenserna av en sådan avgift och framförallt vilka som drabbas hårdast. I 

detta fall skulle avgiften få som konsekvens att mindre företag som inte har samma ekonomiska 

resurser som de stora etablerade bolagen inte skulle ha råd att överpröva medan de stora företagen 

inte skulle drabbas på samma sätt av kostnaden och antagligen överpröva ändå vilket givetvis inte är 

skäligt. För att kunna införa en kostnad skulle det vara nödvändigt att kostnadens storlek var baserad 

på upphandlingens storlek. Även då är risken dock stor att de små företagen skulle låta bli att 

överpröva i många fall. Detta skulle inte bara förhindra okynnesprövningar utan också de små 

företagens rätt att överpröva fel, vilket inte är meningen med en förändring av LOU. Detta är inte ett 

förändringsförslag som förespråkas på grund av de många negativa påföljderna och den orättvisa 

skillnaden som uppkommer mellan företag av olika storlekar. 
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8.8. Enbart en upphandlingsdomstol 
Både de Jounge från Konkurrensverket och Svensson, upphandlingsjuristen från Nacka kommun, 

anser att tiden det tar att överpröva är i stort sett så effektiv den kan vara och att överprövningar är 

någonting man får räkna med. De anser att det inte finns utrymme för en snabbare handläggningstid 

som inte samtidigt försämrar resultatet. Då tiden är någonting som många kritiserat i enkätsvaren 

har vi försökt komma fram till ett alternativ där det trots allt går att minska tiden för överprövningar. 

Så som systemet fungerar idag är det, precis som de Jounge och Svensson ansåg, svårt att förkorta 

tiden nämnvärt. Däremot är frågan om tiden skulle kunna kortas ner om det fanns färre, kanske bara 

en, förvaltningsdomstol som enbart behandlade överprövningsmål. 

Läget idag där praxis inte stämmer överrens med verkligheten i många fall är alltför svår att tyda. 

Detta skapar en osäkerhet som gör att många upphandlare väljer att fokusera på att undvika 

överprövning istället för att fokusera på att göra det affärsmässigt bästa genom förhandlingar och 

sett till viktiga aspekter som kvalitet och pris. Den osäkerhet som finns hos båda parter kan ligga till 

grund för många onödiga överprövningsprocesser. Med mer rättvisande praxis och tydligare regler 

finns möjligheten att flera överprövningar som idag görs utan framgång inte skulle överprövas av 

leverantören ens från första början. Anledningen till överprövningarna är att en leverantör tycker sig 

ha blivit orättvist behandlad. Om det tydligt framgick vad som var tillåtet och inte vid en upphandling 

skulle flera överprövningar kunna undvikas då leverantören på egen hand skulle kunna räkna ut om 

de har någon chans att vinna eller inte. En överprövning tar trots allt mycket tid och resurser och det 

är inte troligt att majoriteten av leverantörerna överprövar när de vet att de inte kan vinna, även om 

det förekommer i vissa fall.  

Med en domstol som enbart behandlar upphandlingsärenden skulle det gå fortare att skapa underlag 

för hur överprövningsärenden ska dömas. En domstol som hanterade samtliga upphandlingsärenden 

skulle snabbt få erfarenheter och spetskompetens inom området och detta skulle förhindra att mål 

som liknar varandra skulle dömas olika beroende på domstol. Det är naturligtvis så att inget mål är 

något annat helt likt. Däremot finns det idag alltför stora skiljaktigheter, vilka bör kunna minska med 

denna åtgärd. Det skulle även leda till en tidsbesparing då erfarenhet och kompetens skulle göra att 

varje enskilt mål skulle gå aningen fortare att slutföra. Ett flertal skulle kunna nekas direkt, vilket är 

mycket bra då inte processen avstannar för upphandlaren och den leverantör som vunnit 

upphandlingen. För leverantörerna skulle detta på sikt leda till en ökad säkerhet och färre 

överprövningar som görs av okunskap skulle skickas in. Idag överprövar många på vinst och förlust 

eftersom det är omöjligt att läsa sig till vad som är tillåtet och inte. Ju fler mål som skulle bedömas i 

denna domstol, desto mindre osäkerhet skulle finnas hos leverantörerna.  

8.9. Tidsbegränsning 
Många överprövningar skulle kunna undvikas genom att införa en regel i LOU som säger att det 

endast går att överpröva fel i förfrågningsunderlaget fram tills den dag som angetts som sista dag för 

att lämna anbud.  Detta skulle i praktiken innebära att det inte är möjligt för leverantörer att i slutet 

av en upphandling, efter tilldelningsbeslut har meddelats, överpröva med grund i t.ex. ett otydligt 

eller enligt lagen förbjudet krav i förfrågningsunderlaget. Om en sådan överprövning inkommer till 

upphandlaren direkt som en överprövning eller som en fråga har upphandlaren möjlighet till att 

förändra förfrågningsunderlaget vid mindre förseelse eller redan här göra om istället för att tvingas 

börja om när upphandlingen nästan är helt avklarad. Det sparar tid och pengar för upphandlaren och 

ger alla leverantörer en chans att vara med på rätt villkor från början. 
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Det är inte rimligt att en upphandlare ska lägga resurser och tid på att genomgå en lång 

upphandlingsprocess utan vetskap om någon felaktighet de skrivit medan leverantören kan hålla på 

den vetskapen till sista stund och endast lägga fram det i en överprövning om de själva inte vinner. 

Idag kan leverantörer hålla inne på sådan information och spela ett taktiskt spel mot ovetande 

upphandlare. En tidsbegränsning skulle sätta mer press på leverantören att tidigt ta kontakt med 

upphandlaren och ifrågasätta det som är oklart. Sådan kommunikation efterfrågas av båda parter 

men förekommer alltför sällan idag på grund av rädsla för andra leverantörers misstycke.  

Det är troligt att en tidsbegränsning skulle tvinga leverantörer att påtala fel innan 

upphandlingsprocessen nått sitt slut. Detta skulle medföra färre överprövningar totalt sett då ett 

flertal av de överprövningar som görs idag görs med grund i förfrågningsunderlaget. En positiv följd 

av detta är att de överprövningar som görs av andra anledningar kan komma att hanteras fortare då 

det finns färre överprövningar gällande förfrågningsunderlag av detta slag att hantera. 

Efter att ha fått frågor och uppmaningar från leverantören om vad som är oklart eller på annat sätt 

svårt att genomföra kommer upphandlande part kunna ta lärdom av sina misstag och förbättra sina 

förfrågningsunderlag till nästa upphandling. På sikt kommer detta leda till att de båda parterna lär 

varandra hur de på bästa sätt ska genomföra ett korrekt förfrågningsunderlag och en lyckad 

upphandlingsprocess. Det kommer även gynna båda parter ur en tidsaspekt. Upphandlarna kommer 

att slippa lägga tid på de upphandlingar som skulle överklagas på grund av fel i 

förfrågningsunderlaget och leverantörerna kommer i alla de fall de vunni t en upphandling slippa 

vänta medan de hanteras för att se om de får fortsätta eller om upphandlingen ska göras om.  

Malin de Jounge från Konkurrensverket betonade också vikten av en lyckad upphandling av det syfte 

att när något går fel så att det måste göras om eller tiden förlängs är det oftast en mycket kostsam 

åtgärd. När något sådant inträffar har upphandlande part i många fall inte längre valt det billigaste 

alternativet. Det går givetvis inte att räkna in misstag i valprocessen, men däremot kan man, genom 

att ta i beaktning tidigare erfarenheter och omdömen från tidigare upphandlande parter om 

leverantörerna som är aktuella för en ny upphandling, minimera riskerna för att upphandla med part 

som inte kommer att hålla de förutsättningar de kommer överrens om.  
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9. Slutsats 

Det är inte svårt att se att det råder ett missnöje över rådande lagstiftning, i synnerhet de delar som 

berör överprövning. En klar majoritet är överrens om att det är bra att leverantörer har rätt att 

överpröva men idag har det blivit en utmaning att gå runt problemen och minimera risken för 

överprövning till så stor grad att det medför negativa konsekvenser för upphandlingarna. 

Grundläggande delar som att uppnå bästa möjliga nytta till lägsta möjliga pris har hamnat i skuggan 

för upphandlarnas strävan om att undvika överprövningar. Att fortsätta utan att förändra LOU känns 

inte optimalt med tanke på hur många problem lagen idag orsakar. Ett avskaffande av LOU skulle 

skapa nya problem som LOU motverkar idag. Exempelvis skulle regler om insyn i upphandlingen 

försvinna med lagen. En lag med alltför många paragrafer blir enbart svårare att följa. Vad som är 

ännu viktigare är tydlighet och enkelhet i befintliga paragrafer. Nästa gång LOU ses över bör man 

fokusera lika mycket på att befintliga paragrafer ska tas bort och förenklas som på att nya paragrafer 

läggs till.  

Vid utformandet av förslag till hur man kan göra förändringar som leder till färre överprövningar 

inom offentlig upphandling är det inte tillräckligt att hitta en lösning för ett problem. Varje förändring 

medför ett antal konsekvenser som även de måste tas i beaktning. För att komma fram till en lyckad 

lösning måste konsekvenserna vara övervägande positiva för samtliga involverade parter.  

De förändringar inom LOU som ter sig bäst med bakgrund i rapporten tror vi först och främst är en 

tidsfrist för att överpröva fel i förfrågningsunderlaget. Denna tidsfrist borde infalla samtidigt med 

sista anbudsdag och därefter faller rätten att överpröva förfrågningsunderlaget bort. Detta skulle 

bidra till att minska antalet situationer där leverantörer avvaktar att påpeka fel som de anser finns i 

förfrågningsunderlaget tills efter de sett om de blir tilldelade kontraktet och annars ansöker om 

prövning i förvaltningsrätten. Överprövningar med anledning av fel i förfrågningsunderlaget som 

trots allt inkommer efter sista dagen för anbud kommer kunna avgöras snabbare i domstolen 

eftersom målet inte behöver avgöras i sak.  

Den andra förändringen vi vill genomföra är att samla alla upphandlingsärenden i samma domstol. 

Ett av de största problemen är att det saknas praxis som är tillräckligt tydligt för att kunna lita på. 

Idag, med det spretiga praxis som finns, kan ingen med hjälp av praxis förstå vad som är tillåtet och 

inte inom offentlig upphandling. Med tydligare praxis kan leverantör som upphandlare ta hjälp av 

tidigare överprövningar för att bedöma hur de bör agera i sina egna situationer. Att driva en 

överprövningsprocess är både tidskrävande och kostsamt, vilket inte är till fördel för någon. Tydligare 

praxis ger ett pålitligt beslutsunderlag som bör leda till färre överprövningar.  
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Bilagor 

Enkätfrågor 
 

1, Jag jobbar på 

En kommun 

Ett kommunalt fastighetsbolag 

Annat 

2, Tycker ni att det finns problem i samband med överprövning av offentlig upphandling? 

Ja, stora problem 

Ja, vissa problem 

Nej, inga problem 

Vet inte 

3, Har ni själva haft problem med överprövning? 

Ja, vid varje upphandling 

Ja, vid de flesta upphandlingar 

Ja, vid några upphandlingar 

Nej, endast undantagsvis 

Nej, aldrig 

4, Hur viktigt är det att uppnå följande vid en upphandling? 

Lågt pris 

Bra kvalitet 

Bra kommunikation mellan upphandlare och leverantör 

(Väldigt viktigt, viktigt, inte så viktigt, oviktigt, vet inte) 

5, Hur ser ni på följande påstående: 
En upphandling idag handlar till stor del om att undvika överprövningar istället för att fokusera 

på kvalitet och pris. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

6, Vad anser ni är det som ger mest negativa påföljder av en överprövning?  

(Flera alternativ är valbara) 

Att överprövning tar lång tid 

Att överprövningar är kostsamma 

Att möjligheten till överprövning leder till att sämre upphandlingar görs 

Att överprövning alltför sällan leder till lärdom 
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Annan anledning 

7, Hur ofta förekommer det att man som upphandlare får följdfrågor från leverantörer 

angående en annons? 

Vid varje upphandling 

Vid de flesta upphandlingarna 

Nästan aldrig 

Aldrig 

Vet inte 

8, Hur ser ni på följande påstående: 

Det är svårt att skriva en förståelig annons som uppfyller alla krav i LOU. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

9, Hur ser ni på följande påstående: 

Det är bra att leverantörer har möjlighet att överpröva. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

10, Hur ser ni på följande påstående: 

Förseningen som uppkommer vid överprövning försämrar utfallet av upphandlingen. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

11, Hur ser ni på följande påstående: 

Liknande fall kan dömas olika i olika förvaltningsdomstolar och det finns väldigt lite praxis. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

12, Hur ser ni på följande påstående: 
LOU uppfyller inte sitt syfte. Det finns bestämmelser som gör det svårare att få till  en rättvis 

upphandling som gynnar båda parter. 
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Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

13, Hur har lagändringarna som gjordes 2010 (avtalsspärr, upphandlingsskadeavgift etc.) 

påverkat upphandlingsprocessen? (det går att välja flera svarsalternativ) 

Det har blivit lättare 

Det har blivit svårare 

Det går snabbare 

Det tar längre tid 

Det har blivit mer rättvist 

Det har blivit mindre rättvist 

14, Hur ser ni på följande påstående: 

Om LOU avskaffades skulle tillvägagångssättet vid upphandlingar förändras. 

Stämmer helt 

Stämmer till stor del 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte 

Vet inte 

15, Hur ser ni på följande påstående: 

En förändring i LOU krävs för att lösa problemen som uppstår vid överprövning. 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

16, Hur ser ni på följande påstående: 

Reglerna om uteslutning av leverantörer är svåra att tillämpa 

Stämmer helt och hållet 

Stämmer ganska bra 

Stämmer inte så bra 

Stämmer inte alls 

Vet inte 

17, Hur ser ni på följande påstående: 

Det skulle vara bättre med en högre beloppsgräns för direktupphandling. 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 



   

40 
 

Vet inte 

18, Har ni använt konkurrenspräglad dialog vid upphandlingsförfarande? 

Ja 

Nej 

Vet inte 

Om ja, hur fungerade det? Om nej, varför inte? 

19, Hur ser ni på följande påstående: 

En överprövning borde leda till en straffavgift för upphandlaren istället för avtalsspärr. 

Håller helt med 

Håller delvis med 

Håller inte med 

Vet inte 

20, Hur tror ni att följande restriktioner vid överprövningar skulle fungera? 

En leverantör för bara göra tre misslyckade överprövningar per år. Därefter mister de rätten att 

överklaga överhuvudtaget resten av året. 

En leverantör måste betala en avgift om deras överprövning misslyckas 

Förlorande part vid överprövning tvingas betala för båda parters rättegångskostnader.  

Skriv här om du har ett förslag på en bättre lösning 

(Perfekt lösning, ganska bra lösning, ganska dålig lösning, jättedålig lösning, vet inte) 

21, Här finns plats för egna kommentarer angående överprövning, LOU eller annat som 

sammanfaller med frågorna i denna enkät. 

 

 

 

 


