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SAMMANFATTNING 

Denna avhandling behandlar tillämpningen av Lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling (LOU) vid upphandlingar inom elbranschen av vissa komplexa IT-system. 
Under dylika upphandlingar uppstår det, p g a exempelvis systemens komplexitet, inte 
sällan ett behov av flexibilitet i fråga om systemets slutgiltiga utformning och 
leveransomfattningen i övrigt. 

Lagen om offentlig upphandling, som i många fall är tillämplig vid IT-upphandlingar 
inom elbranschen, bygger på grundprincipen att kunden inte får upphandla något som 
inte överensstämmer med det som ursprungligen efterfrågades i annonser och 
förfrågningsunderlag när upphandlingen inleddes. Mellan denna lagens grundprincip, 
och det praktiska behovet av flexibilitet vid IT-upphandlingarna finns en motsättning. 
Det är i denna motsättning som förevarande avhandling tagit sin utgångspunkt. 

LOU är utformad för att kunna tillämpas vid upphandling av en mängd vitt skilda 
föremål. Olika delar av lagen ska tillämpas beroende på exempelvis vilken sorts kund 
som genomför upphandlingen, för vilken verksamhet detta görs, upphandlingens värde 
och om upphandlingen avser en vara, tjänst eller byggentreprenad. 

Upphandlingar av komplexa IT-system har vissa egenskaper som kräver särskild hänsyn, 
och dessa egenskaper förefaller inte ha beaktats i tillräcklig grad vid lagens utformning. 
Lagen synes utgå ifrån en upphandlingssituation med en klar specifikation och väl 
fungerande konkurrens. Komplexa IT-system kan av en rad skäl sällan specificeras 
komplett och entydigt en gång för alla när upphandlingen inleds, och upphandlingen bör 
därför inte hanteras som om så vore fallet. 

Avhandlingsarbetet har bestått i att utreda vilket utrymme för flexibilitet beträffande 
systemets utformning och kontraktsvillkoren i övrigt som lagens regler medger under 
upphandlingens genomförande; vid anbudsutvärdering, förhandlingar, avtalsingående, 
ändringar i ingånget avtal och följdupphandlingar. 

Två studier av pågående IT-upphandlingar har genomförts inom ramen för detta 
avhandlingsarbete för att söka utröna vilket behov av flexibilitet som visar sig i 
praktiken, och hur den upphandlande enheten och leverantören hanterat detta behov. 
Resultatet av fallstudierna har relaterats till den teoretiska basen om det utrymme för 
flexibilitet som lagen medger. 

Det visade sig att i det ena fallet som studerats uppstod av olika skäl behov att 
genomföra vissa icke försumbara justeringar i leveransomfattningen. Lagen om offentlig 
upphandling kan i detta fall ha vållat vissa problem. I det andra fallet var behovet av 
flexibilitet mindre och lagen förefaller inte ha medfört några svårigheter. 

 

Sökord: Offentlig upphandling, IT-system, elbranschen, affärsmässighet 
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ABSTRACT 

The subject of this thesis is the Swedish Act (1992:1528) on Public Procurement (APP) 
and its application in procurement within the electricity sector of certain complex IT 
systems. During the course of such procurements a need for flexibility regarding the 
system functionality and the contractual scope in general frequently arises. This is often 
due to the sheer complexity of the system and the milieu that surrounds it. 

The Act on Public Procurement, which often applies in procurement within the electric-
ity sector, is based on the notion that the customer may only acquire an object that is 
similar to that initially described in contract notices and contract documents. Between 
this basic notion and the need for flexibility in procurement of the IT-systems there is a 
clear conflict. This thesis is aimed at exploring this conflict. 

The APP is designed for procurement of a great variety of objects and different rules 
apply depending on the situation. Which provisions to apply are decided by the kind of 
customer and its kind of business activity, the estimated contract value, and the classifi-
cation of the public contract as a supply, works, or service contract. 

Procurement of certain complex IT systems has some properties that require particular 
attention and these properties do not seem to have been sufficiently observed when the 
APP was written. The law appears to assume that a clear specification is readily avail-
able in the early stages of a procurement process and that well-functioning competition 
is prevalent. Complex IT systems may for several reasons rarely be ultimately specified 
at the outset and therefore they ought not to be treated as if that were the case. 

The research work has consisted in studying what room for flexibility concerning system 
functionality and contract conditions the law permits during the course of the procure-
ment; during the evaluation of tenders, during negotiations, at the signing of the con-
tract, and when changes in the contract or further contracts related to the first contract 
become necessary. 

To study the need for flexibility and how the contract parties manage this need in prac-
tice, two case studies have been carried out within the research work. The result of these 
case studies has been related to the theoretical discussions on the permissible level of 
flexibility. 

In one of the cases the rules on public procurement may have cased some problems as a 
need for substantial changes arose. In the other case there was no need for major 
changes and consequently the rules did not cause any concern in this respect. 

 
Key words: Public Procurement, IT Systems, Electricity Sector, Good Business Practice 
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FÖRORD 

Att skriva en vetenskaplig avhandling är en på många sätt förunderlig aktivitet. Arbetet 
går igenom många olika faser såväl i sekvens som i cykler. De sekventiella delarna av 
arbetet är relaterade till själva arbetet och det som ska göras; definiera ämnet för 
avhandlingen, planera arbetet, samråda med handledare om saker och ting, kontakta 
personer och företag och trevande inleda själva skrivandet. 

De cykliska faserna av avhandlingsarbetet är mer kopplade till hur författaren och 
dennes avhandling mår. Ibland fortskrider avhandlingsarbetet på bästa sätt, och med en 
behaglig arbetsinsats åstadkoms framstegen. I andra fall är arbetet mer mödosamt, och 
består till största delen av besvärlig tankemöda. Avhandlingstexten upphör inte sällan att 
växa under dessa skeden eftersom den nya textmängd som skrivs är ungefär lika stor 
eller mindre än de textmassor som stryks. 

Ett stort tack till professor Torsten Cegrell och till Tekn Dr Patrik Forsgren som envist 
stöttat och drivit på mig, och till mina kolleger på Avdelningen för industriella 
informations- och styrsystem, främst Tekn Dr Pontus Johnson och Tekn Lic Mathias 
Strömberg. Tack även till Lennart Hansson och Jan-Olov Lundberg för gott samarbete 
under genomförandet av fallstudierna. Avhandlingsarbetet har utförts inom ramen för 
Program Energisystem, som finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statens 
Energimyndighet och näringslivet. 

 

Stockholm i december 2003 

David Sundgren 
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1. INLEDNING 

Detta är en licentiatavhandling författad på Avdelningen för industriella informations- 
och styrsystem (ICS) på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. På avdelningen 
studeras bl a hantering av upphandlingar av komplexa industriella IT-system ur såväl 
beställar- som leverantörsperspektiv. Sådana upphandlingar aktualiserar en mängd olika 
forskningsområden; tekniska frågor om utformningen av systemen, frågor om 
projektstyrning av upphandlings- och leveransprojekt, samt frågor av juridisk och 
ekonomisk art. 

IT-upphandlingar har historiskt gjort sig kända för att inte sällan bli försenade, dyrare än 
budgeterat och resultera i en annan funktionalitet än den som ursprungligen 
efterfrågades1. Det är ur de återkommande misslyckandena av upphandlingar av IT-
system som forskningsverksamheten på ICS föddes. Avsikten var att forskning inom 
olika områden med koppling till IT-system och IT-upphandlingar skulle bidra till att 
åstadkomma bättre utfall av IT-upphandlingarna. 

Denna avhandling bygger vidare på grundläggande teori om systemupphandlingar samt 
på den kunskap som samlats under ICS:s mer än 10-åriga verksamhet inom olika 
branscher. Förevarande avhandling utgör ett bidrag inom den juridiska ämnesdomänen 
på avdelningen.  

Avhandlingens perspektiv är tydligt juridiskt, och avsikten har hela tiden varit att 
forskningsbidraget skulle tillkomma inom denna disciplin. Många av de juridiska frågor 
som behandlas i texten, fordrar emellertid god förståelse även för de tekniska aspekter 
som bör beaktas vid upphandlingar av sådana komplexa IT-system som avhandlingen 
behandlar. Vidare behandlar avhandlingen IT-upphandlingar som genomförs i 
elbranschen, och där finns det branschspecifika omständigheter och förhållanden som 
bör beaktas. Under avhandlingsarbetet har hänsyn tagits till tekniska aspekter, och till 
elbranschens karaktär. 

Förhoppningen är att kombinationen av juridisk och teknisk kunskap, och kännedom om 
elbranschen, ska ha skapat en bred förståelse för de frågeställningar som tas upp i 
avhandlingen och att detta resulterat i att frågorna behandlats på ett mer uttömmande och 
mer praktiskt ändamålsenligt sätt än annars hade varit fallet. 

 

1Se t ex Riksrevisionsverkets rapporter IT-utveckling inom staten 1998 eller IT-
utveckling inom staten 1999  
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Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) är till största delen grundad på 
EU:s direktiv om offentlig upphandling. Syftet med reglerna är att garantera att de 
offentliga upphandlingarna genomförs på ett affärsmässigt och samhällsekonomiskt 
godtagbart sätt. 

Detta ska åstadkommas bl a genom att de upphandlande enheterna tvingas annonsera om 
sina upphandlingar och endast får välja anbud och leverantör på vissa i förväg angivna 
grunder. Annonseringen syftar till att möjliggöra för potentiella leverantörer från hela 
EU att lämna anbud för att på så sätt åstadkomma god anbudskonkurrens. Skyldigheten 
att i förväg bestämma vilka utvärderingskriterier som kommer att tillämpas syftar till att 
säkerställa att anbud inte antas på andra än strikt affärsmässiga, objektiva och icke-
diskriminerande grunder. 

Förenklat innebär förfarandet att den upphandlande enheten i förfrågningsunderlaget 
dels specificerar vad det är som ska upphandlas, dels anger på vilka grunder leverantörer 
och anbud kommer att bedömas. Därefter inkommer leverantörerna med sina anbud, 
varefter leverantör väljs baserat på de fastställda utvärderingskriterierna. 

En grundprincip i LOU är att beställaren endast får genomföra upphandlingen enligt de 
villkor som ursprungligen ställts upp i annonser och i förfrågningsunderlaget. 
Beställaren får alltså inte under den offentliga upphandlingens förlopp ändra sina krav så 
att förutsättningarna för upphandlingen i allt för hög grad avviker från vad som 
ursprungligen efterfrågades. Praktisk hantering av upphandlingar av komplexa IT-
system kräver emellertid många gånger att villkoren för upphandlingen justeras under 
upphandlingens förlopp. Det är denna konflikt mellan lagens strävan att undvika 
ändringar, och det praktiska behovet av ändringar som avhandlingen behandlar. 

Denna avhandling är skriven på svenska trots att den huvudsakliga traditionen på 
Kungliga Tekniska Högskolan är att avhandlingar avfattas på engelska. Inom juridiken 
finns dock en tradition att skriva avhandlingar på svenska. Huvudanledningen till detta 
förefaller vara att juridiken historiskt varit nationell i många stycken, och doktrinen har 
därmed primärt haft inhemska läsare som målgrupp. Vidare har juridiken alltid ägnat sig 
åt tolknings- och språkfrågor, och sådana behandlas troligen i regel bäst på författarens 
modersmål. 

Som ett komplement till den svenska avhandlingsframställningen återfinns i bilaga en 
förkortad engelsk version av denna avhandling. Den engelska versionen är helt 
fristående från den svenska avhandlingstexten och kan läsas oberoende av denna. 
Meningen är att den engelska delen ska förmedla samma bild och samma innehåll som 
den svenska avhandlingen, om än i förkortad form. 

1.1 Avhandlingens disposition 

Denna avhandling består av 11 huvudavsnitt, där avsnitt 2 beskriver bl a syfte och mål 
med avhandlingsarbetet samt metod. I avsnitt 3 ges en djupare beskrivning av den 
problembeskrivning som avhandlingen behandlar. Avsnitt 4 utgör ett teoretiskt ramverk 
om tekniska aspekter på upphandlingar av komplexa IT-system. Ett teoretiskt ramverk 
för lagen om offentlig upphandling återfinns i avsnitt 5.  
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Avsnitt 6 och 7 innehåller den empiri i form av de två fallstudier som ingått som en del 
av avhandlingsarbetet. I avsnitt 8 och 9 återfinns en analys av avhandlingens teori och 
empiri tillsammans, och avsnitt 10 innehåller slutsatser och sammanfattande 
kommentarer. I det avslutande avsnitt 11 ges en utblick över tänkbar framtida forskning. 
Efter dessa 11 avsnitt återfinns en bilaga som innehåller den engelska kortversionen av 
den svenska avhandlingstexten. 
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2. OM AVHANDLINGSARBETET, AVGRÄNSNINGAR OCH 
METOD M. M. 

Detta avsnitt behandlar syfte och mål med avhandlingsarbetet, ämnesavgränsningar, 
metodfrågor, validitet, samt viss grundläggande terminologi som används i 
avhandlingen. 

2.1 Syfte och mål 

Syftet med avhandlingsarbetet har varit att vinna kunskap i juridiska frågor som 
aktualiseras vid upphandlingar av vissa sorters IT-system. Forskningsarbetet har utrett 
det teoretiska innehållet i och den praktiska tillämpningen av lagen om offentlig 
upphandling vid upphandlingar av komplexa IT-system i elbranschen. 

Målet är att den kunskap om upphandlingsjuridik som vunnits under avhandlingsarbetet, 
i kombination med tekniska och ekonomiska teorier och modeller som rör IT-
upphandlingar, ska kunna bidra till att förbättra hanteringen av upphandlingar av IT-
system. 

2.2 Övergripande forskningsfråga 

Ämnet för denna teknologie licentiatavhandling är hur Lagen om offentlig upphandling 
ska tillämpas vid upphandlingar av IT-system inom elbranschen. Härvid är den 
huvudsakliga forskningsfrågan : 

• Hur fungerar Lagen om offentlig upphandling – som är en lag som reglerar 
offentliga upphandlingar av vitt skilda sorters varor, tjänster och 
byggentreprenader inom en mängd olika branscher – vid offentlig upphandling 
av IT-system inom elbranschen? 

I avsnitt 3 nedan ges en bakgrund till denna övergripande forskningsfråga, och en 
hypotes presenteras. 

2.3 Terminologi i denna avhandling 

Termerna upphandlingsjuridik och upphandlingsrätt torde i allmänt juridiskt språkbruk 
omfatta många olika rättsområden som aktualiseras när en upphandling genomförs. När 
termerna används i denna avhandling avses emellertid endast rättsområdet offentlig 
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upphandling om inte något annat anges. Terminologin tillämpas för att undvika 
krångliga skrivningar som offentlig upphandlingsjuridik och offentlig upphandlingsrätt. 

Termerna regel, stadgande och bestämmelse används fortsättningsvis som synonymer. 

Termen upphandlande enhet används om sådana organisationer som ska tillämpa 
reglerna om offentlig upphandling. Termerna köpare, beställare och kund används som 
synonymer, och omfattar juridiska och fysiska personer som har köpt något, köper något 
eller står i begrepp att köpa något, och kan avse upphandlande enheter. 

I avhandlingen används termerna EU, EU-länder och liknande för att hänvisa till EU i 
övergripande mening. Benämningarna EG-rätt och EG-domstolen används i enlighet 
med gängse juridiskt språkbruk. Grunden för denna terminologi ges av att EG anses 
utgöra en del av EU, och att det är främst under EG-pelaren som de rättsliga frågorna om 
offentlig upphandling får sina svar. 

Förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivning används som synonymer. Dessa två 
dokumenttyper antas i regel innehålla en kravspecifikation. 

När termen upphandling och upphandlingsprojekt använd i avhandlingen avses, med 
avvikelse från gängse terminologi inom exempelvis projektstyrningsområdet, hela 
anskaffningsförloppet fram till idrifttaget och accepterat system, och till dess att 
tidsfrister för begäran om överprövning eller skadestånd gått ut. 

2.4 Rättsområdet offentlig upphandling 

Rättsområdet offentlig upphandling utgörs av EG-rättens bestämmelser som direkt eller 
indirekt rör offentlig upphandling, svenska lagar (i huvudsak LOU) och förordningar, 
rättsfall, förarbeten samt litteratur som rör ämnet offentlig upphandling. När regler om 
offentlig upphandling studeras kan även frågor inom angränsande upphandlingsrättsliga 
områden, främst avtalsrätt, köprätt eller sakrätt aktualiseras. Dessa ämnen behandlas inte 
i denna avhandling. 

2.5 De komplexa IT-system som avhandlingen behandlar 

I denna avhandling används termen komplexa IT-system. Begreppet används utan att det 
är alldeles strikt definierat. Termen används i avhandlingstexten för att klargöra att IT-
systemen måste ha en viss omfattning och karaktär för att vara av intresse. Helt tekniskt 
enkla system och standardprodukter är inte relevanta för de frågeställningar som 
avhandlingen berör. 

De IT-system som är av intresse för detta forskningsarbete kan på det enklaste planet 
sägas utgöras av ett antal programvarukomponenter i samverkan. Systemet kan ha direkt 
eller indirekt väsentlig ekonomisk, teknisk eller säkerhetsmässig betydelse för den 
verksamhet där de används. Systemet kan vidare vara att anse som verksamhetskritiska 
för den organisation där det används på så sätt att verksamheten eller processen inte kan 
fortsätta under längre perioder eller med endast reducerad kapacitet om systemet inte 
fungerar tillfredsställande. 

Systemen av intresse karakteriseras ofta, men inte alltid, av att de: 
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• Består av många delkomponenter (maskinvaror, programvaror, kommunikationsnät 
etc) som tillsammans tillhandahåller en funktionalitet. 

• Är programvaruintensiva. 

• Åtföljs av ett icke försumbart arbete med kundanpassning av systemen, utbildning 
av personalen och förändring av verksamhetens processer o s v vid införandet. 

• Är tekniskt komplexa att uppdatera eller byta ut när systemen åldras och/eller 
verksamhetens behov ändras. 

• Består av standardprodukter som tillhandahållits av flera olika leverantörer. 

• Har utvecklats successivt i olika steg under sin existens. 

Systemen ska vidare uppvisa någon grad av komplexitet. Syftet med att använda 
termerna komplex och komplexitet är att utesluta de allra enklaste och minsta systemen 
såsom exempelvis rena standardprogram samt mycket enkla system som bara kräver en 
begränsad insats i fråga om utvecklingsarbete eller kundanpassning. 

Ett komplext system kan vara stort eller litet, men för att vara komplext ska systemet 
vara sådant att man måste skapa sig förenklade abstraktionsmodeller av systemet för att 
kunna överblicka det. Vidare är det komplicerat att förutse ett komplext systems 
egenskaper och tillstånd när alla delar av systemet kopplats samman, och fullständig 
kunskap eller dokumentation om systemet finns inte alltid tillgänglig. 

Stevens m fl beskriver komplexa system på följande sätt: 

”Complex systems are typically formed from interacting elements, which themselves are 
increasingly ′intelligent′ and partially autonomous. A complex system cannot be man-
aged in the head of a single person, but it is always essential to see such systems as a 
single entity, and at different levels.”2 

Om ett visst system inte uppvisar någon av de egenskaper som beskrivits här, är det inte 
ett sådant system som behandlas i denna avhandling. Exempel på sådant som inte 
omfattas är upphandling av PC-datorer för kontorsbruk, skrivare, routrar, hubbar, servrar 
eller back-up-enheter. Standardapplikationer för en viss anställds personliga bruk, som 
ordbehandlingsprogram, kalkylprogram, webbrowsrar och e-postprogram omfattas inte 
heller. Dock kan sådana komponenter ingå i de system som behandlas. 

De IT-system som avhandlingen avser kan i praktiken utgöras av exempelvis: 

• System för drift och övervakning av industriella processer. I elbranschen kan det 
exempelvis röra sig om system för drift och övervakning av kraftproduktion eller 
drift och övervakning av elnät. 

• Affärssystem eller moduler i sådana system som exempelvis ekonomisystem, 
kundhanteringssystem, säljstödsystem eller materialhanteringssystem. 

 
2Stevens, Richard m fl, Systems Engineering – Coping with Complexity, Prentice Hall, 
Hemel Hempstead, Storbritannien, 1998, s 9 



 8  

 

                                                          

2.6 Valet av elbranschen som studieobjekt - LOU:s breda tillämpning där 

Avhandlingsarbetet har varit koncentrerat till upphandlingar av IT-system inom 
elbranschen. En anledning till detta är att förekomsten av komplexa tekniska och 
administrativa IT-system är stor där. I verksamheter som t ex produktion, nätdrift och 
debitering används komplexa IT-system, vilka spelar en central roll för verksamhetens 
genomförande. 

En annan anledning att studera just elbranschen är att bolag verksamma inom den 
branschen i många fall ska följa LOU när de genomför sina upphandlingar. Exempelvis 
ska statliga myndigheter som Svenska kraftnät och Energimyndigheten, statliga och 
kommunala energibolag samt alla elnätbolag tillämpa LOU när de genomför 
upphandlingar3. 

Kännedomen om innehållet i Lagen om offentlig upphandling, och viljan att tillämpa 
lagen har i vissa fall visat sig vara otillfredsställande inom en del branscher, också inom 
energibranschen. Den ibland bristande efterlevnaden av LOU framgår av 
undersökningar som Nämnden för offentlig upphandling (NOU) genomfört inom olika 
branscher under de senaste åren4. 

En beställare som är skyldig att tillämpa LOU, men som försummar detta vid 
genomförandet av en upphandling, riskerar dels skadeståndsskyldighet mot förfördelade 
leverantörer, dels att upphandlingen måste göras om med förseningar och ökade 
kostnader som följd. 

Den höga förekomsten av komplexa IT-system inom elbranschen, i kombination med 
LOU:s breda tillämplighet (men förmodat något bristfälliga tillämpning) i branschen, är 
alltså faktorer som inverkat vid valet av just elbranschen som studieobjekt. 

En faktor av mer perifert slag som haft viss inverkan på valet av elbranschen är att 
avbrott och störningar kan få omedelbara och omfattande samhälleliga dimensioner på 
ett sätt som skiljer sig från avbrott och störningar i många andra verksamheter. 

2.7 Metod 

Forskningsarbetet har genomförts enligt traditionell juridisk metodlära enligt avsnitt 
2.7.1 nedan. Därutöver har två verkliga IT-projekt studerats genom analys av 
projektdokument och intervjuer med nyckelpersoner hos kunden och leverantören. 

 
3Ang LOU:s tillämplighet inom elbranschen samt innebörden av begreppet 
upphandlande enhet se Sundgren, Elbranschens IT-upphandlingar enligt lagen om 
offentlig upphandling, examensuppsats, Juridicum, Stockholms universitet, VT 1999 
4Se t ex Upphandling i kommun- och landstingsägda bolag, NOU, juni 2000, och 
Rapport om statliga bolags tillämpning av LOU, NOU, november 1998 
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2.7.1 Juridisk metod 

För att fastställa gällande rätt inom området offentlig upphandling har den svenska 
Lagen om offentlig upphandling och de propositioner och utredningar som föregått den 
studeras. Rättsfall från svenska domstolar och från EG-domstolen samt svensk och 
internationell litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar har studeras. 

2.7.2 Fallstudiemetod 

För att utreda hur upphandlingsreglerna tillämpas och fungerar i praktiken, d v s 
branschpraxis och sedvana, har två fallstudier med intervjuer gjorts med beställare och 
leverantörer som varit delaktiga i upphandlingar. Dessa intervjuer har genomförts i 
kvalitativ form, och de har utgjort en viktig del av forskningsarbetet. Måhända utgör 
forskning i form av fallstudier ett alltför sällsynt inslag i juridiskt forskning och juridiskt 
utredningsarbete idag. 

Den ena fallstudien har genomförts på en upphandling av ett IT-system för drift och 
övervakning av elnät. Det andra fallstudieobjektet var ett IT-projekt för upphandling av 
stödsystem för kraftsystemstyrning. 

Studierna av projekten har genomförts dels genom intervjuer med projektledare, 
projektbeställare och projektmedlemmar, dels genom studier av dokument som 
förfrågningsunderlag, avtal, systemspecifikationer, utvärderingsprotokoll, 
mötesprotokoll och progressrapporter. Målet med studierna var att studera den praktiska 
tillämpningen av upphandlingsreglerna under genomförandet av dessa IT-
upphandlingar. 

Följande övergripande frågeställningar ställdes upp för fallstudierna: 

• Hur har den studerade upphandlande enheten juridiskt genomfört den offentliga 
upphandlingen? 

• Vilka avvikelser från det ursprungliga förfrågningsunderlaget gjordes under 
upphandlingens genomförande? 

• Skulle dessa avvikelser kunna innebära att beställaren överträtt lagens bokstav men 
ändå på ett korrekt sätt följt lagens grundläggande intentioner om att upphandling 
ska ske på ett affärsmässigt, icke-diskriminerande, likabehandlande och objektivt 
sätt? 

• Innebär detta i så fall att lagen vid upphandlingar av komplexa IT-system skulle 
kunna sägas vara mer ingripande än vad som förefaller motiverat för att uppnå 
lagens grundläggande syften? 

2.8 Forskningsresultatets validitet 

Utgångspunkten för forskningsarbetet har tagits i den svenska lagstiftningen om 
offentlig upphandling. De direktiv som utgör lagens huvudsakliga grund har endast 
studerats i vissa enskilda frågor där en jämförande studie av direktivtexten förefallit 
nödvändig eller lämplig. Att fullständigt analysera EU-rättsakterna och eventuella 
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skillnader mellan dem och den svenska lagens lydelse har av avgränsningsskäl bedömts 
inte rymmas inom detta avhandlingsarbete. 

Vid studier av svensk lagstiftning som grundar sig på EU-direktiv, bör relativt stor tillit 
kunna fästas vid att de utredningar, propositioner och lagtexter som det svenska 
lagstiftningsarbetet mynnar ut i på ett riktigt sätt speglar innehållet i EU:s lagar. LOU:s 
överensstämmelse med direktiven har många gånger varit ifrågasatt i en rad olika 
avseenden, och omfattande lagstiftningsarbete har lagts ner under lagens tioåriga 
existens för att åtgärda dessa brister. I dag får det antas att LOU förhållandevis väl 
speglar direktivens innehåll. 

Såväl rättspraxis som litteratur om de frågeställningar som avhandlingen behandlar är 
relativt sparsam. Detta har gjort att ledning för hur lagen ska tolkas och tillämpas ibland 
har känts svag och att analogier från närliggande fall fått göras. De rättsområden som 
avhandlingen specifikt behandlar berörs oftast endast sparsamt eller inte alls i 
källmaterialet. Detta har gjort att endast smärre ledning för analysen har gått att finna i 
vissa fall, och att denna hjälp fått användas med omdöme och försiktighet. 
Förhoppningsvis kan framtida forskning och rättsfall m m ge ytterligare viktiga 
klargöranden. 

De två fallstudier som genomförts har båda möjliggjort god insyn i de offentliga 
upphandlingarnas genomförande. Överensstämmelsen mellan intervjuade personers 
utsagor och projektdokument har varit god, vilket förhoppningsvis tyder på att riktiga 
uppgifter lämnats. Ingen av de studerade upphandlingarna har resulterat i någon rättslig 
prövning av upphandlingen. Därför finns det ingen ytterligare extern juridisk granskning 
av upphandlingarna än den som fallstudierna innebar. Uppenbarligen hade exempelvis 
rättsliga domstolsprövningar kunnat ge ytterligare argument till analysen och 
slutsatserna av fallstudierna. 

2.9 Citering 

Ordet ”kapitel” eller förkortningen ”kap” åsyftar kapitel i Lagen om offentlig 
upphandling eller i någon annan svensk lag, medan ordet ”avsnitt” syftar på någon av 
rubriknivåerna 1, 2 eller 3 i denna avhandling. 

Hakklamrar i en citerad mening i avhandlingen innebär en modifiering av citatet. 
Exempelvis betyder ”[A]vtalet” att originalcitatet var ”avtalet”, men att ett versalt a 
införts för att passa in i den löpande avhandlingstexten. Vidare betyder ”[…]” att något 
strukits i citatet. Exempel: ”Hur bestämmelserna i de två paragraferna[…]närmare 
hänger samman och hur de i sina detaljer skall tolkas[…]får emellertid anses vara 
osäkert”. 

Källhänvisningar ges i fotnoter i anslutning till det ställe där källan används. Referenser 
till LOU görs däremot som huvudregel i den löpande avhandlingstexten. 
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3. BESKRIVNING AV PROBLEMATIKEN OCH HYPOTES 

I detta avsnitt beskrivs den problematik som avhandlingsarbetet varit inriktat på. 
Avsnittet avslutas med att de hypoteser som legat till grund för avhandlingsarbetet 
presenteras. 

3.1 Behovet av flexibilitet under IT-upphandlingar och konflikten med LOU 

Vid upphandlingar av komplexa IT-system uppstår det inte sällan under upphandlingens 
lopp ett behov att justera leveransomfattningen eller ändra något annat som rör 
kontraktsvillkoren. Därför är de önskvärt att inte alltför tidigt i upphandlingen slutgiltigt 
fastställa systemets utformning. Lagen om offentlig upphandling bygger emellertid på 
grundläggande principer om att ändringar bör undvikas och att de förutsättningar som 
gavs initialt ska stå fast. 

Komplexa IT-system kan ofta vara vanskligare att kravställa inledningsvis än många 
andra objekt som kan vara föremål för offentlig upphandling. Detta beror bl a på att: 

• Vid all upphandling bör endast de funktioner vars värde är lika med eller högre än 
deras kostnad inkluderas (kostnad/värde-avvägning). När ett komplext IT-system 
ska upphandlas är det ofta inte möjligt att med säkerhet bedöma kostnaden för en 
viss funktion innan valet av leverantör skett. 

Kostnaden för en viss funktion kan variera mellan olika leverantörer beroende på 
t ex om funktionen finns som standardprodukt hos en leverantör medan en annan 
leverantör måste nyutveckla funktionen. Innan kunden valt leverantör är det alltså 
inte möjligt att slutgiltigt bestämma den mest kostnadseffektiva utformningen av 
systemet. 

Kundens förstudiearbete, eller någon fas som följer därpå, utmynnar i regel i en 
kravspecifikation som beskriver kundens krav på det system som ska upphandlas. 
En sådan specifikation utformas många gånger funktionellt. Med funktionellt menas 
här att kravspecifikationen i första hand uttrycker de funktioner/egenskaper som 
efterfrågas och inte specifika lösningar. Det överlämnas därmed till leverantörerna, 
som ju i regel främst besitter den tekniska kompetensen, att i sin 
systemspecifikation föreslå hur den efterfrågade funktionaliteten tekniskt skulle 
kunna lösas. Under en upphandling med funktionella krav kan vissa justeringar av 
leveransomfattning och funktionalitet visa sig önskvärda eller nödvändiga när 
leverantören tar fram den tekniska systemspecifikationen. Det är fördelaktigt om det 
under upphandlingens förlopp finns utrymme att ta till vara sådana möjligheter. 
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Enligt ett konsekvent kostnad/värde-synsätt kombinerat med funktionellt 
kravställande, är det således inte lämpligt och möjligt att kunden exempelvis redan i 
förfrågningsunderlaget, alltså innan valet av leverantör gjorts, slutgiltigt bestämmer 
vilken funktionalitet systemet ska ha. 

• Upphandling och idrifttagning av ett komplext IT-system tar ofta lång tid – ett, två 
eller tre år är inte ovanligt. Den tekniska utvecklingen på området IT-system är 
snabb och de tekniska förutsättningarna för upphandlingen kan förändras markant 
under upphandlingens förlopp. Exempelvis kan funktionalitet som i projektets 
inledningsskede bedömdes för dyr att implementera, under projektets gång visa sig 
bli väsentligt billigare och/eller enklare att implementera. Under upphandlingen bör 
det därför vara möjligt att löpande beakta den tekniska och prismässiga 
utvecklingen och anpassa leveransomfattningen efter denna. 

• Komplexiteten i de system som här är av intresse, gör att det ofta när upphandlingen 
påbörjas, inte är möjligt för vare sig kunden eller leverantören att förutse alla 
tänkbara möjligheter, lösningar och arbetssätt. Det är naturligt att parternas insikt 
om vad som ska upphandlas och levereras ökar under upphandlingens förlopp. Även 
om förstudier och annat förberedande arbete genomförs med stor noggrannhet, är 
det naturligt att förståelsen för olika aspekter av systemet ökar allteftersom 
upphandlingen fortskrider. Av betydelse är härvid att det system som ska 
införskaffas sällan existerar fysiskt när projektet inleds. 

Komplexiteten i systemen gör att missförstånd lätt kan uppstå mellan parterna. 
Sådana missförstånd torde i regel kunna uppdagas och avhjälpas allt eftersom tiden 
går. Under upphandlingen bör det vara möjligt att i systemutformningen löpande 
beakta parternas successivt ökande förståelse och insikt. 

Av de tre punkterna ovan framgår att behovet av flexibilitet beträffande leveransens 
omfattning, systemets funktionalitet och övriga kontraktsvillkor är stort under en 
upphandling av ett komplext IT-system. Detta behov av flexibilitet förefaller stå i 
konflikt med LOU:s principer om att beställaren endast får upphandla sådant som 
överensstämmer med det som ursprungligen efterfrågades i förfrågningsunderlag och 
annonser om upphandlingen. 

3.2 Problemet att upprätthålla konkurrens i följdupphandlingar 

Efter det att ett IT-system upphandlats och tagits i drift är det inte ovanligt att det 
uppstår ett behov av följdupphandlingar av exempelvis drift, underhåll, uppgradering 
eller utbyggnad av systemet. I många fall kan det av bl a tekniska och köprättsliga skäl, 
vara önskvärt att den leverantör som ursprungligen levererade systemet, även tilldelas 
sådana följdupphandlingar.  

I sådana följdupphandlingar har den ursprungliga leverantören ofta ett övertag framför 
andra leverantörer och den konkurrens som rådde vid den första upphandlingen kan ha 
rubbats till den utvalde leverantörens fördel. Williamson menar att konkurrensen i föl-
jdupphandlingar hämmas av ”investments in transaction-specific human or physical as-
sets” och att ”once substantial investments in transaction-specific assets are put in 
place[…][w]inners in such circumstances enjoy advantages over nonwinners”. “[W]hat 



 13 

 

                                                          

was a large numbers bidding condition at the outset is effectively transformed into one 
of bilateral supply thereafter” 5. 

Anledningar till att konkurrensen hämmas i följdupphandlingar kan vara att: 

• Det fortfarande finns tekniska hinder som begränsar möjligheterna för moduler och 
delsystem som tillhandahålls av olika leverantörer att fungera ihop på ett 
tillfredsställande sätt. 

• Det är svårt för en leverantör att vidareutveckla ett system som en annan leverantör 
byggt bl a beroende på att tillgång till och förståelse av tidigare leverantörers 
design, källkod och system saknas eller är bristfällig. 

• Många leverantörer torde vara ovilliga att ensamma ta köprättsliga fel- och 
garantiansvar för ett system som innehåller delar som utvecklats specifikt för 
kunden av andra leverantörer. 

Om kunden är en upphandlande enhet, ska som huvudregel sådana drift-, underhålls-, 
uppgraderings- och utbyggnadsavtal m m som här avses, upphandlas enligt LOU om 
övriga förutsättningar för lagens tillämplighet är uppfyllda. Flera olika leverantörer ska 
då beredas möjlighet att lämna anbud. 

Vid följdupphandlingar föreligger det alltså en konflikt mellan ett praktiskt behov av att 
anlita samma leverantör som tidigare, och LOU:s krav på anbudskonkurrens. Man skulle 
kunna säga att konflikten bottnar i att lagen utgår ifrån att det är specificerade varor och 
tjänster som ska upphandlas, medan det kunden vill upphandla är en leverantör, som 
sedan utför de tjänster och tillhandahåller de varor som parterna framöver specificerar. 

3.3 Det enkla och det komplexa köpet 

En upphandling kan vara av enkel natur och sakna oklarheter angående specifikationen 
av det som ska upphandlas. Andra upphandlingar är mer komplexa och fordrar att ett 
mer komplicerat specifikationsarbete utförs löpande. Tanken att på detta sätt skilja 
mellan enkla och komplexa köp är inte ny. Exempelvis talar Stinchcombe om att: 

”The ideal type contract is defined here to include all market transactions in which one 
firm or person makes an offer and another accepts” 6. 

Detta kan sägas syfta på det som i denna avhandling kallas ett enkelt köp, där alla 
förutsättningar för köpet är kända vid avtalstillfället, och där inga detaljer som rör varans 
specifikation behöver klarläggas under hand. Transaktionen fullbordas och parternas 
mellanhavanden avslutas i och med köpet. 

Genom ett enkelt exempel illustrerar Stinchcombe denna typ av köp7. I exemplet ligger 
papayor framme i en affär och säljs för 2,39 dollar styck. Detta utgör ett erbjudande från 

 
5Se Williamson, Oliver, The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New 
York, 1985, s 61 ff 
6Stinchcombe, Arthur L, Organization Theory and Project Management, Norwegian 
University Press, Oslo 1985, s 122 
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affärens sida, och genom att ta med papayorna till kassan och betala för dem ingås ett 
avtal. Papayornas specifikation framgår av att de ligger framme lättåtkomligt och 
synligt. Efter betalning inträder vissa rättsliga följder som att risken för varan och 
äganderätten går över på köparen, och därmed upphör parternas avtalsrättsliga 
mellanhavanden. 

Frågor om fel i varan skulle visserligen kunna återförena parterna igen. Att papayan ska 
vara färsk och inte rutten inuti får anses ostridigt mellan parterna, men denna fråga om 
fel i varan rör inte primärt en oklarhet i varans specifikation vid avtalstillfället. 

Stinchcombe avslutar sitt exempel med att säga att: 

”A contract with hierarchical elements departs in many ways from such an ideal type”. 
”Some conditions make it difficult, uneconomical, or impossible to specify the perform-
ances to be required at the time a contract is signed.” 

Dessa citat förefaller anspela på det som i denna avhandling kallas ett komplext köp. 
Komplexa köp utgörs av köp där specifikationerna inte kan fastställas slutgiltigt vid 
avtalstillfället, utan utarbetas efter hand. Stinchcombe talar om ”hierachical elements” i 
de komplexa köpen, och dessa element utgör en motsats till den ”market coordination” 
som styr det enkla köpet. 

Ett exempel på ett komplext köp kan utgöras av ett anställningsavtal. Denna avtalstyp 
utgör inte ett köp i köprättslig mening, men tjänar väl syftet att illustrera en situation där 
specifikationen, d v s arbetsuppgifterna, utarbetas efter hand. Anställningsavtalet 
innehåller säkerligen en befattningsbeskrivning eller liknande, men de dagliga 
arbetsuppgifterna bestämmer parterna under hand. 

Detta kan också utryckas på följande sätt: “[W]hen many adjustments will have to be 
made during the course of contract performance, the transaction costs of negotiating and 
enforcing a contract rise, and the great flexibility of a labor contract used to create hier-
archy saves transaction costs”8. 

För att åskådliggöra denna skillnad mellan standardiserade och komplexa 
upphandlingsföremål kan man föreställa sig en skala där två olika typer av köp utgör 
skalans extremer9. På den ena änden av skalan återfinns det enkla köpet – ett köp av en 
fullständigt specificerad vara (naturaprestation) till ett pris som bestäms på en perfekt 
fungerande marknadsplats. Skalans andra extrem utgörs av det komplexa köpet där 
naturaprestationen vid avtalstillfället specificeras endast översiktligt för att sedan 
utarbetas efter hand. 

Skalan kan illustreras med följande exempel. Ett köp av en råvara eller av en annan väl 
specificerad vara på en börs eller på någon annan väl fungerade marknadsplats ligger 

 
7Stinchcombe, s 123 
8Se Williamson, Oliver, Markets and Hierarchies, Free press, New York, 1975, s 64-72, 
och Stinchcombe s 121 
9Resonemanget är inspirerat av Stinchcombe, s 121 ff  
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nära skalans ena ände. Ett anställningsavtal där arbetsuppgifterna utarbetas efter hand 
eller ett partnerskapsavtal mellan två företag kan ligga nära skalans andra ände. 

Upphandlingar av komplexa IT-system har ofta egenskaper som gör att de hör hemma 
närmare det komplexa köpet än det enkla köpet på den tänkta skalan. Vid upphandlingar 
av komplexa IT-system är det vanligt förekommande att parterna vidareutvecklar 
systemets utformning efter avtalsingåendet. Det kan hända att kontrakt skrivs med 
kundens kravspecifikation och leverantörens anbud som grund, och att 
systemspecifikationen utarbetas efter att avtalet ingåtts. Inslaget av komplext köp är 
också tydligt i situationer där parterna ingår samarbetsavtal eller partnerskapsavtal eller 
bildar genensamma bolag för att skapa ett system. 

LOU ska tillämpas vid en mängd olika köp, och förefaller därför vara utformad efter en 
generell upphandlingsmodell som placeras närmare det enkla köpet på skalan. De 
konflikter mellan praktisk hantering av IT-upphandlingar och reglerna om offentlig 
upphandling som beskrivits ovan, förefaller bottna i skilda utgångspunkter om var på 
skalan upphandlingar hör hemma. 

Det torde finnas möjligheter att minska transaktionskostnaderna, och öka 
kostnadseffektiviteten vid offentliga upphandlingar av komplexa IT-system genom att 
införa inslag av komplext köp i avtalet. Vid ett sådant agerande riskerar parterna 
emellertid att under upphandlingens förlopp göra så stora ändringar i upphandlingen att 
LOU:s gränser överträds. 

3.4 Hypotes 

Lagen om offentlig upphandling och de EU-direktiv som utgör dess grund, har 
tillkommit för att reglera offentlig upphandling av många olika sorters varor, tjänster och 
byggentreprenader inom en rad olika branscher. Ett regelverk som LOU, vilket är avsett 
att tillämpas vid upphandlingar av vitt skilda föremål och inom många olika branscher, 
torde inte kunna vara optimalt utformat för alla de tänkbara upphandlingssituationerna.  

Många av de objekt som är föremål för offentlig upphandling, t ex sjukhussängar, 
transporttjänster och pc-utrustning, torde vara mer standardmässiga och enklare att 
beskriva och upphandla för beställaren än ett komplext IT-system är. Komplexa IT-
system har egenskaper som gör att upphandling av dem kräver särskild hantering och 
kunskap av beställaren10. 

Under avhandlingsarbetets gång har hypotesen varit att: 

LOU:s upphandlingsmodell är utformad med det enkla köpet i sinnet i första hand, 
medan upphandlingar av komplexa IT-system liknar ett komplext köp. Mellan lagens 
utformning och komplexa IT-upphandlingar ligger det en konflikt som kan vålla 
praktiska tillämpningsproblem. I sin nuvarande utformning kan lagen hindra de 
upphandlande enheterna inom elbranschen att genomföra sina upphandlingar av 
komplexa IT-system på det mest lämpade sättet för att åstadkomma mest värde i 
förhållande till kostnaden för systemet. 

 
10Se främst avsnitt 3.1 och 4. 
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Reglerna om offentlig upphandling bygger på grundprinciper om fri rörlighet av varor 
och tjänster inom EU, affärsmässighet och anbudskonkurrens, likabehandling och icke-
diskriminering av leverantörer samt öppenhet/transparens. Under forskningsarbetet har 
det varit en annan hypotes att: 

Det vore möjligt att uppnå och upprätthålla regelverkets grundprinciper även med en 
mindre ingripande och detaljreglerande lagstiftning för IT-upphandlingar. 
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4. OM UPPHANDLING AV KOMPLEXA IT-SYSTEM 

Detta avsnitt beskriver kortfattat några olika begrepp och frågeställningar i urval som är 
av vikt vid upphandlingar av komplexa IT-system, och som har relevans för 
avhandlingens frågeställningar. Innehållet i detta avsnitt rör sådana ämnen som ligger 
utanför den egentliga juridiska ämnesdomänen, och gör inget anspråk på att vara 
heltäckande. 

4.1 Faserna i en typisk offentlig IT-upphandling  

I figur 1 på omstående sida visas ett exempel på faserna i en offentlig upphandling av ett 
komplext IT-system. Offentliga upphandlingar kan genomföras på några olika sätt, och 
det förfarande som här illustreras är en förhandlad upphandling med ett icke 
obligatoriskt anbudsförfarande. Aktiviteterna i faserna har placerats hos den ena eller 
den andra parten alternativt mellan dem. 



Upphandlande enhet Leverantör

Förstudie

Annons om
upphandlingen

Intresseanmälan

Val av leverantörer
att bjuda in

Förfrågningsunderlag
distribueras

Anbud lämnas in

Anbudsutvärdering

Förhandlingar

Val av anbud och
offentliggörande av

beslutet

Kontrakt undertecknas.
Möjligheten att begära

överprövning av
upphandlingen upphör

Systemet utvecklas
och tas i drift

Möjligheten att
begära skadestånd
upphör 1 år efter att

avtalet under-
tecknats

 
Figur 1. En offentlig IT-upphandlings olika faser 
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4.2 Om funktionell upphandling och det omöjliga i att skilja behov från 
lösning 

Vid upphandlingar av IT-system är det ofta fördelaktigt om systemlösningen så långt 
möjligt kan baseras på befintliga standardprodukter. Standardprodukter är idealt sett 
snabbare och billigare att införskaffa eftersom utvecklingskostnaderna kan delas på flera 
kunder. Dessutom kan de vara mer beprövade och därmed driftsäkrare och de utvecklas 
och uppgraderas i regel mer regelbundet av leverantören än produkter som utvecklats 
speciellt för kunden. Vid nyutveckling av produkter kan tidsåtgång, kostnad och 
funktion vara svårbedömda vilket medför riskfaktorer i upphandlingar. 

Bl a för att möjliggöra maximal användning av standardprodukter kan kunden uttrycka 
kraven på systemet i form av funktioner eller behov, och undvika att föreslå vissa 
specifika tekniska lösningar. Kunden söker därmed specificera ett behov genom att ange 
vad systemet ska klara av, utan att ange en lösning för hur systemet ska göra det. Att 
ange krav i form av funktionella behov möjliggör för leverantörerna att presentera 
systemlösningar som är baserade på standardprodukter som sinsemellan skiljer sig åt. 

På ett ytligt plan kan det kanske framstå som trivialt att skilja mellan ett behov (”vad”) 
och en lösning (”hur”). Det möter dock svårigheter att i praktiken upprätthålla en 
konsekvent uppdelning mellan behov och lösning. Det som i en viss situation utgör en 
lösning i förhållande till ett visst behov, utgör i sin tur även ett behov som kan 
tillfredsställas med en annan lösning. Denna konflikt har kallats the what versus how 
dilemma11. Låt oss studera ett exempel för att illustrera problematiken. 

Antag att ett aktiebolag stiftas med syftet att ge avkastning på insatt kapital åt bolagets 
aktieägare. Aktiebolagets främsta uppgift är då alltså att tjäna pengar, och bolagets 
verksamhet ska då syfta till att på kort eller lång sikt maximera bolagets och 
aktieägarnas vinst. Nyanställning och uppsägning av personal, uppköp och avveckling 
av bolag och verksamheter, förändringar i verksamhetens inriktning och hur den bedrivs, 
omlokalisering av verksamheten eller delar av den – alla sådana åtgärder ska vidtas i 
syfte att maximera bolagets vinst. 

Man kan alltså säga att alla åtgärder som vidtas i ett aktiebolag utgör lösningar till 
behovet att generera vinst åt aktieägarna. Alla dessa lösningar kan emellertid också 
utgöra behov. Att effektivisera driften av en viss anläggning kan vara ett behov som 
skulle kunna tillfredsställas med lösningen att anskaffa ett nytt IT-system. 
Effektivisering av driften, som här framställs som ett behov, utgör likväl fortfarande en 
lösning i förhållande till behovet att maximera bolagets vinst. 

Ett annat exempel kan vara behovet att korta ner ärendetiden i ett företags kundtjänst. 
Detta behovs lösning kan vara t ex en hemsida som kunderna kan använda på egen hand. 
Nedkortning av ärendetiden kan emellertid också vara en lösning i förhållande till 
behovet att öka bolagets lönsamhet genom att kundtjänstfunktionen görs mindre 
personalkrävande. 

 
11Se Davis, Alan M; Software Requirements, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New  
Jersey, 1993, s 15 ff  
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Inte heller behovet att maximera aktiebolagets vinst behöver nödvändigtvis utgöra 
toppen i behovspyramiden. Det kanske inte är vinsten i sig som utgör aktieägarnas 
slutgiltiga behov, utan det man kan köpa och i övrigt göra med pengar, eller 
tillfredsställelsen att bygga upp och driva ett bolag. Utan att fördjupa oss i denna 
diskussion ytterligare nöjer vi oss med att konstatera att dikotomin mellan behov och 
lösning i en kravspecifikation inte går att strikt upprätthålla, och att kunden efter bästa 
förmåga får söka göra en lämplig avvägning. 

4.3 Om det omöjliga i att skriva en kravspecifikation som är komplett och 
entydig samtidigt som den är både lösnings- och leverantörsneutral12 

Den kravspecifikation som ingår i förfrågningsunderlaget, anger de krav som kunden har 
valt att ställa på systemet, och utgör den grund efter vilken leverantörerna utarbetar sina 
anbud. Kraven bör i regel uttryckas i form av funktioner eller behov, och inte specificera 
hur den bakomliggande tekniska lösningen ska utformas. Kunden måste vid 
utformningen av kravspecifikationen göra en avvägning mellan de två motsatserna 
fullständighet och lösningsneutralitet. 

En mycket komplett och entydig specifikation riskerar att alltför starkt inrikta 
systemutformningen mot vissa specifika lösningar, och därmed utesluta andra lösningar 
som också hade kunnat vara godtagbara eller t o m bättre i någon mening. Strävan efter 
entydighet och tydlighet gör alltså att lösningar och inte behov börjar beskrivas. 

Ett alternativ för kunden är att istället ge kravspecifikation en mer generell utformning. 
En allmänt hållen kravspecifikation öppnar möjligheter för leverantörerna att presentera 
ett stort antal olika och kanske vitt skilda lösningar. En sådan kravspecifikation riskerar 
emellertid att bli alltför otydlig och inte tillräckligt vägledande och genomarbetad i fråga 
om vad kunden efterfrågar. 

Att skapa en kravspecifikation som samtidigt är såväl komplett och entydig som 
lösnings- och leverantörsneutral låter sig inte göras, utan kunden får söka göra en 
lämplig avvägning mellan de två. 

4.4 Krav och kravhantering 

Ett viktigt moment under en upphandling är parternas förmåga att hantera de olika krav 
som ställs på systemet, övriga leverabler och projektgenomförandet. Med kravhantering 
menas att identifiera, utforma, testa och i övrigt bemästra kravställandet på systemet. 

Med identifiering av krav menas att beställaren utreder vilka krav som ska ställas på det 
nya systemet genom att t ex genomföra en verksamhetsanalys. Utformning av krav 
innefattar skapandet av en kravspecifikation som på en och samma gång ska vara så 
komplett och entydig samt lösnings- och leverantörsneutral som möjligt. 

 
12Se Forsgren, Patrik, Management of Industrial IT Procurement Projects, doktors-
avhandling KTH, Stockholm, 1996 
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Testning av krav innebär att fastställa testprocedurer och genomföra, dokumentera och 
följa upp tester av det system som levereras. I färdigheten kravhantering ingår även 
granskning och modifiering av krav samt övrigt bemästrande av krav under 
upphandlingens genomförande13. 

4.4.1 Krav på ett system 

Det finns krav som rör själva systemet och andra som rör annat än systemet. 
Systemkraven kan delas upp i funktionella krav och kvalitetsattribut. De funktionella 
kraven anger sådana uppgifter som systemet ska kunna utföra. Det kan t ex vara fråga 
om styrning av brytare och övervakning av nivåer eller flöden i en process, eller krav i 
form av funktioner för ärendehantering eller avisering. Kvalitetsattribut kan delas upp i 
två kategorier; sådana som kan observeras när systemet används och sådana som kan 
observeras indirekt14.  

Till de förra kan räknas systemets egenskaper i fråga om prestanda, svarstider, 
tillgänglighet, tillförlitlighet och användarvänlighet. Till de senare hör t ex 
modifierbarhet och uppgraderbarhet. 

4.5 Verksamhetsanalys 

När ett IT-system ska anskaffas finns det inte sällan krav på att systemet ska kunna bidra 
till de affärsstrategier och affärsidéer som företaget följer. Systemet ska kanske främja 
målsättningar som ökat antal kunder, större marknadsandel, förvärv och avyttringar av 
bolag, ökad satsning på vissa branscher, verksamheter eller geografiska områden och 
liknande. 

Vid införandet av ett nytt system uppstår möjligheter att förändra det sätt som företagets 
verksamhet bedrivs på. I samband med anskaffning av ett nytt IT-system är det därför 
angeläget att analysera hur företagets verksamhet bedrivs och vilka möjligheter till 
förändringar i verksamheten som ett nytt IT-system skulle medföra. Det system som 
anskaffas ska om möjligt möjliggöra nya och rationellare arbetssätt, och inte bara 
innebära att modernare teknik anskaffas för att utföra saker på samma sätt som tidigare. 

I vissa fall kan anskaffningen av ett nytt IT-system genomföras främst för att ett 
gammalt befintligt system behöver bytas ut för att det börjat bli svårt eller dyrt att driva 
och underhålla systemet. Även i dylika situationer bör företaget ta till vara chansen att 
utnyttja de möjligheter till förändringar av verksamheten som ett nytt system öppnar. 

Ett undantag från detta kan vara när s k ”legacy systems” ska bytas ut. Med det menas 
stora, komplexa och ofta dåligt dokumenterade system som under lång tid har utvecklats 
stegvis. För att minska risken i sådana projekt kan det befintliga systemet ibland ersättas 
i två steg. Det första steget består då av att det gamla systemet ersätts med ett nytt 

 
13Forsgren, Patrik, KTH-metoden, Avdelningen för Industriella Styrsystem, Stockholm, 
1998, s 7 ff 
14Andersson, Jonas, Enterprise Information Systems Management, doktorsavhandling 
KTH, Stockholm, 2002, s 44 
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system med oförändrad funktionalitet. Steg två blir sedan att utveckla systemet och det 
sätt som verksamheten bedrivs på15. 

Intressant att nämna i detta sammanhang är att integrationen av tekniska och 
administrativa system drivits allt längre de senaste åren. Denna tendens har förändrat 
sättet på vilket många företag och företagsledningar arbetar, och har öppnat nya 
möjligheter att sammanställa och överblicka informationsflödena.  

4.6 KTH-metoden16 

Som vi sett är det inte ovanligt att upphandlingar av komplexa IT-system inte utmynnar i 
det resultat i fråga om kostnad, funktion eller tidsplan som kunden och leverantören 
eftersträvat. Det bedrivs på många håll forskning som kan bidra till att förbättra 
hanteringen och utfallet av IT -upphandlingarna. I detta avsnitt beskrivs KTH-metoden – 
en metod för hantering av upphandlingar av IT-system – som är baserad på den 
forskning som bedrivs på Avdelningen för industriella informations- och styrsystem. 

KTH-metoden bygger på 6 hörnstenar. Dessa är 

1. Kravhantering – god förmåga att identifiera, utforma, hantera och testa krav. 

2. Fokusering på de tidiga faserna i projekt – det görs många viktiga vägval i de 
tidiga faserna fram till dess att kontraktet undertecknats. Det är i regel avsevärt 
billigare att åtgärda fel och genomföra ändringar tidigt i projekt än senare. 

3. Förankring i verksamheten – anskaffning av ett nytt IT-system ska möjliggöra 
effektivisering av verksamheten vilket fordrar en grundlig verksamhetsanalys. 

4. Förankring hos användarna – Användarna besitter värdefull kunskap om 
verksamheten som bör tas till vara. IT-system har stark inverkan på personalens 
arbetssituation, och måste därför tas fram i samråd med dem för att det ska få 
rätt utformning och god acceptans. 

5. En kostnad/värde-avvägning ska göras – endast funktioner vars värde 
överstiger kostnaden för dem ska upphandlas. Vissa mindre viktiga funktioner 
kan stå för en omotiverat stor andel av anbudspriset. Priset för en och samma 
funktion kan variera mellan olika leverantörer beroende på om funktionen 
måste utvecklas särskilt eller om den finns färdig i en standardprodukt. 

6. Användning av befintliga standardprodukter i första hand – kombinerat med 
nyutveckling där det bedöms befogat. 

Genom att beakta dessa sex områden som i forskningen visat sig särskilt avgörande för 
utfallet av en IT-upphandling, kan upphandlingar genomföras på ett mer rationellt och 
framgångsrikt sätt. 

 
15Forsgren, s 9 
16Se Forsgren, KTH-metoden 
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5. LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING 

Lagen om offentlig upphandling har EG-rättslig bas, och är resultatet av införandet av 
EG-rättens regler om offentlig upphandling i Sverige. I detta teoriavsnitt behandlas 
innehållet i LOU, och främst de delar av lagen som har betydelse vid offentliga 
upphandlingar av komplexa IT-system inom elbranschen. 

5.1 Offentlig upphandling inom EU17 

Det kan sägas att tanken om ett gemensamt Europa, som idag lett fram till EU:s existens, 
föddes som ett freds- och välfärdsprojekt. Välfärd för medborgarna skulle uppnås genom 
fria, gränsöverskridande och effektiva marknader i sund konkurrens. Tullar och 
importrestriktioner skulle avskaffas, och diskriminering av nationella skäl av varor och 
leverantörer skulle förhindras. Vidare skulle en gemensam marknad med fri rörlighet 
mellan medlemsländerna av varor, tjänster, kapital, och arbetskraft åstadkommas och 
senare tillkom även målsättningen att skapa en ekonomisk och monetär union. 

Som ett led i dessa strävanden skapades reglerna om offentlig upphandling. 
Konkurrensen skulle förbättras genom att utländska leverantörer skulle tillförsäkras 
samma möjligheter som inhemska leverantörer att tilldelas upphandlingar. 
Medlemsländernas egna upphandlingsregler ersattes nu med ett gemensamt regelverk.  

Det fanns också andra skäl till att förfarandet för de offentliga upphandlingarna 
reglerades. Tendenser att gynna nationell industri skulle stävjas, och kontrollen av det 
offentligas utgifter skulle förbättras. Konkurrens mellan interna och externa 
anbudslämnare skulle effektivisera den offentliga verksamheten och skapa mer valuta 
för skattebetalarnas pengar. Genom att formalisera och offentliggöra 
upphandlingsförfarandet skulle utrymmet för korruption och liknande minskas vilket i 
längden skulle öka förtroendet för myndigheter och det offentliga. 

Vidare var syftet att reglerna om offentlig upphandling förhindra nationella myndigheter 
att använda upphandlingar som ett medel för regionalpolitik eller som 
påtryckningsmedel för att skapa t ex jämlikhet eller bra arbetsmiljö. Sådana frågor 
behandlas som huvudregel utanför den offentliga upphandlingen, även om det numer 
finns vissa möjligheter att beakta leverantörernas hantering av dylika frågor. 

 
17Se Bernitz, Ulf, Europarättens grunder, 2 uppl, Norstedts juridik, Stockholm, 2002, 
kap 1 och 2, samt Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet 
& Maxwell, London, 1996, kap 1 
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I EG-fördraget finns det inte någon bestämmelse som direkt hänvisar till offentlig 
upphandling. Bestämmelserna om icke-diskriminering i artikel 12, om den fria 
rörligheten av varor i artikel 28, om etableringsrätt i artikel 43 och om fri rörlighet av 
tjänster i artikel 49 ligger dock till grund för EG-direktiven om offentlig upphandling18. 
Man kan säga att det är dessa artiklar som ger EU den rättsliga befogenheten att reglera 
området offentlig upphandling. 

Det är endast upphandlingar vars värde överstiger vissa angivna tröskelvärden som 
omfattas av EG-bestämmelserna om offentlig upphandling. En anledning till detta är att 
upphandlingar som understiger dessa tröskelvärden inte antas motivera 
gränsöverskridande anbudskonkurrens, då den vinst som ett eventuellt kontrakt skulle 
generera för en leverantör inte antas uppväga kostnaderna för att lämna anbud i ett annat 
land. Den svenska LOU innehåller dock även vissa bestämmelser för upphandlingar som 
understiger tröskelvärdena. 

5.2 Direktiven om offentlig upphandling 

EG:s regler om offentlig upphandling återfinns i ett flertal direktiv. Dessa direktiv har 
gett grunden för huvuddelen av regleringen av offentlig upphandling i Sverige. 
Huvuddirektiven är fem stycken till antalet och reglerar upphandling av varor, vissa 
tjänster och byggentreprenader dels inom energi-, vatten-, telekommunikations- och 
transportsektorerna (försörjningssektorn), dels inom övriga sektorer (den allmänna 
sektorn) enligt följande19: 

• Upphandling av varor, vissa tjänster och byggentreprenader inom 
försörjningssektorn regleras av rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om 
samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom 
vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna20. 

• Upphandling av varor inom allmänna sektorn regleras av rådets direktiv 93/36/EEG 
av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av 
varor21. 

• Upphandling av vissa tjänster inom allmänna sektorn regleras av rådets direktiv 
92/50 EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av tjänster22. 

 
18 Prop 2001/02:142, s 17 
19Prop 2001/2002:142 
20EGT L 199, 09/08/1993 s. 84-138, ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/4/EG den 16 februari 1998, EGT L 101, 01/04/1998 s. 1-16 
21EGT L 199, 09/08/1993 s. 1-53, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/52/EG, EGT L 328, 8/11/1997 s. 1-59 
22EGT L 209, 24/07/1992 s. 1-24, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/52/EG den 13 oktober 1997, EGT L 328, 28/11/1997 s. 1-59 
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• Upphandling av byggentreprenad inom allmänna sektorn regleras av rådets direktiv 
93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig 
upphandling av bygg- och anläggningsarbeten23. 

• Sanktioner vid överträdelser av upphandlingsreglerna regleras i de s k 
rättsmedelsdirektiven. Det första rättsmedelsdirektivet är rådets direktiv 
89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 
författningar med gemenskapsregler för upphandling varor, bygg- och 
anläggningsarbeten. Det andra rättsmedelsdirektivet utgörs av rådets direktiv 
92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar 
med gemenskapsregler för upphandling inom vatten-, energi-, transport- och 
telekommunikationssektorerna24 25. 

5.3 De materiella reglerna om offentlig upphandling i Sverige 

I detta avsnitt behandlas innehållet i svensk rätt på området offentlig upphandling. 
Inledningsvis ges i några avsnitt en kort introduktion till svensk rätt och EG-rätten på 
området. Framställningen beskriver därefter i avsnitt 5.4 lagens tillämplighet, och i 
avsnitt 5.5 genomförandet av en förhandlad offentlig upphandling av ett komplext IT-
system inom elbranschen. 

Sverige har som EU-medlem en skyldighet att införa lagstiftning som överensstämmer 
med gemenskapsrätten. Detta kan exempelvis anses framgå av den s k 
lojalitetsprincipen. Lojalitetsprincipen innebär vidare att nationella domstolar ska tolka 
nationell lagstiftning i ljuset av bakomliggande EG-rätt. En annan omständighet som kan 
påverka inflödet av EG-rätten i svensk rätt är att direktiv, som t ex 
upphandlingsdirektiven, i vissa delar kan anses ha s k direkt effekt. Detta innebär bl a att 
om direktiven implementerats på ett felaktigt sätt i den nationella rättsordningen, kan 
direktivens lydelse åberopas före svenska lagar i svenska domstolar. Reglerna om direkt 
effekt kan alltså åsidosätta den annars starka grundlagsskyddade legalitetsprincipen i 
svensk rätt som bl a säger att svenska domstolar endast får tillämpa av Sveriges riksdag 
stiftade lagar, och andra bestämmelser antas med antas med stöd i lag. 

Lagen om offentlig upphandling är delvis resultatet av införandet i den svenska 
rättsordningen av den EG-rättsliga regleringen av offentlig upphandling. I den fortsatta 
framställningen är utgångspunkten att de direktivbaserade delarna av den svenska lagen 
och direktiven har med varandra överensstämmande innehåll, även om så kanske inte 
alltid behöver vara fallet. 

Lagen om offentlig upphandling innehåller 7 kapitel. I 1 kap återfinns ett antal allmänna 
bestämmelser som gäller tillsammans med de övriga kapitlena. Kapitel 4 ger 
specialreglering för offentliga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader 

 
23EGT L 199, 09/08/1993 s. 54-83, ändrat genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 97/52/EG av den 13 oktober 1997, EGT L 328, 28/11/1997 s. 1-59 
24Prop 1996/97:153, s 55 och Bernitz, s 299 
25EGT 1989 L 395/33 och EGT 1992 L 76/14 
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inom vatten-, energi-, transport och telekommunikationsområdena. Bestämmelser av 
upphandling inom övriga områden ges i kapitlena 2 (varor), 3 (byggentreprenad) och 5 
(vissa tjänster). Regler om påföljder vid överträdelser av reglerna om offentlig 
upphandling finns i 7 kap. 

I dag i Sverige regleras de offentliga upphandlingarna främst av LOU och det regelverk 
som EG-direktiven utgör. Direktiven gäller som nämnts endast upphandlingar av varor, 
vissa sorters tjänster och byggentreprenader, och om upphandlingens värde överstiger 
vissa angivna tröskelvärden. 

I Sverige har det även innan EU-medlemskapet och EES-avtalet, funnits regler om 
offentliga upphandlingar. Syftet med dessa regler var delvis desamma som de nuvarande 
reglernas; hushållning med skattepengar, ökad välfärd genom affärsmässiga 
upphandlingar i sund konkurrens utan otillbörliga hänsyn och bekämpande av 
bestickning och mutbrott och annan korruption m m. Dock saknade de tidigare svenska 
lagarna, av naturliga skäl, målsättningen att åstadkomma en gemensam 
gränsöverskridande europeisk upphandlingsmarknad och ökad välfärd i Europa. Snarare 
fanns det på den tiden en uttalad målsättning att gynna svenska leverantörer vid 
offentliga upphandlingar. 

Det finns således skäl att formalisera även upphandlingar som faller utanför det 
direktivstyrda området, men det ankommer inte på EU utan på varje enskilt 
medlemsland att hantera dessa frågor. I Sverige återfinns sådan nationell 
specialreglering av offentliga upphandlingar i 6 kap LOU. Under detta kapitel behandlas 
bl a upphandlingar som understiger tröskelvärdena i 2-5 kap, och vissa i övrigt 
undantagna tjänster, oavsett vilket värde upphandlingen uppgår till. 

Kapitel 6, om upphandlingar under tröskelvärdena m m, styrs av förklarliga skäl inte på 
samma sätt som övriga kapitel i LOU av de tankegångar som ligger bakom 
upphandlingsdirektiven. Det bör dock observeras att även om EG:s upphandlingsregler 
inte är styrande, kan det finnas såväl svenska som EG-rättsliga principer eller regler som 
gäller vid sidan av LOU. Diskriminering av en leverantör p g a exempelvis nationalitet 
är alltså aldrig tillåtet även om EG:s regler om offentlig upphandling inte är tillämpliga i 
ett visst fall. 

5.3.1 Principer inom området offentlig upphandling 

När man står i begrepp att studera, tillämpa och tolka LOU, bör detta göras i ljuset av 
vissa bakomliggande principer. I detta avsnitt behandlas ett antal grundläggande 
principer som har betydelse på området offentlig upphandling. 

Generellt kan det sägas att allmänna rättsprinciper har stor betydelse inom EG-rätten. 
Det finns två huvudsakliga skäl till detta. För det första har EG-rätten betydande inslag 
av kontinentaleuropeisk rättstradition där allmänna rättsprinciper tillmäts stor betydelse. 
För det andra har allmänna rättsprinciper fyllt en viktig funktion i försöken att skapa en 
fungerande europeisk rättsordning genom att de fyllt ut luckor som uppdagats i 
fördragsreglerna.26 

 
26Bernitz, s 104 



 27 

 

                                                          

• Principen om icke-diskriminering 

Principen om icke-diskriminering är en grundläggande och central princip inom EG-
rätten. Enligt EG-fördragets artikel 12.1 är varje form av diskriminering grundad på 
nationalitetsskäl förbjuden inom fördragets tillämpningsområde. I offentliga 
upphandlingar innebär denna princip att beställaren ska behandla leverantörer från andra 
EU-länder på samma sätt som inhemska leverantörer. 

Principen om icke-diskriminering kallas också likabehandlingsprincipen. Med 
likabehandlingsprincipen förstås emellertid i denna avhandling en specifik princip som 
gäller inom offentlig upphandling, och som behandlas nedan i detta avsnitt. 

• Huvudregeln om affärsmässighet och likabehandlingsprincipen 

En grundläggande princip som vilar över hela regelverket om offentlig upphandling är 
principen om affärsmässighet. I 1 kap 4 § LOU slås en huvudregel om affärsmässighet 
fast, och detta portalstadgande lyder: 

”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och 
även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall 
behandlas utan ovidkommande hänsyn.” 

Enligt denna bestämmelse ska de upphandlande enheternas åtgärder och beslut präglas 
av affärsmässighet. Detta torde innebära att endast faktorer av ekonomisk och objektiv 
art får beaktas under upphandlingen och att konkurrens ska främjas. I andra meningen 
fastslås att leverantörer ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.  

Ur denna mening förefaller den s k likabehandlingsprincipen kunna utläsas. Denna 
princip rör den upphandlade enhetens behandling av leverantörer, och innebär att de ska 
få tillgång till samma information vid samma tidpunkt, åtnjuta samma tidsfrister och 
naturligtvis bedömas enligt samma enhetliga kriterier. Enligt propositionen kommer 
principen om icke-diskriminering till uttryck i orden ”utan ovidkommande hänsyn” 27, 
men även likabehandlingsprincipen torde kunna utläsas ur dessa ord i 1 kap 4 § 2 
meningen. 

Denna princip om likabehandling av leverantörerna har stor betydelse vid offentliga 
upphandlingar, och ska tillämpas med hänsyn till såväl leverantörer som deltar i 
upphandlingen, som andra leverantörer. Observera att denna princip skiljer sig från 
principen om icke-diskriminering vilken primärt tar sikte på diskriminering p g a 
nationalitet. Detta innebär att kravet på likabehandling ska upprätthållas även mellan 
leverantörer från samma land. 

• Principen om transparens eller öppenhet 

En viktig faktor för att offentliga upphandlingar ska kunna genomföras på ett 
affärsmässigt sätt och i levande konkurrens, är att potentiella leverantörer får vetskap om 
att en upphandling ska genomföras. Inom offentlig upphandling gäller därför en princip 
om transparens eller öppenhet. Denna princip innebär att upphandlingar ska 

 
27Prop 1992/93:88, s 60 
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offentliggöras, och att information om de förutsättningar som gäller för upphandlingen 
ska meddelas. 

En följd av denna princip om att transparens och insyn ska råda, är att om 
förutsättningarna såsom de presenterats i annonser eller förfrågningsunderlag, behöver 
ändras i någon större utsträckning, måste en ny offentlig upphandling genomföras. 
Denna princip bör inte sammanblandas med principen om handlingsoffentlighet, som rör 
allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos myndigheter, vilken inte styrs av regler om 
offentlig upphandling. 

• Proportionalitetsprincipen 

Inom juridiken förekommer inte sällan olika former av proportionalitetsprinciper. Inom 
offentlig upphandling gäller en proportionalitetsprincip med innebörden att krav vid 
upphandlingar inte får vara mer långtgående än vad som kan motiveras av 
upphandlingens art. Detta innebär att de krav som ställs måste vara utformade med 
hänsyn till och motiverade av den specifika upphandling som ska genomföras. Att 
använda standardformuleringar där diverse allmänna krav rutinmässigt listas kan därför 
innebära en överträdelse av denna proportionalitetsprincip. 

5.4 LOU:s tillämplighet 

Detta avsnitt behandlar de regler som definierar när LOU ska tillämpas. Huvudregeln 
härvid är att lagen ska tillämpas vid upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader, där upphandlingen görs av en s k upphandlande enhet. Detta framgår 
av 1 kap 2 § och definitionerna i 1 kap 5 §. Lagen ska alltså tillämpas av de beställare 
som omfattas av definitionen av upphandlande enhet. Vidare krävs det att den 
transaktion som ska genomföras utgör en upphandling i LOU:s mening. 

5.4.1 Upphandlingsbegreppet och avtalsrekvisitet 

Enligt definitionerna i 1:5 LOU är en upphandling: ”köp, leasing, hyra eller hyrköp av 
varor, byggentreprenader eller tjänster”. För att det ska kunna vara frågan om en 
offentlig upphandling fordras alltså att någon av de uppräknande formerna av avtal 
ingåtts, vilket innebär att det finns ett slags avtalsrekvisit som ska vara uppfyllt för att 
LOU ska vara tillämplig. 

Av uppräkningen i lagtexten framgår att de flesta vanligen förekommande transaktioner 
där en upphandlande enhet utger vederlag i någon form i utbyte mot en prestation 
uppfyller avtalsrekvisitet. Innebörden av detta avtalsrekvisit är inte alldeles självklar i 
några enstaka fall, men dessa fall förefaller sakna någon större praktisk relevans för 
denna avhandling.  

En praktiskt viktig transaktion som inte omfattas av den i övrigt tämligen heltäckande 
definitionen är upphandlingar som en upphandlande enhet gör från en intern leverantör. 
Med intern leverantör menas en avdelning inom samma myndighet eller bolag. Sådana 
överenskommelser anses inte utgöra avtal i upphandlingshänseende. Dock ska det 
understrykas att det krävs att kunden och leverantören är en del av ett och samma bolag. 
Upphandlingar mellan bolag inom exempelvis samma koncern anses uppfylla 
avtalsrekvisitet och ska upphandlas enligt LOU. 
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Om en upphandlande enhet väljer att ta in anbud från såväl externa som interna 
leverantörer, ska LOU:s regler tillämpas fullt ut och alla anbud ska behandlas i enlighet 
med LOU:s krav28. Likabehandlingsprincipen ska då tillämpas, och den interna 
anbudslämnaren får inte ges otillåten insyn i upphandlingen eller möjligheter att påverka 
den29. Frågan uppkommer då om den upphandlande enheten i sådana fall har möjlighet 
att förkasta samtliga anbud och därmed avbryta den offentliga upphandlingen och 
tilldela den interna anbudslämnaren kontraktet. Situationen blir ju då densamma som om 
den interna avdelningen tilldelats kontraktet direkt från början utan att någon offentlig 
upphandling påbörjas30.  

LOU reglerar inte uttryckligen denna fråga. NOU anser dock att när ett 
upphandlingsförfarande väl påbörjas, bör det vara så väl förberett att det endast i 
undantagsfall får förekomma att förfarandet avbryts till förmån för en intern leverantör 
som istället tilldelas kontraktet31. 

En annan praktisk situation av intresse är outsourcing och liknande. Om en 
upphandlande enhet väljer att fortsättningsvis bedriva en tidigare intern verksamhet i ett 
externt bolag, får enheten därefter inte upphandla direkt från det nya bolaget, utan en 
offentlig upphandling i anbudskonkurrens ska genomföras. 

5.4.2 Allmänna sektorn och försörjningssektorn 

För att avgöra huruvida LOU är tillämplig måste man fastställa om den kund som ska 
genomföra upphandlingen är en upphandlande enhet. Denna bestämning är i sin tur 
avhängig vilken typ av verksamhet som upphandlingen avser. För att kunna avgöra om 
en beställare är en upphandlande enhet måste man alltså först bestämma för vilken typ 
av verksamhet som upphandlingen genomförs. 

Offentliga upphandlingar delas in i två huvudkategorier beroende på arten av den 
verksamhet som upphandlingen avser. Den ena kategorin utgörs av energi-, vatten-, 
transport- eller telekommunikationsverksamhet och benämns fortsättningsvis 
försörjningssektorn32. All övrig verksamhet utgör den andra kategorin som hädanefter 
kallas för den allmänna sektorn. 

Enligt 4 kap 1 § 1 punkten LOU utgörs försörjningssektorn av verksamhet som består av 
”drift eller tillhandahållande av fasta nät i syfte att betjäna allmänheten i fråga om 
produktion, transporter, distribution eller försörjning med dricksvatten, elektricitet, gas 

 
28Arrowsmith, s 414 ff 
29Forsberg, Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, 2:a uppl, Norstedts juridik, 
Stockholm, 2001, s 32 
30Se Ericsson, Eric, Överprövning och skadestånd vid offentlig upphandling, Juridisk 
tidskrift 1994-95, Nr 3, s 429, Se även Arrowsmith, s 523 
31Se NOU:s yttrande i Högsta domstolens mål T 1289-03 
32En fullständig definition av vilka verksamheter som ingår i försörjningssektorn ges i 
4kap 1§ 1 st LOU. 
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eller värme eller av leverans av sådana nyttigheter till fasta nät”. Såväl drift och 
tillhandahållande av elnät som leverans av elektricitet till sådana nät, utgör alltså 
verksamhet inom försörjningssektorn. 

Lagen stadgar i 4 kap särskilda regler för upphandlingar som görs inom 
försörjningssektorn. Det synsätt som i övrigt präglar LOU anses inte lämpat där. Det 
finns inom dessa branscher vissa aktörer som å ena sidan agerar på en mer eller mindre 
konkurrensutsatt marknad, men som å andra sidan åtnjuter vissa fördelar eller 
privilegier. Enheterna kan t ex i någon utsträckning vara finansierade av allmänna 
medel, eller så kan deras infrastruktur en gång ha byggts upp av det allmänna. De kan 
vidare vara under bestämmande inflytande från stat eller kommun eller har något slags 
ensamrätt, monopol eller koncession. 

Dessa aktörer kan anses befinna sig i ett slags gränsland mellan en helt konkurrensutsatt 
och affärsmässig tillvaro och statlig eller kommunal verksamhet. När upphandlingar 
genomförs för verksamhet inom försörjningssektorn är reglerna om offentlig 
upphandling därför mer flexibla än reglerna som gäller inom den allmänna sektorn. Om 
avreglerings- och privatiseringstendensen fortsätter att genomföras inom 
försörjningssektorn kan det bli aktuellt att i framtiden undanta vissa branscher och 
verksamheter från upphandlingsreglerna33. 

De huvudsakliga skillnaderna mellan sektorernas regler ligger i sättet på vilket 
annonsering av upphandlingarna får göras och utrymmet att genomföra en upphandling 
utan föregående annonsering34. Inom försörjningssektorn står det vidare de 
upphandlande enheterna fritt att tillämpa upphandlingsformen förhandlad upphandling 
medan detta endast får göras i vissa angivna fall i den allmänna sektorn. Upphandlande 
enheter inom försörjningssektorn kan avbryta en upphandling utan att ange några skäl, 
medan avbrutna upphandlingar inom den allmänna sektorn i vissa fall ska motiveras 
med skäl som offentliggörs i en annons. 

Om en upphandling sker för verksamhet inom försörjningssektorerna gäller en vidare 
definition av upphandlande enhet än den som gäller för upphandlingar inom den 
allmänna sektorn. De olika kategorier av upphandlande enheter som finns ska nu 
behandlas. 

5.4.3 Begreppet upphandlande enhet 

För att LOU ska vara tillämplig på en upphandling fordras att beställaren är en 
upphandlande enhet. I 1:2 LOU anges att lagen ”gäller vid upphandling som görs av 
staten, kommuner, landsting och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 
6 §§". 

I de följande avsnitten diskuteras innebörden av begreppet upphandlande enhet närmare. 
Figur 2 nedan illustrerar översiktligt om en beställare är en upphandlande enhet, samt 
vilka delar av upphandlingsreglerna som i så fall ska tillämpas. 

 
33Arrowsmith, s 382 
34Arrowsmith, s 482 
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Enligt 1 kap 2,5 och 6 §§ betraktas följande organ som om upphandlande enheter: 

• staten, kommuner, landsting 

• myndigheter 

• beslutande församlingar 

• vissa bolag föreningar, samfälligheter och stiftelser 

• vissa företag inom försörjningssektorn 

Nu ska dessa kategorier av upphandlande enheter behandlas närmare. 

• Staten, kommuner och landsting (1:2) 

Svenska staten, kommuner och landsting samt organ som är underställda dessa är 
upphandlande enheter som ska följa LOU när de genomför sina upphandlingar. 

• Myndigheter och beslutande församlingar (1:5) 

Som upphandlande enheter räknas även myndigheter och beslutande församlingar. Till 
myndigheter räknas t ex Energimyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Naturvårdsverket. 
Även affärsdrivande verk som t ex Svenska kraftnät räknas som myndigheter i detta fall. 
Med beslutande församlingar menas landstings- och kommunfullmäktige. 

Sveriges riksdag nämns inte bland de beslutande församlingarna. Riksdagen torde lyda 
under LOU, och detta kan motiveras med att riksdagen antingen räknas till staten eller 
faller in under myndighetsbegreppet.  

• Bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser (1:6) 

Som upphandlande enheter räknas enligt 1:6 bolag, föreningar, samfälligheter och 
stiftelser som en gång inrättats för att tillgodose allmänna intressen som inte är av 
kommersiell eller industriell karaktär. Dock krävs det att bolaget, föreningen, 
samfälligheten eller stiftelsen erhållit sitt kapital huvudsakligen från staten, en kommun, 
ett landsting eller en annan upphandlande enhet, eller att någon av dessa utsett mer än 
halva styrelsen, eller att bolagets, föreningens, samfällighetens eller stiftelsens 
upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn eller under en annan upphandlande 
enhets tillsyn. 

Posten AB har tidigare vidhållit att inget av bolagen i koncernen var upphandlande 
enhet. Denna bedömning har inte delats inte av NOU, i synnerhet inte beträffande den 
del av verksamheten som bestod av att förmedla betalningar. Posten AB:s dotterbolag 
Svensk Kassaservice AB, anser sig numer vara en upphandlande enhet enligt 1 kap 6 § 
LOU35. Ytterligare ett exempel inom denna kategori kan vara Statens järnvägar AB. 

 
35NOU-info, Oktober 2003, s 3 
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Enligt ett fall i EG-domstolen är det tillräckligt att endast en liten del av verksamheten, 
t ex den ursprungliga delen av en numer utökad verksamhet, omfattas av definitionen 
som återges i 1:6 för att LOU ska bli tillämplig inom hela verksamheten36. 

Vidare innebär denna definition att den form i vilken statlig eller kommunal verksamhet 
bedrivs saknar betydelse. Statlig och kommunal verksamhet som bedrivs i 
myndighetsform undantas alltså inte från reglerna om offentlig upphandling genom 
bolagisering eller liknande. Viss verksamhet som tidigare bedrevs statligt och 
kommunalt kan både ha bolagiserats och konkurrensutsatts utan att dessa åtgärder 
nödvändigtvis påverkat skyldigheten att tillämpa LOU. 

Bolagen, föreningarna, samfälligheterna och stiftelserna i 1:6 skall ha ”inrättats för att 
täcka behov i det allmännas intresse” som ”inte är av industriell eller kommersiell 
karaktär”. Att avgöra vad som menas med allmänna intressen av kommersiell/industriell 
karaktär respektive vad som gör en verksamhet kommersiell/industriell är emellertid inte 
alldeles enkelt. 

Enligt NOU är det avgörande ”om syftet med organisationens verksamhet är industriellt 
eller kommersiellt – något som framgår av bolagsordning, stiftelseurkund m m – inte 
huruvida verksamheten drivs på detta sätt”37. Denna uppfattning förefaller förenlig med 
lagtexten som i 1:6 talar om ”behov” som ”inte är av industriell eller kommersiell 
karaktär”. Det är alltså behovet och inte den form som verksamheten drivs i som ska 
vara allmännyttigt. 

Enligt Kommunallagen (1990:900) är det inte tillåtet för kommun- eller landstingsägda 
bolag att bedriva näringsverksamhet i vinstsyfte. Detta skulle i vissa fall kunna 
omöjliggöra för sådana bolag att hävda att de fyller ett behov i det allmännas intresse 
som är av kommersiell eller industriell karaktär38. 

Enligt NOU är behov i det allmännas intresse ”de behov som kommunen eller 
landstinget väljer att själva tillgodose eller avser att fortsätta att ha ett avgörande 
inflytande på”39. Verksamheter som exempelvis energiförsörjning, postbefordran, 
vägbyggen och tillhandahållande av telekommunikation, tågtransporter, skolor och 
sjukvård, har traditionellt bedrivits icke-kommersiellt och med ensamrätt i det allmännas 
regi. Idag kan sådana verksamheter inte sällan vara såväl konkurrensutsatta och 
privatiserade som bolagiserade och börsnoterade. 

Det förefaller därmed svårt att på ett konsekvent sätt tillämpa NOU:s resonemang om att 
det som avgör om ett behov är i ”det allmännas intresse” är om kommuner och landsting 
väljer att själva tillgodose behovet eller om de överlåter detta till någon annan. 

 
36Mål nr C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. mot Strohal 
Rotationsdruck GesmbH 
37NOU-info, Sammanställning 1996, s 7 
38Upphandling i kommun- och landstingsägda bolag, s 15 
39Upphandling i kommun- och landstingsägda bolag, s 18 
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• Företag under bestämmande inflytande eller med särskilt tillstånd 

De upphandlande enheter som hittills beskrivits ska tillämpa reglerna för den allmänna 
sektorn (kap 2,3 eller 5 i LOU) om upphandlingen sker för sådan verksamhet. Om 
upphandlingen sker för verksamhet inom försörjningssektorn ska dessa typer av 
upphandlande enheter istället tillämpa reglerna för försörjningssektorn (kap 4 i LOU). 

Vid upphandlingar för försörjningssektorverksamhet gäller en ytterligare definition av 
begreppet upphandlande enhet. ”Företag” som är under vad som kallas ”bestämmande 
inflytande” eller som har ett s k ”särskilt tillstånd”, är upphandlande enheter när de 
genomför upphandlingar inom försörjningssektorn (4:1 andra stycket 1). När dessa 
företag genomför upphandlingar inom den allmänna sektorn behöver de inte tillämpa 
LOU, om de inte också uppfyller någon av de andra definitionerna, t ex definitionen av 
vissa bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser i 1:6. Som vi ser är det alltså först 
efter att ha avgjort inom vilken sektor som upphandlingen sker, som vi slutgiltigt kan 
avgöra om beställaren är en upphandlande enhet i det enskilda fallet. 

Med bestämmande inflytande menas att ”staten, en kommun, ett landsting eller en annan 
upphandlande enhet[…]innehar större delen av företagets tillskjutna kapital, eller 
kontrollerar majoriteten av röstetalet[…]eller kan utse fler än halva antalet ledamöter i 
företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ” (3:8 andra stycket). 

Det torde kunna föreligga ett visst överlapp mellan definitionen av bolagen, 
föreningarna, samfälligheterna och stiftelserna i 1:6 och de företag som är under 
bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1:4 2 stycket. I båda fallen finns en 
definition av det inflytande som det allmänna ska ha över enheten. Dessa definitioner är 
snarlika men inte likalydande, och vilka skillnader som lagstiftaren avsett ar svårt att 
uttyda. 

Vidare avser 1:6 bl a ”bolag”, medan 1:4 behandlar ”företag”. Vilka skillnaderna och 
likheterna är mellan dessa två kategorier är också oklar. Som en jämförelse kan det 
tilläggas att i NOU:s engelska version av LOU används termen ”undertaking” på båda 
ställena och någon skillnad görs alltså inte där. 

En tydlig skillnad är att enheterna i 1:6 ska har inrättats i syfte att täcka ”behov i det 
allmännas intresse”, under förutsättning att ”behovet inte är av industriell eller 
kommersiell karaktär”. Något sådant motsvarande krav finns inte för företagen under 
bestämmande inflytande. 

Ett särskilt tillstånd anses ett företag ha när det bedriver en verksamhet med ett 
myndighetstillstånd som innebär att företaget ”förbehålls rätten att bedriva 
verksamheten” (4:1 andra stycket 2). De nätkoncessioner som elnätbolag innehar torde 
utgöra sådana särskilda tillstånd som här avses. Koncessionen gör alltså att elnätbolag 
anses som upphandlande enheter inom försörjningssektorn, och detta gäller såväl privata 
som offentligt ägda elnätbolag. 

Enligt 4:1, 3 stycket innefattar termen särskilt tillstånd även fall där ett företag bedriver 
verksamhet inom försörjningssektorn och ”levererar dricksvatten, elektricitet, gas eller 
värme till ett nät som drivs av ett företag som har särskilt tillstånd från en myndighet”. 
Ett företag som levererar elektricitet till ett nät som drivs av ett företag med särskilt 
tillstånd, anses alltså också inneha ett särskilt tillstånd, enligt denna definition. Följden 



blir att ett elproduktionsbolag, som levererar elektricitet till ett nät som drivs av ett 
elnätbolag, anses vara en upphandlande enhet. Även denna definition omfattar såväl 
privata som offentliga enheter inom denna kategori. Figur 2 nedan visar översiktligt hur 
det kan fastställas om en beställare är en upphandlande enhet och vilka delar av LOU 
som i så fall ska tillämpas. 

Staten, kommun, landsting,
myndighet eller beslutande

församling ?

Nej

Ja

Bolag, förening,
samfällighet, eller stiftelse

enl 1:6?

Nej

4 kap LOU tillämpligt

LOU ej tillämplig

Avser upphandlingen vatten-,
energi-, transport- och tele-
kommunikationsområdena?

Ja Ja

Nej

2,3 eller 5 kap LOU
tillämpligt

Företag under
bestämmande inflytande

eller med särskilt tillstånd?

Avser upphandlingen vatten-,
energi-, transport- och tele-
kommunikationsområdena?

Nej

Ja

Ja

Nej

 
 

Figur 2. Är beställaren en upphandlande enhet, och vilka kapitel i LOU ska primärt 
tillämpas? 

5.4.4 Vara, tjänst eller byggentreprenad 

För att LOU ska vara tillämplig fordras att det som ska upphandlas är en vara, en tjänst 
eller en byggentreprenad. Detta torde omfatta det mesta som kan upphandlas. Vilka 
regler som ska följas vid en offentlig upphandling styrs bl a av om upphandlingen avser 
en vara, en tjänst eller en byggentreprenad. Det är alltså angeläget att diskutera 
gränsdragningen mellan de olika typerna av upphandlingsföremål för att fastställa vilka 
delar av LOU som ska tillämpas. 

Först kan sägas att den typ av IT-upphandlingar som behandlas i denna avhandling i 
många fall torde klassificeras som upphandling av tjänst, även om inslag av 
produktupphandling också kan förekomma. Avgörande för om en sådan blandad 
upphandling ska ske enligt varu- eller tjänstereglerna är kategoriernas fördelning i 
förhållande till upphandlingens totala värde. En blandad varu- och tjänsteupphandling 
ska upphandlas enligt tjänstereglerna om tjänsternas värde överstiger varornas (5:3). 

I LOU delas tjänster upp i s k A- och B-tjänster40. Vilka tjänster som hör till respektive 
kategori framgår av bilagor till lagen. De tjänster som huvudsakligen kan komma ifråga 
i de IT-upphandlingar som avses i denna avhandling torde räknas till A-tjänster. Lagens 
bilaga nämner bland A-tjänsterna de vid IT-upphandlingar relevanta ”Datatjänster och 
därmed anknutna tjänster” och ”Konsulttjänster för administration och organisation av 
                                                           
40För byggnads- och anläggningsarbeten finns en särskild kategori tjänster, C-tjänster, 
som inte behandlas här. 
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företag”. Notera dock att ”Juridiska tjänster utom skiljemanna- och förlikningsuppdrag” 
räknas som B-tjänst. 

Reglerna för offentliga upphandlingar för försörjningssektorn ges i 4 kap LOU, som i sin 
tur i fråga om A-tjänster hänvisar till vissa av reglerna i 5 kap om tjänsteupphandling. 
Beträffande B-tjänster gäller som huvudregel att de ska upphandlas enligt reglerna i 
kap 6 oavsett upphandlingens värde och oavsett vilken sektor upphandlingen avser. En 
upphandling som avser både A- och B-tjänster ska genomföras enligt reglerna för den 
tjänstekategori vars värde är högst. 

5.4.5 Tröskelvärden 

EU:s program för offentlig upphandling omfattar som vi sett endast sådana 
upphandlingar som uppgår till ett sådant värde att de kan anses motivera 
gränsöverskridande anbudskonkurrens. I kapitel 2-5 i LOU anges de tröskelvärden som 
upphandlingens värde ska överstiga för att respektive kapitel ska vara tillämpligt. Enligt 
4:8 och 4:8a ska 4 kap tillämpas om upphandlingens värde överstiger det lägsta av 400 
000 Euro eller 400 000 särskilda dragningsrätter41 vid upphandling för energibranschen 
av varor och A-tjänster. Om upphandlingens värde understiger dessa tröskelvärden eller 
om upphandlingen avser B-tjänster ska 6 kap LOU tillämpas. 

För att inte reglerna om tröskelvärdena ska kunna kringgås genom att en upphandling 
delas upp i mindre delar vilkas delvärde understiger tillämpligt tröskelvärde, finns det i 
exempelvis 4 kap 13 § ett förbud mot uppdelning av en upphandling i mindre delar. I 
4:11 återfinns en aggregeringsregel som säger att om en upphandling delats upp i flera 
mindre delar skall varje delvärde ingå i beräkningen av upphandlingens värde. Värdet av 
upphandlingar som genomförs separat, men som kan anses intimt sammankopplade, ska 
alltså läggas samman vid beräkningen av tröskelvärdena.   

Vidare stadgar 4:9, sista stycket, att värdet av en upphandling ska beräknas som om 
options- och förlängningsklausuler utnyttjas. Värdet av löpande avtal som ej är 
tidsbestämda ska beräknas som om avtalet utnyttjas till sitt maximala värde under 48 
månader. 

5.4.6 Exempel 

Låt oss anta att ett privat elnätbolag bedriver fastighetsförvaltning som en 
verksamhetsgren skild från bolagets verksamhet inom försörjningssektorn. Ett privat 
elnätbolag omfattas av den utsträckta definitionen av upphandlande enhet som gäller 
inom försörjningssektorn (enligt 4:1 andra stycket 2), men inte av någon av 
definitionerna inom allmänna sektorn. Bolaget är alltså en upphandlande enhet endast 
vid upphandlingar inom försörjningssektorn. 

Fastighetsförvaltningsverksamheten kan kanske primärt ses som en stödverksamhet till 
den elnätverksamhet som utgör bolagets huvudverksamhet. Vissa delar av 
fastighetsförvaltningen skulle emellertid kunna ses som så fjärran från 
elnätverksamheten att det inte är adekvat att tala om verksamhet inom 

 
41Internationella valutafondens (IMF) egen reservvaluta som vanligtvis förkortas SDR. 
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försörjningssektorn. I en upphandling för dessa delar kan det vara så att bolaget inte 
behöver tillämpa LOU, om upphandlingen kan anses avse verksamhet utanför 
försörjningssektorn. 

För ett kommunalt elnätbolag är situationen inte densamma. Om ett sådant bolag 
genomför en upphandling som avser elnätverksamhet ska 4 kap LOU tillämpas. Om 
samma bolag gör en upphandling för någon verksamhet inom den allmänna sektorn, 
skulle definitionen av vissa bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser i 1:6 kunna 
vara tillämplig. I ett sådant fall ska inte 4 kap men väl något av 2, 3 , 5 eller 6 kap 
tillämpas. 

5.5 Genomförandet av en offentlig upphandling inom elbranschen 

Vi har nu kommit så långt att vi kan fastställa om LOU ska tillämpas i den upphandling 
som ska genomföras eller inte. I detta avsnitt diskuteras hur, och enligt vilka regler en 
offentlig upphandling därefter kan genomföras. Det genomförande som här beskrivs är 
en förhandlad upphandling över tröskelvärdena inom elbranschen. Det är på detta sätt 
som upphandlingar av komplexa IT-system för elbranschen i regel torde komma att 
genomföras. 

5.5.1 Val av upphandlingsförfarande 

Inför genomförandet av den offentliga upphandlingen ska enheten ta ställning till vilket 
upphandlingsförfarande som ska tillämpas. Den upphandlande enheten kan inom 
försörjningssektorn välja fritt mellan öppen, selektiv eller förhandlad upphandling. Vid 
upphandling av komplexa föremål torde förhandlad upphandling ofta vara önskvärt.  
Förhandlad upphandling kan göras antingen med annons eller utan annons i enstaka 
undantagsfall (4:16). Vid upphandlingar inom elbranschen av sådana komplexa IT-
system som avses i denna avhandling blir i många fall förhandlad upphandling med 
annons alltså huvudregel. 

5.5.2 Annonsering – annons, förhandsannons, kvalificeringssystem 

Bland det första som görs när en offentlig upphandling påbörjas är att den upphandlande 
enheten tar ställning till om, och i så fall på vilket sätt, upphandlingen ska offentliggöras 
för att intresserade leverantörer ska beredas möjlighet att delta. Upphandlingar över 
tröskelvärdet ska som huvudregel annonseras, och det finns tre olika sätt att göra detta 
på: 

• Annonsering av den enskilda upphandlingen 

• Förhandsannons som även uppfyller kraven på en annons om den enskilda 
upphandlingen 

• Annons om ett kvalificeringssystem 

Den upphandlande enheten kan annonsera om upphandlingen antingen i en enskild 
annons eller i en annons om upphandlingen vilken inkluderas i den obligatoriska 
förhandsannons om kommande upphandlingar som upphandlande enheter ska 
offentliggöra årligen. Upphandlingar kan också offentliggöras genom ett meddelande 
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om att ett s k kvalificeringssystem ska upprättas hos den upphandlande enheten. 
Kvalificeringssystemet innebär att leverantörer får ansöka om att föras upp på en lista 
över godkända leverantörer från vilken potentiella anbudslämnare eller deltagare sedan 
väljs när en upphandling ska genomföras. 

Det faktum att kvalificeringssystemet annonserats anses som ett fullgott 
offentliggörande av kommande upphandlingar. Den upphandlande enheten får endast 
vända sig till anbudslämnare som ingår i kvalificeringssystemet. Om kunden önskar 
bjuda in även andra leverantörer, måste upphandlingen offentliggöras med annons eller 
förhandsannons42. 

Annonsering av den enskilda upphandlingen i en förhandsannons och upprättande av ett 
kvalificeringssystem är tillåtna bara inom försörjningssektorerna och då endast vid 
selektiv och förhandlad upphandling. Vid en förhandlad upphandling av komplexa IT-
system inom elbranschen är alltså alla dessa förfaranden tillgängliga, och den 
upphandlande enheten väljer fritt hur den vill offentliggöra sina upphandlingar. 

Annonseringsförfarandet åtföljs av att intresserade leverantörer lämnar in en begäran om 
att få lämna anbud. Vid förhandsannons med annons om den enskilda upphandlingen ska 
leverantörerna både lämna en första intresseanmälan när annonsen offentliggörs och 
bekräfta fortsatt intresse att lämna anbud när upphandlingen väl ska genomföras. Detta 
eftersom förhandsannonsen kan ha publicerats lång tid före upphandlingen. 

Efter att upphandlingen annonserats vidtar proceduren att välja ut de leverantörer som 
ska bjudas in till förhandlingar. Denna procedur kan kallas prekvalificering eller 
”shortlisting” med ett engelsk ord, och styrs av de krav som den upphandlande enheten 
får ställa på leverantörerna. 

5.5.3 Krav på leverantörerna 

Under en offentlig upphandling vill i regel den upphandlande enheten ställa vissa krav 
på de potentiella leverantörerna för att kontrollera att de kan bedömas klara av 
uppdraget. Leverantörerna måste uppfylla dessa krav för att få delta i upphandlingen och 
för att kunna tilldelas kontraktet. 

Krav som ställs vid upphandling ska utformas affärsmässigt och med beaktande av 
likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen. De krav som ställs upp ska 
vidare, i enlighet med proportionalitetsprincipen, inte vara mer ingripande än 
upphandlingen kräver, och de ska ha en direkt koppling till densamma och till det 
aktuella upphandlingsföremålet. 

Urvalet av dem som ska bjudas in ska göras enligt ”objective criteria and rules”43. I 
1 kap 17 § ges några grunder på vilka leverantörer får uteslutas från deltagande i en 
upphandling. Dessa är främst om leverantören är i konkurs eller likvidation, är 
underkastad tvångsförvaltning eller ackord, har ställt in sina betalningar, har 

 
42Se Arrowsmith, s 532 
43Arrowsmith, s 527 
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näringsförbud, har begått brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen eller har obetalda 
skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter. 

Vidare ska den upphandlande enheten ange vilka bevis den vill ha om en leverantörs 
finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet (1 kap 18 §, 
2 st). Av detta torde man kunna utläsa att den upphandlande enheten kan ställa vissa 
minimikrav på leverantörerna i fråga om deras ekonomiska och finansiella ställning samt 
tekniska förmåga och kapacitet. Den upphandlande enheten torde alltså enligt denna 
regel kunna ställa krav i syfte att kontrollera att leverantörerna har omsättning, resurser, 
utrustning, kompetens m m i den utsträckning som uppdraget kan förväntas kräva. 

Inom försörjningssektorn ska enligt LOU 4 kap 22a § en upphandlande enhet välja ut de 
leverantörer som får delta i selektiv eller förhandlad upphandling enligt regler som 
hålles tillgängliga för de leverantörer som vill ta del av dem. 

I vissa fall kan den upphandlande enheten vilja begränsa antalet anbud för att inte 
anbudsutvärderingsarbetet ska bli för omfattande. Hur en upphandlande enhet i ett 
sådant fall, på ett lagligt sätt kan begränsa antalet leverantörer är något oklart. Enligt det 
hittills sagda får kraven på leverantörerna inte sättas högre än upphandlingen kräver, och 
att ställa krav på leverantörerna ska primärt syfta till att utestänga de leverantörer som 
inte bedöms klara av uppdraget. 

Detta torde medföra att en inbördes jämförelse mellan de leverantörer som uppfyller 
kraven för att lämna anbud inte får göras i syfte att minska antalet leverantörer: ”relative 
standing appears to be a purely arbitrary criterion, which[…]may not be permitted”44. 

Om kraven ställs högt för att begränsa antalet, kan det innebära att kraven blir högre än 
ett tillfredsställande genomförande av upphandlingen kräver. Om kraven istället sätts på 
en nivå som upphandlingen motiverar, kan det fordras en inbördes jämförelse mellan 
leverantörerna för att bringa ner antalet anbudslämnare. Att utesluta leverantörer trots att 
de uppfyller kraven för deltagande skulle eventuellt vara förenligt med 
upphandlingsreglerna så länge det sker på ”sakliga och objektiva grunder”. Vid 
uteslutande av leverantörer från andra EU-länder måste dock den upphandlande enheten 
särskilt ge akt på reglerna om förbud mot diskriminering p g a nationalitet45. 

Möjligen skulle slumpmässiga metoder som lottdragning och rotation kunna tillämpas i 
dessa fall. Med rotation menas att leverantörer som tidigare anlitats utesluts till förmån 
för andra leverantörer. I frågan om tillåtligheten av lottning har det framförts skilda 
uppfattningar. NOU har uttalat sig enligt följande i denna fråga46. 

”Länsrätten i Stockholms län har i en dom, mål nr 23378-02, funnit att lottning vid 
kvalificering av anbudssökanden vid urvalsupphandling inte strider mot LOU när detta 
angivits i förväg i annons eller förfrågningsunderlag.[…]Länsrätten i Skåne har tidigare 
uttalat att lottning vid selektering av anbudssökanden vid selektiv upphandling strider 
mot affärsmässighetskravet.” 

 
44Arrowsmith, s 498, se även s 220 och 303 
45Forsberg, s 89 
46NOU-info, Mars 2003, s 4 
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Det finns således två svenska domar där två skilda bedömningar görs i denna fråga. 
Parentetiskt kan det ifrågasättas vilken relevans det har för bedömningen att 
lottningsförfarandet angivits i förväg i annons eller förfrågningsunderlag. 

”NOU har i sitt remissvar på Upphandlingskommitténs betänkande SOU 1999:139 
uttalat att NOU inte delar kommitténs uppfattning att urvalet av kvalificerade 
anbudssökanden kan ske medelst lottning.” Även Upphandlingskommittén och NOU har 
alltså motstående uppfattningar i frågan om lottnings tillåtlighet. 

Enligt NOU:s uppfattning minskar lottning ”den upphandlande enhetens möjlighet att 
göra ett medvetet och motiverat val.” Detta uttalande framstår i sig som rimligt, men 
frågan är om syftet med urvalet är att den upphandlande enheten ska göra någon mer 
ambitiös gallring i detta skede. Urvalet ska här troligen endast syfta till att utesluta de 
leverantörer som inte bedöms klara av ett eventuellt framtida uppdrag. Vidare innebär 
uttalandet att relativa jämförelser av leverantörerna skulle vara tillåtna i detta skede, 
vilket är en uppfattning som inte är alldeles oomtvistlig. 

Slutligen lämnar NOU en viss lucka för att tillåta lottning. ”I de fall lottning används 
krävs förmodligen att förfarandet är tekniskt väl genomfört, oantastligt och genomfört av 
någon som inte kan misstänkas för några jävsförhållanden.” Dessa krav får anses som 
självklara för hela denna diskussion, och förefaller inte kunna användas som fristående 
argument för att lottning skulle kunna tillåtas. 

Arrowsmith å sin sida, menar – om än med viss reservation – att ”random methods” kan 
tillämpas för att nedbringa antalet leverantörer som bjuds in47. Denna diskussion om 
lottning visar på ett illustrativt och enkelt sätt den typ av tolkningsproblem som ofta 
uppstår i LOU och de långtgående tolkningar som ibland görs på tämligen vaga grunder. 

Enligt 1 kap 20a § ska den upphandlande enheten, vid upphandling inom den allmänna 
sektorn, innan den börjar pröva anbuden, pröva om anbudsgivarna eller 
anbudssökandena uppfyller de krav som ställts upp på leverantören. Varför detta endast 
avser den allmänna sektorn och vilka regler som istället ska gälla inom 
försörjningssektorn i detta avseende är oklart. Leverantörer som i upphandlingens 
inledning uppfyllde de ställda kraven, torde kunna uteslutas från fortsatt medverkan i 
upphandlingen om de inte längre uppfyller kraven. Att leverantörerna uppfyller 
deltagarkraven torde alltså kunna kontrolleras löpande under hela upphandlingen, och 
även under och efter anbudsutvärderingen. 

Beträffande det antal leverantörer som ska bjudas in vid upphandling inom 
försörjningssektorn stadgar 4 kap 22a § att det antal leverantörer som väljs ut vara 
tillräckligt stort för att konkurrens skall kunna uppnås. 

Enligt 1 kap 7a § LOU ska vid selektiv upphandling inom den allmänna sektorn antalet 
leverantörer som bjuds in bestämmas med hänsyn till arten av det som skall upphandlas 
och vara tillräckligt stort för att uppnå effektiv konkurrens, och uppgå till minst fem och 
högst 20. 

 
47Arrowsmith, s 498 
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I 3 kap om byggentreprenadupphandling stadgas att antalet anbudsgivare i förhandlingen 
inte ska vara mindre än tre, ”förutsatt att det finns ett tillräckligt antal lämpliga 
anbudsgivare” (16 §). Att den upphandlande enheten endast behöver förhandla med eller 
utvärdera anbud från anbudsgivare som bedöms som ”lämpliga” torde gälla vid all 
offentlig upphandling, och varför denna bestämmelse införts endast i kap 3 i LOU är 
oklart. 

Vid upphandling inom försörjningssektorn får de upphandlande enheterna enligt 4 kap 
23-25 §§ LOU upprätta ett särskilt system för urval av deltagare. Systemet innebär att en 
lista över godkända leverantörer upprättas. När sedan en upphandling ska genomföras 
får den upphandlande enheten, från listan välja ut de leverantörer som ska få lämna 
anbud. Den upphandlande enheten ska offentliggöra vilka krav leverantörerna ska 
uppfylla för att föras upp på listan, och acceptera ansökningar från leverantörer som 
uppfyller kraven. Endast de leverantörer som finns uppförda på listan får bjudas in till 
anbudslämningen. 

Enligt 4:23 ska reglerna för urvalet av leverantörer till urvalssystemet ”utformas så att de 
innebär en garanti för att samma krav ställs på varje leverantör och för att urvalet görs 
utan ovidkommande hänsyn”. Att en specialbestämmelse om hur leverantörerna ska 
väljas ut införts i 4:23 skulle kunna tolkas som att denna bestämmelse är avsedd att gälla 
särskilt vid upprättande av urvalssystem. Att ”samma krav” ska ställas på alla 
leverantörer och att inga ”ovidkommande hänsyn” får tas är dock inget som är specifikt 
när ett särskilt system för urval tillämpas, utan det gäller vid all prövning av 
leverantörer. 

Det framstår som olyckligt att i lagtexten på detta sätt införa skrivningar som i sak inte 
tillför någon ytterligare substans eftersom det riskerar att inbjuda till teleologiska 
tolkningar eller e contrarioslut som lagstiftaren inte avsett. 

Bestämmelsen i 3:16 gäller vid byggentreprenadupphandling, 1:7a ska tillämpas vid 
upphandling inom den allmänna sektorn och 4:22a och 4:23 gäller inom 
försörjningssektorn. Vilka skillnader lagstiftaren avsett åstadkomma, och vilka 
tolkningar man rätteligen kan göra av dessa normer är oklart. Klart är dock att LOU:s 
regler om urval av leverantörer framstår som något svåra att överblicka och analysera. 

5.5.4 Förhandlingar och det icke-obligatoriska anbudsförfarandet 

När lämpliga leverantörer valts ut vidtar en förhandlings- och utvärderingsfas. Det finns 
inte några regler som direkt berör hur förhandlingar ska genomföras. I öppen eller 
selektiv upphandling är förhandlingar med flera olika leverantörer inte tillåtna före 
anbudsvalet, och endast mindre diskussioner för att reda ut eventuella oklarheter i 
anbuden får föras. Vilket ökat utrymme som förhandlad upphandling egentligen medför 
härvid är oklart. 

Som vid all offentlig upphandling gäller att förhandlingarna inte får innebära att 
villkoren för upphandlingen, som dessa angivits i annons och förfrågningsunderlag, 
ändras i alltför stor utsträckning. Exempelvis får förhandlingarna inte resultera i en 
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påtaglig prishöjning eftersom leverantörer då skulle kunna vinna anbudsutvärderingen 
med ett lågt pris som sedan förhandlades upp inför avtalstecknandet48. 

Den viktiga principen om likabehandling av leverantörer är av central betydelse även 
under förhandlingarna. Alla leverantörer ska ha tillgång till samma information vid 
samma tidpunkt, och tidsfrister och liknande ska vara desamma för alla leverantörer. Ett 
skäl att för sent inkomna anbud inte får prövas, är att det skulle innebära att 
leverantörerna åtnjutit olika långa tidsfrister för att förbereda sina respektive anbud49. 

I fall där den upphandlande enheten väljer att successivt minska antalet leverantörer och 
genomföra ytterligare förhandlingar med de utvalda, behöver de uteslutna leverantörerna 
inte behandlas likadant som de kvarvarande. Att välja ut de bästa anbudslämnarna, och i 
en andra omgång förhandla om kontraktspriset med bara dessa leverantörer är alltså 
tillåtet. En sådan särbehandling skulle nämligen kunna motiveras med en sakligt 
grundad skillnad mellan anbuden50. 

Att direkt utesluta alla anbud med ett anbudspris som överstiger ett visst belopp är dock 
inte tillåtet. Kommissionen anser ”att det skulle stå i strid med likabehandlingsprincipen 
och principen om öppenhet att utesluta de anbudsgivare, vars anbudspriser översteg ett 
visst belopp och förhandla endast med de återstående.” ”Det skulle nämligen då vara 
omöjligt att fastställa huruvida de uteslutna anbudsgivarna skulle ha uppfyllt kriterierna i 
förfrågningsunderlaget, om de hade beretts samma möjlighet som de övriga att 
förhandla”51. Om däremot den upphandlande enheten i annons eller 
förfrågningsunderlag angett ett maximalt anbudspris, torde anbud som överstiger detta 
kunna uteslutas. 

Några anbud i formell mening behöver inte inhämtas i en förhandlad upphandling. Det 
är tillräckligt att den upphandlande enheten bjuder in de kvalificerade leverantörerna till 
förhandlingar baserade på förfrågningsunderlaget. Förhandlingarna resulterar i så fall i 
färdiga anbud från respektive leverantör. Den upphandlande enheten kan dock välja att i 
en förhandlad upphandling tillämpa ett icke obligatoriskt formellt anbudsförfarande. 
Leverantörerna får då lämna in genomarbetade anbud vid ett visst senaste datum, och 
efter anbudsinlämningen vidtar förhandlingar. 

Ett sådant förfarande framstår som särskilt lämpligt vid upphandlingar av komplexa IT-
system där ett anbudsförfarande tvingar leverantörerna att precisera sitt anbud genom att 
sätta det på pränt. I praktiken torde offentliga upphandlingar av komplexa IT-system i 
regel inkludera ett formellt anbudsförfarande, men lagen kräver alltså inte mer än en 
prekvalificering av leverantörer åtföljd av förhandlingar med utgångspunkt i 
förfrågningsunderlaget. 

Förhandlingar med de olika leverantörerna, eventuellt alltså i kombination med ett 
formellt anbudsförfarande, resulterar i de slutgiltiga anbuden. När dessa färdiga anbud 

 
48Arrowsmith, s 520 
49NOU-info, Sammanställning 1996, s 32 
50Arrowsmith, s 531 
51NOU-info, Sammanställning 1996, s 10 
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föreligger vidtar den formella anbudsutvärderingen som sedan följs av valet av anbud 
och leverantör, eventuella ytterligare förhandlingar med denne och undertecknande av 
avtal. Reglerna för hur anbudsutvärderingen ska gå till redogörs för i nästa avsnitt. 

5.5.5 Det slutliga valet av leverantör 

Beställaren ska enligt LOU 1:22 anta antingen det anbud som har ”lägst anbudspris”, 
eller det anbud som framstår som ”det ekonomiskt mest fördelaktiga”. Lagen tillåter 
alltså två olika grunder att basera anbudsvalet på; en där anbudet med lägst pris antas 
och en där det anbud som efter en helhetsbedömning framstår som det ekonomiskt mest 
fördelaktiga antas. Härvid har beställaren full valfrihet, men vilket enheten väljer ska 
framgå av antingen annonsen eller inbjudan. 

Det förefaller vara en ibland förekommande missuppfattning att upphandlande enheter 
bör anta det anbud som erbjuder det lägsta priset. I själva verket råder alltså valfrihet, 
och i större och komplexa upphandlingar torde det ofta vara såväl olämpligt som 
omöjligt att välja anbud enbart baserat på anbudspriserna. I dessa fall torde kunderna 
alltid föredra att avgöra anbudsvalet på den grunden att anbudet framstår som det 
ekonomiskt mest fördelaktiga. 

Enligt 1:22 första meningen ska den upphandlande enheten avgöra valet av det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet genom att ”ta hänsyn till samtliga omständigheter 
såsom pris, leveranstid, driftkostnader, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska 
egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan m m”. 

Enligt 1:22 andra meningen ska enheten ”i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om 
upphandling ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse”. Enheten ska alltså 
enligt första meningen beakta samtliga omständigheter, medan andra meningen anger att 
enheten ska ange vilka omständigheter den tillmäter betydelse. Detta framstår som 
motsägelsefullt. 

Lydelsen i 1:22 ter sig en aning förfelad. Formuleringen ”samtliga omständigheter 
såsom” framstår som något oklar eftersom orden ”samtliga” och ”såsom” förefaller stå i 
motsatsförhållande till varandra. Troligen syftar ordet ”samtliga” följt av den 
exemplifierande uppräkningen till att begränsa enheten till att endast beakta sådant som 
kan anses ha relevant betydelse för upphandlingen. Det får anses stå klart att alla 
tänkbara (exempelvis alldeles irrelevanta) omständigheter inte får beaktas trots att 
lagtexten anger att samtliga omständigheter får beaktas. Ett sådant agerande torde för 
övrigt förhindras av exempelvis kravet på affärsmässighet. 

Måhända kunde formuleringen ”skall enheten ta hänsyn till samtliga omständigheter 
såsom” i 1:22 första meningen ha konstruerats annorlunda. ”Skall” hade kunnat ersättas 
med ”får”, ordet ”samtliga” kunde ha strukits och ”sådana” kunde ha lagts till. Detta 
hade gett lydelsen ”får enheten ta hänsyn till sådana omständigheter såsom” följt av en 
exemplifierande uppräkning. Denna mening skulle säkerligen även kunna förbättras rent 
språkligt, men sådana redaktionella överväganden behandlas inte här. 

Frågan uppkommer då vilka omständigheter som den upphandlande enheten faktiskt får 
ta hänsyn till vid valet av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Troligen ska 1:22 
tolkas så att de upphandlande enheterna generellt får tillmäta samtliga (relevanta) 



 43 

 

                                                          

omständigheter betydelse. I det enskilda fallet får dock endast de omständigheter som 
angivits i förfrågningsunderlaget eller i annonsen beaktas. 

Som relevanta omständigheter torde endast räknas sådana som har med det aktuella 
kontraktet att göra. Enligt proportionalitetsprincipen torde krav som inte har med det 
aktuella kontraktet att göra anses alltför ingripande52. Samma slutsats förefaller kunna 
dras av att de omständigheter som räknas upp i 1:22 är av den typen. 

Att standardmässigt räkna upp några av de omständigheter som exemplifieras i LOU 
torde inte anses godtagbart53. Vissa av dessa kriterier skulle kunna anses för ingripande i 
det enskilda fallet i förhållande till de syften som eftersträvas, vilket skulle utgöra ett 
brott mot proportionalitetsprincipen. 

Således får exempelvis inte heller möjliga fördelar med att utveckla långsiktiga 
samarbeten genom att välja en viss leverantör tillmätas betydelse54. En sådan 
omständighet kan i regel inte anses ha betydelse för den aktuella upphandlingen. 
Däremot kan det vara tillåtet att beakta fördelar från tidigare upphandlingar; som att 
leverantören känner till kunden och dennes system och anläggningar vilket underlättar 
och förbilligar den nu aktuella upphandlingen55. 

Även NOU stödjer denna uppfattning i ett rättsfallsreferat där det sägs att ”tidigare 
leverantörer kan ha vissa sådana fördelar som är såväl naturliga som godtagbara”. En 
förutsättning är dock att förfrågningsunderlaget ges en sådan utformning ”som inte på ett 
otillbörligt sätt gynnar den tidigare leverantören utan istället minskar skillnaderna i 
förutsättningar mellan tidigare och nya leverantörer”56. 

Att en viss leverantör förmodas ge det ”bästa resultatet” eller liknande för den 
upphandlande enheten är ett annat kriterium som i sig godtas som objektivt. Den 
upphandlande enheten torde dock, för att uppfylla kravet på öppenhet eller transparens 
tydligt ange enligt vilka utvärderingskriterier detta kommer att bedömas. Att bara ange 
t ex ”det system som är bäst lämpat för kundens behov” eller liknande torde inte vara 
tillräckligt för att uppfylla dessa krav. 

Ett annat krav av intresse är när upphandlande enheter ställer krav på att leverantören 
under upphandlingens genomförande eller därefter, ska erbjuda lokal representation på 
en viss ort. Sådana krav är givetvis känsliga i förhållande till icke-
diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen. Det förefaller dock finnas en 
viss möjlighet att på saklig grund ställa sådana krav. Om verksamheten kräver snabb 
felavhjälpning av t ex säkerhetsskäl eller ekonomiska skäl, kan lokal närvaro krävas. 
Detta får dock inte innebära (förtäckt) diskriminering av utländska leverantörer och 
leverantörer från andra orter. 

 
52NOU-info, Sammanställning 1996, s 21 
53Arrowsmith, s 510 
54Arrowsmith, s 509 
55Se Arrowsmith, s 238 och fotnot 1 på samma sida 
56NOU-info, Sammanställning 1996, s 33 
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Inte sällan förekommer det att upphandlande enheter tillämpar något slags 
poängsättningssystem vid anbudsutvärderingen. Exempelvis kan de olika anbuden 
tilldelas poäng efter hur väl de bedöms uppfylla de olika utvärderingsgrunderna. 
Anbudens poäng summeras därefter, och anbudet med högst poängantal väljs. 
Upphandlande enheter hoppas kanske att ett sådant förfarande ska uppfattas som 
objektivt och därför undgå kritik. Det är emellertid även i dessa fall viktigt att det tydligt 
framgår vilka omständigheter som föranlett ett högt eller ett lågt betyg57. 

Enligt 1:22 andra meningen ska de omständigheter som den upphandlande enheten avser 
att tillmäta betydelse ”om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigast 
först”. Kraven på att rangordning ska göras är tämligen stränga, och utrymmet att 
underlåta att rangordna kriterierna ska tolkas restriktivt58. En del upphandlande enheter 
avstår från att rangordna utvärderingskriterierna, troligen i strävan att öka 
handlingsutrymmet i anbudsvalet. Detta görs alltså i de flesta fall inte i 
överensstämmelse med lagen. 

• Förhållandet mellan krav på leverantörerna och utvärderingskriterier 

När man diskuterar vilka kriterier som får beaktas vid anbudsutvärderingen uppkommer 
frågan vilken roll de krav som ställts på leverantörerna spelar under anbudsvalet. Härvid 
förefaller det finnas två huvudregler. Den ena är att leverantörerna ska uppfylla kraven 
på leverantörerna för att få delta i upphandlingen. En leverantör som inte längre 
uppfyller kraven torde kunna uteslutas från fortsatt deltagande. Att leverantörerna 
uppfyller deltagarkraven borde därför kunna prövas kontinuerligt under hela 
upphandlingen, alltså även i samband med eller t o m efter anbudsutvärderingen. 

Den andra huvudregeln om deltagarkraven synes vara att leverantörernas inbördes grad 
av uppfyllelse av kraven inte får prövas. Det är alltså inte tillåtet att jämföra exempelvis 
leverantörernas relativa finansiella och tekniska ställning inbördes. En leverantör som 
uppfyller kraven för att få delta i upphandlingen får inte uteslutas p g a att de andra 
leverantörerna uppfyller kraven bättre. Bland de leverantörer som uppfyller kraven för 
deltagande, ska anbudsutvärderingen enbart göras med beaktande av anbudets förtjänster 
efter de kriterier som angivits enligt 1:2259. Prekvalificering förefaller alltså vara en 
absolut procedur medan utvärderingen av anbuden görs relativt. 

EG-domstolen har i ett äldre rättsfall slagit fast att kvalificeringen av anbudsgivarna och 
utvärderingen av anbud ska äga rum i två skilda steg60. Numer framgår det av 1 kap 
20a § att anbudsprövningen ska föregås av en kontroll av att anbudsgivarna uppfyller de 
krav som ställts upp på leverantörerna. Denna bestämmelse avser uttryckligen endast 
upphandling enligt 2, 3 och 5 kap. Vilken skillnad som gäller vid upphandling inom 
försörjningssektorn enligt 4 kap framgår inte, men det torde vara rimligt att anta att 

 
57NOU-info, juni 97, s 18, Referat av mål nr 187-97, Länsrätten i Västerbottens län  
58NOU info, Sammanställning 1996, s 19 
59Arrowsmith, s 509 och s 238 
60NOU-info, Sammanställning 1996, s 57, referat av mål C-31/87 Gebroederes Beentjes 
mot Nederländerna, REG 1988, s 4635 
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prövningen av leverantörerna inte behöver fullbordas innan anbudsprövningen 
genomförs. 

EG-kommissionen har i ett fall riktat kritik61 mot Sverige för ett landstings tillämpning 
av urvalskriterier vid upphandling av busstjänster. Landstinget hade angivit att valet av 
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle avgöras med hänsyn till tre punkter; 
1. anbudsgivarens sätt att hantera miljöfrågor, 2. anbudsgivarens möjligheter att uppfylla 
kontraktets kvalitetsaspekter, 3. personalens kompetensutveckling. 

Kommissionen ansåg att de aktuella miljö-, kvalitets- och personalprogrammen var av 
sådan art att de kan sägas påverka leverantörens kvalitet men inte anbudets, och att de 
därför inte får användas som urvalskriterier. Av kritiken kan man utläsa att det finns 
vissa sorters kriterier som inte får användas vid anbudsutvärderingen. Detta gällde 
kriterier som är hänförliga till leverantörens ”policy” i vissa frågor, och sådana som ”till 
sin natur” inte kan ”påverka anbudets kvalitet” utan endast leverantörens. Kritiken 
förefaller innebära att vissa krav som är relaterade till leverantören, inte får användas 
som utvärderingskriterier vid den relativa prövningen av anbuden. 

Att särskilja vilka kriterier som är hänförliga till anbudslämnaren, och vilka som rör 
dennes anbud, är nog inte alltid så lätt i praktiken. I en utvärdering av ett anbud är 
utvärderingen av själva leverantören en mycket viktig del. Leverantören och anbudet är, 
särskilt när det är fråga om IT-tjänster, integrerade i varandra och att särskilja dem torde 
inte vara praktiskt möjligt. En upphandlande enhet torde efter bästa förmåga sträva efter 
att särskilja de två kategorierna, och försöka göra en absolut prövning av 
leverantörskraven, och en relativ prövning av anbuden mot utvärderingskriterierna. 

Vi har ovan i avsnitt 3.1 diskuterat det omöjliga i att slutgiltigt fastställa 
leveransomfattningen innan valet av leverantör gjorts. Det torde vid komplexa köp vara 
lika omöjligt att genomföra en anbudsutvärdering utan att utvärdera leverantörerna, som 
det är att slutgiltigt fastställa leveransomfattningen utan att ta hänsyn till leverantörens 
kvalifikationer relativt de andra. 

• Onormalt låga anbud, LOU 1:23 

I 1 kap 23 § LOU ges en möjlighet för beställaren att förkasta anbud som den anser vara 
orimligt låga. Syftet med regeln är att förhindra att anbud som inte är realistiskt prissatta 
antas, och att uppdraget därefter fordrar prishöjningar eller inte kan genomföras alls. 
Regeln synes också förhindra anbud som har ett lågt pris till följd av att leverantören fått 
otillåtna statliga bidrag eller liknande, som senare kan behöva betalas tillbaka med 
prishöjningar som följd62. 

Anbud kan dock vara extra låga av giltiga skäl, som t ex att leverantören lyckat göra 
extra förmånliga inköp, har en billigare teknisk lösning eller är angelägen om att få ett 
kontrakt som kan användas som referensprojekt i framtida upphandlingar. Därför får en 
upphandlande enhet inte avvisa ett lågt anbud utan att först begära en förklaring från 
leverantören. Hänsyn får enligt lagen då tas endast till ”förklaringar som kan godtas på 

 
61NOU-info, December 2002, s 9 
62Arrowsmith, s 515 
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objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska 
lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag” (1:23, 2 men). 

• Anbud som innehåller ett alternativt utförande  

Enligt 1 kap 23b §63 får en kund som ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, 
”även pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller de 
minimikrav som enheten ställt upp”. Vad som menas med ett alternativt utförande 
framgår inte tydligt, men tredje stycket talar om ett ”utförande, som är alternativt i 
förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget”, och troligen är denna 
formulering giltigt för hela 23b §. 

Ett anbud som innehåller utföranden som avviker från kravspecifikationen får alltså 
prövas (och antas) om det uppfyller de minimikrav som enheten ställt upp. Ordet 
minimikrav torde kunna ses som en synonym till det som ibland kallas skall-krav; d v s 
krav som måste vara uppfyllda för att ett anbud ska ha en möjlighet att bli antaget. 
Utöver minimikraven kan det finnas andra krav som tillsammans med minimikraven 
utgör kravspecifikationen i sin helhet. Dessa kan utgöras av exempelvis bör-krav eller 
kan-krav. 

Bestämmelsen i 1:23b torde innebära att anbud som uppfyller minimikraven, men inga 
andra krav eller bara vissa av de övriga kraven får antas. Anbudet ska alltså uppfylla de 
minimikrav som utgör upphandlingens kärna, men får i övrigt utformas fritt. Alternativa 
anbudslösningar som inte uppfyller minimikrav får ej förkastas om avvikelsen beror på 
att leverantören utformat anbudet i överensstämmelse med europeisk godtagen teknisk 
specifikation eller liknande (1:23b, 3 st). 

5.5.6 Undertecknande av avtal 

Efter anbudsvalet vidtar eventuellt ytterligare förhandlingar med den utvalde 
leverantören vilka mynnar ut i undertecknande av avtal. Generellt får förhandlingar inte i 
något skede av upphandlingen medföra så omfattande ändringar i upphandlingskraven 
att gränserna för detta överträds. Ett val av anbud som görs före avtalstecknandet kan 
sakna egentlig rättslig relevans. Under slutförhandlingarna är kunden alltså inte bunden 
till den utvalde leverantören, och om förhandlingarna strandar får förhandlingar med 
någon av de andra leverantörerna återupptas. 

Om dock beslutet av val av leverantör och anbud, och skälen för valet offentliggjorts 
enligt kraven i 1:28 LOU innan avtalstecknandet, torde den upphandlande enheten vara 
bunden av sitt val. Om slutförhandlingarna därefter strandar, torde den upphandlande 
enheten därför vara förhindrad att anlita någon av de andra leverantörerna, utan 
upphandlingen måste då göras om. 

5.6 Sanktioner vid överträdelser av upphandlingsreglerna 

Detta avsnitt behandlar det sanktionssystem som står till buds när upphandlande enheter 
begår överträdelser av upphandlingsreglerna. Främst berörs bestämmelserna i 7 kap 

 
63Denna bestämmelse behandlas ytterligare i avsnitt 8.2 
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LOU som ger leverantörer, dels möjlighet att agera mot upphandlingsförfaranden som 
inte genomförs i enlighet med lagen, dels en rätt att begära skadestånd. Reglerna om 
leverantörernas rättigheter härrör från de s k rättsmedelsdirektiven64. 

Enligt bestämmelserna i 7 kap LOU tillkommer dessa rättigheter primärt ”leverantör”. 
Ordet leverantör omfattar enligt definitionen 1 kap LOU den som tillhandahåller varor 
och tjänster eller utför arbeten, och inte bara de som deltagit i upphandlingen. Detta 
torde medföra att talerätt i överprövnings och skadeståndsmål som huvudregel 
tillkommer alla som kan ses som leverantörer av upphandlingsföremål som är relevanta i 
den enskilda upphandlingen. 

5.6.1 Överprövning 

En leverantör som lidit skada eller kan komma att lida skada till följd av att en 
upphandlande enhet brutit mot någon bestämmelse i LOU, kan begära s k överprövning 
av upphandlingen (7 kap 1, 2 §§). Under en överprövning tar rätten ställning till om 
upphandlingen ska avbrytas och göras om, eller om den ska avbrytas och fullföljas först 
sedan rättelse skett. 

Leverantörernas möjligheter att begära överprövning av en offentlig upphandling upphör 
i princip när upphandlingskontraktet undertecknats. Denna begränsning torde ha införts i 
en avvägning mellan att ta tillvara leverantörernas rätt å ena sidan, och önskan att 
undvika osäkerheter som följer av att avtal skulle kunna bli ogiltigförklarade i efterhand. 

Att konsekvent upprätthålla regeln om att överprövningsrätten upphör vid 
avtalstecknandet medför dock vissa praktiska problem. Olagliga åtgärder som en 
upphandlande enhet vidtar i slutskedet av en upphandling, skulle kunna undandras 
rättslig överprövning genom att avtal sedan sluts innan någon leverantör hinner agera. 
Beslut om val av leverantör och undertecknande av avtal skulle exempelvis kunna ske i 
omedelbar anslutning till varandra, vilket skulle beröva övriga leverantörer en realistisk 
möjlighet att begära överprövning av det viktiga tilldelningsbeslutet.  

För att förhindra dylika oönskade följder finns det en bestämmelse i 7 kap 1 § 3 st som 
möjliggör överprövning oaktat att upphandlingskontrakt föreligger, om prövningen sker 
inom tio dagar från det att den upphandlande enheten ”meddelat att beslut om leverantör 
och anbud fattats och skälen för beslutet”65. Regeln i 3 st gör det tidsmässigt faktiskt 
möjligt för eventuella klagande att ansöka om överprövning även av 
tilldelningsbeslutet66. 

Notera alltså att rättens prövning måste göras inom de stipulerade tio dagarna, och att det 
enligt lagen inte är tillräckligt att talan om överprövning anhängiggjorts inom tidsfristen. 
Detta kan framstå som en aning anmärkningsvärt, men konsekvenserna lindras av att 
rätten enligt 7 kap 2 § 2 stycket omedelbart kan fatta ett s k interimistiskt beslut som 
innebär att ”upphandlingen inte får avslutas innan något annat har beslutats”. Ett sådant 

 
64Se avsnitt 5.2 
657 kap 1 §, 3 st hänvisar här till 1 kap 28 §. 
66NOU-info, Oktober 2000, s 21 
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beslut hindrar den upphandlande enheten från att slutföra upphandlingen innan rättens 
slutgiltiga beslut fattas67. 
 
Enligt propositionen krävs det både att tiodagarsfristen löpt ut och att ett 
upphandlingskontrakt föreligger för att möjligheten att begära överprövning ska vara 
förverkad68. Detta torde överensstämma med lagens lydelse i 7:1, 3 st. Frågan 
uppkommer då när ett upphandlingkontrakt ska anses föreligga. Denna fråga är viktig 
inte bara för frågan om överprövningsrättens upphörande, utan har även betydelse för 
bedömningen av vissa tidsfrister och sekretessfrågor vilka inte berörs ytterligare här69. 
Primärt torde sedvanliga avtalsrättsliga regler och principer gälla i detta sammanhang. 

Lagen talar i 7:1, 3 st om ”den tidpunkt då ett upphandlingskontrakt föreligger”. Detta 
innebär att lagen innehåller ett formkrav på skriftlighet eftersom ordet 
”upphandlingskontrakt” i definitionerna i 1:5 LOU beskrivs som ett av parterna 
undertecknat skriftligt avtal. Skrivningarna i 7:1, 2 och 3 st tillkom som en kodifiering70 
av den s k Alcatel-domen71, och NOU har även tidigare i rättsfallsreferat gjort 
tolkningen att det inte i alla situationer är tillräckligt att ett muntligt avtal ingåtts för att 
avtal ska anses slutet på ett sådant sätt att överprövningsrätten upphör72. Denna tolkning 
har nu alltså getts stöd i lagen. 

Emellertid synes inte uppfyllelse av formkravet på skriftlighet alltid vara tillräckligt för 
att ett avtal som upphäver överprövningsrätten ska anses föreligga. I några svenska 
rättsfall73 har en skriftlig beställningsskrivelse till leverantören inte ansetts tillräckligt. 
Detta förefaller utgöra en avvikelse från sedvanliga civilrättsliga principer, eftersom 
avtal alltså inte anses ha kommit till stånd genom en skriftlig ren accept av anbudet74. 
Skriftliga anbud som besvaras med en skriftlig ren accept (t ex beställningsbekräftelse 
eller liknande) torde rimligen åtminstone i vissa fall kunna godtas som ett 
upphandlingskontrakt, med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. 

Talan om överprövning väcks i länsrätt, och prövningstillstånd fordras för överklagande 
till kammarrätt. Efter att avtal ingåtts upphör möjligheten att begära överprövning, men 
därefter kan fortfarande möjligheten att begära skadestånd kvarstå. 

 

nlagentech-
e-

67Ericsson, s 419 
68Prop 2001/02:142, s 71 ff 
69Se NOU-info, Oktober 1999, s 8 
70Prop 2001/02:142, s 71 ff 
71Mål C-81/98, Alcatel Austria m fl, Siemens AG Österreich, Sag-Schrack A
nik AG mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, Se även NOU-info, D
cember 1999, s 23 
72NOU-info, Sammanställning 1996, s 60 
73Se bl a Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3657-1999, och Länsrätten i Norrbottens 
län, mål nr 2028-99E  
74NOU-info, December 1999, s 24 
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5.6.2 Skadestånd 

Enligt 7 Kap 6 § LOU ska en upphandlande enhet som begått en överträdelse av LOU 
ersätta skador som drabbar leverantörer till följd av överträdelsen. För att skadestånd ska 
komma ifråga fordras alltså att en upphandlande enhet brutit mot någon regel i LOU och 
att detta orsakat skada för en leverantör. Den ersättning som ska utgå får givetvis 
fastställas från fall till fall, men det synes finnas möjlighet för leverantörerna att erhålla 
ersättning upp t o m det positiva kontraktsintresset, om sådana skador kan visas. 

För att skada enligt 6 § ska anses föreligga krävs det enligt propositionen i princip att 
leverantören gått miste om kontraktet p g a den upphandlande enhetens felaktiga 
agerande75. Att en sådan tolkning generellt skulle gälla går inte att utläsa ur 6 §. I 
praktiken torde det möjligen vara svårt för en leverantör att hävda skadeståndsgrundande 
skada om leverantören inte samtidigt kan visa att den gått miste om kontraktet p g a den 
upphandlande enhetens felaktiga beteende. 

I 7 § finns en bestämmelse som stadgar att ”[a]nbudsgivare eller anbudssökande som 
deltagit i en upphandling enligt 4 kap är berättigad till ersättning för kostnader för att 
förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av 
bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans möjligheter att tilldelas 
upphandlingen”. 

Vid upphandling inom försörjningssektorn kan alltså ersättning för deltagande i 
upphandlingen och för förberedande av anbud utgå till anbudsgivare och 
anbudssökande, om överträdelsen ”menligt har påverkat” leverantörens möjligheter att 
tilldelas upphandlingen. Bestämmelsen i 7 § gäller endast anbudsgivare och 
anbudssökande (och inte leverantörer), och alltså endast det negativa kontraktsintresset. 

Hur 6 och 7 §§ hänger samman, och vilka skillnader dem emellan som avsetts framstår 
som något oklart. I 6 § ges leverantörer en möjlighet till ersättning för såväl det positiva 
som det negativa kontraktsintresset, medan 7 § endast omfattar anbudsgivare och 
anbudssökande och det negativa kontraktsintresset. De situationer som täcks av lydelsen 
i 7 § förefaller alltså tillika rymmas under 6 §. 

Beviskravet i 6 § framstår dock som något lägre. Enligt 6 § räcker det att leverantören 
visar att den upphandlande enhetens överträdelse orsakat skada, medan 7 § fordrar att 
leverantören mer precist visar att överträdelsen menligt har påverkat leverantörens 
möjligheter att tilldelas kontraktet. Sammantaget förefaller detta strida mot det som sägs 
i propositionen, d v s att det för skadestånd generellt krävs att leverantören gått miste om 
kontraktet. 

Lagrådet instämde i uppfattningen att vissa oklarheter rådde: ”Hur bestämmelserna i de 
två paragraferna[…]närmare hänger samman och hur de i sina detaljer skall 
tolkas[…]får emellertid anses vara osäkert”76. Enligt författningskommentaren förtjänar 
dock 7 § sin plats ”med hänsyn till att den är direkt hämtad från direktivtexten. Det kan 

 
75Forsberg, s 157 och prop 1992/93:88, s 103 
76Prop 1992/93:88, s 140 



 50  

 

                                                          

inte klart konstateras att den är obehövlig”77. Av lagtexten är det svårt att utläsa vad som 
avses med de två paragraferna, vilket alltså kan ha sin förklaring i att det även under 
lagstiftningsarbetet var oklart vad som avsågs. 

 
77Prop 1992/93:88, s 103 
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6. FALLSTUDIE 1 

Under avhandlingsarbetet har två fallstudier av offentliga upphandlingar av IT-system 
inom elbranschen genomförts. I detta och det följande avsnittet sammanfattas dessa två 
fallstudier. I båda de studerade upphandlingarna ledde anbudsprövningen till att valet av 
anbud till slut stod mellan två kvarvarande leverantörer. I båda fallstudieavsnitten 
benämns den utvalde leverantören ”leverantör A”, medan den andre leverantören 
benämns ”leverantör B”. Detta avsnitt behandlar Fallstudie 1 där ett privat elnätbolag 
upphandlade ett nytt nätdriftsystem. 

6.1 Kundens tankar inför upphandlingen 

I det följande behandlas några av de tankar som ledde till att elnätbolaget beslutade att 
upphandla ett nytt nätdriftsystem. 

6.1.1 Strävan efter besparingar och rationaliseringar 

Hos kunden fanns en koncernövergripande strävan efter besparingar och 
rationaliseringar. Det bedömdes finnas möjligheter till betydligt sänkta kostnader för 
nätdriften inom eldistributionsverksamheten genom upphandling av ett datorbaserat 
nätdriftsystem.  

Genom att se över sina arbetsmetoder och processer hoppades företaget kunna 
rationalisera sin verksamhet och åstadkomma besparingar. Dessutom började de 
befintliga systemen behöva bytas ut. Antalet driftcentraler skulle kunna minskas och s k 
flexibel driftledning skulle införas. Med detta menas centralisering i lugn drift och 
expandering av driftverksamheten endast vid behov p g a störning eller vid höglast. 
Målet var att under lugn drift kunna driva hela nätet från endast ett kontrollrum.  

Avsikten med det nya systemet var främst intern effektivisering hos beställaren, och 
externa förbättringar som exempelvis ökad kundnytta var inte ett huvudskäl bakom att 
systemupphandlingen genomfördes. 

6.1.2 Många gamla system ersätts med ett nytt 

När upphandlingen påbörjades använde kunden 19 olika system för nätdriften. Många av 
dessa system hade börjat uppvisa vissa brister i form av alltför låg tillgänglighet, och det 
dåvarande avbrottshanteringssystemet klarade inte av nödvändiga volymer. De gamla 
systemen hade också börjat bli dyra att underhålla. Insamlingen av belastningsdata 
behövde förbättras för att möjliggöra tillståndsbaserade underhållsåtgärder, t ex när 
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belastningen på nätet varit stor. Med ett nytt IT-system för drift och övervakning av 
elnätet skulle dessa drift- och underhållsproblem kunna avhjälpas. 

6.1.3 Funktionell upphandling med stort ansvar på leverantören  

Kunden hade för avsikt att ange kraven på systemet i form av funktionella krav i första 
hand. Avsikten med detta var att i görligaste mån överlämna åt leverantörerna att föreslå 
lösningar på kundens systembehov. 

Kunden ville också lägga ett övergripande ansvar på leverantören för att systemets 
funktionalitet verkligen motsvarade beställarens behov. Det blir då viktigt för 
leverantören att verkligen sätta sig in i de behov som kunden har och ta fram en 
ändamålsenlig systemlösning. Leverantörens ansvar härvid skulle som huvudregel gälla 
även om beställaren skulle ha föreslagit eller godkänt någon viss lösning och denna 
lösning sedan visar sig inte fungera på ett tillfredsställande sätt. Som vi ser sökte 
beställaren en lösning som la ett stort övergripande ansvar på leverantören för systemets 
ändamålsenlighet och funktionalitet. 

6.1.4 Fast pris och standardprodukter  

En annan målsättning för kunden var att upphandlingen skulle ske till fast pris och att 
leverantörerna i sina anbud skulle ge ett slutgiltigt arvode som omfattade även det 
utvecklingsarbete som skulle krävas. Avsikten att så långt möjligt använda 
standardprodukter, och undvika utvecklingsarbete som riskerar att bli kostsamt och 
tidskrävande. En systemlösning med hög andel beprövade standardprodukter som 
möjliggör ett snabbt genomförande av upphandlingen var en viktig omständighet vid 
anbudsutvärderingen. 

6.1.5 Ett system som stödjer affärsidéer och expansionsstrategi 

Koncernen hade inför upphandlingen en expansionsstrategi med en tredubbling av 
antalet kunder inom de närmsta åren. Strategin skulle verkställas främst genom uppköp 
av andra bolag. Det nya systemet måste kunna stödja denna uppköpsstrategi. Nya bolags 
system skulle enkelt kunna integreras med det nya systemet, och det skulle vara möjligt 
att avveckla, sälja eller lägga ner verksamhet utan att det nya systemet skulle hindra eller 
försvåra detta. 

Det nya systemet förväntades kunna användas under mer än 10 år och måste alltså kunna 
anpassas efter verksamhetens framtida krav även om dessa i nuläget delvis är okända. 
Därför var god kännedom om elbranschen viktigt hos leverantören. Kravet på 
långsiktighet gjorde att systemet skulle vara komponentbaserat och kunna ersättas 
modulvis. 

6.2 De funktionella kraven på systemet 

Kunden hade några grundläggande visioner om funktioner i det system som skulle 
anskaffas. Nedan beskrivs dessa funktioner kort. 
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6.2.1 Flexibel driftledning 

Med flexibel driftledning menade beställaren att driftverksamheten skulle kunna 
bedrivas efter krav som nätdriften ställer. Behovsanpassad bemanning och drift från 
flera olika platser, är exempel på sådant som det nya systemet skulle möjliggöra. 

Driften skulle på ett säkert sätt kunna flyttas mellan olika driftställen. Systemet får 
därför exempelvis inte tillåta att en operatör som ensam har ansvar för ett driftområde 
loggar ut, och huvudansvaret för driften av nätet ska aldrig kunna ligga på två 
driftställen samtidigt. Operatörernas behörighet ska också säkerställas innan 
driftansvaret överlåts från en operatör till en annan operatör eller till ett annat driftställe. 

6.2.2 Nätövervakning och styrning 

Det framtida systemet skulle kunna beskriva elnätet både schematiskt och i sitt faktiska 
geografiska sammanhang. Datainsamling för övervakning av nätet i realtid, för 
felsökning och för underhållsplanering skulle vara möjlig. Systemet ska även kunna 
styra nätdriften genom att t ex koppla till/från brytare m m. 

6.2.3 Avbrottshantering 

Ett krav på systemet var att det skulle möjliggöra för nätdriftledare, 
felavhjälpningsansvariga och bolagets kundtjänst att hålla sig väl informerade om både 
planerade och oplanerade avbrott i nätet. Systemet ska vidare kunna klara 
avbrottshantering med felanmälan från bolagets kunder, lokalisering av fel, 
avbrottsinformation till kunder och massmedia samt avbrottsplanering.  

6.2.4 Aviseringsstöd 

Det nya systemet är ett system avsett för internt bruk inom bolaget. Sådan information 
som ska delges externa intressenter, t ex kunder och massmedia, återfinns i andra 
system. Det nya systemet ska därför kunna förse de andra systemen med information 
som ska användas för att informera dem som berörs av ett visst avbrott. 

Om t ex en driftorder i systemet medför att vissa uttagspunkter blir spänningslösa, ska 
systemet informera om vilka punkter som blir spänningslösa, hur länge avbrottet 
kommer att vara samt om högprioriterade eller känsliga kunder berörs av avbrottet. Med 
den informationen kan övriga system sammanställa aviseringsbrev till berörda kunder. 

6.2.5 Driftorderhantering 

Arbetet med framtagning och administration av driftorderhantering är en central del av 
nätdriften. Ett krav var att det nya systemet skulle bidra till att underlätta och 
effektivisera detta arbete. Med hjälp av standardiserade formulär skulle det vara möjligt 
att enkelt administrera, skapa, simulera och godkänna driftordrar. 

6.3 Krav på systemets kvalitetsattribut 

Det nya systemet skulle enligt förfrågningsunderlaget möjliggöra oavbruten 
dygnetruntdrift vilket ställer krav på pålitlighet och på att systemet inte ska behöva 
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stoppas när rutinåtgärder behöver vidtas. Systemet skulle vidare komma att klassificeras 
som ett s k samhällsviktigt system varför ett krav var att systemet ska uppfylla de 
föreskrifter som Överstyrelsen för civil beredskap rekommenderar. Vidare krävdes att 
systemets behörighetskontroll skulle uppnå en sådan nivå att otillbörlig åtkomst hindras. 
Slutligen ställdes ett antal krav på systemets tillgänglighet, svarstider, kapacitetsbehov 
och liknande. 

6.4 Kommersiella överväganden 

Inför upphandlingen hade kunden ett antal krav av kommersiell art av betydelse. 
Standardavtalet IT-projekt skulle användas med vissa i förfrågningsunderlaget 
föreslagna ändringar. Det var kundens bedömning att det vid tiden tämligen nya IT-
projektavtalet var väl lämpat för kundens intentioner att genomföra upphandlingen 
funktionellt och till fast pris.  

Vidare fanns kravet att leverantörerna skulle utfästa 36 månaders garanti på systemet. I 
slutänden blev denna garantitid kortare då kunden istället valde att i avtalet lösa ut en 
option om ett långsiktigt supportavtal med leverantören. Kundens avsikt med detta var 
att stimulera leverantören att söka supportunderlättande systemlösningar. 

6.5 Teknisk miljö, nätdriftverksamhet och volymer vid idrifttagandet 

Ett krav var att systemet skulle fungera med befintlig teknisk miljö som den beskrevs i 
förfrågningsunderlaget. Informations- och kunskapsöverföring till och från andra system 
i koncernen skulle kunna ske för att öka kvaliteten i processer och beslut. Det skulle 
även finnas ett fungerande gränssnitt mot vissa system hos externa aktörer inom 
energibranschen i Sverige och utomlands. 

Det var också ett krav att systemet skulle vara anpassat efter nätdriftverksamheten vid 
tiden för idrifttagandet. Nätdriftverksamheten består av operativ drift, planering av drift 
och driftanalys av såväl egna som andras nät och ledningar. Systemet skulle också kunna 
hantera viss till nätdriftverksamheten angränsande verksamhet som felavhjälpning, 
kundtjänst, anläggningsverksamhet, underhållsplanering och energimätning. 

Systemet skulle klara av angivna volymer i fråga om antal uttagspunkter, ledningar, 
transformatorstationer, generatorer, driftordrar, kopplingssedlar, planerade avbrott, 
aviseringar till kunder, felanmälningar, störningar, larm, antal användare/operatörer, 
mätvärden, indikeringar, signaler m m. 

6.6 Optioner 

I förfrågningsunderlaget angavs den grundfunktionalitet som leverantörerna skulle 
lämna anbud på. Därutöver stod det leverantörerna fritt att föreslå lösningar på följande 
optioner: nätberäkningar för överföringsnät och distributionsnät, integration med 
kundens befintliga NIS-system av varierande typer, datamigrering från befintliga 
SCADA-system till det nya systemet samt support, uppgradering och 
materielförsörjning för det levererade systemet.  
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6.7 Krav på anbuden 

På anbuden ställdes det ett antal formkrav för att de skulle prövas av den upphandlande 
enheten. Anbuden skulle ange ett fast pris för genomförandet av uppdraget. De skulle 
vidare innehålla en separat prisbilaga där priset minst skulle delas upp i pris för 
framtagning av specifikation och projektplan, pris för systemet exklusive 
avbrottshantering, pris för avbrottshantering och priser för optioner. 

Timpriser för tillkommande uppgifter i uppdraget skulle anges, och vissa uppgifter 
skulle alltså kunna komma att utföras på löpande räkning. Priser för kompletterande 
tjänster som utbildning, datamigrering, driftavtal, supportavtal, uppgraderingsavtal och 
materielförsörjningavtal skulle också framgå av anbuden. Slutligen skulle anbuden ge 
svar på de konkreta frågor som framgick av en frågelista som fanns i 
förfrågningsunderlaget.  

6.8 Beställaren - en upphandlande enhet i detta fall 

Den studerade upphandlingen gjordes för verksamhet inom försörjningssektorn, varför 
lagens 4 kap LOU blir tillämpligt. Beställaren träffas av definitionen av upphandlande 
enhet i 4 kap 1 § 2 st LOU. De nätkoncessioner som elnätbolag innehar utgör sådana 
särskilda tillstånd som avses i detta lagrum. Om denna beställare skulle genomföra en 
upphandling för verksamhet som inte faller under försörjningssektorn, behöver inte LOU 
tillämpas på den upphandlingen. Detta beror på att privata elnätbolag i regel inte 
omfattas av någon av definitionerna av upphandlande enhet som gäller för 
upphandlingar för den allmänna sektorn. 

6.9 Genomförandet av den offentliga upphandlingen 

Den offentliga upphandlingen genomfördes som en förhandlad upphandling med ett 
icke-obligatoriskt formellt anbudsförfarande, vilket ofta torde vara är ett lämpligt 
förfarande när komplexa IT-system ska upphandlas. 

6.10 Valet av leverantör och anbud 

Ett viktigt och intressant moment i en upphandling är självfallet valet av leverantör och 
anbud. Innehållet i de anbud som kommit in klargjordes genom diskussioner och 
studiebesök på referensanläggningar. När anbuden kunde anses rimligt tydliga, vidtog 
anbudsutvärderingen. I detta avsnitt beskrivs och diskuteras hur dessa val genomfördes i 
den studerade upphandlingen. 

6.10.1 Urvalskriterier 

Enligt Lagen om offentlig upphandling ska den upphandlande enheten i 
förfrågningsunderlaget eller annonsen om upphandlingen ange enligt vilka kriterier som 
inkomna anbud kommer att prövas. Kriterierna ska om möjligt anges efter fallande 
angelägenhetsgrad (1 kap 22 § 2 men). 
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I denna upphandling angav beställaren åtta icke rangordnade utvärderingskriterier i 
förfrågningsunderlaget. Vid sidan av dessa utvärderingskriterier fanns en frågelista med 
knappt 20 punkter som angav särskilda upplysningar som anbudsgivarna skulle lämna i 
sina anbud. Det får antas att dessa upplysningar har haft betydelse för beställarens syn på 
anbuden under tiden fram till anbudsutvärderingen. 

Annonsen om upphandlingen mynnade ut i 18 intresseanmälningar om att lämna anbud. 
Vid anbudstidens utgång hade 6 anbud lämnats. Av de 6 anbuden framstod 4 st ganska 
snart som de mest intressanta. En rangordning mellan dessa 4 började strax 
utkristalliseras där två framstod som mer intressanta än de andra två. De två anbud som 
framstod som svagare sållades så småningom bort, och efter detta återstod således två 
anbud. Det avgörande valet mellan de två bästa anbuden skulle dock visa sig svårt. 

6.10.2 Valet mellan de två bästa anbuden 

Under urvalsprocessen prövades leverantörerna och anbuden mot de 8 icke rangordnade 
utvärderingskriterierna. Anbudens uppfyllelse av utvärderingskriterierna bedömdes i en 
tredelad skala; ”bra”, ” någotsånär bra” samt ”mindre bra”. Nedan följer en 
genomgång av dessa kriterier med kommentarer om urvalskriterierna och hur de två 
bästa anbuden bedömts i förhållande till dessa utvärderingskriterier.  

• Anbudsgivarens etablering med leveranser och marknadskontakter i Sverige 
och Nordeuropa samt i Eldistributionsbranschen 

Kundens bedömning: Att leverantören hade tidigare erfarenhet av Sverige/Nordeuropa 
samt eldistributionsbranschen var viktigt. Leverantör A bedömdes i detta avseende som 
bra, medan leverantör B bedömdes som någotsånär bra. 

• Anbudsgivarens förmåga att svara upp mot hela åtagandet 

Kundens bedömning: Leverantörer som kunde erbjuda hela åtagandet föredrogs framför 
leverantörer som bara lämnade anbud på delar av leveransen. Båda leverantörerna erhöll 
härvid omdömet bra. 

• Systemets grad av behovsuppfyllelse 

Kundens bedömning: Med behovsuppfyllelse menas hur väl anbudet kan bedömas 
uppfylla behoven i uppdragsbeskrivningen, d v s beställarens kravspecifikation. Dessa 
behov är bl a flexibel driftledning, nätövervakning och styrning, avbrottshantering, 
aviseringsstöd, driftorderhantering, nätberäkningar, kommunikation med befintlig 
utrustning och system samt kompletterande tjänster som t ex utbildning av kundens 
personal, driftavtal, supportavtal och uppgraderingsavtal. 

Arbetet med överföringen av beställarens befintliga databaser till det nya systemet 
antogs bli en mycket tidskrävande aktivitet. Enligt förfrågningsunderlaget ansågs 
skicklighet i detta hänseende viktigt hos den leverantör som skulle tilldelas 
upphandlingen. 

Erfarenheter om liknande databasarbete fanns att inhämta från andra upphandlande 
enheter i elbranschen. Leverantör B bedrev redan ett liknande databasarbete tillsammans 
med en annan aktör i energibranschen i Sverige. Den erfarenheten antogs vara till fördel 
för den leverantören. Aktören i fråga hade sagt sig vara villig att samarbeta med 
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elnätbolaget, och på så vis skulle viss återanvändning av databasrelaterade delar kunna 
uppnås. Leverantör A var väl bekant med flera av kundens gamla system vilket 
bedömdes vara till den leverantörens fördel.. 

Båda anbuden ansågs erbjuda god behovsuppfyllelse, och båda leverantörerna erhöll här 
omdömet bra. En närmare granskning av detaljerna i utvärderingsdokumenten kring just 
detta kriterium visar dock att leverantör A totalt sett bedömdes erbjuda en bättre 
behovsuppfyllelse än leverantör B. 

• Systemets grad av standardprodukter 

Kundens bedömning: Detta kriterium speglar kundens strävan efter anbud som till stor 
del baseras på standardprodukter hellre än anbud som förutsätter produktutveckling. Den 
utvalde leverantören erhöll här endast omdömet någotsånär bra, medan den andre 
leverantören bedömdes som bra. Detta var en av de två punkter där leverantör B fick det 
bästa omdömet. 

• Systemets utvecklingspotential och livslängd 

Kundens bedömning: Kunden eftersträvade att upphandla ett system med moderna 
tekniska lösningar och som därigenom kan förväntas ha lång livslängd. Ett system som 
är baserat på produkter som befinner sig i början av sin livscykel föredrogs framför 
gamla systemlösningar. Det måste dock också göras en avvägning mellan nya och 
kanske oprövade system, och äldre mer beprövade lösningar. Kunden formulerade en 
målsättning att systemet genom uppgradering och utveckling ska vara ”som nytt” även 
efter tio år. Båda anbuden erhöll härvid omdömet bra. 

• Kostnad för inköp, installation och förvaltning av systemet 

Kundens bedömning: I en upphandling är naturligtvis de kostnader som det medför att 
införskaffa och använda systemet av stor vikt. Leverantör A erhöll här omdömet 
någotsånär bra, medan leverantör B bedömdes som bra. Detta var alltså den andra punkt 
där leverantör B bedömdes som bättre än leverantör A. 

• Systemets användarvänlighet 

Kundens bedömning: Båda anbuden bedömdes som bra i detta hänseende. 

• Övriga omständigheter av värde för beställarens användning av systemet 

Kundens bedömning: Det var flera omständigheter som påverkade kundens bedömning 
här. Enligt kunden var det viktigt att den leverantör som valdes var beredd att kämpa 
hårt för ett bra resultat såväl under projektgenomförandet som under systemets hela 
livslängd. Under upphandlingsfasen försökte kunden bedöma leverantörerna i detta 
avseende. Leverantör A hade då varit mycket aktiv medan leverantör B hade varit mera 
passiv och t ex varit sen med att besvara kundens kompletterande frågor. En annan 
viktig omständighet sades ha varit leverantörernas inställning till att leverera en koppling 
till GIS/NIS-system, där leverantör A ”hade mycket intressanta förslag” medan 
leverantör B ”inte kunde erbjuda någonting”. Leverantör A erhöll här omdömet bra 
medan leverantör B endast uppnådde omdömet mindre bra. 
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6.10.3 Sammanställning av valet av leverantör och anbud 

De två anbud som återstod till sist bedömdes båda två som bra avseende kriterierna:  

• Hela åtagandet 

• Behovsuppfyllelse 

• Systemets utvecklingspotential och livslängd, och 

• Användarvänlighet 

Leverantör A bedömdes därutöver som bra när det gällde kriterierna: 

• Etablering och marknadskontakter, och 

• Övriga omständigheter av värde 

Den andre leverantören bedömdes i dessa fall som någotsånär bra respektive mindre 
bra.  

Leverantör B bedömdes därutöver som bra när det gällde kriterierna: 

• Systemets grad av standardprodukter, och 

• Kostnad för inköp, installation och förvaltning av systemet 

Den utvalde leverantören ansågs i dessa avseenden som någotsånär bra. 

Anbudsvalet illustreras i figur 3 på motstående sida. De kriterier gentemot vilka 
leverantörerna erhöll omdömet bra, är listade först. Parentesen visar att leverantör B 
bedömdes som något sämre än leverantör A i fråga om behovsuppfyllelse trots att båda 
leverantörerna bedömdes som bra i detta hänseende. 
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Utvärderingskriterier 
Uppfyllelse 
Leverantör A 

Uppfyllelse 
Leverantör B 

Anbudsgivarens förmåga att svara upp mot hela åtagandet  
Bra Bra 

Systemets grad av behovsuppfyllelse 
Bra (Bra) 

Systemets utvecklingspotential och livslängd 
Bra Bra 

Systemets användarvänlighet 
Bra Bra 

Anbudsgivarens etablering med leveranser och 
marknadskontakter i Sverige och Nordeuropa samt i 
Eldistributionsbranschen  

Bra Någotsånär bra 

Övriga omständigheter av värde för beställarens 
användning av systemet  

Bra Mindre bra 

Systemets grad av standardprodukter 
Någotsånär bra Bra 

Kostnad för inköp, installation och förvaltning av systemet 
Någotsånär bra Bra 

 

Figur 3. Sammanställning av anbudsvalet i Fallstudie 1 

6.11 Kommentar om Fallstudie 1 

6.11.1 Anbudsvalet 

Den upphandlande enheten angav i förfrågningsunderlaget 8 icke rangordnade 
utvärderingskriterier. Enligt 1:22 LOU ska kriterierna om möjligt anges efter 
angelägenhetsgrad. Några skäl till varför beställaren underlät att rangordna kriterierna 
har inte framgått av fallstudien. Det förekommer att de upphandlande enheterna 
underlåter att ange utvärderingskriteriernas rangordning. Ett skäl för detta kan vara att 
enheterna anser att en rangordning minskar deras utrymme att välja det anbud som 
bedöms vara bäst. De upphandlande enheterna befinns inte sällan sakna giltiga skäl att 
inte rangordna utvärderingskriterierna. Varför de upphandlande enheterna agerar på 
detta sätt, och om agerandet innebär några egentliga fördelar är osäkert. 

Trots att kunden inte angivit utvärderingskriteriernas inbördes rangordning kan man anta 
att ”systemets grad av behovsuppfyllelse” varit av stor vikt. Behovs- och 
funktionsuppfyllelse är ju generellt en viktig egenskap hos ett anbud. Antagandet att 
detta kriterium var viktigt förstärks av att det i uppdragsbeskrivningen delats upp i inte 
mindre än 37 punkter, vilka beaktades vid anbudsutvärderingen. Båda anbuden 
uppnådde här det högsta omdömet, men leverantör A bedömdes ändå som bättre än B. 

Ett annat kriterium som kan antas ha varit viktigt är ”kostnad för inköp, installation och 
förvaltning av systemet”. Den utvalde leverantören erhöll här omdömet någotsånär bra, 
medan den andre leverantören bedömdes som bra. Leverantör B bedömdes alltså som 
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bättre än den utvalde leverantör A i förhållande till de till synes mycket viktiga 
kriterierna ”kostnad” och ”systemets grad av standardprodukter” som framgått ovan. 

Systemets användarvänlighet var ett av de kriterier som ställts upp. Vad som generellt 
menas med användarvänlighet torde för de flesta vara ganska klart. Ett system som 
exempelvis har ett gränssnitt som det är lätt för en användare att förstå och hantera, torde 
kunna kallas användarvänligt. Att användarvänlighet är en viktig egenskap hos ett 
system, och att beställare bör ges rätten att värdera denna egenskap vid 
anbudsutvärderingen torde vara riktigt.  

Det torde dock för en kund vara vanskligt att vid en anbudsutvärdering bedöma ett 
systems användarvänlighet på objektiva och öppet angivna grunder. Det skulle kunna 
hävdas att kriteriet som det formulerats i denna upphandling, inte ger leverantörerna 
tillräcklig ledning i fråga om hur användarvänligheten kommer att bedömas. Några 
detaljer om hur beställaren faktiskt gjorde denna bedömning angavs inte i 
förfrågningsunderlaget eller i någon annons. 

Ett annat kriterium vars tydlighet kan ifrågasättas är ”övriga omständigheter av värde för 
beställarens användning av systemet”. Denna utvärderingsgrund är mycket allmänt 
formulerad och ger ringa ledning ifråga om hur leverantörerna kommer att bedömas i 
detta avseende. Utvärderingskriterier som används vid en offentlig upphandling är 
bindande för den upphandlande enheten, så till vida att inga andra omständigheter än de 
kriterier som angivits i annons eller förfrågningsunderlag får beaktas. 

För att ett utvärderingskriterium ska kunna fungera som ett sådant, krävs att kriteriet är 
tillräckligt precist formulerat. Kriterierna ska tydligt ange vilka bestämda egenskaper 
hos leverantör eller system som kommer att ha betydelse vid anbudsurvalet. Den ovan 
angivna utvärderingsgrunden, med sin allmänna lydelse öppnar möjligheten för kunden 
att ta hänsyn till omständigheter vilka inte tydligt går att uttyda av annons eller 
förfrågningsunderlag. 

Lagstiftarens strävan är alltså att de upphandlande enheterna ska använda sig av 
tillräckligt precist formulerade utvärderingskriterier. Samtidigt är det nog orealistiskt att 
tro att de upphandlande enheterna endast skulle tillämpa de utvärderingskriterier som 
angivits i förfrågningsunderlaget, och avstå från att göra en samlad helhetsbedömning av 
anbudet och leverantören. 

I den studerade upphandlingen var det exempelvis viktigt för kunden att leverantören var 
villig att arbeta med standardavtalet IT-projekt. Leverantörernas inställning i denna fråga 
var alltså viktigt, men en sådan faktor angavs av naturliga skäl inte som ett uttryckligt 
utvärderingskriterium. 

Under interna projektmöten hos kunden diskuterades om språk- och kulturskillnader 
skulle orsaka problem om en utländsk leverantör valdes. Sådana farhågor kan vara 
naturliga i vissa fall. Det torde många gånger vara bekvämare att anlita en leverantör 
från det egna landet som kunden samarbetat med tidigare, än att äventyra upparbetade 
kontakter genom att välja en utländsk leverantör. Sådana resonemang från en 
upphandlande enhet är förstås oförenliga med flera grundläggande principer inom 
offentlig upphandling och inom EG-rätten. 
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Före slutförhandlingarna genomförde beställaren studiebesök hos, och hade kontakter 
med, de potentiella leverantörerna. Under dessa aktiviteter har leverantörerna möjlighet 
att påverka beställaren att börja inrikta sig på att välja just den berörda leverantörens 
lösningar och produkter. Enligt leverantör A är förmåga att påverka beställaren under 
studiebesök och vid andra kontakter och möten en viktig färdighet för leverantörer som 
vill tilldelas ett kontrakt. 

Som vi sett bedömdes leverantör B som bättre både i fråga graden av standard i systemet 
och kostnad. Dessa två utvärderingskriterier har en direkt koppling till kundens 
grundtankar om hög användning av standardprodukter och upphandling till fast pris. 
Trots att den leverantören alltså erbjöd en prisvärd systemlösning som i hög grad 
baserades på standardprodukter valdes alltså den andra leverantören som bedömdes som 
något svagare inom dessa två områden. 

Anledningen till att beställaren istället föredrog leverantör A torde rimligen ha varit 
dennes goda uppfyllelse av övriga utvärderingskriterier, andra än pris och grad av 
standard. Att den utvalde leverantören inte på någon punkt erhöll omdömet mindre bra 
kan också vara en faktor som kan ha haft stor betydelse i anbudsvalet.  

På punkten övriga omständigheter/värde bedömdes leverantör A som bra medan 
leverantör B härvid endast erhöll omdömet mindre bra. Den utvalde leverantören fick 
här alltså det högsta omdömet medan den andre fick det lägsta. En så stor skillnad 
mellan leverantörerna bedömdes inte föreligga i förhållande till något av de andra 
utvärderingskriterierna. Det förefaller som att den helhetsbedömning av anbudslämnarna 
som gjordes under denna punkt kan ha haft avgörande betydelse vid anbudsvalet, vilket 
är anmärkningsvärt mot bakgrund av de tidigare gjorda kommentarerna om kriteriets 
oklarhet. 

6.12 Sammanfattning av Fallstudie 1 

Fallstudie 1 gav inte så mycket material om den för denna avhandling centrala frågan 
hur parterna hanterade behovet av flexibilitet under upphandlingens förlopp. Detta 
förfaller ha två huvudsakliga förklaringar. Den ena är kundens konsekventa strategi att 
uttrycka sina systembehov i funktionella termer, kombinerat med att ett övergripande 
ansvar för funktion och ändamålsenlighet lades på leverantören. Dessa faktorer skapade 
utrymme för att anpassa systemet efter vad som var praktiskt mest lämpligt, och gav en 
tydlig rollfördelning mellan parterna. 

Det andra skälet kan ha varit att behovet av flexibilitet helt enkelt inte visade sig så stort 
i denna upphandling. Lösningarna på de behov som efterfrågades visade sig 
genomförbara i förhållande till en kostnad/värde-avvägning, och några väsentliga 
ändringar har inte behövt genomföras. 

Fallstudien gav god tillgång till material om anbudsutvärderingen. Den är en viktig del 
av en upphandling, och innebär många vägval av betydelse för utformningen av det 
system som till slut tas i drift. Studien av anbudsutvärderingen visar att kunden förefaller 
ha genomfört utvärderingen huvudsakligen på ett seriöst och noggrant sätt. Materialet 
visar emellertid också vikten av lagens krav på att utvärderingskriterierna ska vara 
tillräckligt preciserade och rangordnade. 
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Om utvärderingskriterierna inte är tillräckligt preciserade och inte rangordnas, skapas ett 
alltför stort utrymme för den upphandlande enheten vid prövningen av anbuden. En 
upphandlande enhet torde med allmänt formulerade och icke rangordnade 
utvärderingskriterier kunna avgöra valet av leverantör på alltför fria grunder. 
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7. FALLSTUDIE 2 

Detta avsnitt behandlar den andra fallstudien som genomförts som en del av detta 
avhandlingsarbete. 

7.1 Om kunden och projektet 

Beställaren i denna upphandling avsåg att anskaffa ett nytt stödsystem för 
kraftsystemstyrning. Flera befintliga system skulle ersättas med ett nytt som gav 
erforderligt driftstöd för kraftsystemstyrning av kundens anläggningar och för 
fullgörande av kundens systemansvar.  

Det nya systemet skulle vara flexibelt och utbyggbart så att en livslängd på minst 10 år 
kunde uppnås. Införandet av det nya stödsystemet skulle samtidigt ge möjligheter att 
definiera och lägga grunden till informationsteknisk plattform gemensam för hela 
kundens verksamhet.  

I kraftsystemet pågår ständigt ombyggnader och förändringar då ny teknik och ny 
funktionalitet införs. En strävan var därför att det nya systemet skulle skapa möjligheter 
att i framtiden införa ny funktionalitet i kraftsystemanläggningarna. Det nya systemet 
skulle kunna samverka med andra stödsystem hos kunden och en träningssimulator för 
simulering, träning och kraftsystemstudier skulle ingå. Systemet skulle kunna införas 
successivt med planerad parallelldrift under införandet. 

Upphandlingen bestod av två viktiga delar; en SCADA- och Energy Management 
System (EMS)-del och en Business Management System (BMS)-del. Inledningsvis var 
strategin att i första hand upphandla leverantörernas redan utvecklade funktioner. Detta 
skulle åstadkommas med en funktionell specifikation med övergripande krav i 
offertförfrågan. Detaljerade krav skulle sedan införas i kontraktet. De anbud som kom in 
visade att ingen leverantör hade utvecklade BMS funktioner som motsvarade kundens 
behov. 

Kunden och leverantören valde att teckna kontrakt utan att detaljera kraven kring BMS-
funktionerna för att på så sätt vinna tid i leveransen av SCADA- och EMS-funktionerna. 
I projektets slutskede kan man konstatera att kunden inte anser sig ha erhållit BMS-
funktioner som motsvarar kundens förväntningar eller kundens tolkning av avtalet. Detta 
förefaller ha berott på att kunden och leverantören aldrig lyckades komma till en 
gemensam uppfattning om hur detaljerna kring de övergripande funktionella kraven 
skulle tolkas. 
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Strävan att i första hand använda standardfunktioner ledde till att om funktioner som 
fanns i det gamla systemet saknas i det nya systemet, skulle ändrade arbetssätt 
undersökas som alternativ till nyutveckling. Av kundens budget för upphandlingen 
utgjordes kontraktspriset av ca en tredjedel. 

7.2 Beställaren en upphandlande enhet i detta fall 

Beställaren i denna upphandling faller in under LOU:s definition av ”myndighet”, och 
ses således som en upphandlande enhet i alla sina upphandlingar. Eftersom den 
studerade upphandlingen genomfördes för verksamhet inom elbranschen vilken faller 
under försörjningssektorn, är 4 kap LOU tillämpligt. Upphandlingen genomfördes som 
en förhandlad upphandling med ett icke-obligatoriskt anbudsförfarande. 

7.3 Utvärderingskriterier och val av anbud 

När upphandlingen annonserats, anbuden lämnats in och oklarheter i anbuden retts ut 
vidtog den egentliga anbudsutvärderingsfasen med förhandlingar och avtalstecknande. I 
avsnitten nedan behandlas det utvärderingsarbete som kunden genomförde. 

Sammanlagt sex leverantörer bjöds in att lämna anbud. Av dessa sex leverantörer avbröt 
en leverantör satsningen på branschen i fråga och en annan leverantör uppgav sig sakna 
resurser att fullfölja ett eventuellt åtagande. En tredje leverantör avbröt sin medverkan 
eller lämnade ett icke komplett anbud och en fjärde leverantör valde att lämna den 
europeiska marknaden. Av dessa sex leverantörer återstod alltså i slutänden endast två 
som faktiskt lämnade kompletta anbud. 

7.3.1 Utvärderingskriterier 

Enligt LOU 1:22 ska som bekant, den upphandlande enheten ange och rangordna de 
omständigheter som enheten kommer att tillmäta betydelse vid valet av det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet. 

I förfrågningsunderlaget angavs att ”det anbud som efter anbudsutvärdering och 
förhandling utgör det funktionellt och ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att väljas”. 
Som grund för hur anbudsutvärderingen skulle gå till angavs att ”[a]nbudet utvärderas 
med avseende på om ställda krav i anbudsförfrågan är uppfyllda”. Därtill skulle samtliga 
anbud ”utvärderas avseende vilka lösningar anbudsgivaren erbjuder”. Efter 
utvärderingen skulle anbuden rangordnas ”efter bästa lösningar/förslag” och den 
”tekniska respektive prismässiga rangordningen” skulle avgöra med vilka anbudsgivare 
förhandling skulle ske. 

7.3.2 Första anbudslämningen 

De två anbud som kom in från leverantör A och leverantör B var tämligen olika. 
Anbudet från A innehöll ett lösningsförslag som till vissa delar var opreciserat och ett 
lågt pris. Anbudet från B angav tydligare hur systemlösningen skulle se ut, men till ett 
pris som var betydligt högre än det andra anbudets. Leverantör A:s anbud innehöll i 
detta skede inte heller några uppgifter om leverantörens inställning till 
förfrågningsunderlagets avtalsförslag. 
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Beställaren bedömde att båda anbuden som kom in saknade en tillfredsställande BMS-
lösning. Vidare framstod lösningarna för reläskydd respektive störningsanalys 
bristfälliga. Därtill var prisskillnaden mellan anbuden mycket stor. Anbudet från 
leverantör B var tre till fyra gånger så dyrt som det andra anbudet. Efter att ha försökt 
utreda anledningarna till den stora prisskillnaden var det kundens bedömning att ett 
rimligt anbudspris låg någonstans emellan de två anbudspriserna, och att det var  
leverantör B som låg längst ifrån ett rimligt pris. 

7.3.3 Andra anbudsinlämningen och valet av anbud 

Första anbudsutvärderingen hade visat att tillfredsställande lösningar på viktiga delar av 
den ursprungligen efterfrågade funktionaliteten saknades i båda anbuden. Några av dessa 
funktioner uteslöts därför ur upphandlingen och båda leverantörerna uppmanades att, 
baserat på en ny förfrågan, lämna in nya anbud utan de uteslutna funktionerna samt att i 
övrigt förtydliga sina lösningsförlag. De delar som bröts ut var huvudsakligen 
störningsanalys och reläskyddshantering. Dessa funktioner anskaffades sedan vid sidan 
av den studerade upphandlingen. Leverantör A ombads särskilt att i det nya anbudet 
förtydliga sina lösningsförslag.  

När de nya anbuden kommit in utfärdade kunden några förtydliganden med anledning av 
frågor som inkommit från leverantörerna. Leverantörerna genomförde då vissa ändringar 
av sina anbud vilket ledde till att de blev mer jämförbara. Leverantör B hade gjort några 
ändringar i sina lösningsförslag, och kunde därmed sänka anbudspriset och leverantör A 
hade arbetat vidare med att precisera sin lösning. Efter dessa åtgärder var anbudens 
lösningar lättare att jämföra men prisskillnaden mellan anbuden var fortfarande stor. 
Anbudet från leverantör B var i detta skede ungefär dubbelt så dyrt som det andra, utan 
att några egentliga tekniska skillnader kunde konstateras, enligt kundens bedömning. 

Beställaren fortsatte med parallella kontraktsförhandlingar med båda leverantörerna. 
Under förhandlingarna arbetades respektive leverantörs lösning in i 
förfrågningsunderlaget tillsammans med kommentarer. 

Efter denna anbudsomgång och förhandlingar var det kundens bedömning att leverantör 
A var den som framstod som intressantast. Vid denna tid överlämnade emellertid 
leverantör B ytterligare ett nytt anbud, som innehöll ett förslag om att kunden och B 
skulle bilda ett gemensamt bolag, och där underhållskostnaden för systemet för de första 
10 åren satts till 0 kronor. 

Till sist kvarstod alltjämt en påtaglig prisskillnad mellan anbuden på ca 50 % av 
anbudspriset och leverantör A valdes slutgiltigt som avtalspart. Leverantör A som hela 
tiden varit billigast, hade till slut uppnått en tillräcklig grad av precisering av sin 
anbudslösning för att övertyga kunden om att anbudet var realistiskt och genomförbart. 
Det avtal som parterna ingått i den studerade upphandlingen är baserat på 
standardavtalet Avtal 90. Ett fast pris i svenska kronor bestämdes i avtalet. 

Generellt säger sig avtalsparterna upplevt att intresset för innehållet i avtalet varit svalt. 
Ändringshanteringen har efter avtalstecknandet varit mycket enkel. Ändringar har ofta 
sammanfattats i en kort mening och prisbestämts. Dock har det uppstått vissa 
diskussioner huruvida ett antal ändringar i de levererade delarna av BMS-funktionen är 
att se som tillägg i denna funktion eller om de föranletts av fel i den ursprungliga 
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leveransen. Skillnaden är viktig eftersom ett fel är något som leverantören får bekosta, 
medan ett tillägg istället medför en extra kostnad för kunden. Som lösningar på detta har 
parterna diskuterat alternativen förseningsböter, prisreduktion eller utökad funktionalitet 
till samma pris. Kunden säger sig vara mest intresserad av det sista alternativet. 

Den avtalade kontraktssumman har enligt kunden inte ändrats nämnvärt under 
avtalstiden. I samband med avtalstecknandet gjorde kundens styrgrupp en 
riskbedömning att 7,5 miljoner SEK eventuellt skulle behöva läggas till 
kontraktssumman. Dessa farhågor om prishöjning till följd av att anbudspriset befarades 
vara för lågt har alltså inte slagit in. Detta är viktigt eftersom prishöjningar som är alltför 
omfattande i förhållande till det pris som låg till grund för anbudsvalet kan innebära en 
överträdelse av LOU. För att minska risken för senare prishöjningar ges upphandlande 
enheter i 1:23 en rätt att förkasta ett ”anbud som den anser vara orimligt lågt”. 

7.4 Kommentar om Fallstudie 2 

7.5 Anbudsvalet 

De utvärderingskriterier som kunden angav sa att kravuppfyllelse och de lösningar 
anbudsgivaren erbjuder kommer att avgöra anbudsvalet. Dessa grunder för 
anbudsutvärderingen är mycket allmänt formulerade. Att ange att kravuppfyllelse 
kommer att utvärderas torde i de flesta fall anses som självklart. Detsamma gäller 
flertalet av kundens övriga formuleringar om anbudsutvärderingen. 

Betraktar man uppräkningen av de omständigheter som får tillmätas betydelse i 1 kap 
22 § LOU ser man att dessa är tämligen preciserade. Lagens krav att omständigheterna 
ska rangordnas innebär att utvärderingskriterierna måste ha en sådan detaljeringsgrad att 
det är möjligt att rangordna dem. I den studerade upphandlingen framstår 
utvärderingskriterierna otydligt formulerade och någon rangordning kan inte utläsas. 

Kunden förefaller ha ställts inför ett ambitiöst men dyrt anbudsalternativ, och ett mindre 
genomarbetat men billigare anbud. Kunden spekulerade att en anledning till att anbudet 
från leverantör A inte var tillräckligt komplett kan ha varit en osäkerhet om 
möjligheterna att få uppdraget i kombination med dålig förståelse för behoven. 
Leverantör A var inte svenskspråkig, och kunden framförde även möjligheten att 
kravspecifikationen förlorat en del i tydlighet vid översättningen till engelska. Oavsett 
orsakerna bedömdes det att en rejäl genomgång av kraven behövde göras med leverantör 
A för att konkurrensen skulle kunna bibehållas. 

En intervjuperson från leverantör A bekräftar att de inledningsvis upplevde viss 
osäkerhet om det var möjligt för dem att få ett kontrakt som detta. Dessa farhågor 
undanröjdes dock när kunden tydligt visade sig mån om att uppnå och upprätthålla god 
konkurrens mellan de två anbuden. Leverantör A har antytt att det framstod som svårt 
för kunden att till fullo begripliggöra för leverantörerna vad kunden önskade. 

Enligt kunden insåg leverantör B med tiden att dennes anbud hade ett för högt pris, och 
accepterade att den andre leverantören valdes. Leverantör B förefaller mena att B:s 
anbud utformats efter den ambitionsnivå som kunden hade inledningsvis, och att 
anbudet blev lidande när kunden successivt ändrade förutsättningarna för 
upphandlingen. 
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En representant för kunden bedömde att om istället leverantör B valts, hade antagligen 
en jämförbar SCADA/EMS-lösning åstadkommits. Priset för denna hade dock blivit 
högre. Kunden bedömer att leverantör B i BMS-delen troligen hade åstadkommit ”ett 
bättre system i förhållande till krav och visioner” än leverantör A, men att kunden fått 
betala ”oerhört mycket mer”. 

Både leverantör B och kunden har under intervjuer antytt att A:s låga pris kan ha berott 
på en stark önskan hos den leverantören att etablera sig på den svenska elmarknaden 
även om vinsten i just detta projekt kunde förväntas bli liten. Att det andra anbudet var 
så mycket dyrare kan enligt kunden eventuellt bero på att leverantör B satte ett 
marknadsbaserat pris och inte ett pris baserat på faktiska kostnader med tillägg för vinst. 
Att leverantör A under upphandlingen gick samman med en annan koncern och därmed 
erhöll ökad styrka, blev till en fördel för A i anbudskonkurrensen. 

Sammanslagningen visade sig dock senare även medföra nackdelar i form av stora 
omorganisationer. Hos leverantören har det varit stor omsättning på personal både inom 
projektet, t ex projektledare, och på linjepositioner. Detta har enligt kunden skadat 
kontinuiteten och kunden har fått lägga ner mycket arbete på att informera och bearbeta 
ny personal. 

7.6 Ändringar i förutsättningarna för upphandlingen 

Under den studerade upphandlingen gjordes flera viktiga ändringar i förutsättningarna 
för upphandlingen som dessa beskrevs i förfrågningsunderlaget. Reläskydds- och 
störningsanalysdelarna bröts ut tidigt efter att upphandlingen offentliggjorts, och dessa 
delar fullbordades utanför den studerade upphandlingen. 

Vidare har vissa centrala och viktiga funktioner i systemet inte levererats enligt avtalad 
plan. Mer än ett år efter avtalstecknandet sade sig kundens styrgrupp vara djupt oroad 
över bristen på resultat från leverantören. Ännu fyra år efter det att avtalet undertecknats, 
och mer än ett år efter det leveransdatum som angavs i annonsen om upphandlingen, 
säger sig kunden ”inte alls ha fått det vi hoppades på”. Dessa förseningar väcker indirekt 
frågan hur lång tid som kan löpa innan en viss funktion kan anses ha utgått ur 
leveransomfattningen. Kunden säger sig ha fått större uppmärksamhet i början, strax 
efter att avtalet undertecknades, och att leverantörens entusiasm förefaller ha minskat 
när problem uppstått med vissa funktioner. 

De standardbetonade SCADA- och EMS-delarna har gått bra även om viss 
kommunikation med andra system varit svår att få att fungera. Dessa problem har dock 
parterna löst delvis med hjälp av en bonusbetalning till leverantören som incitament. 

Leverantör B ansåg att kunden inledningsvis förespeglat leverantörerna möjligheten att i 
samarbete ta fram en IT-plattform för kundens hela verksamhet, vilket skulle vara ett 
tämligen omfattande arbete. Förslaget från leverantör B om gemensam bolagsbildning 
tillkom delvis som ett svar på kundens uttalade ambition om en IT-plattform. Leverantör 
B ansåg att denna ambition kom bort under upphandlingens lopp, vilket fick till följd att 
anbudet från leverantör B blev ambitiösare och dyrare än det annars hade behövt vara. 
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Mot detta skulle man kunna invända att förslaget om bolagsbildning inte ingick i 
anbudet från leverantör B från början när kundens ambitionsnivå enligt B fortfarande var 
hög, utan tillkom först mot slutet av förhandlingarna.  

Leverantör B ansåg att ändringarna sammantaget blev så omfattande att om leverantören 
vetat det från början hade anbudet utformats på ett annat sätt. Leverantören har också 
antytt att den numera utformar sina anbud med erfarenheter från denna upphandling i 
åtanke. 

Som nämnts har leverantör A anfört att det tidvis förelegat vissa oklarheter om vilka 
kundens krav på systemet var. Enligt kunden uppdagades vissa otydligheter i 
kravspecifikationen under avtalsförhandlingarna. Som exempel på detta nämnde kunden 
en ”extremt stor funktion” som beskrivs i endast fem korta punkter i 
förfrågningsunderlaget. Dessa otydligheter innebar att förhandlingarna bitvis blev mer 
arbetskrävande än som bedömts från början. 

Att oklarheter förekommit framgår också av detta citat från ett av kundens interna 
mötesprotokoll: ”I avtalet med leverantören finns några krav som vi ännu ej vet hur dom 
skall realiseras, d v s vi kan inte detaljera kraven tillräckligt väl och inom rimlig tid 
gentemot leverantören.[…]I stället för att göra en hypotetisk lösning nu är det bättre att 
skjuta på realiseringen tills dess att vi vet mer.” Citatet speglar väl en problematik som 
upphandlingar av komplexa IT-system inte sällan innebär. 

Att tillämpa en avvaktande strategi och invänta ytterligare insikt innan kraven 
formuleras innebär dock inte enbart fördelar: ”I andra krav där detaljeringsnivå saknas 
tycker leverantören [A] att vissa av våra detaljerade krav inte kan anses ingå i 
kontraktet.” Citatet visar på de problem som oklarheter i avtalade specifikationer kan 
skapa. Oklarheter leder inte sällan till glidningar i leveransomfattningen, vilket i sin tur 
kan innebära en överträdelse av LOU. 

Ställd inför dessa problem i kravhanteringen la beställaren, tre år efter avtalstecknandet, 
fram följande förslag till strategi: ”Det är viktigt att vi får leverantören att leverera ett 
grundsystem med grundfunktionalitet som kan utvecklas. För funktioner som vi idag 
inte kan kravställa och som inte berör grundfunktionalitet är strategin att avvakta och 
realisera dessa vid ett senare tillfälle”. 

Att realisera alla delar av systemet visade sig svårt, och målsättningen började alltså 
riktas in mot en ”grundfunktionalitet” i första hand. Parallellen till LOU:s minimikrav i 
1 kap 23b § är tydlig. En upphandlande enhet kan utnyttja möjligheten att formulera en 
grundfunktionalitet i form av minimikrav, och låta resterande delar av systemet ligga 
utanför minimikraven. I den studerade upphandlingen fanns det såväl skall/minimikrav 
som bör krav, men det fanns skall-krav bland det som senare lades utanför 
grundfunktionaliteten. Ett sådant förfarande torde inte vara förenligt med 1:23 LOU. 

Kunden sade sig under upphandlingens förlopp ha fått antydningar från båda 
leverantörerna om att kunden inte skulle ha tillämpat LOU på ett riktigt sätt. Denna 
anklagande attityd säger sig kunden vara frågande inför. 

Under urvalsprocessen var kundens huvudsakliga koncentration växelvis riktad mer på 
antingen den ena leverantören eller på den andra i syfte att klargöra och precisera 
leverantörens anbud. Inskränkningar i leveransomfattningen, parallella 
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avtalsförhandlingar och den ytterligare anbudsomgången, förefaller ha skapat en 
osäkerhet hos leverantörerna om hur kunden egentligen värderade respektive leverantör 
och dennes anbud. Kritiken från leverantörerna kan enligt kunden ha varit ett utslag av 
den oro som leverantörerna kände i konkurrensen från varandra. 

Trots uteblivna höjningar av kontraktspriset, har den allmänna förseningen av projektet 
medfört att de interna projektkostnaderna för kunden ökat. Detta visar tydligt att det inte 
bara är anbudspriset och eventuella justeringar av detta som påverkar parternas 
projektkostnader och ekonomiska marginaler i projekten. LOU:s regler om ändringar i 
leveransomfattningen, tar i fråga om kostnader primärt sikte på ändringar av 
kontraktspriset under kontraktstiden. Ökade interna projektkostnader hos den 
upphandlande enheten torde endast i undantagsfall kunna innebära en sådan ändring i 
förutsättningarna att LOU överträds. Det torde dock finnas någon yttersta gräns för hur 
mycket en upphandling får försenas innan upphandlingsförutsättningarna kan sägas ha 
väsenligt ändrats mer än LOU tillåter. 

Möjligheten i 1 kap 23 § att förkasta orimligt låga anbud torde kunna utnyttjas inte bara 
när kunden befarar framtida höjningar av kontraktspriset, utan även i det fall där ett lågt 
anbud bedöms kunna medföra kostsamma förseningar. 

En representant för kunden kommenterade att det är viktigt att förfrågningsunderlaget 
inte beskriver bara de tekniska kraven tillräckligt tydligt, utan att övriga förutsättningar 
för upphandlingen, t ex ett avtalsförslag, framgår. De kommersiella och juridiska 
villkoren i ett avtalsförslag innehåller många viktiga uppgifter som leverantören bör 
känna till för att kunna utarbeta ett så välavvägt anbud som möjligt. 

Kundens representant menar att ett förfrågningsunderlag som inte också innehåller ett 
avtalsförslag knappast kan anses uppfylla lagens krav på offentliggörande av 
förutsättningarna för upphandlingen. Konsekvensen av detta blir att leverantörer som i 
sitt anbud rutinmässigt inkluderar sina egna avtalsvillkor utan att beakta eller 
kommentera kundens avtalsförslag, riskerar att elimineras från upphandlingen på samma 
sätt som en leverantör som lämnar helt egna systemlösningar utan att kommentera och 
motivera sina avvikelser från kravspecifikationen. 

7.7 Några kommentarer om LOU från kunden 

En representant för kunden gjorde under intervjuerna några kommentarer om LOU. 
Dessa kommentarer sammanfattas i detta avsnitt. Representanten ansåg att LOU kan 
utgöra ett stöd för den upphandlande enheten under upphandlingen. Lagen ger genom 
möjligheten att välja ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” baserat på ”samtliga 
omständigheter”, tillräckligt handlingsutrymme för kunden att välja det mest lämpade 
anbudet. 

Utan LOU hade det t ex varit möjligt för en kund att ta nationella hänsyn och välja en 
leverantör som talar samma språk som kunden, skapar arbetstillfällen i landet, betalar 
arbetsgivaravgifter och bolagsskatt i landet, finns på samma ort eller är bekant med 
kunden. 

Om kunden inte varit bunden av LOU hade kunden ändå varit tvungen att utarbeta ett 
eget upphandlingsreglemente. I och med LOU:s existens behövs inte detta i samma 
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utsträckning. Objektivitet och allmän framförhållning krävs i de flesta upphandlingar 
oavsett om de lyder under LOU eller inte. 

Visst finns det vissa delar av regelverket som är besvärande, men de får man leva med. 
Exempelvis kan upphandlingar av konsulter och konsulttjänster vara svåra att specificera 
och utvärdera, och motivera på ett klanderfritt och objektivt sätt. 

Det torde i många fall vara svårt för en leverantör som känner sig förfördelad i en 
anbudsutvärdering att övertyga en domstol om att de skäl som en kund använt i en viss 
upphandling är så till den grad felaktiga att kunden kan anses ha begått en 
lagöverträdelse. 

7.8 Sammanfattning fallstudie 2 

7.8.1 Oklara ej rangordnade utvärderingskriterier 

Anbudsutvärderingen i Fallstudie 2 genomfördes, precis som var fallet i Fallstudie 1, 
med något oklara och ej rangordnade urvalskriterier. Att kunden i 
förfrågningsunderlaget så kortfattat och bristfälligt angivit på vilka grunder anbuden 
kommer att prövas framstår som anmärkningsvärt, i synnerhet med tanke på att den 
upphandlande enheten kan antas vara erfaren i att genomföra offentliga upphandlingar. 
Huruvida ett urvalskriterium är tillräckligt tydligt torde vara att avgöra utifrån ett 
kvalitativt resonemang. Att kriterierna ska rangordnas framgår tydligt av lagtexten, och 
att de upphandlande enheterna i båda fallstudierna underlåtit att ange kriteriernas 
rangordning förefaller svårt att motivera. 

I Fallstudie 2 kom endast två anbud in, vilka dessutom var mycket olika i sin 
utformning. Kunden var dock mån om att upprätthålla konkurrensen mellan de två 
anbuden, och avsatte tid för att klargöra och jämställa anbuden med respektive 
leverantör. Vissa ofullständigheter i anbuden förefaller kunna förklaras med att kundens 
krav inte alla varit alldeles tydligt angivna. Sammanfattningsvis förefaller det ha 
förelegat en del oklarheter om vilka krav som ställdes, anbudens innehåll och enligt 
vilka kriterier anbuden skulle prövas. 

7.8.2 Ändringar i leveransomfattningen 

I upphandlingen i Fallstudie 2 gjordes en del viktiga och intressanta ändringar i 
leveransomfattningen. Störningsanalys och reläskyddshantering bröts ur 
leveransomfattningen inför den andra anbudsomgången. Ambitionen om en 
informationsteknisk plattform som skulle vara gemensam för hela kundens verksamhet 
minskades, och vissa centrala delar av systemet har inte levererats eller levererats först 
efter omfattande förseningar. Därtill har dessa förseningar medfört ökade kostnader för 
den upphandlande enheten.  

Sammanfattningsvis förefaller det som om de ändringar som gjorts har varit omfattande, 
vilket reglerna om offentlig upphandling syftar till att undvika. Emellertid visar också 
detta kundens dilemma att å ena sidan tillämpa LOU på ett korrekt sätt, å andra sidan att 
utforma leveransomfattningen i enlighet med kostnadseffektivt kostnad/värde-tänkande. 
Det är inte självklart att den upphandlande enheten, vid upphandling av komplexa 
föremål, kan förväntas på förhand avgöra vilka funktioner som är tekniskt genomförbara 
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och ekonomiskt försvarbara. De största svårigheterna i utvecklingsarbetet har rört BMS-
funktionerna, vilka åtminstone delvis ålagts den upphandlande enheten med stöd i lag. 
Detta lagobligatorium gav inte kunden någon möjlighet att från början välja att utesluta 
dessa delar ur leveransen. 
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8. ÄNDRINGAR I VILLKOREN FÖR EN UPPHANDLING 

Under genomförandet av en upphandling av ett komplext IT-system uppstår det inte 
sällan ett behov att göra förändringar i villkoren för upphandlingen såtillvida att en 
avvikelse från det som ursprungligen uttrycktes i annons eller förfrågningsunderlag 
behöver göras. Behovet av förändringar kan uppstå p g a exempelvis ändrade tekniska 
eller ekonomiska förutsättningar78. LOU bygger på en grundprincip att sådana ändringar 
ska begränsas. I detta avsnitt diskuteras de möjligheter som finns att inom lagens 
råmärken göra sådana avvikelser. Diskussionen ska läsas med avhandlingens hypotes att 
LOU utgår ifrån det enkla köpet, medan en upphandling av ett komplext IT-system bör 
ses som ett komplext köp i åtanke. 

Behov av förändringar kan uppstå exempelvis när de inkomna anbuden gåtts igenom, 
under avtalsförhandlingar, eller efter avtalstecknandet när parterna arbetar med att 
faktiskt realisera det system som upphandlats. Frågan om vilka ändringar som gjorts och 
kan tillåtas, kan slutgiltigt avgöras när systemet tagits i drift, genom en jämförelse 
mellan de förutsättningar som gavs initialt i annons och förfrågningsunderlag och det 
faktiska utfallet.  

Utgångspunkten för bedömningen tas alltså i de villkor som den upphandlande enheten 
ställt upp i upphandlingens inledning. Det finns dock vissa gränser för de villkor som 
den upphandlande enheten får tillämpa. Exempelvis krävs det att upphandlingsvillkoren 
ska vara proportionerliga, och leverantörernas rätt att utforma anbuden enligt vissa 
tekniska specifikationer får inte inskränkas hur som helst. Naturligtvis får inte de 
upphandlande enheterna heller ställa krav som kränker principerna om affärsmässighet, 
objektivitet och likabehandling eller förbudet mot diskriminering p g a nationalitet. 

LOU:s utgångspunkt är att ändringar i avtalsvillkoren ska undvikas. Att det finns ett 
visst – om än begränsat – utrymme att ändra kraven kan emellertid antas, t ex av det 
enkla faktum att lagen tillåter förhandlad upphandling. Om ingen flexibilitet alls tilläts 
funnes det ju inget att förhandla om. När man ska bestämma vilket utrymme för 
ändringar som finns i en offentlig upphandling behöver man göra en avvägning mellan 
kravet att alla villkor ska vara kända från början för alla potentiella anbudslämnare, och 
olägenheten att varje upphandling där kraven behöver ändras ska avbrytas och göras 
om79. 

 
78Se Avsnitt 3.1 ovan 
79Se Arrowsmith, s 618 
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Förändringar i kontraktsvillkoren kan ha följder såväl för leverantörer som deltar i 
upphandlingen som för leverantörer som inte gör det. Beträffande ändringar har EG-
domstolen i det s k UNIX-målet80 ”betonat vikten av att hänsyn också tas till de 
leverantörer som inte lämnat anbud”. NOU menar att en ”ändring av 
förfrågningsunderlaget som endast kommer anbudsgivare till del, kan anses vara ett brott 
mot likabehandlingsprincipen, gentemot den som avstod från att lämna ett anbud därför 
att just det krav som nu ändrats var omöjligt att uppfylla”81. Bland de leverantörer som 
deltar i upphandlingen kan det också finnas någon som skulle ha utformat sitt anbud på 
ett annat och för kunden mer ändamålsenligt sätt, om de från början vetat vad som 
verkligen till slut skulle efterfrågas. 

8.1 Väsentliga ändringar 

Gränsen för hur omfattande förändringar som får göras i leveransomfattningen under 
upphandlingens förlopp anses vid offentlig upphandling gå vid vad som kan kallas 
”väsentliga förändringar”82. Med väsentliga förändringar menas att de ändrade villkoren 
är så annorlunda, att de hypotetiskt innebär en risk att leverantörer som valde att inte 
delta i upphandlingen i dess ursprungliga form, hade velat offerera om det varit de 
ändrade villkoren som gällt från början83. NOU ger stöd åt att en ändring ses som 
väsentlig ”om den skulle få till följd att en leverantör skulle ändra sitt beslut att lämna 
eller inte lämna anbud”. Den rättsliga konsekvensen av att väsentliga ändringar görs är 
att det blir nödvändigt att ”börja om och göra en ny upphandling”84. 

För att kunna avgöra hur stora förändringar av förutsättningarna för en upphandling som 
är tillåtna ska nu innebörden av begreppet väsentliga förändringar utredas i ljuset av det 
hypotetiska testet ovan. 

8.1.1 Väsentlighetsrekvisitet 

LOU behandlar inte uttryckligen frågan om tillåtligheten av ändringar av villkor, vilket i 
sig kan tyckas anmärkningsvärt eftersom frågan är av stor principiell betydelse i 
offentliga upphandlingar. I 4 kap 16 §, 2 st 2 finns emellertid ett stadgande om rätten att 
i vissa situationer avstå från annonsering av en upphandling. Detta stadgande säger att 
en upphandlande enhet får avstå från annonsering om det vid en tidigare annonserad 
upphandling inte lämnats några lämpliga anbud. Undantaget från annonseringsplikten 
gäller dock under förutsättning att ”de i förfrågningsunderlaget ursprungligen angivna 
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats”. 

 
80Mål C-328/96, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Österrike 
81NOU-info, Sammanställning 1996, s 21 
82Arrowsmith använder ”substantial changes” för att beskriva detta.  Se Arrowsmith, 
s 617   
83Angående detta hypotetiska test, se Arrowsmith, s 617 
84NOU-info, Sammanställning 1996, s 34 
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I kap 2, 3 och 5 finns motsvarande regler om rätten att använda förhandlad upphandling 
utan att upphandlingen föregås av en annons85. Denna rätt uppstår på samma sätt som 
enligt 4:16 om de anbud som kommit in vid en tidigare annonserad upphandling inte 
uppfyller nödvändiga krav, och under förutsättning att kontraktsvillkoren inte väsentligt 
ändrats. 

Innebörden av bestämmelserna är att upphandlingar som annonserats enligt reglerna 
men som inte framkallat något tillfredsställande anbud, får fullföljas genom 
förhandlingar med utvalda leverantörer, utan krav på någon ytterligare annonsering. 
Annonsen för den tidigare upphandlingen kan alltså tillgodoräknas även den nya 
(förhandlade) upphandlingen, under förutsättning att de tidigare angivna 
kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats. 

Dessa bestämmelser om rätten att avstå från annonsering tar inte primärt sikte på frågan 
hur stora avvikelser som får göras under en upphandlings förlopp. I bestämmelserna 
regleras emellertid frågan om hur stora ändringar som får göras för att det fortfarande 
ska anses vara fråga om en och samma upphandling. Om kontraktsvillkoren väsentligt 
ändrats ses förfarandet därefter som en ny upphandling som ska annonseras enligt 
reglerna, och den tidigare annonsen anses då inte giltig för den nya upphandlingen. 

Lagen ger alltså här möjligheter att göra vissa ändringar (som inte är väsentliga) i 
kontraktsvillkoren för att underlätta att upphandlingsförfaranden som misslyckats i ett 
första skede kan slutföras. Samma utrymme att ändra kontraktsvillkoren torde rimligen 
finnas även i upphandlingsförfaranden som resulterat i tillfredsställande anbud. Att 
förfaranden som inte misslyckats skulle behöva avbrytas vid en ändring även om 
kontraktsvillkoren inte ändrats ”väsentligt” förefaller inte konsekvent. 

Slutligen bör en kommentar göras om den något skiftande terminologi som LOU, EG-
domstolen och NOU har använt i dessa frågor. Ovan har vi konstaterat att LOU 
förutsätter att ”kontraktsvillkoren inte väsentligt ändrats” (4:16, 2 st 2). EG-domstolen 
har använt formuleringen ”omförhandling av väsentliga villkor” och NOU har skrivit 
”väsentliga förändringar” i sitt referat av domen, och har även använt formuleringen ”att 
på ett väsentligt sätt förändra möjligheterna att uttaga viten av leverantören”. Dessa 
formuleringar kommenteras ytterligare i det följande avsnittet. 

Utan att ytterligare analysera eventuella skillnader mellan de olika formuleringarna, kan 
vi konstatera att de alla förefaller stipulera en väsentlighetsgräns som inte får överträdas 
vid ändringar i villkoren för en upphandling. Slutligen är det värt att notera att valet av 
ordet ”väsentligt” rent bokstavligt torde innebära att utrymmet för ändringar i 
kontraktsvillkoren är tämligen ansenligt. 

8.1.2 Olika typer av krav och ändringar i dessa 

När ordet ändring används väcks nog i första hand associationer till ändringar i en 
specifikation i kombination med en prisjustering. Sådan ändringshantering är en viktig 
och återkommande aktivitet som kunden och leverantören behöver bemästra under en 
IT-upphandling. LOU talar i 4:16 om ändringar i ”kontraktsvillkoren”. Ordet 

 
85Se 2:10, 3:17 och 5:19 LOU och formuleringen ”väsentligt ändrats” i dessa lagrum. 
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kontraktsvillkoren avser alla frågor som parterna avtalar om. En ändring kan alltså avse 
såväl den tekniska utformningen och specifikationer som kontraktsförslag, kontrakt och 
kommersiella villkor m m. Med ändringar menas t ex att systemfunktioner tillkommer 
eller utgår, eller att lösningar utformas på ett annat sätt än som kunde förutses vid 
läsning av den ursprungliga kravspecifikationen. 

• Ändringar i leveransomfattningen och kontraktspris 

När man diskuterar utrymmet att göra ändringar i leveransomfattningen uppkommer 
frågan om det finns ändringar som typiskt sett lättare skulle kunna ses som väsentliga. 
Härvid är det rimligt att anta att ändringar, tillägg eller strykningar som påverkar de 
grundläggande delarna av systemets funktionalitet, generellt torde vara särkilt känsliga. 
Även ändringens faktiska eller relativa storlek torde här ha betydelse såtillvida att 
ändringar som rör större delar av systemet är känsligare än ändringar som endast rör 
mindre delar av systemet. 

En minskning av leveransomfattningen som t ex innebär att svårutvecklade eller 
komplicerade delar av systemet utgår torde vara rättsligt känslig. Detta skulle kunna 
strida mot lagen eftersom det kan ha varit osäkerheten kring just dessa delar som 
påverkat vissa leverantörer att avstå från att lämna anbud. Vidare torde det vara rättsligt 
mer känsligt att genomföra ändringar i eller helt utesluta en del av systemet som t ex i 
förfrågningsunderlaget eller i utvärderingskriterierna, framställts som särskilt viktig. 

Utökningar av leveransomfattningen är alltid en känslig fråga vid offentliga 
upphandlingar. Optioner, tilläggsbeställningar och liknande måste ha förutsetts och 
omfattats av annonsen om upphandlingen, och rymmas inom tröskelvärdesberäkningen. 
Upphandlingar som går utöver de ursprungliga förutsättningarna riskerar att ses som en 
direktupphandling vilket endast är tillåtet i enstaka undantagsfall. 

I ett fall som kommenterats av NOU hade upphandlande enheter under omförhandlingar 
av avtal medgivit prishöjningar med 60 %. Enligt NOU utgör sådana prishöjningar så 
väsentliga ändringar av de avtalade förutsättningarna att det inte längre föreligger 
identitet mellan de avtal som upphandlats och de avtal som tillämpats efter 
prishöjningarna. Konsekvensen blir att de omförhandlade avtalen får anses utgöra nya 
avtal86. 

Frågan om en upphandlande enhet vid en upphandling inom försörjningssektorn brutit 
mot upphandlingsreglerna genom att omförhandla vissa villkor har behandlats även av 
EG-domstolen87. Målet rörde frågan om en omförhandling inneburit att de väsentliga 
villkoren i avtalet ändrats. 

Parternas första förhandling avsåg ett system benämnt VAL 206 till ett belopp av 966,4 
miljoner FRF exklusive mervärdesskatt, medan förhandlingarna tre år senare gällde 
systemet VAL 208 för 1 054 miljoner FRF exklusive mervärdesskatt. Parterna hade vid 
omförhandlingen dels beaktat den materielutveckling som ägt rum under de tre åren, 

 
86NOU-info, Oktober 2001, s 10 
87Se mål C-337/98, Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike, 
se även NOU-info, Oktober 2000, s 18 
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vilken påverkat materielens storlek ”helt och hållet marginellt”, dels ökat 
kontraktssumman med omkring 10 procent. 

Kommissionen som initierat talan menade att de skillnader i teknologi och pris mellan 
det första och det andra skedet i upphandlingen inneburit att de väsentliga villkoren 
omförhandlats varför ett nytt upphandlingsförfarande skulle anses ha kommit till stånd88. 

EG-domstolen anförde att det inte kan ”uteslutas att parterna under ett förhandlat 
förfarande, som på grund av sin natur kan sträcka sig över en lång tid, beaktar den 
tekniska utveckling som sker under förhandlingarnas gång, utan att denna omständighet 
varje gång skall anses utgöra en omförhandling av väsentliga villkor i avtalet”. 
Domstolen ansåg att Kommissionen inte förmått visa att de ändringar i 
kontraktsvillkoren som parterna gjort utgjorde en överträdelse av upphandlingsreglerna. 
Enligt NOU kan man av domskälen utläsa ”att utgången i målet blivit en annan för det 
fall EG-kommissionen faktiskt kunnat påvisa väsentliga förändringar i steg två i 
upphandlingen”. NOU förefaller här antyda att domstolens bedömning i sak hade kunnat 
bli en annan om Kommissionen hade lyckats bättre med sin argumentation och 
bevisföring. 

• Ändringar i arkitekturdrivande krav 

Vissa krav och funktioner i ett system kan vara av sådan art att de påverkar systemets 
arkitektur. Sådana egenskaper är det av tekniska skäl viktigt att beakta tidigt i en 
upphandling, eftersom sena ändringar i dessa grundläggande krav kan medföra särskilt 
stora svårigheter och kostnader. Även av upphandlingsrättsliga skäl torde dessa 
arkitekturdrivande krav vara av stor betydelse. Ändringar i arkitekturdrivande krav kan 
påverka systemet i grunden på ett sätt som skulle kunna ha inverkan på leverantörernas 
beslut att lämna anbud eller avstå från att göra det. Därmed skulle sådana ändringar 
särskilt lätt kunna bedömas som alltför omfattande och otillåtna. 

• Ändringar i övriga kommersiella villkor 

Att göra ändringar av betydelse i kontraktsvärdet, tidsplaner och centrala avtalsvillkor 
som t ex fel- och dröjsmålsansvar torde också i många fall kunna vara oförenligt med 
LOU. I ett fall hade en upphandlande enhet, efter att leverantören mött problem med att 
leverera i enlighet med avtalet, i tilläggsavtal avstått från sin rätt till förseningsvite. 
NOU bedömde att den upphandlande enheten i detta fall brutit mot LOU genom att på 
ett väsentligt sätt förändra möjligheterna att uttaga viten av leverantören89. 

En anbudslämnare som lämnat ett anbud som är fullständigt i tekniskt avseende men 
som exempelvis inte berör anbudslämnarens inställning till kundens kontraktsförslag 
torde kunna uteslutas från fortsatt deltagande i upphandlingen på samma sätt som en 
leverantör som lämnat ett tekniskt ofullständigt anbud. Ett förfrågningsunderlag som inte 
innehåller ett kontraktsförslag och andra kommersiella villkor torde inte betraktas som 
komplett lika lite som ett förfrågningsunderlag med ofullständiga tekniska krav knappast 
gör det. Som vi sett ovan i Fallstudie 2 innehöll anbudet från den vinnande leverantör A 

 
88Se NOU Ärende 2000/0320-26 där rättsfallet behandlas 
89NOU, Ärende 2000/0320-26 



 78  

 

                                                          

inledningsvis inget bemötande av det avtalsförslag som återfanns i 
förfrågningsunderlaget. 

• Ändringar som påverkar graden av standarprodukter och utvecklingsarbete 

Ändringar som medför att ytterligare standardprodukter kan användas i systemet, 
alternativt ändringar som ökar eller minskar den mängd utvecklingsarbete som krävs 
torde kunna påverka leverantörernas vilja och förmåga att lämna anbud och därför vara 
känsliga. 

Att vissa funktioner i ett system kräver omfattande utvecklingsarbete torde kunna 
påverka de olika leverantörernas vilja och förmåga att lämna anbud. Att göra ändringar i 
dessa funktioner, t ex genom att funktionen förenklas eller helt eller delvis utgår, torde 
innebära en risk för överträdelse av gränsen för tillåtna ändringar.  

I fallstudie 2 visade det sig att vissa delar av systemet kunde realiseras tämligen 
problemfritt, huvudsakligen med hjälp av standardprodukter. Andra delar av systemet 
fordrade komplicerat utvecklingsarbete, och kunden har uppgett att denna del av 
systemet inte levererats med tillfredsställande funktionalitet inom rimlig tid. 

• Fundamentala krav och formkrav 

En upphandlande enhet får som huvudregel inte anta ett anbud som avviker från eller 
inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandlingen90. 
Detta gäller särskilt anbud som inte uppfyller förutsättningar som kan ses som 
fundamentala för upphandlingen91. Med fundamentala krav menas exempelvis skall- 
eller minimikrav på sådant som exempelvis funktionalitet, leveransdatum, säkerhet eller 
ekonomiska garantier. 

Det förefaller finnas ett mindre utrymme att anta anbud som inte uppfyller krav som inte 
är fundamentala för upphandlingen. Icke-fundamentala krav är främst olika formkrav 
som den upphandlande enheten ställt upp för exempelvis anbudslämnandet. Formkrav 
som exempelvis tidsfrister, anbudsspråk och anbudsadress, är emellertid av central 
betydelse för t ex likabehandlingen av leverantörerna, och får inte efterges. Flera av 
dessa viktiga formkrav har getts lagstatus genom att de införts i LOU. Andra formkrav 
däremot skulle i vissa fall kunna tas bort, om de inte typiskt sett påverkar 
likabehandlingen av leverantörerna. Om ett sådant formkrav efterges för en leverantör, 
måste alla leverantörer åtnjuta samma rätt. 

Ändringar i fundamentala krav och viktiga formkrav bör alltså undvikas medan det 
förefaller finnas ett mindre utrymme att göra ändringar i mindre viktiga formkrav, om 
detta kan ske utan att likabehandlingen av leverantörerna äventyras. 

 
90Se Arrowsmith, s 618 och Mål C-243/89, Europeiska gemenskapernas kommission 
mot Danmark (Store Baelt-fallet) 
91Arrowsmith, s 232 ff om “conditions concerning contract performance” 
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• Obligatoriska krav 

I en offentlig upphandling finns det i regel krav som den upphandlande enheten inte har 
rättslig möjlighet att göra avkall på. Sådana krav är de fundamentala krav som 
behandlats ovan, samt sådana formkrav som är av sådan art att de inte kan bortses ifrån 
p g a exempelvis likabehandlingsprincipen. Till de obligatoriska kraven räknas troligen 
också exempelvis de skall-krav som utgör kärnfunktionaliteten i ett system och ett antal 
av de juridiska, ekonomiska och administrativa kraven. Den upphandlande enheten är 
bunden under hela upphandlingen av dessa villkor som den själv ställt upp. 

Den upphandlande enheten ska alltså stå fast vid dessa krav gentemot den leverantör 
som väljs för den offentliga upphandlingen. Om den upphandlande enheten under 
upphandlingen vill ändra dessa kontraktsvillkor måste upphandlingen i regel avbrytas 
och göras om. 

I den mån vissa obligatoriska delar ännu inte upphandlats inom ramen för en 
upphandling, är det tillåtet att något senare upphandla dessa delar från samma leverantör 
i en följdupphandling utan att genomföra en ny offentlig upphandling. 
Följdupphandlingen bör dock ske inom rimlig tid efter den första upphandlingen. En 
alltför lång tid för genomförande av obligatoriska krav i en upphandling torde kunna 
utgöra en överträdelse av LOU, i det att det skulle kunna ses som att de obligatoriska 
kraven i praktiken efterskänkts. Detta skulle i sin tur kunna utgöra otillåtna ändringar i 
de ursprungliga avtalsvillkoren. 

• Optioner och bör-krav 

Detta avsnitt behandlar sådana tillägg som kunden i någon mån förutsett när den första 
upphandlingen påbörjades. Bör-krav och optioner utgör exempel inom denna kategori. 
Dessa delar av en upphandling torde i de flesta fall kunna upphandlas i en 
följdupphandling från samma leverantör utan att LOU behöver tillämpas särskilt på 
anskaffningen. 

En viktig förutsättning för detta är dock att det i den första upphandlingen tagits höjd för 
de angivna optioner och bör-funktioner som eventuellt kommer att upphandlas. De 
ytterligare beställningarna måste alltså exempelvis rymmas inom det annonserade 
kontraktsvärdet. Om så har skett är det i de flesta fall tillåtet att utan vidare omgång 
utlösa dessa optioner eller inkludera denna bör-funktionalitet. 

• Nya krav 

Till kategorierna ovan kan läggas sådana krav som inte förutsetts i den första 
upphandlingen. Denna typ av nya krav torde omfatta dels utökad funktionalitet som inte 
efterfrågats i förfrågningsunderlaget, dels sådana krav som innebär att upphandlingens 
värde överskrider det annonserade beräknade totalbeloppet, dels nya krav av 
administrativ, ekonomisk eller juridisk art. Utrymmet att lägga till sådana krav i 
efterhand styrs av reglerna om väsentliga ändringar av kontraktsvillkoren, och är som 
huvudregel tämligen begränsat. Utrymmet att göra tilläggsupphandlingar av exempelvis 
standardmässiga produkter som är helt nödvändiga torde generellt vara större. 
Detsamma torde gälla fall där det vore obilligt eller eljest icke försvarbart att kräva att en 
ny offentlig upphandling enligt LOU genomförs. 
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8.2 Minimikrav och anbud som innehåller ett alternativt utförande 

I LOU 1:23b återfinns en regel som förefaller ge de upphandlande enheterna visst 
utrymme att anta anbud som i någon mån avviker från kravspecifikationen i 
förfrågningsunderlaget. I detta avsnitt ska denna regel diskuteras. 

1:23b stadgar att en upphandlande enhet som ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet, även får ”pröva anbud som innehåller ett alternativt utförande, om det uppfyller 
de minimikrav som enheten ställt upp”. Vad som menas med ett alternativt utförande 
framgår inte uttryckligen, men bestämmelsens tredje stycke talar om ett ”utförande, som 
är alternativt i förhållande till kravspecifikationen i förfrågningsunderlaget”, och kanske 
är detta giltigt för hela 1:23b. Minimikraven ska ha angetts i förfrågningsunderlaget. 

Lydelsen i 1:23b väcker frågor kring hur bestämmelsen ska tillämpas i allmänhet och id 
upphandlingar av komplexa IT-system i synnerhet. Klart är att lagen avser att i 1:23b 
erbjuda den upphandlande enheten en viss möjlighet till flexibilitet i villkoren för 
upphandlingen vid anbudsprövningen. 

Lagtexten ger inte mycket ledning hur bestämmelsen ska tolkas. Att anbud som 
innehåller ett alternativt utförande får prövas om det uppfyller vissa minimikrav är allt 
som sägs. Att en fråga av denna art behandlas så kortfattat är anmärkningsvärt, särskilt 
om man betänker att exempelvis kraven vid annonsering behandlas i närmare 20 stycken 
paragrafer på olika ställen i LOU. 

Inte heller i propositionen92 ägnas denna bestämmelse någon större uppmärksamhet. Där 
ges i stort sett endast ett referat av lagtexten utan några ytterligare kommentarer. Varken 
lagtexten eller propositionen ger alltså någon vidare ledning hur 1:23b ska tolkas. 

Det utrymme för flexibilitet som ges i 1:23b ska troligen tolkas restriktivt med tanke på 
lagstiftningens grundläggande syften att förutsättningarna för upphandlingen ska 
offentliggöras genom annonsering. Hela detta syfte förfelades om några större avvikelser 
fick göras. För en restriktiv tolkning talar också lydelsen i 1:23b som inte innehåller ord 
som ”avvikelser” eller ”ändringar” utan talar om alternativa utföranden, vilket framstår 
som mindre ingripande. Det begränsade utrymme som bestämmelsen fått i lagtexten och 
propositionen kan kanske också det ses som ett tecken på att inget större utrymme för 
fritt skön varit avsett. 

Lagen kräver att det alternativa anbudet ska uppfylla de minimikrav som enheten ställt 
upp. Även detta krav tyder på att utrymmet för avvikelser från de ursprungliga 
upphandlingsförutsättningarna ska vara litet. Minimikraven ska ha tagits fram av den 
upphandlande enheten själv, och de ska offentliggöras i förfrågningsunderlaget. Dessa 
förhållanden gör att utrymmet för leverantörerna att presentera oväntade lösningsförslag 
med stora avvikelser torde vara litet. 

I 1:23b ges som vi sett en möjlighet för de upphandlande enheterna att anta anbud som 
uppfyller de obligatoriska minimikrav som kunden själv ställt upp. I upphandlingar av 
komplexa IT-system är det vanligt förekommande att beställaren kategoriserar de 
funktioner som efterfrågas i skall-krav, bör-krav, kan-krav, optioner och liknande. Skall-

 
92Prop 1992/93:88 
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krav förefaller uppvisa stora likheter med de minimikrav som omtalas i 1:23b. Ett anbud 
som inte uppfyller skall-kraven, d v s inte uppfyller den nedre gräns, de minimikrav, 
som beställaren ställt upp, utesluts från fortsatt medverkan i upphandlingen. 

I praktiken förefaller det som om 1:23b primärt kan komma till användning vid 
upphandlingar som innehåller en kärna med grundfunktionalitet, och där ytterligare 
funktioner kan föreslås som optioner i anbuden. Möjligen skulle 1:23b kunna tolkas så 
att det står leverantörerna fritt att vid sidan av grundfunktionaliteten/minimikraven 
föreslå olika optioner som kunden efterfrågat men också sådana som ej efterfrågats. 
Utrymmet att upphandla ej efterfrågade optioner torde dock vara begränsat med tanke på 
tröskelvärdesreglerna, lagens grundläggande krav på offentliggörande av 
upphandlingsförutsättningarna och det minimala utrymmet för direktupphandling. 

En annan situation där 1:23b skulle kunna komma till användning är den där en 
beställare vid en systemupphandling efterfrågar en viss delfunktion, men där anbuden 
som kommer in inte innehåller någon kostnadseffektiv lösning på funktionen. Den 
upphandlande enheten torde då med stöd av 1:23b kunna utesluta funktionen från 
upphandlingen om den inte ingår i de minimikrav som enheten ställt upp för 
upphandlingen. 

Man kan då fråga sig hur liten den obligatoriska kärnan i kravspecifikationen får vara. 
Ett extremfall vore en kravspecifikation med endast ett enda övergripande minimikrav 
som anbuden ska uppfylla, och där övriga krav endast är bör-krav, kan-krav, optioner 
eller liknande. Ett sådant handlingssätt förefaller rymmas inom lagens bokstav i 1:23b, 
men att ett sådant agerande skulle kunna anses uppfylla lagens intentioner om att 
väsentliga ändringar ska undvikas är inte troligt. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det vid en första anblick skulle det kunna se ut 
som om 1:23b medger en flexibilitet att anta nya och smarta lösningar som kunden inte 
förutsåg i förfrågningsunderlaget. I själva verket får det nog sägas att principen om 
upphandlingsförutsättningarna orubblighet står fast inom gränserna för förbudet mot 
väsentliga ändringar. 

8.2.1 Alternativa anbud när kraven uttrycks i form av behov 

I IT-upphandlingar är det vanligt att kunden eftersträvar att ange sina krav i form av 
behov, och att lösningsarbetet överlämnas till kunden. Att formulera kravspecifikationen 
som behov ger möjligheter för leverantörerna att utforma sina lösningar utifrån 
leverantörens egna standardprodukter och övriga förutsättningar. 

I upphandlingar som avser föremål av mindre komplex art, kan beställarna i stället välja 
en mer lösningsnära specifikation som leverantörerna får lämna anbud på. Detta kan 
tänkas gälla i det stora flertalet upphandlingar, t ex vid upphandling av pc-utrustning för 
kontorsarbete. Som vi sett går det inte att upprätthålla någon konsekvent åtskillnad 
mellan behov och lösning. Man torde kunna anta att det finns kvalitativa skillnader 
mellan de behov som specificeras i ett komplext köp och de lösningar som specificeras i 
ett enkelt köp. Kunden kan i den enskilda upphandlingen fråga sig om den vill söka sig 
mot att uttrycka systemkraven mer i form av behov, och lämna lösningsarbetet till 
leverantören, eller mer eftersträva att specificera en lösning. 
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Bestämmelsen i 1:23b är tillämplig vid alla sorters offentlig upphandling eftersom den 
återfinns i 1 kap LOU. Stadgandet förefaller inte optimalt utformat för upphandlingar 
där främst behov formulerats, utan det synes primärt utgå ifrån att den upphandlande 
enheten i förfrågningsunderlaget specificerar en lösning som styr hur leverantörerna 
utformar sina anbud. 

Syftet med 1:23b är att skapa möjligheter för alternativa utföranden. Att i ett komplext 
köp med krav formulerade som behov, betona att alternativa lösningar får prövas, på det 
sätt som sker i 1:23b, förefaller överflödigt. Själva syftet med att specificera behov är ju 
just att lösningsalternativ av skilda slag ska kunna övervägas inom vissa ramar. Det 
kanske t o m är olämpligt att tala om alternativa lösningar i förhållande till en 
behovsorienterad kravspecifikation eftersom det skulle kunna ge onödigt stor frihet i 
systemutformningen. 

Arrowsmith anger som exempel en byggentreprenadupphandling där en viss typ av 
brokonstruktion efterfrågats, men där någon av leverantörerna föreslår en helt annan typ 
av konstruktion i sin lösning. I en sådan upphandling kan kunden i exemplet efterfråga 
en bro av en viss typ, men också pröva andra brokonstruktioner och lösningar.  

Alternativa lösningsförslag måste dock uppfylla de angivna minimikraven. Hur dessa 
minimikrav skulle utformas anges inte i exemplet, men med ett funktionellt synsätt 
skulle t ex den trafikvolym eller de fordonstyper och laster som bron måste tåla, kunna 
utgöra minimikrav. Med sådan utformning av minimikraven skulle kunden emellertid 
även kunna få in anbud som föreslår en tunnellösning. Att även pröva sådana anbud 
skulle eventuellt vara möjligt inom ramen för 1:23b, men sannolikt skulle gränsen för 
väsentlig förändring av avtalsvillkoren då överskridas. 

I praktiken skulle kanske anbud med tunnellösning, av kostnadsskäl inte kunna hävda 
sig mot anbuden med brolösning. Även andra yttre skäl skulle kunna påverka att 
alternativa tunnellösningar inte kan hävda sig i konkurrensen.  I IT-upphandlingar har 
sådana yttre omständigheter inte lika stor betydelse varför skillnaderna mellan lösningar 
som alla är konkurrenskraftiga skulle kunna vara större, vilket ytterligare ökar 
oklarheterna avseende tillämpningen av 1:23b i dessa fall. 

Exemplet illustrerar tydligt the what-versus-how dilemma. Att skapa en vägförbindelse 
för en viss trafikvolym eller trafiktyp är ett behov som kan tillgodoses med lösningen att 
bygga en bro. Att bygga en bro är emellertid också ett behov i förhållande till lösningen 
att bygga en bro av en viss angiven typ. Att bygga en tunnel kan vara en lösning på 
behovet av en vägförbindelse, men är av tydliga skäl inte någon lösning på behovet av 
en bro. 

8.3 Systemets livscykel och LOU 

Kundens annons och förfrågningsunderlag anger vad som ska upphandlas i den 
offentliga upphandlingen, medan upphandlingsavtalet anger vad som juridiskt har 
upphandlats. Systemets faktiska utformning och funktionalitet framkommer när systemet 
är installerat och taget i drift.  

Genom att jämföra förfrågningsunderlaget med dels upphandlingsavtalet, dels det 
färdiga systemet, kan man alltså avgöra om kunden har följt eller avvikit från 
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förfrågningsunderlaget och de villkor som stipulerades där. Om så inte är fallet, kan en 
överträdelse av reglerna om offentlig upphandling ha skett. 

Det slutgiltiga utfallet av en IT-upphandling avgörs emellertid inte bara när systemet 
tagits i drift och garantitiden gått till ända. För att bedöma om kunden fått ett system 
som motsvarar krav och förväntningar krävs ofta ett livscykeltänkande där systemet 
bedöms efter alla de krav som ställs på systemet under hela dess livslängd. 

Detta livscykeltänkande förefaller svårt att beakta vid utformningen av en lag om 
offentliga upphandlingar. Tidsgränsen för hur sent en offentlig upphandling får angripas 
rättsligt måste sättas med hänsyn till att parterna successivt inrättar sig efter att det 
ingångna avtalet kommer att stå sig. I LOU kan som längst skadeståndstalan väckas ett 
år från avtalstecknandet. Denna tidsfrist kan alltså upphöra innan systemets verkliga 
livscykelegenskaper framkommit slutgiltigt. 

8.4 Om utformning av utvärderingskriterier 

Enligt LOU får den upphandlande enheten inte tillämpa några andra 
utvärderingskriterier än de som i rangordning angivits i förfrågningsunderlaget eller i en 
annons om upphandlingen. I praktiken torde det dock vara ganska svårt att begränsa 
anbudsutvärderingen endast till ett antal utvärderingskriterier. Exempelvis kan det nog 
ibland vara frestande att göra en relativ jämförelse mellan leverantörerna av hur väl de 
uppfyller kraven för deltagande i upphandlingen. Det är som bekant inte tillåtet att 
tillämpa kraven på leverantörerna för deltagande i upphandlingen under 
anbudsutvärderingen. 

Valet av leverantör och anbud torde i många fall ske på grundval av det helhetsintryck 
som leverantörerna ger under sina kontakter med kunden. De faktorer som ligger till 
grund för kundens bedömning av leverantörer och anbud torde det inte sällan vara svårt 
att fullständigt uttrycka.  

Som framgått bl a under fallstudieavsnitten är det viktigt att utvärderingskriterier som 
ställs upp är tillräckligt preciserade. Enligt LOU ska upphandlingen och 
förutsättningarna för den, offentliggöras så att leverantörerna känner till att 
upphandlingen äger rum, och på vilka villkor den genomförs. Dessa syften bör inte 
kunna förfelas genom att den upphandlande enheten uttrycker sina kriterier på ett 
otydligt sätt, eller underlåter att rangordna dem, och därmed undanhåller delar av 
förutsättningarna för upphandlingen, och de verkliga skälen bakom valet av leverantör 
och anbud. 

Vissa utvärderingskriterier som exempelvis behovsuppfyllelse eller kostnad torde i 
många fall vara tämligen lätta att tillämpa. Svårare kan det vara med faktorer som 
kundens förtroende för leverantören, leverantörens förmåga att leverera, leverantörens 
verkliga förståelse för vad som ska levereras, huruvida leverantören visar att kunden är 
viktig och kommer att prioriteras även efter att avtalet skrivits på, och risken för 
kulturkrockar och kommunikationssvårigheter med utländska leverantörer. Många av 
dessa faktorer kan ha reell betydelse för slutresultatet av anskaffningen, men det är inte 
alldeles uppenbart hur sådana kriterier ska formuleras för att få beaktas enligt LOU. 
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Att det kan föreligga exempelvis språk- och kulturskillnader mellan olika länder, och att 
dessa skillnader torde kunna försvåra kommunikationen mellan två avtalsparter torde 
vara odiskutabelt. Exempelvis skulle svenska kunder kunna uppleva det som lättare att 
samarbeta med en leverantör från en grannstad än med en leverantör från t ex Italien 
eller Frankrike. Ett krav att leverantören ska tillhöra samma kulturella sfär som kunden, 
skulle alltså kunna vara ett krav som faktiskt har betydelse för upphandlingens 
framgång. Sådana krav är det dock i regel inte möjligt att upprätthålla i dagens EG-rätt. 

Det förekommer att den upphandlande enheten sammanfattar anbudsutvärderingen som 
en poängmatris där de olika anbuden erhåller en poängsumma baserad på hur väl de 
uppfyller de olika utvärderingskriterierna. Anbudet som får högst poäng tilldelas sedan 
upphandlingskontraktet. Ett skäl att använda denna metod kan vara att den framstår som 
objektiv och korrekt på så sätt att det anbud som erhåller högst poäng väljs. Man ska 
dock komma ihåg att metoden inte innebär att kravet att utvärderingskriterierna ska vara 
noggrant genomtänkta och formulerade minskar. Bakom en skenbart objektiv 
poängsumma kan det i annat fall finnas faktorer som inte tydligt angetts. Dessutom blir 
metoden många gånger föga värd om den upphandlande enheten underlåtit att rangordna 
sina utvärderingskriterier. 

8.5 Sammanfattning av avsnitt 8 

Detta avsnitt har behandlat hur ett behov att ändra villkoren för upphandlingen kan 
hanteras inom ramen för LOU. Lagstiftaren har försökt att hantera dessa frågor genom 
en avvägning mellan å ena sidan strävan efter offentliga och oföränderliga 
upphandlingar i anbudskonkurrens, och det praktiska affärslivets behov av flexibilitet 
och valmöjligheter. Analysen förefaller visa att det finns vissa möjligheter att hantera 
dessa behov.  

Huvudregeln som styr vilka ändringar som får göras under en upphandling är den om 
väsentliga ändringar. Språkbruket är som vi sett något skiftande, men ett att det finns ett 
slags väsentlighetsrekvisit står klart. Vid sidan av det finns det vissa andra regler och 
principer som kan ge viss ledning. Det torde vara med utgångspunkt i de i detta avsnitt 
förda resonemangen som frågan om ändringars tillåtlighet får avgöras i det enskilda 
fallet. 

Innebörden av de olika reglerna är inte helt lätt att fastställa. Såväl lagtext som 
förarbeten är ofta kortfattade och de ger endast begränsad ledning. I domar och litteratur 
används en skiftande terminologi som det är svårt att utläsa några klara mönster i. Hur 
de olika reglerna sedan sinsemellan hänger samman framstår även det som oklart. 
Lagstiftningens lösningar förefaller sakna den genomtänkta helhetssyn som vore 
önskvärd vid upphandlingar av komplexa IT-system. 
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9. ANSKAFFNINGAR FRÅN EN VISS LEVERANTÖR 

När en upphandlande enhet står i begrepp att upphandla något kan det ibland finnas skäl 
att anlita en viss på förhand bestämd leverantör. Exempelvis kan det när ett komplext IT-
system upphandlats, uppstå ett behov att genomföra ytterligare upphandlingar för det 
anskaffade systemet. Som framgått ovan93 kan det ofta av såväl tekniska som juridiska 
skäl vara önskvärt att för dessa följdupphandlingar anlita samma leverantör som för den 
första upphandlingen.  

LOU kan dock innebära hinder för att på förhand välja en viss leverantör, och istället 
stipulera att en offentlig upphandling med annonsering och anbudskonkurrens istället 
ska genomföras. I detta avsnitt behandlas möjligheterna att göra upphandlingar från en 
viss utvald leverantör. 

I vissa organisationer finns det idag en tendens att genomföra fler och mindre IT-
upphandlingar istället för att genomföra få och stora projekt. Denna utveckling har 
troligen drivits fram av bl a att stora och komplexa IT-projekt har haft så dålig 
framgångsstatistik. Ett sätt att göra projekten mer hanter- och överblickbara och därmed 
mer framgångsrika kan vara att dela upp dem i mindre bitar. 

I praktiken kan kunderna alltså initialt genomföra ett mindre upphandlingsprojekt och se 
vad resultatet blir. Därefter utvärderas situationen och beslut fattas huruvida några 
ytterligare upphandlingar ska genomföras. Kunderna bestämmer alltså inte helt säkert 
vilka upphandlingar de kommer att genomföra förrän den senaste anskaffningen 
utvärderats. Utfallet av den utvärderingen avgör den fortsatta upphandlingsstrategin. 

Utvecklingen mot mindre men istället fler små projekt ställer flera av 
upphandlingsrättens krav i centrum, däribland frågan om anbudskonkurrens i 
följdupphandlingar. Lagen synes förutsätta en helhetsstrategi där framtida upphandlingar 
förutses i och omfattas av en annons och ett förfrågningsunderlag. Tendensen att dela 
upp upphandlingar i mindre delar aktualiserar också reglerna om hur upphandlingsvärdet 
ska bestämmas. Det är främst lagens aggregeringsregler och förbudet mot uppdelning av 
upphandlingar i mindre bitar i syfte att underskrida lagens tröskelvärden som berörs.  

En följd kan bli att ett litet upphandlingsprojekt som inte överstiger tröskelvärdet när det 
genomförs, senare kan visa sig göra det när det läggs ihop med en eller flera senare 
upphandlingar som har täta kopplingar till den första. Att dela upp projekten i mindre 

 
93Se avsnitt 3.2 
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projekt kan alltså innebära problem att efterleva såväl kraven på anbudskonkurrens som 
tröskelvärdesreglerna. 

Det första man bör fråga sig inför en följdupphandling är om den ryms inom ramen för 
en tidigare offentlig upphandling, utan att gränserna för ändringar i avtalsvillkoren 
överträds. Denna fråga besvaras med reglerna om ändringar i avtalsvillkoren som 
beskrivits ovan. En annan viktig fråga är om följdupphandlingen ryms inom det värde på 
upphandlingen som annonserats. Enligt 4 kap 9 § in fine ska options- och 
förlängningsklausuler beaktas som om de utnyttjats vid beräkning av upphandlingens 
värde. Icke tidsbestämda avtal ska värderas som om de utnyttjas till fullo under 4 år. 
Vidare ska förbudet mot uppdelning av upphandlingar i syfte att underskrida 
tröskelvärdena iakttas, och tröskelvärdesberäkningen ska ske med beaktande av 
aggregeringsreglerna om sammanräkning av upphandlingar som är intimt 
sammankopplade. 

När en följdupphandling görs som en fortsättning på en första offentlig upphandling är 
det kanske något oegentligt att tala om en följdupphandling, eftersom lagen formellt ser 
det hela som en och samma upphandling. Den intressanta frågan i detta avsnitt är 
emellertid hur det ska avgöras om ett visst köp - den s k följdupphandlingen – ska kunna 
anses rymmas inom en redan påbörjad offentlig upphandling, eller om 
följdupphandlingen utgör en separat transaktion som eventuellt fordrar ett eget offentligt 
upphandlingsförfarande. I detta avsnitt behandlas några fall där hantering av 
följdupphandlingar enligt LOU aktualiseras. 

9.1 Förnya och förlänga avtal 

Förnyelser och förlängningar av avtal är en kategori av följdupphandlingar som förtjänar 
uppmärksamhet. Det som avses i detta avsnitt är sådana avtalstyper som kan ingås inom 
ramen för en tidigare genomförd offentlig upphandling. Dessa upphandlingar kan inte 
riktigt sägas höra till den första upphandlingen eftersom ett nytt avtal ingåtts, men de 
utgör inte heller en ny upphandling i LOU:s mening, eftersom de fall som här avses inte 
kräver att någon ny offentlig upphandling genomförs. 

En upphandlande enhet kan enligt LOU inte fritt förnya och förlänga sina avtal med 
leverantörer. En förlängning av ett avtal är detsamma som en ny upphandling, och den 
ska därmed göras enligt LOU. Ett visst utrymme för att förnya och förlänga avtal finns 
dock. NOU har kommenterat hur förlängningar av avtal kan göras enligt LOU94.  

”För att beställaren ska kunna utnyttja ett avtal som fungerar väl kan överenskommelsen 
med leverantören innehålla en förlängningsklausul på exempelvis ett år.” Ett avtal som 
löper över t ex tre år kan alltså rymma en möjlighet till förlängning med exempelvis ett 
extra år. En förutsättning är dock att avtalet innehåller en förlängningsklausul. 
”Innehåller en överenskommelse ingen förlängningsklausul får inte avtalet förlängas”.  

En sådan förlängningsklausul bör vidare ”helst innehålla ett aktivt moment för att 
förlängningen av avtalet ska utlösas d v s vara sådan att den utnyttjas först sedan 
parterna överenskommit om att utnyttja rätten att förlänga avtalet. Förlängningsklausuler 

 
94NOU-info, Sammanställning 1993-95, s 59 ff 
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som innebär att avtalet automatiskt förlängs om ingen av parterna säger upp avtalet bör 
således undvikas.” 

En ytterligare förutsättning är enligt NOU ”att vid upphandling över tröskelvärdena 
annonsering av totalbeloppet skett d v s att förlängningsperioder eller optionsrätter 
inkluderats vid tröskelvärdesberäkningen.” 

Därtill krävs det också att leverantören bundit sig även för tillägget, och att kunden fritt 
kan utlösa förlängningen om den så önskar95. En förlängning som kräver ett 
godkännande av båda parterna ska alltså ses som ett nytt kontrakt och upphandlas enligt 
LOU. Detta utgör en viktig förutsättning för förlängningsklausuler och liknande, och 
innebär en betydelsefull inskränkning i rätten att förlänga avtal. 

En av grundtankarna bakom LOU är att offentliga upphandlingar ska konkurrensutsättas. 
Det är bl a av detta skäl som förlängningar av avtal inte får göras fritt. Det är dock inte 
bara begränsningar i rätten att förlänga och förnya avtal som har betydelse för 
upprätthållandet av konkurrensen, utan även hela avtalstidens längd. Alltför långa 
avtalstider riskerar att sätta konkurrensen ur spel på samma sätt som förlängningar av ett 
avtal. 

Därför skall avtal som upphandlande enheter ingår enligt NOU ”vara tidsbegränsade och 
inte löpa tills vidare”. ”Kravet framgår inte uttryckligen av lagen, men kan anses följa av 
principerna om affärsmässighet samt effektivitet”. Att detta krav inte framgår av lagen är 
på ett sätt förståeligt eftersom vad som är en rimlig avtalstid varierar från fall till fall. En 
bestämmelse om att avtalstiden ska anpassas så att konkurrensen inte snedvrids, eller 
liknande hade dock varit välkommet. 

I de fall en upphandlande enhet har tecknat löpande tills vidare-avtal med sina 
leverantörer anser NOU att ”icke tidsbegränsade avtal snarast skall sägas upp”, och att 
”[ä]ven avtal med förlängningsklausuler skall sägas upp, särskilt om 
förlängningsklausulen utnyttjats en gång.” 

Vad som är en rimlig avtalstid får enligt NOU ”bedömas från fall till fall med hänsyn till 
karaktären av anskaffningen. Normalt bör leveransavtal för varor och tjänster inte vara 
längre än ett eller två år”. Emellertid kan ”[s]tora investeringar som leverantören gör 
enkom för en viss leverans[…]ha en sådan avtalstid att leverantören får en rimlig 
avskrivningstid. Upphandling av exempelvis ett redovisningssystem kräver längre 
avtalstid för kontinuitetens skull. Detsamma gäller t ex avtal om drift av sjukhus, eller 
andra avtal där stora investeringar måste göras av leverantören.” 

I ett fall bedömde NOU att ”avtalstiden i ett kontrakt om sophämtning i en större 
kommun bör kunna vara fem till sju år.” När en avtalsperiod ”är slut, eventuellt efter en 
avtalad förlängningsperiods utgång, skall en ny upphandling äga rum.” Dessa uttalanden 
från NOU har karaktär av riktlinjer som de upphandlande enheterna kan följa för att vara 
på den säkra sidan. Det är möjligt att lagen i vissa fall inte ställer riktigt så höga krav 
som NOU här gör gällande. 

 
95Arrowsmith, s 120 och s 415 
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Det framskymtar också en princip om att inskränkningar i konkurrensen mellan olika 
leverantörer i viss mån kan tillåtas genom längre avtalstider, om upphandlingen är av 
sådan art att den exempelvis fordrar omfattande investeringar av någon av parterna. 
Denna princip förefaller överensstämma med Williamsons resonemang om de 
inlåsningseffekter och konkurrensbegränsningar som uppstår när två avtalsparter gör 
omfattande investeringar som en följd av ett ingånget avtal96. 

9.2 Ramavtal 

Det är inte ovanligt att en beställare och en leverantör önskar reglera villkoren för 
framtida köp i olika former av ramöverenskommelser. Särskilt användbart är detta 
förfaringssätt för upphandlande enheter som önskar försäkra sig om tillgång för framtida 
behov. En upphandlande enhet kan upphandla ett ramavtal genom en offentlig 
upphandling, och kan sedan göra avrop från ramavtalet i den takt som behov uppstår 
utan att behöva genomföra en offentlig upphandling vid varje avrop. Detta avsnitt 
behandlar ramavtalens ställning inom offentlig upphandling. 

Ramavtal definieras i 1 kap 5 § LOU som ett ”avtal som ingås mellan en upphandlande 
enhet och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som 
görs under en viss period”. Av definitionen kan man utläsa att villkoren för framtida 
avrop ska fastställas, och att detta innebär att avtalet ska innebära någon grad av 
precision och bundenhet för parterna för att det ska ses som ett ramavtal. Det framgår 
också att den upphandlande enheten kan ingå ramavtal med flera olika leverantörer 
samtidigt, vilket förefaller kunna innebära en konflikt med kravet på parternas 
bundenhet, i synnerhet köparens. 

Ramavtal ska upphandlas enligt reglerna i LOU på samma sätt som andra 
upphandlingsavtal. Om detta gjorts behöver som huvudregel de avrop som sedan görs 
från ramavtalet inte upphandlas enligt LOU. En förutsättning är dock precis som annars 
att värdet av de avrop som görs inte överstiger det kontraktsvärde som utannonserats. 
Enligt 4:10, 2 st ska värdet av ett ramavtal ”beräknas till det högsta uppskattade värdet 
av samtliga avrop som kan förutses för perioden som ramavtalet omfattar”. 

I det praktiska affärslivet förekommer en rad olika överenskommelser som benämns 
ramavtal, ramöverenskommelse, avropsavtal eller liknande. För att avgöra hur dessa 
olika typer av avtal ska hanteras enligt LOU behöver avtalsinnehållet studeras. Som 
alltid är det inte den eventuella benämning som parterna valt att ge avtalet som avgör 
avtalets rättsliga status, utan avtalets verkliga innehåll. 

Om en upphandlande enhet vidtar sådana rättsliga dispositioner som innebär att det 
upphandlingsrättsliga avtalsrekvisitet uppfylls ska upphandlingsreglerna tillämpas om 
övriga förutsättningar för tillämpning föreligger. Som grundregel gäller således att om 
en ramöverenskommelse är utformad på ett sådant sätt att avtalsrekvisitet uppfylls, ska 
ramavtalet upphandlas enligt reglerna. Om överenskommelsen däremot inte innebär att 
avtalsrekvisitet uppfylls, kan det innebära att en offentlig upphandling behöver 
genomföras först när avrop ska göras och avtalsrekvisitet slutligt uppfylls. Den 

 
96Se avsnitt 3.2 ovan 
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avgörande frågan är alltså när en upphandling enligt definitionen anses uppstå; när 
ramavtalet ingås eller först när avrop sker. 

Ramavtal som binder båda parterna anses uppfylla avtalsrekvisitet och ska upphandlas 
enligt LOU. En beställning eller ett avrop, som görs i enlighet med ett ramavtal som 
upphandlats enligt reglerna, anses inte som en upphandling förutsatt att ramavtalet har 
upphandlats i enlighet med LOU97. En betydelsefull förutsättning är dock att villkoren 
för de framtida affärerna ska ha angetts med en viss grad av precision. I annat fall kan 
inte verklig bundenhet anses ha uppkommit. Alltför allmänt formulerade 
överenskommelser kan således inte anses ha avtalsverkan enligt upphandlingsreglerna. 

Mer osäkert är det beträffande ramavtal som endast binder kunden. Frågan är om LOU:s 
avtalsrekvisit uppfylls redan när en sådan ramöverenskommelse ingås, eller först när 
avrop görs. Arrowsmith menar att avtalsrekvisitet skulle kunna betraktas som uppfyllt 
redan när ramavtalet tecknas, om exempelvis parterna då också utväxlar vissa 
prestationer eller betalningar98. 

Ramavtal som endast binder leverantören uppfyller troligen inte avtalsrekvisitet. Det är i 
så fall först när ett avrop görs som ett kontrakt ska anses ingånget, och det är först då 
som en offentlig upphandling måste genomföras. Det förefaller rimligt att ett avtal som 
inte innebär något avtalsrättsligt åtagande för den upphandlande enhetens del, inte 
behöver upphandlas enligt upphandlingsreglerna. 

Det förekommer i praktiken ramöverenskommelser som varken binder kunden eller 
leverantören men som utgör en för parterna viktig avsiktsförklaring att köpa respektive 
leverera vissa kvantiteter av någonting till vissa priser under en viss tidsperiod. Sådana 
icke bindande avtalskonstruktioner anses i regel inte uppfylla avtalsrekvisitet, och 
behöver inte upphandlas offentligt. Avrop i enlighet med överenskommelsen kan 
däremot medföra att avtalsrekvisitet anses uppfyllt och ska upphandlas helt i enlighet 
med grundreglerna. 

Överenskommelser som inte behöver upphandlas enligt LOU, kan emellertid den 
upphandlande enheten på frivillig väg genomföra som en offentlig upphandling. Det 
finns exempelvis möjlighet att frivilligt offentligt upphandla icke bindande 
ramöverenskommelser. Trots att avtalsrekvisitet alltså inte uppfylls av 
ramöverenskommelsen, och reglerna om offentlig upphandling därmed inte behöver 
tillämpas, kan den upphandlande enheten välja att ändå tillämpa reglerna om offentlig 
upphandling. Det finns ju inget förbud mot att tillämpa reglerna även i fall där det inte 
behövs. 

När sedan avrop som medför att avtalsrekvisitet uppfylls görs i enlighet med 
ramöverenskommelsen behöver ingen ytterligare offentlig upphandling genomföras. I 
sådana fall är avtalsrekvisitet inte uppfyllt när formkraven för den offentliga 
upphandlingen uppfyllts, men en offentlig upphandling är genomförd när avtalsrekvisitet 
uppfylls, vilket torde vara tillräckligt. Det är dock viktigt att de villkor som uppställdes i 

                                                           
97NOU-info, December 1998, s 3 
98Arrowsmith, s 453 
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det icke bindande avtalet, och som låg till grund för den offentliga upphandlingen, inte 
ändras i för hög grad när avrop väl sker. 

Möjligheten att frivilligt tillämpa LOU utnyttjas i praktiken även när optioner eventuellt 
ska inkluderas i en upphandling. Kunden har efterfrågat en option, och leverantörerna 
har lämnat anbud på optionen och är bundna av sina anbud. Kunden är däremot inte 
bunden, och behöver inte utnyttja optionen. 

Optioner, som på detta sätt endast binder leverantören, behöver inte upphandlas enligt 
reglerna när de ställs ut, eftersom avtalsrekvisitet inte uppfylls redan vid utställandet, 
utan först när de löses ut. I praktiken inkluderar ofta de upphandlande enheterna dock 
optionerna som en icke obligatorisk del av det annonserade värdet av upphandlingen, 
och därmed står det dem upphandlingsrättsligt fritt att utnyttja optionen eller inte. 

Teoretiskt skulle en upphandlande enhet kunna låta endast grundleveransen ingå i den 
offentliga upphandlingen, och vid sidan av den upphandla vissa optioner.  Kunden skulle 
då kunna anlita en annan leverantör för optionen/funktionen i fråga, men LOU måste 
dock tillämpas innan en annan leverantör anlitas. 

Inom försörjningssektorn kan ramavtal användas för att upprätta ett särskilt system för 
urval av deltagare enligt 4 kap 23 § LOU. Systemet kan upprättas genom att den 
upphandlande enheten, med potentiella leverantörer, tecknar icke bindande 
ramöverenskommelser där villkoren för avrop bestäms först vid avropen. Om ramavtal 
används, ska alltjämt övriga regler i 4:23-25 om upprättandet av ett sådant urvalssystem 
följas. Eftersom särskilda system för urval av deltagare endast är tillåten inom 
försörjningssektorn är denna användning av ramavtal inom den allmänna sektorn inte 
möjlig. Den upphandlande enheten ska då tillämpa de relevanta upphandlingsreglerna 
för varje särskilt kontrakt när det upphandlas, och förhandlingar vid avropstillfällena är 
då inte tillåtna99. 

Slutligen förtjänar en kommentar från NOU om skyldigheten att avropa från ett gällande 
ramavtal att uppmärksammas: ”Av LOU följer inte någon skyldighet[…]att avropa från 
ett gällande ramavtal i stället för att göra en separat upphandling. Om avrop skall ske 
eller inte är en civilrättslig fråga och beror på vad parterna kommit överens om och vad 
som står i avtalet”100. 

Som vi sett ovan har parternas bundenhet till en ramöverenskommelse betydelse för om 
LOU ska tillämpas eller inte när avtalet upphandlas. LOU kräver att bindande ramavtal 
ska upphandlas enligt lagen, men reglernas exakta innebörd är svår att avgöra eftersom 
reglerna om ramavtal är mycket kortfattade. Huruvida ramavtal utnyttjas och efterlevs 
berörs inte av LOU, och övriga frågor om parternas bundenhet och avtalsskyldigheter är 
primärt civilrättsliga frågor som inte regleras inom ramen för LOU. 

 
99NOU-info, Juni 1997, s 16; NOU-info, Juni 2000, s 7; NOU-info, Mars 2002, s 5 och 
s 11 
100NOU-info, Sammanställning 1996, s 45 
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9.3 Om hinder mot att byta leverantör 

När ett avtal som upphandlats enligt LOU löpt ut, behöver den upphandlande enheten ta 
ställning till om ett ny offentlig upphandling av ett motsvarande avtal ska göras. Den 
upphandlande enheten kan troligen ibland då uppleva att det skulle innebära stora 
omställningsproblem att konkurrensutsätta ett befintligt avtal, och eventuellt byta 
leverantör. NOU är av den uppfattningen att om omställningskostnader i samband med 
byte av leverantör generellt vore ett tillåtet argument av avgörande betydelse för val av 
leverantör, skulle detta medföra en konkurrensbegränsning som på sikt skulle skapa en 
monopolsituation. En upphandlande enhet kan alltså inte med framgång generellt hävda 
att leverantörsbyten är för mödosamma för att kunna genomföras i praktiken. 

Att ett leverantörsbyte medför orimliga hinder skulle dock kunna ha viss betydelse för 
bedömningen. Ett byte av leverantör som skulle medföra orimliga omställningskostnader 
eller orimliga tekniska svårigheter torde motivera en längre avtalstid än vad som i 
normalfallet annars krävs för att säkerställa att konkurrensen upprätthålls. När ett nytt 
avtal sedermera upphandlas bör normalt någon hänsyn till omställningskostnader ej 
tas101. 

Problem som skulle kunna följa av ett leverantörsbyte kan alltså i första hand hanteras 
genom att avtalstiden görs lite längre än som annars vore att rekommendera. Något 
utrymme att helt avstå från att med viss regelbundenhet konkurrensutsätta ett gällande 
avtal finns alltså inte. 

9.4 När konsult som tagit fram kravspecifikation sedan också lämnar anbud 

En annan fråga som kan aktualiseras under offentliga upphandlingar, och som svagt rör 
följdupphandlingar, är frågan huruvida en konsult som medverkat t ex vid framtagande 
av kravspecifikation och förfrågningsunderlag, har rätt att lämna anbud som leverantör 
när huvudupphandlingen sedan genomförs. 

Generellt finns det inte något förbud mot att en leverantör som medverkat vid 
framtagning av förfrågningsunderlag, därefter lämnar anbud som systemleverantör. 
Emellertid finns det i dylika situationer en del frågor, främst om likabehandlingen av 
systemleverantörerna och konkurrensfördelar, som den upphandlande enheten måste 
hantera. 

NOU anser att en konsult som varit med att ta fram ett förfrågningsunderlag inte bör 
delta i därpå följande anbudsgivning ”om det kan hävdas att konsulten kan ha styrt 
innehållet i kravspecifikationen så att den på ett eller annat sätt anpassas till 
konsultens[…]varor eller tjänster”102. Att en konsult anpassar ett förfrågningsunderlag 
efter sina egna produkter torde vara tämligen följdriktigt, och kan innebära viktiga 
konkurrensfördelar gentemot övriga leverantörer.  

 
101NOU-info, Sammanställning 1993-95, s 47 
102NOU-info, Sammanställning 1996, s 22 
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Om NOU:s yttrande är korrekt torde det därmed i praktiken kunna innebära en 
betydande inskränkning för leverantören att delta i den följande upphandlingen. 
Möjligen skulle de upphandlande enheterna i dessa fall söka undvika att anlita konsulter 
som kan ha ett kommersiellt intresse i den stundande upphandlingen, eller klargöra från 
början att konsulten inte kan få delta i huvudupphandlingen. 

En annan fråga att hantera är den informationsfördel som en konsult åtnjuter som 
medverkar i tidiga faser av en upphandling. Denna fråga förefaller något enklare att 
hantera för den upphandlande enheten. Det är naturligt att en konsult som medverkat 
tidigt i en upphandling har ett informationsövertag gentemot de övriga leverantörer som 
ska lämna anbud. Enligt NOU är det i dessa fall viktigt att ”anbudstiden är så lång att 
även andra intresserade har möjlighet att lämna anbud inom stipulerad tid”. Anbudstiden 
bör alltså bestämmas så att övriga leverantörer får möjlighet att förbereda sig och 
inhämta information på ett sådant sätt att de kan lämna konkurrenskraftiga anbud. 

9.5 Undantag från kravet på annonsering 

I vissa fall när en upphandling ska genomföras kan det i praktiken vara så att endast en 
viss leverantör kan komma i fråga. LOU hanterar dessa situationer genom att i vissa 
angivna fall medge undantag från kravet att publicera en annons om upphandlingen. När 
exempelvis endast en enda leverantör är möjlig, eller om särskild brådska föreligger, kan 
det ibland inte vara meningsfullt att genomföra en fullständig offentlig upphandling. I 
4:16 och 5:17 LOU anges grunder enligt vilka en upphandlande enhet har möjlighet att 
genomföra en upphandling utan att publicera någon annons. Reglerna identifierar 
situationer där det på objektiva grunder, på förhand kan antas att en viss leverantör är 
mest lämpad, och där ett upphandlingsförfarande därför inte framstår som motiverat. 

I de fall ett undantag från annonsering kan göras, kan den upphandlande enheten, i regel 
genom förhandlad upphandling, ingå avtal med vilken leverantör den önskar103. 
Undantagsreglerna kan även ha den praktiska effekten att de utgör ”a justification for 
continuing the relationship with the old provider”104, och alltså motiverar en 
följdupphandling från den tidigare leverantören.  

En upphandlande enhet får enligt 4:16 avstå från annonsering av en rad skäl. De 
viktigaste skälen som har relevans för denna avhandlings ämne är om: 

• det som upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt 
kan tillhandahållas av endast en viss leverantör (p 3) 

Kommentar: För att kunna åberopa tekniska skäl eller att en leverantör har en 
immaterialrättslig ensamrätt, krävs att det endast finns en leverantör som har det 
kunnande eller den kapacitet som krävs, eller som tillhandahåller det som efterfrågas. 
Det krävs också att ingen annan leverantör kan tillhandahålla någon likvärdig produkt 
som inte omfattas av de tekniska hindren eller ensamrätten. Att det finns en leverantör 
som framstår som betydligt bättre än de övriga är inte skäl nog att göra undantaget 

 
103Arrowsmith, s 482 
104Arrowsmith, s 262 
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gällande105. Beviskravet är här tämligen högt ställt, och att visa att det inte finns någon 
annan möjlig leverantör, som kan erbjuda en likvärdig torde i många fall vara svårt för 
den upphandlande enheten. 

• det är fråga om varuupphandlingskontrakt som gäller ytterligare leveranser från den 
ursprungliga leverantören, avsedda antingen som delersättning för eller tillägg till 
tidigare leveranser, och ett byte av leverantör skulle medföra anskaffning av varor 
som skulle vara tekniskt oförenliga med de först anskaffade eller leda till oskäliga 
tekniska svårigheter avseende drift och underhåll (p 5) 

Kommentar: Vid upphandling av varor är det alltså möjligt att i vissa fall anlita den 
ursprungliga leverantören även för ytterligare leveranser. För detta krävs att det skulle 
uppstå oskäliga tekniska svårigheter att få de nya varorna att fungera tillfredsställande 
med de befintliga, om en annan leverantör skulle anlitas. De komplexa IT-system som 
avses i denna avhandling torde i många fall vara att klassificera som 
tjänsteupphandlingar, vilket medför att detta undantag då saknar tillämpning. Vid IT-
upphandlingar som till övervägande delen utgörs av varor kan undantaget dock ha viss 
betydelse. Som vi sett ovan är möjligheterna att åberopa tekniska hinder som skäl för att 
förlänga ett redan befintligt kontrakt med en viss leverantör begränsade. Notera att 
denna punkt endast kan tillämpas när ett leverantörsbyte skulle medföra tekniska 
svårigheter. 

• det är fråga om byggentreprenad eller tjänster som gäller tilläggsarbeten eller 
tilläggstjänster av den ursprungliga leverantören och som inte omfattas av det först 
avsedda projektet eller av en föregående upphandling, men som på grund av 
oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för arbetets utförande, under 
förutsättning att tilläggsarbetena eller tilläggstjänsterna inte utan tekniska eller 
ekonomiska olägenheter kan skiljas från det ursprungliga upphandlingskontraktet, 
eller att tilläggsarbetena är absolut nödvändiga för att byggentreprenaden skall 
kunna slutföras, eller att tilläggstjänsterna är absolut nödvändiga för att de 
ursprungliga tjänsterna skall kunna slutföras (p 6) 

Kommentar: Detta undantag berör tjänsteupphandlingar, och avser tilläggstjänster som 
p g a oförutsedda omständigheter blivit nödvändiga för att de ursprungliga tjänsterna ska 
kunna slutföras. I sådana fall är det tillåtet att anlita den ursprungliga leverantören även 
om inte tilläggstjänsterna omfattas av någon tidigare upphandling. En ytterligare 
förutsättning är dock att tekniska eller ekonomiska olägenheter skulle uppstå om en ny 
offentlig upphandling genomfördes avseende tilläggstjänsterna.  

Vid IT-upphandlingar skulle det enligt detta undantag i vissa fall finnas en möjlighet att 
utöka upphandlingen med vissa tilläggstjänster eller funktioner som visat sig direkt 
nödvändiga för systemet som helhet. Det krävs dock att nya omständigheter gjort 
tilläggstjänsterna nödvändiga, och att tekniska eller ekonomiska olägenheter skulle 
uppstå vid byte av leverantör. Värt att notera är att lagen inte kräver kvalificerade 
tekniska eller ekonomiska olägenheter. Detta torde förmodligen bero på ett förbiseende, 
och att helt små olägenheter skulle få åberopas är nog knappast lagstiftarens mening. 

 
105Arrowsmith, s 258 
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9.6 Direktupphandling 

Upphandlande enheter får i synnerliga undantagsfall tillämpa s k direktupphandling. 
Med detta menas enligt definitionen i 1 kap 5 § ”upphandling utan krav på anbud”. I en 
direktupphandling kan en upphandlande enhet direkt vända sig till önskad leverantör och 
göra en beställning. Direktupphandling får endast tillämpas vid upphandlingar som 
understiger tröskelvärdena i kap 2-5, samt vid upphandling av B-tjänster oavsett 
upphandlingens värde. 

Vidare krävs att upphandlingens värde är lågt eller att synnerliga skäl föreligger för att 
direktupphandling ska få användas. Kravet att upphandlingens värde ska vara lågt torde 
inte generellt uppfyllas enbart av det förhållande att upphandlingens värde ej uppgår till 
tillämpligt tröskelvärde. Att synnerliga skäl ska föreligga, innebär att höga krav ställs för 
att direktupphandling ska kunna användas. Direktupphandling innebär att stora delar av 
LOU sätts ur spel, varför utrymmet för detta får antas vara minimalt. 

9.7 Sammanfattning av avsnitt 9 

Detta avsnitt har behandlat möjligheterna att utan att någon bestämmelse i LOU 
överträds, anlita en viss önskad leverantör. Denna fråga har starka beröringspunkter med 
frågan om tillåtna ändringar som behandlades i föregående avsnitt. Utrymmet att direkt 
anlita en viss leverantör är som huvudregel begränsat. I den mån en upphandlande enhet 
i en tidigare offentlig upphandling förutsett de framtida anskaffningarna från en viss 
leverantör finns det vissa möjligheter att anlita samma leverantör. 

I andra fall kan anlitandet av en viss leverantör motiveras med tekniska och ekonomiska 
skäl. Vilket utrymme som i praktiken finns att utnyttja dessa undantag vid offentliga 
upphandlingar av komplexa IT-system enligt försörjningssektorreglerna framstår dock 
som något oklart. 
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10. SLUTSATSER 

En övergripande slutsats som kan dras efter detta avhandlingsarbete är att reglerna om 
offentlig upphandling framstår som ömsom tämligen komplicerade, ömsom mycket 
kortfattade och ömsom mycket detaljerade. Vissa frågor regleras i bestämmelser som 
framstår som omotiverat komplexa, detaljerade och omfattande. Andra frågor behandlas 
så kortfattat att det är svårt att dra några egentliga slutsatser om regleras innehåll. Nedan 
följer de huvudsakliga slutsatser som avhandlingsarbetet resulterat i. 

10.1 LOU ej anpassad särskilt för upphandlingar av komplexa IT-system 

I dag har det upparbetas en omfattande kunskap inom olika områden om hur 
upphandlingar av komplexa IT-system kan och bör genomföras. Trots att den praktiska 
hanteringen av upphandlingar av komplexa IT-system fortfarande möjligen har en del 
brister, har det under de senaste decennierna samlats ihop en ansenlig kunskapsbank om 
hur kunder och leverantörer kan och bör hantera sina projekt. 

Denna kunskap har samlats inom områden som exempelvis projektstyrning, 
mjukvaruutveckling och systemutveckling. Även inom juridiken har försök gjorts till 
anpassning av rätten efter den utveckling som skett. En rad nya frågor har fått hanteras 
inom det som numer kallas IT-rätt eller IT-juridik. De frågor som uppkommit har till 
stor del kretsat kring frågor om hur människors användning av ”den nya 
informationstekniken” ska hanteras rättsligt. Frågorna har bl a rört olika följder av den 
ökade användningen av Internet, och kretsar kring bl a digitala avtal, hur betalningar kan 
göras digitalt på ett säkert och med befriande verkan samt hur den personliga integriteten 
kan skyddas. Dessa och många andra frågor behandlas nu inom IT-rätten, som blivit som 
en ny juridisk disciplin. 

I vissa fall kan kanske de juridiska förutsättningarna ha förändrats för alltid av ny teknik, 
t ex om det inte längre skulle vara möjligt att upphovsrättsligt skydda musikaliska verk 
när musiken flödar fritt på Internet. På det stora hela kommer det kanske med tiden att 
visa sig att den nya tekniken i sig inte kräver alltför omfattande förändringar i juridikens 
grunder. 

I de flesta fall torde det dock räcka att juridiken anpassar sig efter de nya 
beteendemönster som människor utvecklar i samhället, på samma sätt som juridiken 
alltid gjort. Denna avhandling har pekat på att den nödvändiga anpassningen inte 
kommit till stånd när det gäller reglerna om offentlig upphandling vid upphandlingar av 
komplexa IT-system. 
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När EU-direktiven och Lagen om offentlig upphandling tillkom i början av 1990-talet 
utformades bestämmelserna inte med någon större tanke på upphandlingar av komplexa 
IT-system. De bestämmelser som idag används för att reglera IT-upphandlingar har inte 
heller ändrats på något för dessa upphandlingar relevant sätt under lagens existens.  

Möjligheter till detta har dock inte saknats genom det myckna lagstiftningsarbete som 
lagts ner på LOU under den tiden. Samtidigt har naturligtvis den nuvarande 
utformningen av upphandlingsdirektiven, vilken styr innehållet i LOU, haft en 
hämmande effekt i detta avseende. Från början har lagen alltså inte direkt anpassats för 
upphandlingar av komplexa IT-system, och de senaste tio årens utveckling har inte 
heller beaktats av lagstiftaren. Detta gör att förutsättningarna för att LOU ska vara väl 
lämpad för tillämpning vid upphandling av komplexa IT-system framstår som svaga. 

10.2 Oklara och komplicerade regler för upphandlingar av komplexa IT-
system 

Reglerna om offentlig upphandling framstår efter en analys som onödigt krångliga, och 
även bitvis aningen missriktade. Viktiga grundläggande regler och principer kan inte 
utläsas direkt av lagtexten utan endast tolkningsvis. Detta har skapat en rad generella 
tolkningsproblem vilket gör att de regler som av mer eller mindre konsekventa skäl styr 
IT-upphandlingar inom elbranschen bitvis blir lite svårtillämpade. 

Det finns en stor mängd faktorer som ska beaktas för att kunna avgöra vilka delar av 
Lagen om offentlig upphandling som ska tillämpas vid en upphandling. Vilken bransch 
upphandlingen avser, om upphandlingsföremålet är en vara, en tjänst eller en 
byggentreprenad, upphandlingens värde och vilken sorts upphandlande enhet kunden är, 
utgör några av de omständigheter som avgör LOU:s tillämplighet. 

När man väl avgjort vilka delar av lagen som ska tillämpas i det enskilda fallet, är det 
inte alltid reglerna i de olika kapitlen skiljer sig åt i så stor utsträckning. I vissa fall kan 
det upplevas som osäkert om någon egentlig skillnad föreligger mellan två snarlika 
bestämmelser som finns på olika ställen i lagen, och om någon skillnad verkligen avsetts 
eller ej. 

I en del fall kan det hända att direktiven sinsemellan innehåller bestämmelser med 
snarlika lydelser. Att lydelserna skiljer sig åt torde naturligtvis primärt vara att tolka som 
att skillnader i innehåll varit avsedda. I vissa fall förefaller det dock kunna ifrågasättas 
om så verkligen varit fallet. 

Vid införandet av den nationella direktivbaserade lagstiftningen har tolkningar gjorts av 
direktivtexterna, kanske i strävan att minska lagtextens omfång. I en del fall har 
bestämmelser som är snarlika och som härrör från olika direktiv placerats i en 
gemensam bestämmelse i de Allmänna bestämmelserna 1 kap LOU. I dessa fall 
förefaller det som om lagstiftaren efter övervägande antagit att en skillnad mellan 
lydelserna i direktiven inte har varit avsedd. I andra fall har skillnader mellan snarlika 
direktivbestämmelser istället beaktas, och de har då istället införts i något av kap 2-5 i 
LOU. 

I praxis och i litteraturen om offentlig upphandling görs det ibland tolkningar som inte 
framstår som alldeles enkla att utläsa ur LOU. Detsamma gäller vissa uttalanden som 



 97 

 

NOU har gjort. Detta förefaller särskilt inträffa när skillnader mellan reglerna för den 
allmänna sektorn och försörjningssektorn diskuteras.  

Ett konkret exempel kan vara frågan huruvida lottning är tillåten vid kvalificering av 
leverantörer. Här finns det två svenska domar som resulterat i två motsatta tolkningar, 
och NOU och Arrowsmith vilka också uttalat sig i frågan, gör mot varandra stående 
bedömningar. Sannolikt är det oklarheter i LOU som bidragit till att tolkningarna blir så 
olika. 

Att söka ledning av direktivtexterna kan vara ett sätt att angripa frågor om 
upphandlingsreglernas innehåll. Svenska domstolar ska emellertid i sin rättstillämpning 
primärt följa upphandlingsreglerna som dessa framgår av LOU, och direktiven har 
endast en viss, men inte självklar status som rättskälla i svensk rätt. 

Vissa direktivbestämmelsers direkta effekt, och svenska domstolars beaktande av EG-
domstolens avgöranden, kan visserligen medverka till att besvara eventuella oreglerade 
frågor. Alltför långtgående tolkningar och analogier framstår dock som en 
otillfredsställande lösning jämfört med att ha tillgång till ett regelverk som uttryckligen 
behandlar de centrala frågeställningarna. 

10.2.1 Begreppet upphandlande enhet 

Definitionerna i LOU av begreppet upphandlande enhet är tämligen omfattande och 
komplicerade. Den som tar sig tid att analysera dem har visserligen möjligheter att 
bringa viss ordning i reglernas innehåll, men det hindrar inte intrycket att definitionerna 
bitvis är svårlästa och svårtolkade. Detta gäller exempelvis definitionen i 1 kap 6 § om 
vissa bolag, föreningar, samfälligheter och stiftelser, samt företagen under bestämmande 
inflytande eller med särskilt tillstånd inom försörjningssektorn enligt 4 kap 1 § 2 stycket. 

Termen upphandlande enhet innefattar enligt 1:6 ”bolag, föreningar, samfälligheter och 
stiftelser som har inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas intresse, under 
förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär”. Vad lagen här 
avser med ”behov i det allmännas intresse” och behov som inte är av ”industriell eller 
kommersiell karaktär” är inte alldeles uppenbart.  

Vidare krävs att staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet 
huvudsakligen tillskjutit den andra enhetens kapital, utövar tillsyn över enhetens 
upphandling eller har utsett mer än halva styrelsen (1:6). 

De företagen som omnämns i 4:1 är under s k bestämmande inflytande om staten, en 
kommun, ett landsting eller en annan upphandlande enhet direkt eller indirekt ”innehar 
större delen av företagets tillskjutna kapital, eller kontrollerar majoriteten av röstetalet 
på grund av aktieägande eller motsvarande eller kan utse fler än halva antalet ledamöter 
i företagets administrativa, verkställande eller övervakande organ” (3:8). 

Som vi kan konstatera innehåller lagen i 1:6 och i 3:8 två olika definitioner av inflytande 
från det allmänna, och dessa definitioner är snarlika men på inga vis likalydande. Vilka 
skillnader som avsetts är delvis oklart. I 1:6 används bl a termen bolag medan 4:1 
använder termen företag. Det förefaller finnas ett visst utrymme att uttolka ett 
betydelseöverlapp mellan dessa två termer. Varför olika termer används och vilken 
skillnad som avsetts mellan ”bolag” och ”företag” är oklart. I NOU:s engelska version 



 98  

 

av LOU används termen ”undertaking” på båda ställena och någon skillnad görs alltså 
inte där. 

10.2.2 Väsentliga ändringar 

Ett exempel där lagstiftningen framstår som svårtillämpad utgörs av bestämmelserna om 
väsentliga ändringar i kontraktsvillkoren. Denna fråga är av helt central och 
grundläggande betydelse för hela regelverkets syften och funktion.  I LOU:s 
bestämmelser om detta, t ex 4 kap 16 §, är det möjligt endast genom tämligen bakvända 
och komplicerade resonemang, att utläsa att gränserna för tillåtna ändringar av 
kontraktsvillkoren tycks gå vid s k väsentliga ändringar. 

Vad detta väsentlighetsrekvisit sedan egentligen innebär är svårt att utläsa av lagen. Det 
anses dock allmänt accepterat att en väsentlig ändring är en sådan ändring som kan 
påverka leverantörerna att lämna anbud, att avstå från att lämna anbud, eller 
utformningen av anbuden. Det skulle underlätta förståelsen för och tillämpningen av 
lagen, om en sådan grundläggande princip uttryckligen slogs fast i en 
ändamålsbestämmelse i lagens inledning. 

Regeln om väsentliga ändringar framgår nu istället indirekt av bestämmelser i 2-5 kap 
LOU om rätten att avstå från annonsering, eller om rätten att använda förhandlad 
upphandling. Gränserna för tillåtna ändringar formuleras på ett snarlikt, men inte 
identiskt sätt i dessa kapitel i LOU. Om några skillnader i sak avsetts är dock oklart. 

10.2.3 Alternativa anbud 

Vid sidan av om den något bakvända regleringen om väsentliga ändringar finns det 
andra regler i lagen eller som i litteraturen anses reglera frågan om tillåten flexibilitet i 
upphandlingar. En upphandlande enhet får som vi sett, enligt 1 kap 23b § pröva 
alternativa anbud om anbudet uppfyller de minimikrav som den upphandlande enheten 
ställt upp. Enligt denna bestämmelse förefaller det inte finnas något hinder mot att anta 
anbud som även innehåller lösningar som inte efterfrågats i upphandlingen, och som 
ligger utöver grundfunktionaliteten, så länge anbudet uppfyller minimikraven. 

Denna tolkning torde dock inte vara riktig, eftersom det allmänt anses att eventuella 
optioner ska inkluderas i upphandlingen och i tröskelvärdesberäkningen för att få 
utlösas. Frågan uppkommer då vilken flexibilitet som egentligen avsetts åstadkommas 
med 1:23b. Möjligen kan det vara så att bestämmelsen snuddar vid tanken att kunden 
kan uttrycka sina behov, och att det är leverantörerna som sedan föreslår lösningarna. 
Antagligen får man i avsaknad av ytterligare ledning, igen falla tillbaka på huvudregeln 
om väsentliga ändringar vid tolkning av 1:23b. Vilket extra utrymme för flexibilitet som 
egentligen avsetts i 1:23b är dock svårt att egentligen utläsa. 

10.2.4 Förhandlad upphandling 

Vid upphandling enligt inom försörjningssektorn enligt 4 kap LOU är s k förhandlad 
upphandling tillåtet utan inskränkning. Vad som menas med förhandlad upphandling, 
och vilka eventuella extra friheter som detta innebär berörs knappast inte i lagen. Av 
definitionen av förhandlad upphandling i 1:5 framgår endast att det är en ”upphandling 
där en upphandlande enhet inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och tar upp 
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förhandling med en eller flera av dem”. Den enda ledning definitionen ger, är att 
förhandlad upphandling innebär att förhandlingar äger rum.  

Vilka praktiska konsekvenser som följer av att förhandlad upphandling får tillämpas fritt 
inom försörjningssektorn, men endast i vissa fall inom den allmänna sektorn är oklart. 
Vilka eventuella skillnader i fråga om flexibilitet som avsetts, och om 
kravspecifikationer och anbud eventuellt kan tillåtas vara mindre preciserade i en 
förhandlad upphandling är osäkert. 

10.2.5 Avkall på obligatoriska krav 

Av betydelse för frågan om flexibilitet i kontraktsvillkoren är de upphandlande 
enheternas möjligheter att göra avkall på vissa obligatoriska krav. EG-domstolen har 
behandlat denna fråga i Store Baelt-fallet106, och där antytt att det finns vissa möjligheter 
att göra avkall på obligatoriska krav. Detta förefaller gälla krav som inte är 
fundamentala för upphandlingen, och formkrav som inte påverkar likabehandlingen av 
vare sig deltagande eller inte deltagande leverantörer. 

Hur denna doktrin ska relateras till de andra reglerna om flexibilitet i upphandlingar som 
väsentliga ändringar, alternativa anbud och förhandlad upphandling är svårt att utläsa av 
lagen eller annars avgöra. Därtill råder det generellt en osäkerhet huruvida eventuella 
begränsningar i tillämpligheten av dessa teorier och principer ska gälla. Exempelvis är 
den tillämplighet som ett rättsfall från den allmänna sektorn har inom 
försörjningssektorn inte alltid lätt att avgöra. 

10.2.6 Reglerna om krav på leverantörer 

Reglerna om vilka krav som får ställas på leverantörerna är ett annat exempel där 
oklarheter och krångligheter förekommer. LOU tillåter upphandlingsförfaranden där alla 
leverantörer får lämna anbud, och andra där ett visst urval av leverantörerna får göras. 
Klart är att i båda fallen får den upphandlande enheten ställa krav på leverantörerna för 
att säkerställa att de klarar av att fullgöra ett eventuellt åtagande. Även i de öppna 
förfarandena får alltså leverantörer uteslutas. Vidare får de krav som ställs upp inte i 
något fall vara mer långtgående är den aktuella upphandlingen kräver. 

Vilken den faktiska skillnaden då egentligen är mellan öppna och begränsade 
förfaranden blir därmed oklart. I båda fallen förefaller leverantörer som inte uppfyller 
kraven kunna uteslutas, medan övriga leverantörer ska tillåtas att deltaga. Troligen finns 
det någon möjlighet att begränsa antalet leverantörer ytterligare vid de begränsade 
förfarandena, men det är osäkert om och på vilka grunder detta får ske. Vidare är det 
klart att det föreligger skillnader mellan reglerna inom den allmänna sektorn och 
försörjningssektorn ifråga om hur deltagarbegränsningar får göras. Det är dock oklart 
vad dessa skillnader faktiskt i praktiken innebär vid deltagarbegränsningar. 

 
106Mål C-243/89, Europeiska gemenskapernas kommission mot Danmark 
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LOU:s krav att leverantörsprövningen och anbudsprövningen ska ske i två olika faser 
och enligt olika regler prövningsgrunder är vidare inte lätt att efterleva. Att konsekvent 
särskilja en leverantör från sitt anbud är svårt i praktiken, och inte alltid att 
rekommendera när komplexa IT-system ska upphandlas.  

10.2.7 Svårmotiverade skillnader mellan olika branscher 

IT-upphandlingar som avses i denna avhandling har speciella egenskaper som inte 
förefaller ha beaktats i LOU. Lagen är inte anpassad på något särskilt sätt efter 
upphandlingar av komplexa IT-system och en enhetlig och konsekvent reglering saknas. 
Likartade system behandlas enligt olika regler beroende på vilken sorts upphandlande 
enhet det är frågan om, för vilken verksamhet upphandlingen görs och värdet av det som 
upphandlas. 

Upphandlingar av komplexa IT-system för verksamhet inom försörjningssektorerna ska 
genomföras efter andra regler än upphandlingar av samma sorts IT-system för den 
allmänna sektorn. Denna skillnad förefaller svår att motivera, och lagens systematik 
förefaller skära på fel ledd när det gäller IT-upphandlingar. 

10.3 Rättsliga principer hellre än detaljreglering? 

Att detaljreglera offentliga upphandlingar av komplexa IT-system förefaller inte i alla 
delar ha fungerat tillfredsställande. Det torde kunna inträffa att en upphandlande enhet, 
av helt affärsmässiga och godtagbara skäl, vidtar en åtgärd som strider mot någon 
bestämmelse i LOU, t ex beträffande väsentliga ändringar. 

Affärsmässigt befogade åtgärder för att hantera det praktiska behovet av flexibilitet 
skulle alltså i vissa fall kunna strida mot LOU:s detaljregler. En alltför oflexibel lag, 
med långtgående detaljregleringar kan hindra de upphandlande enheterna från att vidta 
befogade och affärsmässiga åtgärder, och därmed motverka lagens eget syfte om 
affärsmässighet och ekonomisk hushållning. Arrowsmith för fram att “the existence of 
these provisions reduces the flexibility of the government to follow best private sector 
practice, and the rules have been a source of frustration to some purchasers”107. 

Kanske är det så att den kontinentaleuropeiska rättstraditionen, där allmänna 
rättsprinciper har lite större betydelse och där detaljreglering har mindre betydelse, 
borde ges ett än större utrymme än den mer rättspositivistiska svenska rättsordningen när 
det gäller offentlig upphandling, och då särskilt upphandlingar av komplexa föremål. 

Offentlig upphandling i allmänhet, och offentlig upphandling av komplexa IT-system i 
synnerhet skulle troligen vara betjänt av att detaljregleringarna lättades upp i vissa 
avseenden, och att betydelsen av vissa rättsliga principer istället lyftes fram. 

 
107Arrowsmith, s 7 
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10.4 Egna regler för upphandlingar av komplexa IT-system? 

I 3 kap LOU har byggentreprenader fått en specialreglering trots att dessa typer av 
upphandlingar, i likhet med IT-upphandlingar, principiellt torde ha kunnat placeras in 
under antingen varu- och tjänsteupphandlingar. IT-upphandlingar och 
byggentreprenader uppvisar en rad likheter. 

De drivs båda ofta i projektform under en längre tid, och båda innebär inte sällan ett 
omfattande ekonomiskt åtagande för de inblandade parterna. Såväl byggentreprenader 
som IT-upphandlingar innebär ofta att något ska produceras som inte existerar fysiskt 
när upphandlingen påbörjas. I båda fallen hanteras ofta en hög grad av komplexitet såväl 
i projektorganisationer som i system av vitt skilda slag. Denna komplexitet tillsammans 
med ytterligare faktorer torde i båda fallen kunna skapa ett behov under 
projektgenomförandet genomföra förändringar i de ursprungliga planerna. 

Kanske är tiden mogen för en enhetlig reglering av de offentliga upphandlingarna av 
komplexa IT-upphandlingar. Istället för en splittrad och inkonsekvent reglering, 
förtjänar de möjligen en egen reglering på samma sätt som byggentreprenaderna. Den 
typ av särreglering som gäller för byggentreprenaderna framstår dock inte som 
ändamålsenlig för de problem som kombinationen LOU och komplexa IT-system 
skapar. Att som i byggentreprenadernas fall stipulera andra tröskelvärden och tidsfrister, 
särskilda regler om koncessioner och begränsa rätten till förhandlad upphandling 
framstår dock inte som rätt väg för IT-upphandlingarna. 

Tilläggas bör slutligen att IT-upphandlingar i vissa fall möjligen skulle kunna ske enligt 
byggentreprenadreglerna, om IT-systemet ingår som en integrerad del av ett större 
anläggningsprojekt. För detta krävs dock att upphandlingen inte sker för verksamhet 
inom försörjningssektorn, vilket ju medför att kap 4 LOU ska tillämpas. 

10.5 Konflikten mellan LOU och upphandlingar av komplexa IT-system 

I avsnitt 3 i denna avhandling sades att LOU utgår ifrån synsättet att en upphandling 
primärt är ett enkelt köp, där specifikationen av det som ska upphandlas är tämligen klar 
vid avtalstillfället. Vidare gjordes det gällande att upphandlingar av komplexa IT-system 
främst liknar komplexa köp där specifikationen utarbetas successivt under parternas hela 
avtalstid.  

Att LOU bygger på ett synsätt som utgår ifrån att en upphandling är ett enkelt köp 
illustreras tydligast av att lagen är avsedd att tillämpas vid upphandling av en mängd 
skilda upphandlingsföremål. Vid dessa förhållanden är det naturligt att lagen tar sin 
utgångspunkt någonstans emellan det enkla köpet och det komplexa köpet, medan 
upphandlingar av komplexa IT-system hör hemma nära skalans ena extrem; det 
komplexa köpet. 

Vidare kan det sägas vara en grundläggande princip inom offentlig upphandling att 
kunden endast får upphandla det som efterfrågades i förfrågningsunderlag och annons, 
och att utrymmet att avvika från detta är begränsat. Detta är naturligt då hela syftet med 
offentliggörande av upphandlingen skulle förfelas om det gick att i efterhand i lönndom 
avvika från det som offentligen efterfrågats. 
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Vidare tar lagen inte någon större hänsyn till vad det är som upphandlas, och om 
upphandlingen liknar ett enkelt eller ett komplext köp. Lagen gör visserligen en 
åtskillnad mellan de olika upphandlingsföremålen varor, tjänster och byggentreprenader, 
men denna uppdelning förefaller inte ha gjorts i syfte att hantera de skillnader som finns 
mellan enkla respektive komplexa köp. De två kategorierna av köp kan i vart fall 
rymmas inom såväl varu- som tjänsteupphandling. 

Ett grundläggande syfte med regelverket om offentlig upphandling är att åstadkomma 
affärsmässiga upphandlingar, vilket framgår av 1 kap 4 § i LOU. I avsnitt 3.1 och 3.4 i 
denna avhandling sades att upphandlingar av komplexa IT-system bör behandlas som 
komplexa köp för att bästa kostnadseffektivitet ska uppnås. Det föreligger alltså en 
konflikt mellan å ena sidan lagens syn på en upphandling som ett enkelt köp, lagens 
strävan efter affärsmässighet, och det praktiska behovet av flexibilitet under 
upphandlingens förlopp. 

En möjlig följd av det nu sagda skulle kunna vara att lagens eget syfte om 
affärsmässighet motverkas genom att affärsmässigt motiverade ändringar, som skulle 
bidra till ökad kostnadseffektivitet i upphandlingar av komplexa IT-system, inte får 
genomföras. 

En annan slutsats skulle kunna vara att annars otillåtna ändringar skulle kunna ses som 
tillåtna, med stöd av lagens huvudregel om affärsmässighet och genom ett resonemang 
om att ändringarna är affärsmässigt motiverade. Sådana resonemang kan dock vara 
vanskliga eftersom det torde vara tämligen enkelt att visa att en viss detaljregel 
överträtts, men svårare att rättfärdiga överträdelsen med ett resonemang om det 
affärsmässiga i agerandet. Om det vore möjligt att sätta de materiella reglerna i LOU ur 
spel genom ett övergripande principiellt resonemang om affärsmässighet, uppkommer 
frågan vad syftet då är med detaljreglerna. 

Av denna avhandling har det framgått att det är svårt att ur LOU utläsa hur stora 
ändringar som får göras i specifikationer, avtal och övriga förutsättningar för 
upphandlingen under dess förlopp. Om inget utrymme för ändringar funnes, vore det 
hela enkelt. I och med att det av lagen framgår att vissa ändringar får göras – exempelvis 
får ju avtalsförhandlingar genomföras och anbud med alternativa utföranden antas – 
uppstår frågan hur stora ändringar som kan tillåtas. Situationen är den att lagen medger 
ett visst utrymme för ändringar, men det är oklart hur stort detta utrymme är. 
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11. FRAMTIDA FORSKNING PÅ OMRÅDET 

Denna licentiatavhandling har utgjort ett försök att utreda vilka regler som gäller vid 
offentliga upphandlingar av komplexa IT-system avsedda för elbranschen. 
Avhandlingsarbetet har identifierat några centrala frågeställningar, och anvisat några 
möjliga lösningsalternativ som lagen erbjuder.  

Avhandlingen har visat att det finns ett antal olika regler och principer som kan 
användas för att ge vägledning i den övergripande frågan hur det praktiska behovet av 
flexibilitet kan hanteras vid upphandling av komplexa IT-system. Hur dessa regler och 
principer hänger samman och interagerar är dock inte fullständigt klarlagt.   

Ett tänkbart framtida forskningsarbete skulle kunna vara att söka utreda hur de olika 
regler och principer som framgår av denna avhandling, främst i avsnitt 8 och 9, är 
relaterade till varandra och hur denna kunskap skulle kunna tillämpas i praktiken. Det 
arbetet skulle syfta till att utveckla systematiken och logiken i de olika tämligen 
lösryckta möjligheter till lösningar som lagen erbjuder. 

Ett lämpligt steg efter ett sådant arbete vore att analysera utformningen av 
upphandlingsavtal för att utreda hur standardavtal och enskilda avtalsklausuler kan 
utformas vid offentlig upphandling av komplexa IT-system. 

Inom såväl den offentliga upphandlingen som avtalsrätten är det intressant att diskutera 
avvikelser från specifikationer och kontrakt och försöka att på ett objektivt sätt fastställa 
omfattningen av de avvikelser som gjorts. För att kunna avgöra om kunden fått ett 
avtalsenligt system, eller om olagliga avvikelser från LOU gjorts, bör avvikelserna 
kunna kvantifieras. Framtida forskning skulle kunna försöka strukturera och 
systematisera avvikelser för att sedan kunna kvantifiera dem. Kanske skulle ett sådant 
forskningsarbete kunna hämta inspiration från områdena validering och verifiering. 
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