
Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Masteruppsats, 30 hp | Mastersprogrammet Affärsjuridik med Europainriktning 

Vår-/höstterminen 2016/17 | LIU-IEI-FIL-A--17/02424--SE 

 

 

 

 

 

 

 

Förlikning inom ramen för 
offentlig upphandling 
– Parternas möjlighet till förlikning i offentligt 

upphandlade kontrakt 

 

The settlement in the framework of public procurement 

- The parties' ability to settle in public procurement 

contracts 

 

Simon Thorn 

Handledare: Pernilla Norman 

         Examinator: Anders Holm 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Linköpings universitet 

                                                                                                                                                    SE-581 83 Linköping, Sverige 

                                                                                                  013-28 10 00, 

www.liu.se 



1 

 

Sammanfattning 
 

Förlikningar i offentligt upphandlade kontrakt som uppenbart leder till att kontraktet eller 

kontraktets övergripande karaktär förändras väsentlig, är numera inte möjligt att genomföra. 

Att en väsentlig förändring har framkommit genom en förlikning i ett tvistemål mellan parterna 

i ett offentligt upphandlat kontrakt innebär inte att den upphandlande myndigheten kan avstå 

från att genomföra en ny upphandling.  

Denna förändring är olycklig för förlikningsprocessen i offentligt upphandlade kontrakt. Det är 

tydligt att parternas handlingsutrymme vid förlikningsprocesser har minskat avsevärt. Kvarstår 

gör endast alternativet att häva kontraktet vilket är parternas sista utväg.  

Förändringarna som skett, i och med implementeringen av nya LOU kan dock ses som något 

positivt för offentlig upphandling i allmänhet. De juridiska svårigheterna till att förlika och de 

upphandlingsrättsliga principerna har skapat en förutsebarhet och medvetenhet inom offentlig 

upphandling. De nya upphandlingsreglerna som exempelvis kompletterande beställningar, 

oförutsebara omständigheter och ändringar som inte är väsentliga gör den upphandlande 

myndigheten medveten under hela processen. Medvetenheten gäller från annons till 

utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt och förebygger väsentliga förändringar under 

kontraktets fullgörande. Den upphandlande myndigheten har med ändrings-eller 

optionsklausuler i upphandlingsdokumentet möjlighet att förebygga oförutsebara väsentliga 

förändringar i kontraktet under avtalstiden. Den nya regleringen av LOU, främst 17 kapitlet, 

kommer att förlänga processen av offentliga upphandlingar, med mer omfattande 

upphandlingsdokument och större arbetsbörda för parterna, vilket det måste vara för att 

upphandlingsprocessen ska vara genomförbar.  

Syftet med uppsatsen är att med traditionell juridisk metod undersöka vilken påverkan den nya 

lagstiftningen inom offentlig upphandling kommer ha vid ändringar i ett kontrakt som håller på 

att fullgöras och hur det kommer att påverka möjligheterna till förlikning i offentligt upphandlat 

kontrakt.  Avslutningsvis ska det nämnas, att trots den nya regleringen har de upphandlande 

myndigheterna och leverantörerna alla möjligheter att träffa förlikningar i tvister av offentligt 

upphandlade kontrakt, så länge beaktning till framförallt väsentliga förändringar i LOU tas.  
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Förord 
 

Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till mina föräldrar Hans Thorn och Anna-Eva Ax-Thorn 
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1. INLEDNING  
 

1.1 Problembakgrund  

Ny svensk upphandlingslagstiftning har implementerats i svensk rätt. EU beslutade år 2014 om 

tre nya upphandlingsdirektiv. För Sveriges del innebär de nya direktiven att ÄLOU och ÄLUF 

har upphört och ersatt med två nya lagar. Dessutom har en helt ny lag om upphandling av 

tjänste- och byggkoncessioner, LUK införts.1 Direktiven skulle ha genomförts i svensk 

lagstiftning senast den 18 april 2016. Regeringen meddelade dock att de nya lagarna som skulle 

genomföra direktiven inte hann antas i tid. Lagarna trädde istället ikraft den 1 januari 2017.2 

Under tiden som Sverige behandlat direktiven för att implementera ny lagstiftning inom 

offentlig upphandling, avgjordes ett EU-rättsfall med stor effekt för upphandlingar inom EU. 

År 2007, inledde den danska staten och ansvarig myndighet Rigspolitiet ved Center for 

Beredskapskommunikation (CFB) en upphandling av leverans av ett omfattande 

kommunikationssystem för larmtjänster samt underhåll för dessa system och tjänster under flera 

år framöver.3  Dock uppstod problem under avtalstiden, vilket ledde till svårigheter att leverera 

i rätt tid. Parterna förhandlade fram ett förlikningsavtal vilket innebar att kontraktet begränsades 

avsevärt från ursprungskontraktet. Med förlikningen var parternas avsikt att avsäga sig alla 

rättigheter som följde av det ursprungliga kontraktet, förutom de åtaganden som uppkom med 

förlikningen.4  

Finn Frogne A/S, som inte var med i den ursprungliga upphandlingen, förde ett klagomål 

angående förlikningen. Detta ledde till att den danska domstolen begärde ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen. 

Huvudfrågan i målet, var om det kan ske en väsentlig förändring av ett offentligt kontrakt utan 

att ett nytt upphandlingsförfarande inleds enligt artikel 2 i direktiv 2004/18, inte ens när denna 

ändring objektivt sett utgör ett förlikningsavtal som innebär att båda parterna ömsesidigt ger 

avkall på sina krav i syfte att lösa en tvist vars utgång är oviss och som uppstått på grund av 

svårigheter att fullgöra kontraktet.5 Rättsfallet Finn Frogne är orsaken till att problematiken 

                                                 
1 Prop. 2015/17:195. 
2 Http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/, upphandlingsmyndigheten, hämtad 2016-

11-27. 
3 Mål C‑549/14, Finn Frogne p. 8.  
4 Mål C‑549/14, Finn Frogne p.11. 
5 Mål C‑549/14, Finn Frogne p. 27. 
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med förlikningar inom offentlig upphandling uppdagats. I dagsläget är detta ett outrett område 

och detta fall är det första i sitt slag som tar sig an förlikningsfrågan i offentligt upphandlade 

kontrakt.  

Finn Frogne handlar om fullgörande av kontrakt, vilket för Sveriges del har behandlats i prop. 

2015/16:195.6 I 17 kapitlet §§ 8–14 nya LOU7 regleras ändringar av kontrakt och ramavtal 

vilket är det mest relevanta området för att avgöra om förlikningar inom upphandlingar är 

tillåtna eller ej. I och med nya LOU och den nya rättspraxis som kommit inom området är en 

utredning av rättsläget av förlikningar mer relevant än någonsin att genomföra. Är EU:s och 

lagstiftarens uppfattning angående förlikningar rätt och går det att tolka på olika vis? Hur tydligt 

är det för alla inblandade parter vad som gäller för offentligt upphandlade kontrakt och 

förlikningar inom dessa? Är förlikningar ens möjliga att genomföra vid offentligt upphandlade 

kontrakt? Kommer processen inom offentlig upphandling påverkas av det nuvarande rättsläget? 

Det är några problem som uppsatsen ställs inför.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Med anledning av ovanstående behandlas följande frågeställningar i uppsatsen. 

- Finns det några begränsningar för avtalsparter att genomföra en förlikning när avtalet är 

ett offentligt upphandlat kontrakt.  

 

- Hur kommer utfallet av relevant praxis och lagstiftning att påverka processen i 

offentliga upphandlingar i Sverige. 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka vilken påverkan den nya lagstiftningen inom 

offentlig upphandling, framförallt LOU, kommer ha för ändringar inom ramen för fullgörande 

av ett kontrakt. Vidare är uppsatsens syfte att utreda hur EU-praxis och den nya lagstiftningen 

inom offentlig upphandling kommer påverka förlikningsprocessen inom offentlig upphandling. 

                                                 
6 Prop. 2015/16:195 s. 1117. 
7 Prop. 2015/16:195 s. 1127. 
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Syftet är även att utreda vilken påverkan LOU och praxis kommer att ha för offentliga 

upphandlingar i Sverige avseende de frågeställningar som anges i problemformuleringen. 

 

1.4 Metod  

I arbetet används rättspraxis, lagstiftning och annan relevant information inom området, enligt 

traditionell juridisk metod. Den relevanta information som kommer behandlas är de nya 

upphandlingsreglerna samt till viss del gammal lagstiftning för att kunna jämföra förändringar 

inom området. Rättsfall kommer ha en stor inverkan, eftersom vissa prejudicerande domar inom 

området påtagligt kommer påverka uppsatsen. Direktiv, förarbeten och myndigheters 

kommentarer är relevanta för frågeställningen och kommer att behandlas till den grad som är 

nödvändig. EU-domstolens främsta tolkningsprincip är den ändamålsenligt orienterade 

tolkningsmetoden, det som också kallas för teleologisk tolkning, vilket är den tolkningsmetod 

som primärt kommer nyttjas i uppsatsen.8   

Utgångspunkten i arbetet är de befintliga rättskällorna, men viss beaktning av äldre lagstiftning 

kommer tas för ett större djup i arbetet. Med befintliga rättskällor menas primärt lagstiftning, 

lagförarbeten, rättspraxis och relevant litteratur. Rättsområdet offentlig upphandling är ett 

relativt nytt ämne inom juridiken; detta gäller både upphandlingsrätten inom EU och i synnerhet 

den svenska juridiska forskningen på området.9 Därutöver är tvister och förlikningar i offentlig 

upphandling ett helt outrett juridiskt rättsområde. Det råder därför en viss avsaknad på 

vägledande rättspraxis och doktrin, avseende såväl svensk rätt som unionsrätt.10 Den svenska 

upphandlingsrätten härrör från unionsrätten.11  Därmed måste även de bindande befintliga 

rättskällorna inom unionsrätten studeras och beaktas genom hela utredningen. De 

unionsrättsliga rättskällor som anses bindande är primärrätten (de grundläggande fördragen), 

EU:s stadga om grundläggande rättigheter, allmänna rättsprinciper, internationella avtal och 

bindande sekundärrätt (förordningar, direktiv och beslut). Den rättspraxis (Finn Frogne-målet 

och Pressetext-målet) som huvudsakligen är relevant för frågeställningen kommer att vara 

betydande rättskällor, eftersom det råder viss avsaknad av annan vägledande rättspraxis och 

doktrin.  

                                                 
8 Hettne/Otken, EU-Rättslig Metod: Teori Och Genomslag, s. 21. 
9 Sundstrand, Andrea, Offentlig Upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s.26. 
10 Sundstrand, Andrea, Offentlig Upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s.26. 
11 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 26. 
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Den inhämtade praxis, lagstiftning och annan relevant information inom området appliceras på 

den aktuella frågeställningen för att ge en givande diskussion och analys. Eventuella 

regelkonflikter som kan uppstå med den nya lagstiftningen som införts på grund av de direktiv 

som EU framfört inom upphandlingsområdet kommer också behandlas, för att reda ut om dessa 

regler står i konflikt med varandra eller motsäger relevant praxis.  

Selektionen av källor som genomförts är framförallt för att få en givande diskussion och analys 

av det nuvarande rättsläget inom offentlig upphandling. Utan att noga utreda prop. 2015/16:195 

som framfördes i och med nya LOU och direktiv 2014/24/EU som propositionen bygger på i 

kombination med de relevanta rättsfall som sammanfattas i uppsatsen, skulle en djupgående 

analys av rättsläget och frågeställningen inte vara möjlig. 

 

1.5 Avgränsning  

Denna uppsats avgränsas till att endast behandla och redogöra förlikningar inom upphandlingar 

enligt LOU, primärt den nya lagstiftningens som infördes den första januari 2017, inklusive 

relevant EU-lagstiftning och praxis inom området. Avgränsningen till att endast LOU och inte 

samtliga tre nya lagstiftningar inom offentlig upphandling, är att omfattningen av uppsatsen 

skulle bli alldeles för stor för en masteruppsats samt att frågeställningen skulle bli svår att 

genomföra på ett bra sätt. De andra lagarna är mer specificerade på ett visst område exempelvis 

byggentreprenad. Om denna uppsats detaljerat skulle gå in på alla specifika delar i dessa lagar 

och branscher skulle uppsatsen som tidigare nämnt bli alldeles för omfattande. 

 

1.6 Disposition  
 

Uppsatsen inleds med problemformulering, problembakgrund, syfte samt en inblick i vilken 

metod som används. Därefter framställs en referensram, vilken följs av analys och slutsats.  

Referensramen är indelad i tre delar. Den första delen behandlar grundläggande förutsättningar 

för offentlig upphandling så som relevanta principer för offentlig upphandling, processen till 

att ett kontrakt tilldelas och grundläggande förutsättningar om förlikning. Den andra delen 

behandlar de eventuella juridiska svårigheter som råder inom offentlig upphandling som måste 
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tas i beaktning vid en förlikningstvist. Den tredje delen behandlar relevant praxis inom området 

av en väsentlig förändring av kontraktet.  

Problemformuleringen från avsnitt 1.2 besvaras genom en analys av materialet inhämtat från 

referensramen. Därefter följer sammanfattande slutsatser angående frågeställningarna och 

identifierade oklarheter inom området. 
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2. OM FÖRLIKNING OCH OFFENTLIG UPPHANDLING 
 

 

2.1 Grundläggande förutsättningar  
 

Offentlig upphandling handlar om att en upphandlande myndighet, exempelvis stat, kommun 

eller andra statliga organ, anskaffar sig varor, tjänster eller byggentreprenader. Offentlig 

upphandling är viktigt juridiskt område för EU och styrs med EU-direktiv. Detta för att 

lagstiftning inom EU ska vara transparent.12  Offentlig upphandling regleras av lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), som i huvudsak bygger på EU direktivet 

2014/24/EU om offentlig upphandling. Denna reglering infördes den första januari 2017 och 

ersatte den förgående lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU) som i huvudsak 

grundas på direktivet 2004/18/EG. Huvudsakligen är båda regelverken lika varandra i 

utformningen och syfte. 13 Dock har nya LOU vissa nya regleringar som inte existerade i ÄLOU. 

Primärt är det den nya regleringen i 17e kapitlet LOU, som handlar om ändringar i ett pågående 

kontrakt ska anses vara en väsentlig ändring eller inte, som behandlas i uppsatsen.   

 

2.2 Skillnad privat och offentlig sektor  
 

Den största skillnaden mellan privat och offentlig sektor, är att den offentliga sektorn 

finansieras genom allmänhetens likvida medel och måste därmed följa striktare lagar. 

Allmänhetens likvida medel ska nyttjas rättvist och effektivt vid en offentlig upphandling. 

Jämförelsevis mot en privat aktör tillåts inte en upphandlande myndighet vända sig direkt till 

en tidigare leverantör av varor med hänvisning till bra service vid föregående upphandling, utan 

ska annonsera en offentlig upphandling vid ett nytt inköp av liknande varor.14 Undantag och 

avgränsningar från huvudregeln förekommer, exempelvis direktupphandling, dock är 

utgångspunkten att annonsering ska ske vid en offentlig upphandling. 15 Myndigheter måste 

                                                 
12 Http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/, Konkurrensverket, hämtad 2016-12-

03. 
13 Jämförelse kap 1 § 2 ÄLOU mot kap 1 § 2 LOU. 
14 Http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/skillnad-offentlig-

privat/, Konkurrensverket, hämtad 2016-11-30. 
15 Sundstrand, Andrea, Offentlig Upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s.20. 
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vara objektiva och neutrala mot företag som ansöker som leverantör, samt ska öppenhet och 

proportionalitet genomsyra upphandlingsprocessen på ett tydligt sätt. 16 Den upphandlande 

myndigheten annonserar först vilken vara eller tjänst de vill upphandla. I annonsen ställs olika 

krav på leverantören som måste uppfyllas för att kunna delta i upphandlingen.17  

 

 

2.3 Allmänt om förlikning 
 

Det är inte alltid parterna är överens om hur ett kontrakt ska fortskrida eller problem uppstår 

under kontraktstidens gång som måste lösas mellan parterna för att avtalet ska kunna fullgöras. 

Normalt uppstår problem genom att avtalsparterna tolkar något i kontraktet på olika sätt. 

Exempelvis hur leveransen av produkten ska ske.  

Denna del kommer handla överskådligt om förlikning och hur processen av den eventuella 

tvisten fortlöper samt vilka skyldigheter rätten har till att inleda en förlikningsprocess mellan 

parterna, istället för rättegång.  

"Rätten ska verka för att parterna förliks eller på annat sätt uppnår en samförståndslösning, 

om det inte är olämpligt med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter."18 

Rätten ska förhålla sig till detta och försöka initiera medling mellan parterna för att komma 

överens om en förlikning. Domstol kommer ifråga i tvister där parterna inte kan komma överens 

och måste gå till rätten. I fall som dessa gäller ovanstående. Dock är lagstiftningen generellt 

utformad och processen hur domaren och rätten ska hjälpa till med en förlikning beskrivs inte. 

Vid omständigheter som dessa har båda parterna framfört sina ståndpunkter med 

stämningsansökan och domarens huvudsakliga uppgift är att försöka förmå parterna att ändra 

sina positioner i ärendet och kunna nå en överenskommelse. Överenskommelsen påverkas av 

den gällande civilrätten och omfattar bara tvisteföremålet vanligtvis. Detta sätt att genomföra 

en förlikning skiljer sig från vad som brukar kallas underlättande intressebaserad medling, 

vilket kommer att förklaras senare i kapitlet.19  

                                                 
16 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 54. 
17 Http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/skillnad-offentlig-

privat/, Konkurrensverket, hämtad 2016-11-30. 
18 Rättegångsbalken 42 kap 17 §. 
19 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s.167. 
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2.3.1 Förlikning av tvister inför domstol  
 

När en tvist går till domstol är det uppenbart att parterna har svårigheter att komma överens och 

utreda möjligheterna till en förlikning i tvisten. Det kan uppfattas som ett svaghetstecken att ta 

upp förlikningsfrågan i domstolstvister. Därmed uppskattas det ofta om rätten tar initiativet till 

förlikning och bistår parterna i frågan med bästa möjliga service.20 En del i servicen till parterna, 

är att med grundinformationen och de sakomständigheter som parterna framfört till domstolen 

ge en prognos hur tvisten kommer att dömas.21 Parternas förmåga att bedöma vad som kan vara 

en rimlig förlikning blir avsevärt enklare med en prognos av utfallet i en domstol.22 Rätten är 

skyldig att erbjuda förlikningsverksamhet. Denna skyldighet föreligger dock inte när 

omständigheterna i målet är sådana att ett förlikningsförsök är att anse som omöjligt att 

genomföra.23  

Det finns många fördelar för samtliga inblandade att försöka genomföra en förlikning istället 

för domstolsprocess. Tidsaspekten är en viktig del som vid förlikning oftast kommer vara en 

snabbare process än om parterna ska tvista i domstol med dess olika möjligheter till överklagan. 

Det betyder att om parterna har något som helst intresse för att lösa tvisten inom en snar framtid 

bör de ha ett intresse för att finna en uppgörelse mellan varandra. Den förlorande parten är 

skyldig att betala motpartens rättegångskostnader vid tvist i domstol, vilket kan bli stora 

summor om parterna för vidare målet och överklagar till olika instanser. Om exempelvis 

tvisteföremålet är litet, kommer rättegångskostnaderna vara avsevärt större än tvisteföremålet 

och rättegångskostnaderna vara av större ekonomisk betydelse än själva tvistemålet i sig. Vid 

en förlikning finns anledning att genomföra en affärsmässig kalkyl och väga de ekonomiska 

motiven att processa i domstol i jämförelse med att träffa en förlikning. Det är kostsamt att 

driva en process, det tar upp tid från de anställda som förbereder målet, vilket är tid som 

förbrukas på målet istället för mer kostnadseffektiva timmar. Ombud är också en stor utgift som 

parten endast kan undgå att betala om de lyckas vinna målet och motparten får stå för 

rättegångskostnaderna. Det kan ibland vara mer effektivt och gynnsamt för företagen att jämka 

sina ståndpunkter och förlika ur ett rent ekonomiskt perspektiv. För de flesta människor och 

företag obehagligt att vara indragen i en domstolsprocess, vars konsekvenser kan vara svåra att 

förutse, vilket leder till att företaget lever i en viss osäkerhet om vilka fodringar och skulder 

                                                 
20 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s.168. 
21 Söderlund, Christer, Tvister I Affärslivet, s. 105. 
22 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s.168. 
23 Prop. 2010/11:128 s.26. 
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som kan räknas in. Med en förlikningslösning möjliggörs det att det tvistande avtalet kan föras 

in i bokslutet, vilket är till en stor fördel då företaget är säkra på sina inkomster och utgifter. 

Därutöver är också förlikning fördelaktigt, för att upprätthålla goda relationer mellan parterna 

och eventuella fortsatta arbetsrelationer.24 

 

2.3.2 Underlättande intressebaserad medling 
 

Medling i tvister som är fristående från domstolar har framförallt vuxit fram de senaste 30–40 

åren. Medling ses som en form av alternativ tvistlösning, Alternative Dispute Resolution 

(ADR). Denna form av tvistlösning har ökat och utvecklats snabbast i USA och England. 

Medling användas ofta vid exempelvis arbetsplatskonflikter för att kunna lösa en konflikt på 

ett effektivt sätt.25 I Sverige, om man undantar det arbetsrättsliga området, är denna form av 

tvistlösning ännu tämligen begränsad i jämförelse med England och USA som frekvent 

använder sig av metoden medling.26 Framförallt beror detta på att det finns mer material och 

utbildning inom området i dessa länder i jämförelse med Sverige. Medling brukar förespråkas 

som en underlättande intressebaserad medling. Det innebär att medlaren, utan att använda sig 

av sin eventuella juridiska utbildning försöker hjälpa parterna att nå en förlikning mellan 

varandra. Det finns olika strategier för en medlare att hjälpa parterna att komma fram till en 

förlikning, som att fokusera på det ekonomiska och att båda parterna vinner på att nå en 

förlikning ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Ett annat alternativ är att försöka förstå de 

psykologiska faktorerna som fått tvisten att uppstå och försöka lösa tvisten genom att 

tillfredsställa båda parterna genom en sund diskussion och därmed kunna mötas i mitten och få 

till en win-win situation.27 

 

2.4 Grundläggande principer för offentlig upphandling 
 

De grundläggande principerna är vad de offentliga upphandlingslagarna i Sverige är uppbyggda 

på, principerna har sin grund från EU:s lagstiftning. De grundläggande upphandlingsrättsliga 

                                                 
24 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s. 175–177. 
25 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s. 192–193. 
26 Söderlund, Christer, Tvister I Affärslivet, s.65. 
27 Thore Brolin m.fl., Tvistemålsprocessen I, En handledning för förberedelsen, s. 192–193. 
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principerna för offentlig upphandling stadgas i 4 kapitlet 1 och 2 § LOU. Paragraferna genomför 

artikel 18.1 i LOU-direktivet. Syftet med lagstiftningen är densamma som i ÄLOU då 

principerna inte ändrats sedan lagförslaget för LOU.28  Principerna härrör från EUF-fördragets 

principer, framförallt från fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla 

tjänster. 29  

 

2.4.1 Proportionalitetsprincipen 

 

Proportionalitetsprincipens funktion är att kraven på leverantören och kravspecifikationen 

måste ha ett naturligt samband och vara proportionerliga till det som upphandlas. Kraven som 

ställs på leverantören ska både vara lämpliga och nödvändiga för att syftet med upphandlingen 

ska uppnås. Om flera alternativ är möjliga, bör det alternativ väljas som är minst belastande för 

leverantören.30 Proportionalitetsprincipen tillämpas också då man bedömer om en upphandling 

med beaktande av de nationella tröskelvärdena skall konkurrensutsättas.31 Principen ska 

upprätthållas under hela upphandlingsprocessen. Exempelvis ska inte ett anbud för en 

kopieringsmaskin med utskriftsskärpa långt över det normala och som ett mänskligt öga inte 

kan uppfatta värderas högre än en kopieringsmaskin med normal utskriftsskärpa.32 Det skulle 

vara oproportionellt att värdera en sådan maskin högre i en offentlig upphandling än en normal 

maskin. Själva funktionen saknar betydelse för utfallet av valet av anbud. En upphandlande 

myndighets användning av proportionalitetsprincipen är öppet och tolkningsbart så länge det 

finns argument för detta.33 

 

2.4.2 Principen om icke-diskriminering 

 

Principen om icke-diskriminering innebär att det inte är tillåtet att direkt eller indirekt 

diskriminera leverantörer. Anbudsgivare från andra orter eller annat land ska behandlas på 

                                                 
28 Prop. 2015/16:195 s. 973. 
29 FEUF avdelning II – Fri rörlighet för varor. 
30 Http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-

introduktion.pdf (s.10), Konkurrensverket, hämtad 2016-12-06. 
31 Prop. 2006/07:128 s. 155. 
32 Se exempel, Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 67. 
33 Mål T-139/99, Alsace International Car Service, p. 39. 
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samma sätt som exempelvis företag från den egna kommunen. Även om den upphandlande 

myndigheten inte förväntar sig några utländska anbud, får den vid utformningen av 

förfrågningsunderlaget inte införa krav som enbart svenska företag känner till eller kan utföra.34 

Enligt EU-praxis har innebörden av icke-diskriminering tolkats så att de krav som finns i en 

upphandling inte får gynna representanter från en viss ort eller område, eftersom detta leder till 

diskriminering av andbudsökare från andra länder.35 

 

2.4.3 Principen om likabehandling  

 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla anbudsökande och anbudsgivare ska behandlas lika 

och ges lika förutsättningar. Samtliga anbudssökande ska ges samma rätt att delta i en 

upphandling, erhålla samma information, ges samma möjligheter att komplettera ett anbud och 

den upphandlande myndigheten ska tillämpa bedömningskriterier på samma sätt gentemot 

samtliga anbudssökare.36 Kraven på leverantörerna behöver dock inte alltid vara densamma, 

exempelvis behöver inte ett ledande företag på marknaden bevisa sin starka ekonomiska status 

för den upphandlande myndigheten vid varje upphandling. Mindre företag som inte är lika 

etablerade på marknaden har en större bevisbörda att visa att de har de ekonomiska 

förutsättningarna att kunna genomföra kontraktet.37 Ett bra exempel som förtydligar 

likabehandlingsprincipen är att "enligt, fast rättspraxis innebär likabehandlingsprincipen att 

lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, såvida 

det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling".38  

 

2.4.4 Principen om transparens och öppenhet  

 

Transparens innebär att den upphandlande myndigheten har en skyldighet till öppenhet genom 

att lämna ut information samt tydligt visa hur upphandlingen kommer att genomföras. Öppenhet 

                                                 
34 Prop. 2006/07:128 s. 155. 
35 Mål C-31/87 (Gebroeders Beentjes BV mot nederländska staten, REG, rättsfallssamling, 1988 s. 4635) och 

mål C-243/89 (Europeiska gemenskapernas kommission mot Danmark, Storabältdomen, REG, rättsfallssamling, 

1993 s. I–03353).  
36 Prop. 2006/07:128 s. 155. 
37 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 63 och 14 kap 6 § LOU.  
38 Se de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom SA (REG 2005, s. I-1559), p. 27. 
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i en upphandling är en förutsättning för att upprätthålla en offentlighet som leder till att 

marknaden är öppen för konkurrens och att det går att kontrollera att upphandlingsförfaranden 

är opartiska.39 Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar vid anbudsgivningen och 

förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt samt innehålla alla de krav som den 

upphandlande myndigheten har inom upphandlingen. Därmed förutsätter principen om 

transparens att upphandlingsförfarandet blir förutsebart för samtliga leverantörer.40 Principen 

om öppenhet har ett starkt samband med likabehandlingsprincipen, alla ska ha samma möjlighet 

att tilldelas kontrakt i offentliga upphandlingar.41 

 

2.4.5 Principen om ömsesidigt erkännande  

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att 

erkänna exempelvis betyg, certifikat och intyg som utfärdats av behörig myndighet i en annan 

medlemsstat, om de motsvarar ställda krav i upphandlingen.42 Sverige måste dessutom godta 

sådana intyg från EES-stater och stater som förbundit sig att tillämpa GPA med Sverige. Detta 

innebär att exempelvis provresultat från andra länder och officiella bokslutshandlingar måste 

accepteras vid svenska offentliga upphandlingar.43 

2.4.6 Konkurrensprincipen  
 

Konkurrensprincipen innebär att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa 

konkurrensen, det vill säga att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt 

sätt.44 Denna princip är exempelvis relevant vid ramavtal som inte bör användas på ett 

otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen begränsas, snedvrids eller förhindras.45  

 

                                                 
39 Mål C-324/98, Telaustria och Telefonadress, p. 60–62. 
40 Http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-

introduktion.pdf (s.9), Konkurrensverket, hämtad 2016-12-06. 
41 Mål C-92/00, Hospital Ingeniere Hospital Ingenieure Krankenhaustechknik Planungs- Gesellschaft GmbH 

(REG 2004, s. I-11892) och Stadt Wien (REG 2002, s. I-5553).  
42 Http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/upphandlingsreglerna--en-

introduktion.pdf (s.10), Konkurrensverket, hämtad 2016-12-06. 
43 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 66. 
44 4 kap. 2 § LOU. 
45 Direktiv 2014/24/EU, skäl 61. 
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2.5 Processen vid tilldelning av kontrakt 
 

Processen innan en leverantör kan tilldelas kontrakt är lång, med många olika delar som ska 

genomföras innan den upphandlande myndigheten kan skriva kontrakt med den leverantör som 

framfört det bästa erbjudandet till den specifika tjänst eller produkt som den upphandlande 

myndigheten behöver. Denna genomgång av upphandlingsprocessen vid tilldelning av ett 

kontrakt är nödvändig att genomföra, för att läsaren ska få en bra överblick och en förståelse av 

de olika delarna i kontraktstilldelningen som skulle kunna skapa eventuella problem senare när 

kontraktet ska fullgöras.  

 

2.5.1 Annons  
 

Annonsering är en viktig del i upphandlingsprocessen. Syftet med annonsering är att alla 

potentiella leverantörer ska få kännedom om upphandlingen och dess information samtidigt, 

för att det ska vara rättvist och alla leverantörer ska kunna konkurrera på samma villkor. 

Annonseringsplikten faller framförallt inom principen om transparens.46 I anbudet ska 

information om syftet och avsikten ingå.47 Annonseringsplikten gäller som huvudregel vid 

offentlig upphandling, dock finns det undantag till huvudregeln, exempelvis ett förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering.48 Utgångspunkten är dock alltid att en annonsering 

ska ske, när en offentlig myndighet ska tilldela ett kontrakt.49 

 

2.5.2 Förfrågningsunderlag 
 

Förfrågningsunderlaget till det framtida kontraktet baseras framförallt med grund från principen 

om likabehandling och principen om öppenhet. Alla leverantörer måste ges samma information 

och möjlighet till att kunna utforma ett bra anbud till den upphandlande myndigheten.50 Det är 

viktigt att myndigheten fastställer föremålet för upphandlingen samt vilka egenskaper som 

                                                 
46 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 271. 
47 10 kap. 1 § LOU. 
48 Se, 6 kap. 12–19 §§ LOU, för särskilda regler om upphandling utan föregående annonsering. 
49 Se, SFS 2016:1162, Upphandlingsförordning, för vidare information om annonsering.  
50 För principerna, se mål C-470/99, Universale-Bau m.fl., p. 93 och mål C-87/94, kommissionen mot Belgien, p. 

54. 
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krävs hos den produkt eller tjänst som ska anskaffas av den upphandlande myndigheten. 

Därutöver är det viktigt att de i beskrivningen av kontraktet uppger vilka minikrav som kommer 

ingå som leverantören måste uppfylla vid tilldelning av kontraktet. Informationen från 

myndigheten ska vara tillräcklig för att eventuella leverantörer ska kunna göra rättvis 

bedömning av om de vill delta i upphandlingsförfarandet eller inte.51 Tidsfristen för att 

analysera denna information och att eventuellt delta i ett upphandlingsförfarande ska med 

hänvisning från EU begränsas så långt som möjligt utan att det skapar orimliga hinder för att 

delta i upphandlingsförfarandet. Tidsfristen finns för att effektivisera en redan lång och 

utdragen process.52  

 

2.5.3 Leverantörskvalificering   
 

Den upphandlande myndigheten får i processen att tilldela ett kontrakt, framställa vissa kriterier 

på leverantörerna som de måste uppfylla, för att anses lämpliga att kunna utföra kontraktet.53 

Det vill säga deras förmåga att fullgöra kontraktet bedöms av den upphandlande myndigheten. 

Kriterierna som en upphandlande myndighet kan ställa är begränsade till leverantörens 

lämplighet, leverantörernas ekonomiska och finansiella ställning samt deras tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet inom den specifika marknaden kontraktet ska tilldelas.54 Inom svensk 

rätt kallas dessa kriterier för kvalificeringskrav med motivering att det ska markera att det är en 

fråga om krav som ställs på leverantörerna. Dessa krav måste leverantörerna uppfylla, för att 

kunna delta i upphandlingen.55 Inom EU benämns det inte som kvalificering, utan benämningen 

urvalskriterier används, kriterier som finns för att få ett kvalitativt urval.  

Det ska vara tydligt att det är skillnad på granskning av leverantörerna och anbuden vid den här 

tidpunkten i upphandlingsprocessen. När anbudstiden har gått ut ska den upphandlande 

myndigheten granska de leverantörer som vill delta i upphandlingen och om de uppfyller de 

kriterier som framförts. Granskningen av leverantörerna och anbuden styrs av olika 

bestämmelser och ska därför inte blandas ihop.56 

                                                 
51 6 kap. 7 § LOU. 
52 Direktiv 2014/24/EU, skäl 80. 
53 14 kap. 1 § LOU. 
54 Direktiv 2014/24/EU, artikel 58 p.1.  
55 Prop. 2015/16:195 s. 751. 
56 Se mål 31/87, Beentjes, p. 15.  
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2.5.4 Skallkravsprövning  
 

I förfrågningsunderlaget används skallkrav som minimikrav, vilket betyder att anbud som inte 

uppfyller samtliga skallkrav normalt förkastas. Syftet med skallkrav är att lyfta fram de krav 

som är viktiga för t.ex. prestanda, kapacitet, tillgänglighet, kompetens och utförande. Framförs 

det för många eller hårda krav är risken att fördelarna med konkurrens uteblir. För att minska 

antalet kriterier som ska utvärderas, kan den upphandlande myndigheten ange en viss mininivå 

för ett visst skallkrav och sedan avstå från vidare utvärdering om leverantören uppfyller 

mininivån. Skallkrav måste upprätthållas. Ett anbud som inte tillgodoser den upphandlande 

myndighetens krav kan inte delta i upphandlingen. Därutöver kan börkrav användas för 

egenskaper som är önskvärda och ger ett mervärde.57 Ett exempel på skall- och börkrav kan 

vara att den upphandlande myndigheten har ett skallkrav att de 15 bilar de ska investera till sin 

verksamhet ska vara elbilar och ett börkrav att elbilarna bör kunna åka 60 kilometer innan 

laddning är nödvändig. Gemensamt för samtliga krav är att de måste vara tydliga och lätta att 

utvärdera. Det får inte vara någon tveksamhet om var gränsen går för att ett krav är uppfyllt.58 

 

2.5.5 Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt 
 

Den upphandlande myndigheten kan vid tilldelning och utvärdering av anbud välja någon av 

utvärderingsgrunderna nedan.  

"1.bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 

2.kostnad, eller 

3. pris"59 

Oavsett vilken grund de väljer att ha för utvärdering, måste det meddelas till leverantörerna i 

förväg vilken, och grunden får inte ändras under upphandlingens gång.60 Det är viktigt att ta 

noga hänsyn till likabehandlingsprincipen när en närmare analys av anbuden ska genomföras. 

Alla leverantörer ska behandlas lika, oavsett om det är ett inrikes eller utländskt bolag som har 

                                                 
57 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 386. 
58 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 387. 
59 16 kap. 1 § LOU. 
60 Se mål C-87/94, kommissionen mot Belgien, p. 54.  
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framfört anbud.61 Därutöver ska olika situationer inte behandlas lika, om det inte föreligger 

särskilda skäl för detta.62  

  

Om den upphandlande myndigheten väljer lägst ”pris” som grund för val av anbud är processen 

tämligen enkel. Myndigheten väljer det anbud som har lägst pris och som uppfyller de kriterier 

som framställts till den specifika upphandlingen. Inget anbud kan få något tillgodoräknat genom 

exempelvis en mycket lägre bensinförbrukning än vad kriteriet framställer. Alla anbud som 

uppfyller kriterierna ska tas i beaktning och den leverantör som lämnar anbudet med lägst pris 

tilldelas kontraktet.63  

 

Det "bästa förhållandet mellan pris och kvalitet" är en ny term som ersätter den gamla termen 

"det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud". Motiveringen till denna ändring av term är att 

tydliggöra syftet av begreppet tilldelningskriterier som är centralt för det nya direktivet och 

denna utvärderingsgrund. Den upphandlande myndigheten ska finna den ekonomiskt bästa 

lösningen bland de anbud som framförts. Med det sagt ska den nya termen tolkas på samma sätt 

som den gamla termen, förutom när det uppenbart finns en väsentligt annorlunda lösning.64 Det 

anbud som ur den upphandlande myndighetens synvinkel är mest ekonomiskt fördelaktigt är 

det anbud som ska antas. Beslutet ska vara en kombination av priset, eventuella framtida 

kostnader, kvalité, organisatoriska kvalifikationer, eftermarknadsservice och tekniskt stöd samt 

leveransvillkor.65  

Om ”kostnad” är den upphandlande myndighetens grund ska de utgå ifrån att bedöma anbudets 

effekter i fråga hur kostnadseffektivt varje anbud är. En sådan bedömning kan beräknas genom 

livscykelberäkning för produkten, tjänsten eller byggnadsentreprenaden.66 

 

 

 

 

                                                 
61 Mål C-87/94, kommissionen mot Belgien, p. 54.  
62 Se de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom, p. 27. 
63 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 385–386. 
64 Direktiv 2014/24/EU, skäl 89.  
65 Direktiv 2014/24/EU, artikel 67. 
66 Se 16 kap. 3–5 §§ LOU.  
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3. JURIDISKA SVÅRIGHETER TILL FÖRLIKNING INOM OFFENTLIG 

UPPHANDLING 
 

3.1 Juridiska svårigheter 
 

Under ett kontrakts fullgörande kan komplikationer uppstå som den upphandlande 

myndigheten och leverantören inte kunnat förutse. Parternas lösning på problemet är att 

förändringar måste genomföras i kontraktet för att det ska vara möjligt att fullfölja. 

Förändringar i kontraktet som anses som väsentliga eller uppvisar väsentliga skillnader i 

förhållande till villkoren i det ursprungliga kontraktet ska leda till nytt ett 

upphandlingsförfarande.67 I och med det nya LOU-direktivet som lett fram till den nya 

lagstiftningen av LOU är regleringen av ändringar som kan anses vara av väsentlig art eller inte, 

tydligare än i ÄLOU där reglering inom detta område inte existerade. I detta kapitel kommer 

det framföras vilka juridiska svårigheter som parterna står inför när ett förlikningsavtal skrivs 

och vad parterna måste förhålla sig inom för att inte riskera att ett nytt upphandlingsförfarande 

måste inledas.  

 

3.1.1 Ändrings- eller optionsklausuler 

 

LOU:s stadgande avseende ändrings- eller optionsklausuler68 reglerar kontrakt och ramavtals 

möjligheter att ändras utan att ett nytt upphandlingsförfarande behöver inledas.69 Dock med 

restriktionerna att ändringarna är oberoende av deras penningvärde. De eventuella ändringarna 

som kan genomföras ska vara fastställda i de ursprungliga upphandlingsdokumenten genom 

klara, exakta och entydiga ändringsklausuler. Ändringsklausuler ska ange i vilken omfattning 

och art de eventuella ändringar ska genomföras och när dessa villkor får tillämpas. Ett konkret 

exempel på en ändringsklausul är en klausul som medger att avtalet har möjlighet att förlängas 

för en viss period, om parterna kommer fram till detta. Ändringar eller optioner som medför att 

kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär ändras är inte tillåtna.70 Den övergripande 

                                                 
67 Mål C-454/06, Pressetext, p. 34.  
68 Direktiv 2014/24/EU Artikel 72.1 1st a). 
69 17 kap.10 § LOU. 
70 Prop. 2015/16:195 s. 844.  
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karaktären av kontraktet eller ramavtalet syftar till att ändringsklausuler eller optioner i 

kontraktet ska kunna medge en möjlighet att införa ändringar, men dessa klausuler bör inte ge 

dem obegränsad frihet. Kontrakten kan både innehålla ordinarie och extraordinära 

underhållsåtgärder som kan vara nödvändiga för att säkra ett fortsatt tillhandahållande av en 

offentlig tjänst. Därutöver kan i vissa situationer med stöd av en ändringsklausul eller option, 

ett byte av leverantör genomföras utan en ny upphandling.71 

 

3.1.2 Byte av leverantör  

 

Utgångspunkten för byte av leverantör stämmer väl överens med principerna om likabehandling 

och öppenhet, det vill säga att en leverantör inte ska kunna ersättas med en annan ekonomisk 

aktör utan offentlig upphandling.72 Leverantörsbyte  får dock genomföras i ett kontrakt utan 

nytt upphandlingsförfarande om bytet i sig verkställs enligt en ändringsklausul eller option som 

är i överensstämmelse med kontraktet.73 Ett byte av leverantör kan också förekomma om den 

nya leverantören utöver att uppfylla kriterierna för det kvalitativa urval som ursprungligen 

fastställts,  helt träder in i den ursprungliga leverantörens ställe. Detta är möjligt när 

företagsrekonstrueringar, sammanslagningar, förvärv eller insolvens av den ursprungliga 

leverantören sker, förutsättningsvis att inga väsentliga ändringar av kontraktet tillkommer på 

grund av leverantörsbytet.74 Möjligheten finns också, om situationen tillåter, att den 

upphandlande myndigheten själv tar på sig huvudleverantörens skyldigheter mot 

underleverantörerna i fråga.75 

 

3.1.3 Kompletterande beställningar 

 

Upphandlande myndigheter kan behöva genomföra kompletterande beställningar inom 

byggentreprenader, varor eller tjänster för att fullfölja syftet med kontraktet. I sådana fall kan 

                                                 
71 Direktiv 2014/24/EU skäl 111. 
72 Direktiv 2014/24/EU skäl 110. 
73 17 kap.13 § LOU. 
74 Direktiv 2014/24/EU Artikel 72.1 1st d). 
75 Prop. 2015/16:195 s. 845. 
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en ändring av det ursprungliga kontraktet vara nödvändig för att undgå ett nytt 

upphandlingsförfarande.76 De eventuella prisökningar som sker av de kompletterande 

beställningarna får inte överstiga 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet.77 

Kompletterande beställningar genom att tillämpa gällande lagstiftning78 eller vissa tekniska 

skäl är också möjliga att genomföra när andra lösningar är begränsade.  Ett leverantörsbyte kan 

exempelvis inte genomföras på grund av begränsad driftskompatibilitet med den befintliga 

utrustningen, tjänsten eller installationen.79 I fall som dessa är förmodligen kompletterande 

beställningar enda alternativet för parterna. Det innebär att en kompletterande beställning bör 

vara tillåten om ett eventuellt leverantörsbyte skulle leda till att den upphandlande myndigheten 

måste anskaffa material med andra tekniska egenskaper som leder till att det är inkompatibelt 

eller att de tekniska svårigheterna med det nya materialet gör det orimligt svårt att fullfölja 

kontraktet. För att kunna fullfölja en kompletterande beställning ska det anses vara omöjligt att 

byta leverantör och att ett leverantörsbyte skulle vara en otillåten ändring av kontraktet. Om det 

förekommer en klausul eller option i kontraktet där leverantörsbyte är möjligt, får inte bytet 

medföra avsevärt större omkostnader för den upphandlande myndigheten än vad en 

kompletterande beställning från befintlig leverantör skulle medföra. Betydligt större 

omkostnader med att byta leverantör istället för en kompletterande beställning kan anföras från 

den upphandlande myndigheten som ett ekonomiskt skäl.80 Det är dock inte helt klart utifrån 

lagstiftningen vad som syftas till betydligt större omkostnader. Dock finns vissa riktlinjer som 

den upphandlande myndigheten i annonsen måste uppfylla vid en kompletterande beställning,81 

bland annat genom att beskriva ”fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av 

uppdragstagare”82, för att kunna genomföra den kompletterande beställningen legitimt. Om 

flera beställningar verkställs efter varandra ska begränsningen om 50 procent i värdeökning 

tillämpas på varje enskild ändring, därmed ska en ny beräkning genomföras för varje ny 

kompletterande beställning och beräknas på den nya kontraktssumman.83 

 

                                                 
76 Direktiv 2014/24/EU skäl 108. 
77 17 kap.11 § LOU. 
78 17 kap. 9, 10 eller 12 §§ LOU. 
79 Direktiv 2014/24/EU Artikel 72.1 1st b). 
80 Prop. 2015/16:195 s. 844. 
81 Annonseras enligt 17 kap. 16 § LOU. 
82 Se standardformulär 20 enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 

2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och 

om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011. 
83 17 kap.11 § 3.p LOU. 
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3.1.4 Oförutsebara omständigheter   

 

Ett kontrakt eller ramavtal får ändras utan ett nytt upphandlingsförfarande om en omständighet 

uppstått som varken myndigheten eller beställningstagaren kunnat förutse. En förutsättning för 

att kunna genomföra en oförutsebar ändring är att det inte får medföra att kontraktets 

övergripande karaktär ändras.84 Kontraktets eventuella prisökningar får inte medföra att värdet 

av kontraktet stiger mer än 50 procent av värdet på det ursprungliga kontraktet eller 

ramavtalet.85Just begreppet oförutserbara omständigheter är avsett att omfatta de 

omständigheter som varken den upphandlande myndigheten eller leverantören kunnat förutse 

när kontraktet blev tilldelat, trots att den upphandlande myndigheten visat tydlig omsorg i 

förberedelserna inför kontraktstilldelningen.86 Det är viktigt att notera, för att kunna nyttja 

denna ändringsmöjlighet i kontraktet ska det vara tydligt att förutsättningarna var sådana att det 

var omöjligt för den upphandlande myndigheten och leverantören att kunna förutse att en 

ändring av arten i fråga skulle kunna ske under kontraktets fullgörande.87 Således behövs en 

motivering från parterna framföras för att påvisa att ändringen inte kunnat förutses innan 

kontraktet ingicks mellan parterna.  

 

3.1.5 Ändringar som inte är väsentliga 

 

Ett kontrakt eller ramavtal får alltid ändras om ändringarna, oberoende av deras värde, inte 

anses väsentliga. En ändring ska alltid anses vara väsentlig, när ändringen innebär att kontraktet 

eller ramavtalet skiljer sig väsentligt till sin art från kontraktet eller ramavtalet som 

ursprungligen ingicks.88 Ändringen ska också anses vara väsentlig om ett eller flera av följande 

villkor är uppfyllda. 

"1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha 

medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått 

i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,  

                                                 
84 Direktiv 2014/24/EU Artikel 72 1 st. c). 
85 Prop. 2015/16:195 s. 844.   
86 Direktiv 2014/24/EU, skäl 109. 
87 Prop. 2015/16:195 s. 844. 
88 Direktiv 2014/24/EU, artikel 72.4. 
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2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den 

leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet,  

3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller  

4. innebär byte av leverantör."89 

 

Detta medför att vid ändringar som, ändringar av mindre värde, ändrings- eller 

optionsklausuler, kompletterande beställningar, oförutsebara omständigheter och byte av 

leverantör saknar det betydelse om ändringen kan klassificeras som en icke väsentlig ändring i 

kontraktet, sådana ändringar kan alltid genomföras. När det gäller prishöjning som överstiger 

angivna gränser ska en sådan ändring alltid anses vara väsentlig. Dock finns det undantag från 

denna regel. Exempelvis om en part i ett ramavtal med flera leverantörer hävs på grund av 

avtalsbrott, bör det inte anses innebära att den ekonomiska jämvikten ändras till förmån till de 

resterande ramavtalsleverantörerna i ramavtalet.90 Detta leder därmed till att ramavtalet kan 

fortlöpa utan ett nytt upphandlingsförande inleds. Det finns vissa undantag när det gäller 

partsbyte, speciellt från den upphandlande myndighetens sida. Kontrakt och ramavtal har 

möjlighet att överföras vid en verksamhetsövergång mellan statliga förvaltningsmyndigheter 

utan att det ska anses vara en väsentlig ändring. Ett exempel på detta är när vägverket och 

luftfartsverket slogs samman till Trafikverket. Trafikverket övertog båda myndigheternas 

kontrakt och ramavtal som de hade tilldelat till leverantörer innan sammanslagningen.91 

Därmed bör det vara fördelaktigt om sammanslagningar från leverantörer behandlas på samma 

sätt. Exempelvis om moder och dotterbolag slås samman eller verksamheten flyttas mellan 

bolagen.92  

3.1.6 Ändringar av mindre värde 

 

Ett kontrakt får ändras, om värdet av ändringen är lägre än tröskelvärdet i LOU93 samt om 

ändringens värde understiger tio procent (15% byggentreprenad) av det ursprungliga värdet av 

kontraktet.94 Det ursprungliga kontraktets värde för tjänste- och varukontrakt får inte överstiga 

                                                 
89 17 kap. 14 § p. 1–4, LOU. 
90 Mål C-454/06, Pressetext, p. 35–37 och 40. 
91 Prop. 2015/16:195 s.1132. 
92 Mål C-454/06, Pressetext. 
93 5 kap 1 § LOU och Direktiv 2014/24/EU, artikel 4.  
94 17 kap. § 9 2.p LOU.  
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den angivna procenten för att det ska kunna anses som en ändring av mindre värde. Möjligheten 

finns och i vissa tillfällen är det nödvändigt att göra flera successiva ändringar under tidens 

gång. Ändringarna ska bedömas med det samlade nettovärdet av alla dessa ändringar för att 

beräkna om värdet överstiger tio procent eller inte. Ändringen eller ändringarna i kontraktet får 

dock inte medföra att den övergripande karaktären av kontraktet ändras.95  

 

3.1.7 Beräkningen av det ursprungliga kontraktets värde  

 

Vid ändringar i kontraktet sätts värdet av ändringen i relation till värdet på det ursprungliga 

kontraktet. Det gäller även för oförutsebara omständigheter som leder till en kompletterande 

beställning eller ändring.96 Om en indexeringsklausul ingår i kontraktet eller ramavtalet, ska 

ändringar beräknas utifrån denna klausul.97 Det är klargjort att indexklausuler ska användas vid 

beräkningar av ändringar i kontraktet eller ramavtalets värde när det handlar om mindre värde, 

ändringar till följd av oförutserbara händelser och kompletterande beställningar. Om det inte 

skrivits in någon indexeringsklausul ska inte inflationen räknas in vid beräkning av värdet på 

avtalet och ändringen.98 Det finns dock möjlighet att införa en indexeringsklausul i avtalet under 

avtalstiden.99 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Prop. 2015/16:195, s. 846. 
96 Prop. 2015/16:195 avs. 26.4.1. 
97 17 kap. 15 § LOU. 
98 Prop. 2015/16:195 s.1132. 
99 Med begränsning av 17 kap. 9 § LOU. 



28 

 

4. PRAXIS AVSEENDE VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV KONTRAKT  

 
Finn Frogne och Pressetext är de mest vägledande målen vid bedömningen av om en väsentlig 

förändring föreligger eller inte. Under nästan tio år har Pressetext varit grunden som nationell 

såväl som EU-rättslig domstolspraxis samt doktrin har hänvisat till vid bedömningen av om 

väsentliga ändringar föreligger eller inte. I och med avgörandet Finn Frogne har vägledningen 

från praxis utökats i ärendet. Dessa avgöranden är således mycket viktiga för 

problemformuleringarna och kommer i detta kapitel sammanfattas, för att läsaren ska få en bra 

inblick i problematiken i målen.    

 

4.1 Finn Frogne-målet 
 

År 2007 inledde den danska staten och ansvarig myndighet Rigspolitiet ved Center for 

Beredskapskommunikation (CFB) en upphandling av leverans av ett omfattande 

kommunikationssystem för larmtjänster samt underhåll för dessa system och tjänster under flera 

år framöver.100 Kontrakt slöts med Terma A/S och det var värt drygt 70 miljoner euro. Av dessa 

70 miljoner bestod cirka 40 miljoner av en minimilösning som hade beskrivits i 

förfrågningsunderlaget. Resterande summan bestod av optioner och tjänster som inte 

nödvändigtvis behövde genomföras. Under avtalstiden uppstod svårigheter att leverera i rätt tid. 

Parterna bestred ansvar för att avtalet inte kunde fullgöras som avsett. Parterna förhandlade 

fram ett förlikningsavtal vilket innebar att kontraktet begränsades till leverans av ett 

radiokommunikationssystem för det regionala polisväsendet av ett värde av cirka 4,7 miljoner 

euro samt att CFB skulle investera i två centrala serverkluster för cirka 6,7 miljoner euro. 

Serverklustren hade Terma från början köpt för att kunna fullgöra det ursprungliga avtalet, 

genom att hyra ut dessa till CFB. Med förlikningen var parternas avsikt att avsäga sig alla 

rättigheter som följde av det ursprungliga kontraktet, förutom de åtaganden som uppkom med 

förlikningen.101  

Finn Frogne A/S, som inte var med i den ursprungliga upphandlingen, riktade ett klagomål 

angående förlikningen till den danska Klagenævnet for Udbud (Besvärsnämnden för offentlig 

upphandling). Klagenævnet for Udbud avslog klagomålet. Överklagandet avslogs också i Østre 

                                                 
100 Mål C‑549/14, Finn Frogne, p. 8. 
101 Mål C‑549/14, Finn Frogne, p.11. 
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Landsret (Appellationsdomstolen för region öst). Klagomålet gick vidare till Højesteret (den 

danska Högsta domstolen). De vilandeförklarade målet och begärde ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen. 

Huvudfrågan i målet som EU-domstolen skulle klargöra var om det kan ske en väsentlig 

förändring av ett offentligt kontrakt utan att ett nytt upphandlingsförfarande inleds enligt artikel 

2 i direktiv 2004/18, inte ens när denna ändring objektivt sett utgör ett förlikningsavtal som 

innebär att båda parterna ömsesidigt ger avkall på sina krav i syfte att lösa en tvist vars utgång 

är oviss och som uppstått på grund av svårigheter att fullgöra kontraktet.102 EU-domstolen kom 

fram till att en väsentlig förändring av ett offentligt kontrakt  efter kontraktstilldelningen i 

princip inte kan ske, utan ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas.103 Domstolen uttalade 

även att en upphandlande myndighet bör fastställa kontraktsföremålet med försiktighet när det 

handlar om kontrakt där det finns en klar risk för att problem uppkommer under genomförandet 

av avtalet.104 Den upphandlande myndigheten har dessutom möjlighet att göra ändringar i 

kontraktet under förutsättning att dessa eventuella ändringar, inklusive förutsättningar och 

villkor för dessa ändringar, har specificerats i upphandlingsdokumenten.105 Om inga 

bestämmelser har angetts i upphandlingsdokumenten är likabehandlingsprincipen relevant och 

ett nytt upphandlingsförfarande måste inledas för att en väsentlig förändring av ett upphandlat 

kontrakt ska kunna genomföras. Likabehandlingsprincipen gäller även ändringar som objektivt 

sett utgör ett förlikningsavtal där båda parter ömsesidigt har gett avkall på sina krav i syfte att 

lösa en tvist vars utgång var oviss och som uppstått på grund av svårigheter att fullgöra 

kontraktet.106 Avslutningsvis besvarade EU-domstolen frågan för att tydligt visa sin ståndpunkt 

i ärendet.107  Målet har varit under diskussion och analys i Sverige under den korta tid som 

målet har existerat.108  

 

Utfallet av domen kan sammanfattas på följande vis:  

                                                 
102Mål C‑549/14, Finn Frogne, p.27. 
103Se, analogt, dom av den 13 april 2010, Wall, C‑ 91/08, EU:C:2010:182, p. 42. 
104Mål C‑549/14, Finn Frogne, p.36. 
105Mål C‑549/14, Finn Frogne, p.37. 
106Mål C‑549/14, Finn Frogne, p.38. 
107 Se mål C‑549/14, Finn Frogne p.40 för avslutande ståndpunkt från EU-domstolen. 
108Se exempelvis advokatfirman Delphis rättsfallsanalys, http://upphandling24.se/eu-domstolen-klargor-nar-

kontrakt-far-andras/, hämtad 2017-01-19. 
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1.  En eller flera väsentliga förändringar i ett offentligt upphandlat kontrakt får inte 

genomföras, om inte ändringen förutsetts och reglerats av parterna i det ursprungliga 

kontraktet. Om inte så är fallet, ska en ny upphandling genomföras.109  

 

2.   Det är oväsentligt om förändringen minskar kontraktets omfattning, den ska 

fortfarande anses som väsentlig.  

 

3.  Att en väsentlig förändring har framkommit från att parterna har träffat en förlikning i 

ett tvistemål innebär inte att den upphandlande myndigheten kan avstå från att 

genomföra en ny upphandling.  

 

4. Bestämmelserna i LOU framförallt 17 kapitlet måste tas i beaktning när den 

upphandlande myndigheten vill träffa en förlikning i tvister av offentligt upphandlade 

kontrakt. 

 

 

4.2 Pressetext-målet 
 

I Österrike uppkom en nationell tvist som behövde ett förhandsavgörande från EU-domstolen. 

Tvisten uppkom år 1994 genom att den österrikiska staten ingick ett kontrakt med Austria 

Presse Agentur (APA). Kontraktet var av sorten tjänstekontrakt. APA och dess koncern med 

dotterbolag och andra associationer hade en dominerande ställning på marknaden för 

nyhetsagentur i Österrike. Majoriteten av de österrikiska dagstidningarna, österrikisk radio och 

österrikisk TV var medlemmar i APA, som drevs som en kooperativ förening. Genom avtalet 

fick österrikiska staten tillgång till att nyttja och ta del av aktuell information tillhörande APA, 

en så kallad bastjänst.110 Tjänsten gav också tillgång att erhålla historisk information och 

historiska pressmeddelanden som APA och dess medlemmar publicerat. Kontraktets avtalstid 

var obestämd, dock med en klausul att parterna avstod från att säga upp kontraktet innan sista 

                                                 
109 Se mål C‑ 549/14, Finn Frogne, p. 30, med hänvisning till liknande resonemang i Pressetext. 
110 Mål C-454/06, Pressetext, p. 8–10. 
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december 1999. Prishöjningsklausuler och när dessa tidigast fick göras samt maximibelopp för 

varje höjning ingick även i kontraktet.111  

 

År 2000 skapades det helägda dotterbolaget till APA vid namn APA-OTS. I avtalet var APA-

OTS administrativt, ekonomiskt och finansiellt inkorporerat i APA. Det vill säga att de skulle 

överföra sin eventuella vinst eller förlust från föregående år till moderbolaget APA. APA-OTS 

skulle också driva bolaget med instruktioner från moderbolaget. En överföring av tjänsten 

skedde från APA till APA-OTS och den österrikiska staten informerades en månad efter att 

överföringen var gjord. Samtidigt gav de informationen att APA var solidariskt ansvariga med 

APA-OTS och att tjänsten i helhet skulle kvarstå likadant som innan överföringen. Mindre 

ändringar i avtalet genomfördes som exempelvis ändring av valuta till euro. En annan aktör på 

nyhetsagenturmarknaden, Pressetext Nachrichtenagentur (Pressetext), gjorde 2004 en 

anbudsansökan till den österrikiska staten för att eventuellt kunna få ett liknande kontrakt det 

APA-OTS hade i dagsläget. Parterna kom dock inte överens om något kontrakt. 2006 valde 

Pressetext att väcka talan där de yrkade att domstolen skulle fastställa att bytet av leverantör 

från APA till APA-OTS samt de små ändringarna som skedde var rättsstridiga.  

 

Den österrikiska staten begärde förhandsavgörande från EU-domstolen. I utredningen kom EU-

domstolen fram till att APA-OTS var ett annat rättssubjekt än APA. EU-domstolen ansåg att 

APA var anbudsgivaren som tilldelades kontraktet och att när APA-OTS skapades och tjänsten 

fördes över till APA-OTS, skedde ett byte av leverantör på leverantörssidan gentemot den 

österrikiska staten.112 Vidare ansåg domstolen att frågan om byte av avtalspart på 

leverantörssidan ska som grund utgöra en väsentlig ändring i kontraktet, dock inte när det gäller 

ett byte av leverantör som föreskrivits i det ursprungliga kontraktet.113 Domstolen framförde tre 

riktlinjer och vad som ska anses som en väsentlig ändring:114  

1. En ändring kan vara av betydande art om det införs villkor som, om det förekom i det 

ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha möjliggjort att godkänna andra 

                                                 
111 Mål C-454/06, Pressetext, p. 12, 13. 
112 Mål C-454/06, Pressetext, p. 41. 
113 Mål C-454/06, Pressetext, p. 40. 
114 Mål C-454/06, Pressetext, p. 35–37. 
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anbudsgivare än dem som ursprungligen godkändes eller att anta ett annat anbud än det 

som ursprungligen antogs.   

 

2. Kontraktets tillämpningsområde utvidgas i väsentlig utsträckning så att det även 

omfattar tjänster som inte först avsågs i samband med kontraktets tillkomst. 

  

3. Kontraktets ekonomiska jämvikt ändras förmånligt för den anbudsgivare som tilldelats 

kontraktet på ett sätt som inte hade föreskrivits i det ursprungliga kontraktet.  

 

I detta fall ansåg domstolen att omständigheterna var så speciella att ett undantag från 

huvudregeln var tillämplig. Det vill säga att bytet av leverantör inte skulle anses som en 

väsentlig ändring i kontraktet. Omständigheten som var speciella för detta fall var att APA-

OTS var ett helägt dotterbolag till APA. Därutöver hade APA full kontroll över APA-OTS 

ageranden och kunde ge andra instruktioner och styra APA-OTS på de villkor de ville. Som 

moder och dotterbolaget kunde APA och APA-OTS, fritt föra över vinster och förluster 

sinsemellan. APA försäkrade den upphandlande myndigheten, att vid överföringen av 

kontraktet till dotterbolag et skulle APA stå som solidariskt ansvariga gentemot APA-OTS samt 

tjänsten i dess helhet inte skulle ändras.115 Domstolen ansåg med de omständigheterna i detta 

fall, att ingen väsentlig ändring av kontraktet hade skett utan ansågs som en intern 

omorganisation.116  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Mål C-454/06, Pressetext, p. 44. 
116 Mål C-454/06, Pressetext, p. 45. 
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5.  MÖJLIGHETER ATT FÖRLIKAS/ANALYS  
 

 

Med den nya lagstiftningen och praxis som tillkommit, specifikt om vad som kan anses som en 

väsentlig förändring och vad som inte bör anses som en sådan, är läget för de upphandlande 

myndigheterna och leverantörerna som konkurrerar om kontrakten svårare än någonsin. 

Utrymmet för ändringar i ett redan löpande kontrakt är numera mycket mindre och således 

svårare att genomföra. I detta kapitel kommer en utredning att genomföras, avseende vilka 

möjligheter som finns för parterna att kunna genomföra förlikningar i tvister i offentligt 

upphandlade kontrakt i dagens nuvarande läge.  

 

5.1 Påverkan av väsentlig praxis  
 

I båda huvudmålen i uppsatsen, Finn Frogne och Pressetext är huvudfrågan i om förändringarna 

som har gjorts kan anses som väsentliga eller inte. Utgången blir olika i dessa två mål, men 

baseras på samma principer.  I Pressetext-målet kunde ett undantag godtas och inte anses som 

en väsentlig ändring, men i Finn Frogne-målet kunde det inte göras några undantag. Det 

viktigaste är dock inte utgången av målen, utan hur EU-domstolen kom fram till avgörandena.  

I Finn Frogne-målet, vilket är det mest intressanta målet för frågeställningarna, ligger 

huvudfrågan i målet som EU-domstolen skulle klargöra om det kan ske en väsentlig förändring 

av ett offentligt kontrakt utan att ett nytt upphandlingsförfarande inleds, inte ens när denna 

ändring objektivt sett utgör ett förlikningsavtal som innebär att båda parterna ömsesidigt ger 

avkall på sina krav i syfte att lösa en tvist vars utgång är oviss och som uppstått på grund av 

svårigheter att fullgöra kontraktet. I argumentationen kom EU-domstolen fram till att en 

väsentlig förändring i princip inte kan ske, utan ett nytt upphandlingsförfarande ska anordnas. 

Denna linje som EU-domstolen väljer att gå på stämmer väl överens med de riktlinjer som 

framfördes vid Pressetext-målet, framförallt den första.117 Det är tydligt att EU-domstolen 

försöker basera utfallet av Finn Frogne-målet på samma principer och riktlinjer som framfördes 

i Pressetext. Avsikten med detta bör vara för att stärka riktlinjerna och bringa en klar och tydlig 

                                                 
117 Se avs. 4.2 Pressetext för den första riktlinjen som texten syftar på.  
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bild för de upphandlande myndigheterna och leverantörerna hur väsentliga ändringar ska 

tolkas.118 

EU-domstolen ansåg också i Finn Frogne-målet att den upphandlande myndigheten ska handla 

med större försiktighet, när de förhandlar med kontrakt som de vet har en klar risk för att 

problem kommer uppstå under genomförandet av kontraktet. EU-domstolens förslag vid 

kontrakt som det finns risk för framtida ändringar är att den upphandlande myndigheten ska 

specificera vilka eventuella ändringar som kan komma att ske under kontraktets gång och vilka 

villkor som gäller vid en eventuell ändring. Detta ska specificeras i upphandlingsdokumenten. 

Enligt EU-domstolen ska ett nytt upphandlingsförfarande inledas om tvisten och ändringen 

faller utanför vad som är överenskommet i upphandlingsdokumenten och är att anses som en 

väsentlig ändring. Det spelar ingen roll att ändringen genomförts genom en förlikning där 

parterna gett avkall på sina anspråk i tvisten för att kunna fortsätta fullgöra kontraktet.  

 

Det finns fördelar och nackdelar med förändringarna i LOU som kommer presenteras senare i 

kapitlet. Sammanfattningsvis, för att ge läsaren en klar överblick kan en ändring i kontraktet å 

ena sidan tolkas som att det i praktiken innebär att det i princip aldrig är möjligt att träffa 

förlikning i ett upphandlat kontrakt. Parterna kan orimligen förutse samtliga omständigheter 

som skulle kunna leda till en framtida tvist och förlikning. Därmed blir hävning av kontraktet, 

vilket vanligtvis anses som en sista utväg för parterna, deras enda möjliga väg ut om det av 

någon anledning inte är möjligt att fullfölja kontraktet. Å andra sidan kan det anses som en 

säkerställning att parterna i ett tidigt skede vid kontraktsskrivandet analyserar vilka eventuella 

problem som kan komma att uppstå under kontraktstiden och avtalar om hur dessa eventuella 

tvister ska lösas. Samtidigt som rättsläget har förtydligats med nya LOU och rättspraxis, är det 

ett osäkert rättsläge för de kontrakt som ligger i gråzonen. Kontrakt som måste genomföra 

ändringar som inte skrivits med i kontraktet har en överhängande risk att bli utsatta för 

granskning av andra konkurrerade företag inom samma bransch.  

 

                                                 
118 Se mål C‑ 549/14, Finn Frogne, p. 30, med hänvisning till liknande resonemang i Pressetext och även avs. 

4.1 Finn Frogne-målet, p. 1 i sammanfattningen. 
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5.2 Är förlikning omöjligt att genomföra inom offentlig upphandling?  

 
Efter att Finn Frogne-målet publicerades med riktlinjer om väsentliga ändringar i kontraktet 

och att en förlikning av ett kontrakt inom offentlig upphandling som leder till väsentliga 

förändringar i kontraktet inte är tillåtna. Har detta lett till olika tolkningar av EU-domstolens 

utlåtande som exempelvis "kan en väsentlig ändring av kontraktet inte göras utan att ett nytt 

upphandlingsförfarande inleds, inte ens när denna ändring objektivt sett utgör ett 

förlikningsavtal som innebär att båda parter ömsesidigt ger avkall på sina krav i syfte att lösa 

en tvist vars utgång är oviss och som uppstått på grund av svårigheter att fullgöra 

kontraktet."119 Det har framförts kritik att det numera är omöjligt att genomföra förlikningar 

inom offentlig upphandling och att häva kontraktet nu är parternas enda utväg när det är fråga 

om en tvist som eventuellt leder till en väsentlig ändring i kontraktet.120 Dock är det inte helt 

rättvist eller korrekt att hävda att förlikning antingen är möjlig eller inte. Ny praxis och LOU 

varken förbjuder eller utesluter att förlikningar genomförs i offentligt upphandlade kontrakt. 

Snarare tvärtom, de nya regleringarna bör göra de upphandlande myndigheterna och 

leverantörerna mer medvetna om eventuella framtida problem och förebygga att problem 

uppstår som skulle kunna leda till tvister. Den nuvarande regleringen påbjuder många 

möjligheter för parterna att kunna lösa tvisten genom en förlikning och undvika att häva 

kontraktet, även om ändringen borde anses som väsentlig.  

I de tre kommande avsnitten, vilka är de tre kritiska faserna i upphandlingsförfarandet, kommer 

det utredas vilka som är parternas bästa möjligheter i olika stadier i kontraktet för att förebygga 

och kunna göra en legitim ändring i kontraktet utan att behöva häva detsamma och ingå ett nytt 

upphandlingsförfarande.  

 

5.3 Fas innan kontraktstilldelning 
 

Fasen innan kontraktstilldelning har med den nya regleringen och de nya riktlinjerna från 

framförallt Finn Frogne-målet blivit mycket viktig för de upphandlande myndigheterna och 

leverantörerna. Framförallt är det uttalandet "det förhåller sig annorlunda endast om det i 

                                                 
119 Mål C‑549/14, Finn Frogne p.40. 
120 Se advokatfirman Delphi Rättsfallsanalys, http://upphandling24.se/eu-domstolen-klargor-nar-kontrakt-far-

andras/, hämtad 2017-01-19. 

 



36 

 

upphandlingsdokumenten anges att vissa kontraktsvillkor, även viktiga sådana, kan komma att 

justeras efter kontraktstilldelningen och under vilka villkor detta kan ske."121. Detta kommer ge 

ett stort utslag för den offentliga verksamheten.  Denna del är också implementerad i nya LOU, 

där det står tydligt och klart att det är möjligt att göra ändringar i kontraktet, även väsentliga, 

om de implementerats i kontraktet via ändring- eller optionsklausuler.122 

Hur ska dessa ändrings och optionsklausuler implementeras i kontraktet och när ska de 

presenteras av den upphandlande myndigheten till leverantörerna är legitima frågor att ställa, 

eftersom denna del med stor förmodan kommer få en stor praktisk betydelse inom offentlig 

upphandling. Det mest rimliga är att denna information framförs i upphandlingsdokumentet, 

också nämnt förfrågningsunderlag. Det kommer att ha både för- och nackdelar med denna 

förändring. För det första kommer dessa optionsklausuler vara olika för olika branscher och 

olika kontrakt. Det kommer generellt sett lägga en stor press och arbetsbörda på de 

upphandlande myndigheterna som måste lägga ner mycket tid på att försöka förutse vilka 

eventuella ändringar som ska kunna vara möjliga att genomföra under kontraktets fullgörande. 

Den största arbetsbördan ligger i att försöka förutse vilka väsentliga ändringar som eventuellt 

kommer kunna ske under kontraktets gång. Eftersom ändring- eller optionsklausulerna är den 

största möjligheten för parterna att kunna genomföra en väsentlig ändring utan att behöva inleda 

ett nytt upphandlingsförfarande. Eftersom arbetsbördan blir större kommer det därmed bli mer 

tidskrävande och kostsamt att genomföra offentliga upphandlingar. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv, när det handlar om större offentligt upphandlande kontrakt, bör det vara mer 

gynnsamt i längden både för parterna i kontraktet och för samhället att den upphandlande 

myndigheten lägger ner mycket tid på att försöka förutse vilka eventuella problem som kan 

uppstå under kontraktets gång och lösa tvisten genom att kunna nyttja en ändrings- eller 

optionsklausul, istället för att behöva börja om hela processen från början.  

Ett problem som kan uppstå i och med att de nya ändrings- eller optionsklausulerna 

implementeras i upphandlingsdokumenten är att avtalen riskerar att bli extremt omfattande och 

svåröverblickade för båda parterna om alla tänkbara förändringar och villkor ska specificeras i 

upphandlingsdokumenten. Framförallt för leverantörerna, som under en begränsad tidsfrist ska 

analysera informationen och ta beslut om de eventuellt ska delta i upphandlingen eller inte.123 

Dessa eventuella ändringar bör anses som minimikrav för en leverantör att kunna lösa om 

                                                 
121 Mål C‑549/14, Finn Frogne p.40. 
122 Se avs. 3.1.1 Ändrings- eller optionsklausuler. 
123 För tidsfrist se avs. 2.5.2 Förfrågningsunderlag. 
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problem skulle uppstå. I och med att avtalen blir större och mer omfattande med dessa ändrings- 

eller optionsklausuler bör tidsfristen förlängas i samtliga fall där sådana i ingår. Detta eftersom 

EU-rätten och således den svenska offentligrätten genomsyras av olika principer som måste 

följas för att alla ska kunna göra en rättvis bedömning av informationen som den upphandlande 

myndigheten delgett leverantörerna. I detta fall är det framförallt principen om likabehandling 

som är applicerbar vid tidsaspekten för leverantörerna att analysera materialet som den 

upphandlande myndigheten delgett.124 Alla leverantörer måste ges samma möjlighet att kunna 

utforma ett bra anbud till den upphandlande myndigheten. Om inte den upphandlande 

myndigheten tar hänsyn till denna aspekt kan det missgynna mindre företag inom de olika 

branscherna. Om tidsfristen förblir densamma som den varit innan, kan det bli svårt för vissa 

leverantörer som inte har samma resurser som de dominerande leverantörerna på marknaden 

att kunna få en rättvis bild av informationen, vilket leder till sämre möjligheter att kunna 

utforma ett bra anbud till den upphandlande myndigheten. Det måste också tas i beaktning att 

proportionalitetsprincipen fyller en funktion i upphandlingsdokumentet. Om det finns flera 

möjliga alternativ, bör det alternativ som är minst belastande för leverantörerna användas. Det 

utesluter dock inte att den upphandlande myndigheten ska förbise åtgärder som ändrings- eller 

optionsklausuler, utan att myndigheten ska försöka komma fram till den lösning som är minst 

belastande för leverantören om det skulle komma till att ändrings- eller optionsklausuler måste 

nyttjas.  

 

Med det sagt kommer ändringarna i LOU inte bara vara negativa för de olika verksamheterna 

inom offentlig upphandling utan har också sina fördelar. Givet är att processen fram till 

kontraktstilldelning kommer att bli längre och mer komplicerad. Dock kommer det ge en större 

förutsebarhet på de olika marknaderna. Leverantörerna kommer att ha mer information och en 

större överblick av vad den upphandlande myndigheten kräver. Tydligheten i kontraktet och 

hur det kommer fortlöpa samt vilka eventuella problem som kan uppstå under kontraktstidens 

gång kommer vara klar. Därutöver ger det en tydligare transparens mot marknaden. De andra 

företagen, som inte vinner upphandlingen, kommer att ha klart för sig att vissa väsentliga 

ändringar i kontraktet kan förekomma, dock fick alla ta del av informationen och är medvetna 

om vilka eventuella ändringar som kan ske under kontraktets genomförande. Därmed täcker 

                                                 
124 Se avs. 2.4.3 Principen om likabehandling.  
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just ändrings- eller optionsklausuler en stor lucka ur ett juridiskt perspektiv för båda parterna 

som ingår kontraktet.  

 

5.4 Kontraktstidens eventuella problem   
 

Under genomförandet av ett kontrakt mellan en upphandlande myndighet och en leverantör, 

kan problem uppstå som ingen av parterna kunde förutse. Det kan vara olika problem som 

uppstår, exempelvis kan leverantören få problem att fullfölja kontraktet som avtalat och det 

uppstår en tvist hur ändringar i avtalet kan genomföras för att fortfarande kunna fullfölja 

kontraktet.125 En omstrukturering av tjänster eller produktion  mellan olika bolag  inom samma 

koncern kan också förekomma.126 Ändringar som kan anses som väsentliga eller uppvisar 

väsentliga skillnader i förhållande till villkoren i det ursprungliga kontraktet ska leda till ett nytt 

upphandlingsförfarande. I och med LOU-direktivet som är grunden till nya LOU är regleringen, 

när en ändring ska anses vara av väsentlig art eller inte, tydligare än i ÄLOU där ingen reglering 

inom detta område fanns. Det är framförallt från nya LOU, utformad från prop. 2015/16:195, 

som stöd till eventuella juridiska problem går att finna och analysera, för att förebygga problem 

under kontraktets fullgörande.127  

 

5.4.1 Bör ändringen anses som väsentlig? 
 

Den del i LOU som har mest utrymme för tolkning och argumentation är ändringar som inte 

anses som väsentliga.128 Det är viktigt att notera till denna del att detta gäller ändringar som inte 

har avtalats om i kontraktet, utan handlar generellt om ändringar som ingen av parterna kunnat 

förutse. Kontrakt eller ramavtal får alltid ändras om ändringarna, oberoende av deras värde, inte 

är att anse som en väsentlig förändring. Därmed har parterna stora möjligheter att kunna 

motivera varför ändringen som genomförts eller kommer att genomföras inte är en väsentlig 

ändring. Med en solid argumentation som kan visa varför ändringen inte är att anse som 

väsentlig, skyddar sig parterna från utomstående parter som annars möjligtvis hade antytt att 

                                                 
125 Se bakgrund till Finn Frogne-målet avs. 4.1.  
126 Se bakgrund till Pressetext avs. 4.2.   
127 Se kap.3 Juridiska svårigheter till förlikning inom offentlig upphandling, för en grundläggande redogörelse av 

de juridiska problemen som kan uppstå under kontraktets fullgörande.  
128 Se avs. 3.1.5 Ändringar som inte är väsentliga, för grundläggande förutsättningar.  
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ändringen borde ansetts som väsentlig och ett nytt upphandlingsförfarande borde inledas. Det 

finns olika åsikter av vad som kan anses som om ändringen är väsentlig eller inte. Å ena sidan 

har en mycket detaljerad beskrivning av vad som alltid ska anses som en väsentlig ändring 

framförts, med argumentation från prop. 2015/16:195, i LOU med följande villkor: 

 "1. inför nya villkor som, om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha 

medfört att andra anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått 

i utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen,  

2. innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den 

leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet,  

3. medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller  

4. innebär byte av leverantör."129  

Å andra sidan har lagstiftaren lämnat frågan om ändring öppen för tolkning genom att framföra 

att en ändring alltid ska anses vara väsentlig, när denna ändring innebär att kontraktet kommer 

skilja sig väsentligt till sin art från kontraktets ursprungliga syfte. I en tvist öppnar det upp för 

parterna att kunna komma fram till en lösning som håller sig inom ramen för vad som inte anses 

vara en väsentlig förändring. Dock är det viktigt att notera att ändringar som ändringar av 

mindre värde, ändrings- eller optionsklausuler, kompletterande beställningar, oförutsebara 

omständigheter och byte av leverantör prioriteras före ändringar som inte anses väsentliga. Det 

vill säga om en ändring som parterna tvistar om, eller kommer överens om, faller inom ramen 

av de andra ändringarna, gäller inte ändringar som inte anses väsentliga.  

I och med den detaljerade beskrivningen av ändringar som prioriteras före ändringar som inte 

anses väsentliga kan denna del vara svår att utnyttja av parterna i kontraktet, när det gäller att 

skydda sig i tvister som leder till förändringar i kontraktet. Det betyder att det blir problematiskt 

för parterna att argumentera för att ändringen inte ska anses som väsentlig med stöd av 17 kap 

14 § LOU. Det utesluter dock inte helt ändringar som inte anses väsentliga, utan bör ses som 

en sista utväg för parterna att hitta en lösning i tvisten och samtidigt kunna skydda sig från att 

utomstående parter kommer att klaga och som i förlängning kan leda till att parterna behöver 

häva kontraktet. Intressant är om just argumentet att ändringen inte är väsentlig skulle kunna 

ha nyttjats i Finn Frogne-målet som en sista utväg för parterna, istället för att behöva häva 

kontraktet. Förmodligen skulle inte ändringar som inte anses väsentliga kunna användas, 

                                                 
129 17 kap. 14 § p. 1–4, LOU, se avs. 3.1.5. 
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eftersom ändringarna i målet var för storskaliga och frångick kontraktets ursprung allt för 

uppenbart. Att parterna i Finn Frogne-målet behövde häva kontraktet är i sin ordning och bör 

framförallt hänvisas till att likabehandlingsprincipen inte förbisågs. Om kontraktet hade 

utformats som det gjordes i och med förlikningen, hade förmodligen fler leverantörer haft 

möjlighet att kunna konkurrera om kontraktet än vad som var möjligt vid ursprungskontraktet.  

 

5.4.2 Omständigheternas komplexitet    
 

Under ett kontrakts avtalstid kan mycket ske som varken den upphandlande myndigheten eller 

leverantören kunnat förutse innan avtalet skrevs. Parterna kan behöva göra en kompletterande 

beställning med syfte att lyckas fullfölja kontraktet eller någon av parterna genomför en 

omstrukturering inom sin koncern och flyttar kontraktet till ett annat företag inom samma 

koncern. Parterna kan också tvista om något i avtalet som parterna har tolkat på olika sätt och 

inte kan komma överens om. Närmare bestämt, finns det väldigt många omständigheter som 

kan ge parterna problem under avtalstiden. Omständigheterna i varje tvist, problem eller aktiv 

förändring från parterna är oftast unika för varje fall, men givetvis finns det tydliga riktlinjer 

hur parterna ska förhålla sig om de vill eller måste genomföra en förändring i kontraktet. Om 

en leverantör exempelvis vill göra en omstrukturering inom sin koncern är det viktigt att de 

håller sig inom ramen för vad som är tillåtet, för inte utsättas för utomstående klagomål som 

exempelvis skedde vid Pressetext-målet. Pressetext ansåg som tidigare angett att överföringen 

av tjänsten från APA till dotterbolaget APA-OTS var en väsentlig ändring i kontraktet och 

skulle anses som rättsstridigt. EU-domstolen kom fram till att Pressetext hade rätt att 

leverantörsbyte i huvudsak ska anses som en väsentlig förändring av kontraktet med följande 

argument:   

 

1.  En ändring kan vara betydande art om det införs villkor som, om det förekom i det 

ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha möjliggjort att godkänna andra 

anbudsgivare än dem som ursprungligen godkändes eller att anta ett annat anbud än det 

som ursprungligen antogs.   

 

2. Kontraktets tillämpningsområde utvidgas i väsentlig utsträckning så att det även 

omfattar tjänster som inte först avsågs i samband med kontraktets tillkomst. 
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3. Kontraktets ekonomiska jämvikt ändras förmånligt för den anbudsgivare som tilldelats 

kontraktet på ett sätt som inte hade föreskrivits i det ursprungliga kontraktet. 

Trots att EU-domstolen fastställde att ändringar som byte av leverantör ska anses som väsentlig 

i huvudsak, om någon av de tre punkterna ovan är uppfyllda, var omständigheterna i Pressetext-

målet övervägande till APA:s fördel.130 Domstolsprövningen hade förmodligen kunnat 

undvikas med en tydligare argumentation och klarhet från APA:s sida, om de tydligt visat att 

överföringen av tjänsten inte var en större ändring förutom att de som ansvarade för tjänsten 

bytte namn till APA-OTS. Detta är något som båda parterna i offentliga upphandlingar bör 

tänka på om det uppstår en tvist under fullgörandet av kontraktet. Utöver att hitta en bra lösning 

där båda parterna ger avkall på sina ståndpunkter och kommer överens, krävs en stark 

motivering varför ändringen har skett och att den håller sig inom ramen för vad som är tillåtet, 

oavsett om det handlar om en kompletterande beställning, byte av leverantör eller ändring som 

inte bör anses som väsentlig. Framförallt bör parterna vara extra noga med att framföra tydliga 

argument om ändringen är på gränsen till vad som är tillåtet eller om omständigheterna inte har 

behandlats inom berörd bransch innan. 

 

5.5 Förlikningsproblem  
 

När parterna i ett kontrakt inte kommer överens om en del i kontraktet och det uppstår en tvist 

är det i de flesta fall till en stor fördel att finna en förlikning mellan parterna, istället för att gå 

till domstol eller häva kontraktet.  

Tidsaspekten spelar stor roll för parterna.  En förlikningsprocess kommer i de flesta fall vara 

avslutad tidigare än vad en process i domstol skulle vara. Därmed kan parterna lägga sin 

arbetskraft på andra ändamål inom sin verksamhet istället för att tvista i domstol under en längre 

tid. Längre tvister kan även belasta parterna med stora rättegångskostnader som i vissa fall kan 

bli större än tvistemålets värde i fråga. Därmed är det i de flesta fallen mer kostnadseffektivt 

för parterna att finna en förlikning än att gå till domstol eller häva kontraktet. Att tvista i domstol 

kan vara kostsamt och tidskrävande, vilket är resurser och tid som kunde ha investerats på andra 

mer kostnadseffektiva delar inom verksamheterna. Om kontraktet skulle behöva hävas är det 

                                                 
130 Se Pressetext-målet avs. 4.2. 
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mer än olyckligt för parterna. Båda har lagt ner resurser och tid som går till spillo för att de inte 

kan komma överens. Att träffa en förlikning kan hjälpa parternas arbetsrelation att 

fortsättningsvis vara god och handeln mellan parterna kan fortsätta.131 Även underlättande 

intressebaserad medling är ett bra alternativ för parterna för att kunna mötas på mitten och få 

till en win-win situation, där båda parterna är nöjda med utfallet.  

5.5.1 Förlikning av tvister inför domstol eller underlättande intressebaserad 

medling 
 

De olika möjligheterna till att förlika särskiljer sig från varandra och bör således nyttjas under 

olika omständigheter. Både förlikning av tvister inför domstol och underlättande 

intressebaserad medling har sina fördelar i olika situationer. Förlikning av tvister inför 

domstol132  är mest fördelaktigt för parterna, när omständigheterna som lett fram till tvisten är 

tydliga och går att handlägga och analysera på ett klart sätt. Parterna lämnar in all information 

som de anser viktig till tvisten och utifrån detta bistår domaren med uttalande hur det eventuella 

utfallet av domen kommer att bli. Parterna får en klarhet i de juridiska problemen i tvisten och 

hjälp att finna en förlikning som är rimlig utifrån de juridiska förutsättningarna. Underlättande 

Intressebaserad medling133 är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet när relationen mellan 

parterna har fallerat. Tvisten kan avse att parterna tolkar avtalet olika. Parterna har olika 

uppfattning om vad som står i kontraktet, exempelvis när varorna ska levereras och hur. Båda 

parterna skrev under kontraktet i vetskapen om att leveransen skulle ske på ett visst sätt, men 

sedan har de olika uppfattning uppstått av vad som egentligen står i avtalet. Den juridiska delen 

är inte lika väsentlig i tvister där parternas relation inte är bra. Medlarens bästa möjlighet till att 

hjälpa parterna till en förlikning är att fokusera på det ekonomiska och att båda parterna vinner 

på att nå en förlikning ur ett rent ekonomiskt perspektiv. De psykologiska faktorerna spelar 

också stor roll under en intressebaserad medling. Medlaren har ett ansvar att försöka förstå de 

psykologiska faktorerna som fått tvisten att uppstå och lösa detta, genom att tillfredsställa båda 

parterna genom en sund diskussion. För om möjligt reparera relationen mellan parterna och 

deras uppfattning om vad som står i kontraktet. En ändring i kontraktet behöver inte heller 

nödvändigtvis genomföras vid underlättande intressebaserad medling. Utan möjligheten finns 

att parterna kan komma överens om att avtalet är korrekt skrivet och att deras olika tolkningar 

                                                 
131 Se avs. 2.3.1.  
132 Se avs. 2.3.1. 
133 Se avs. 2.3.2. 
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av avtalet, kan tolkas på samma vis. Fördelen att inte genomföra någon ändring i kontraktet 

eller endast en ändring som inte är väsentlig är att de juridiska svårigheterna till att förlika134 

inte har någon inverkan och en fördelaktig förlikning eller överenskommelse kan komma till 

stånd.  

De olika alternativen till att förlika i olika situationer kan sammanfattas på följande vis:  

Vid ett tydligt juridiskt problem i kontraktet är det underlättande för parterna att en domare 

hjälper till och bistår med uttalande hur det eventuella utfallet av domen kommer att bli. Detta 

för att ge parterna bra förutsättningar till att förlika.  

Om tvisten handlar om en tolkningsfråga i kontraktet är underlättande intressebaserad medling 

det bättre alternativet, för att om möjligt reparera relationen mellan parterna och villkoren i 

kontraktet kan tolkas likartat.  

 

5.5.2 Mindre handlingsutrymme vid förlikningsprocesser 
 

Med förändringarna i LOU och praxis är det många aspekter för parterna att tänka på innan de 

kan genomföra en förlikning. Detta gör det till en mycket mer komplex process än vad det var 

innan den nya regleringen trädde ikraft. I Finn Frogne-målet var parterna nöjda med lösningen 

och båda hade gett avkall på sina anspråk i tvisten. EU-domstolen gjorde det tydligt att även 

fast ändringen i kontraktet är genomförd genom en förlikning, kan den inte genomföras om den 

är att anse som väsentlig.135 Begränsningen av förlikning inom offentligt upphandlade kontrakt 

gör det problematiskt för parterna i en tvist. De är redan oense om någon del i avtalet och blir 

genom dessa tydliga lagar och praxis ännu mer begränsade i att finna en lösning som båda 

parterna kan vara nöjda med. Därmed är det olyckligt för förlikningsprocessen i offentliga 

kontrakt med införandet av LOU och utfallet av Finn Frogne-målet. Det är tydligt att parternas 

handlingsutrymme vid förlikningsprocesser har blivit mycket mindre, vilket i förlängningen 

kan leda till att färre förlikningar kommer lyckas och kontrakt måste hävas. Det ska nämnas, 

att denna synpunkt endast är ur ett förlikningsperspektiv och nya LOU har goda skäl att vara 

utformad som den är för att upprätthålla en transparent och rättvis marknad inom den offentliga 

sektorn. Men ur ett förlikningsperspektiv är dessa förändringar olyckliga.    

                                                 
134 Se kap. 3. 
135 Se p.3 sammanfattning av mål Finn Frogne-målet avs. 4.1. 
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6. SAMMANFATTADE SLUTSATSER 
 

Denna uppsats syfte är att utreda begränsningar för avtalsparter att genomföra en förlikning när 

avtalet är ett offentligt upphandlat kontrakt och hur den nya lagstiftningen av LOU samt praxis 

kommer påverka processen av offentliga upphandlingar i Sverige. Som ovan utrett kommer 

förändringarna, som implementerats i 17e kapitlet LOU, påverka processen för kontrakt inom 

offentlig upphandling genom hela processen. Det vill säga från annonsering, till att kontraktet 

är genomfört och avslutat.  

 

Det är tydligt med Finn Frogne-målet att EU-domstolen såg en möjlighet att styrka sin synpunkt 

och göra det tydligare för vad som gäller vid väsentliga ändringar i redan upphandlade kontrakt. 

Innan Finn Frogne-målet kom, var Pressetext-målet den praxis som var tydligast i vad som 

gällde vid väsentliga förändringar i kontrakt. Som ovan förklarat, valde EU-domstolen att gå i 

samma spår i vad som gäller vid väsentliga förändringar i båda målen.136 Sammanfattningen av 

utfallet i Finn Frogne-målet ger en tydlig bild av hur hela processen av offentligt upphandlade 

kontrakt påverkas genom den nya lagstiftningen och praxis.  

1. En eller flera väsentliga förändringar i ett offentligt upphandlat kontrakt får inte 

genomföras, om inte ändring förutsetts och reglerats av parterna i det ursprungliga 

kontraktet. Om inte så är fallet, ska en ny upphandling genomföras.  

 

2. Det är oväsentligt om förändringen minskar kontraktets omfattning, den ska fortfarande 

anses som väsentlig. 

 

3.  Att en väsentlig förändring har framkommit från att parterna har träffat en förlikning i 

ett tvistemål innebär inte att den upphandlande myndigheten kan avstå från att 

genomföra en ny upphandling.  

 

                                                 
136 Se avs. 5.1. 
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4. Bestämmelserna i LOU framförallt 17 kapitlet måste tas i beaktning när den 

upphandlande myndigheten vill träffa en förlikning i tvister av offentligt upphandlade 

kontrakt.137 

 

 

Den första punkten är den som kommer få störst praktisk inverkan för offentliga upphandlingar. 

I och med EU-domstolens uttalanden och införandet av ändrings- eller optionsklausuler i LOU, 

ger detta utrymme för den upphandlande myndigheten att föra in dessa villkor i 

upphandlingsdokumentet. Detta leder till att om alla tänkbara förändringar, och villkoren till 

dessa, ska föras in i upphandlingsdokumentet, kommer förfrågningsunderlaget och avtalet i sig 

att bli mycket mer omfattande än vad det var innan denna förändring genomfördes. Det kan 

likställas med att denna riktning som EU väljer att gå mot liknar mer och mer den amerikanska 

stilen att bilda kontrakt, med många och mycket detaljerade villkor för att kunna täcka och veta 

vad som kommer ske i varje möjlig situation som kan uppstå under kontraktets fullgörande. 

Detta behöver inte vara en negativ aspekt för parterna, utan kommer framförallt ge en större 

tydlighet i förfrågningsunderlaget med vad som kommer att ske vid eventuella problem under 

kontraktets fullgörande.  Den upphandlande myndigheten måste dock, som tidigare beskrivits, 

vara noga med att ge alla leverantörer rimligt med tid för att kunna gå igenom 

upphandlingsdokumentet och ta beslut i om de vill delta i upphandlingen eller inte. I och med 

att underlaget kommer bli mer omfattande, kommer det vara mer tidskrävande för 

leverantörerna. Det vill säga kan större bolag med fler resurser dra nytta av tidsaspekten om 

den förblir densamma när parterna ska lämna in ansökan för delta i upphandlingen. Därmed 

finns det risk att likabehandlingsprincipen inte följs om inte åtanke tas till tidsaspekten.   

De andra tre punkterna i sammanfattningen av Finn Frogne-målet gör det tydligt att en 

förlikning inte är en väg ut från ett nytt upphandlingsförfarande om ändringen i fråga är 

väsentlig. Detta utesluter dock inte att förlikningar kan ske i ett offentligt upphandlade kontrakt. 

Som ovan diskuterat138 kommer det strama åt möjligheterna för parterna att finna en lösning i 

en tvist. Men detta behöver inte vara negativt för offentligt upphandlade kontrakt. I och med 

ändringarna som genomförts i LOU och praxis har det gjort parterna mer medvetna att försöka 

förebygga problem i kontraktet som eventuellt skulle kunna uppstå under kontraktstiden. 

                                                 
137 Se avs. 4.1. 
138 Se avs. 5.5. 
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Parternas medvetenhet om vilka problem som kan uppstå gör att de redan i ett tidigt skede 

avtalar om vilka åtgärder som kommer genomföras vid eventuella problem.  

Dock finns alltid risken att problem uppstår som ingen av parterna kunnat förutse. Vid tvister 

som dessa är förlikningsalternativet fortfarande det bästa alternativet ur många aspekter, 

exempelvis ur ett ekonomiskt och resursmässigt perspektiv. Möjligheten att finna förlikningar 

inom ärenden där det är uppenbart att ändringen kommer bli en väsentlig ändring av kontraktets 

övergripande karaktär, är i princip utesluten i och med de förändringar som skett i 

lagstiftningen. Det ska dock ses som något positivt för offentlig upphandling i allmänhet. 

Parterna har möjligheten att förebygga att kontraktet hävs genom ändrings-eller 

optionsklausuler inkluderas i kontraktet, vilket alla leverantörer har fått information och 

konkurrerat om. Om det sker något under kontraktets fullgörande som leder till att den 

förändring som parterna träffat genom en förlikning uppenbart leder till kontraktets 

övergripande karaktär ändras väsentligt, är det inte mer än rimligt att kontraktet ska hävas och 

ett nytt upphandlingsförfarande inleds. Därmed är de begränsningar som implementerats ett 

steg i rätt riktning för ändringar inom offentlig upphandling, samtidigt som det inte utesluter 

förlikningslösningar i offentligt upphandlade kontrakt.  
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