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Sammanfattning  

 
En konsultmäklare är ett företag som förmedlar kontakt mellan en beställare och en konsult 

inom ett valt område. Konkurrensverket kallar denna typ av lösning för 

underleverantörslösning. Branschen har växt fram snabbt på senare år, men har stött på kritik 

under vägen. Som argument för konsultmäklare påstår upphandlande myndigheter att det 

effektiviserar de offentliga medlen och att det öppnar upp för små och medelstora företag att 

leverera mot den offentliga marknaden. Det finns många andra underleverantörslösningar, 

bland annat totalentreprenader och medieförmedling. Skillnaden mellan dessa och 

konsultmäklare är att ingen förädling av tjänsterna sker. Konsultmäklaren tillför således inget 

till det behov som ska täckas.  

 

I majoriteten av fallen tilldelar en upphandlande myndighet konsultmäklaren ett ramavtal, 

vilket det sedan görs avrop från. Förutsatt att ramavtalet anger alla villkor för avrop och att 

villkoren är marknadsmässiga, föreligger inget rättsligt fel i användningen av ramavtal. Detta 

innebär dock att den upphandlande myndigheten inte har någon rätt att förhandla eller vara 

delaktiga i valet av konsult som ska utföra tjänsten.  

 

EU-domstolen har genom praxis visat på att en helhetssyn ska användas vid bedömning om 

ett upplägg är ett konstlat sådant eller inte. Således ska hela upplägget genomlysas och inte 

endast den initiala upphandlingen.  

 

SL:s upphandling av konsultmäklare var vägledande i Sverige och har agerat flaggskepp för 

andra upphandlingar. Konkurrensverket beslutade att avskriva ärendet, men uttalade sig 

allmänt om vad som krävs för att få använda konsultmäklare. Ett av kraven var att villkoren 

som ställs på konsulterna, som ska avropas, måste vara marknadsmässiga.  

 

Slutsatsen som dras i uppsatsen är att upplägget med konsultmäklare strider mot de EU-

rättsliga regler om offentlig upphandling. Upplägget som sådant är ett konstlat upplägg som 

har konsekvensen att en upphandlande myndighet slipper att upphandla. Utöver detta leder 

även upplägget till minskad transparens och en avsaknad av rättsmedel för de företag som 

levererar varor eller tjänster för att täcka en myndighets behov.  
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Ordlista 

 

Beställare: Synonymt med upphandlande myndighet. 

Försörjningssektorn: Omfattar organisationer som bedriver verksamhet inom vatten, 

energi, transporter och posttjänster. Det som regleras i dagens 

LUF. 

Klassiska sektorn: Omfattar stat, kommun, landsting, offentligt ägda företag, med 

mera. Det som regleras i dagens LOU.  

Leverantör: Företag som skulle kunna leverera till offentlig verksamhet. 

LOU: Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

LUF: Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 

LUFS: Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet. 

LUK: Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

Konkurrensverket: Tillsynsmyndighet för upphandlingsregelverket i Sverige är 

konkurrensverket. Deras uppdrag är att granska, utreda och fatta 

beslut om hur upphandlande myndigheter följer regelverkets 

bestämmelser.  

Underleverantör:  En tredje part i förhållande till upphandlande myndighet, som 

delvis eller till fullo utför en anbudsgivares skyldigheter 

gentemot beställaren. 

ÄLOU (äldre LOU): Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

ÄLUF (äldre LUF): Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transport och posttjänster. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

 

En upphandling har till syfte att ta vara på konkurrensen som finns på marknaden och därmed 

se till att den som upphandlar får bästa möjliga användning för sitt investerade kapital. Vid 

offentlig upphandling innebär detta den bästa möjliga användningen av skattebetalarnas 

pengar.  

 

Upphandling är i dagsläget mer aktuellt än någonsin. Den 1 januari 2017 trädde de reviderade 

lagarna om upphandling kraft,1 vilket lett till att en del problem försvunnit och en del nya har 

uppkommit. Lagarna ska reglera köpen för alla de upphandlingspliktiga inköp som det 

offentliga gör. De upphandlingspliktiga inköpen hade 2014 ett värde på cirka 634 miljarder 

kronor,2 vilket motsvarar 18,3 procent av Sveriges BNP.3 

 

Konsultmäkleri är en bransch som vuxit fram de senaste åren,4 trots att det låter tämligen 

onödigt att köpa konsulter via konsulter. Konsultmäklaren blir ytterligare en kostnad som 

läggs till på inköpet av en vara eller tjänst. Branschen för dock med sig vissa frågor och 

besvär. Användandet av konsultmäklare i olika former är i stor utsträckning väldigt kritiserat, 

något som syntes när Storstockholms lokaltrafik (SL) upphandlande konsultmäklare, för ett 

årligt värde om 600 - 800 miljoner,5 och Konkurrensverket fick ta emot flertalet klagomål om 

upphandlingen. Ärendet avskrevs slutligen av Konkurrensverket,6 men diskussioner om 

lagligheten och lämpligheten av upplägget har efterföljt.  

 

                                                 
1 Upphandlingsmyndigheten. Nya upphandlingsregler. http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-

lagstiftning/ (hämtad 2016-11-09). 
2 Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Rapport: Statistik om offentlig upphandling 2016. Kalmar 

2016. s. 12.  
3 Ibid.  
4 Säfvenberg, Erik. Konsultmäklare växer i väntan på myndighetsgranskning. Upphandling24, 2016-05-06, 

http://upphandling24.se/konsultmaklare-vaxer-i-vantan-pa-myndighetsgranskning/ (hämtad 2016-11-29). 
5 Konkurrensverket. Beslut Dnr: 155/2013. s 1. 
6 Ibid.  
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Efter SL:s upphandling har användandet av konsultmäklare dykt upp i ett flertal andra 

upphandlingar. Till exempel upphandlade Upplands Väsby kommun konsultmäklare för att 

täcka bland annat sitt behov för arkitekttjänster.7 

 

I januari 2017 presenterade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten rapporten om 

mellanhänder,8 som de arbetat på sedan hösten 2015.9 Rapporten mottogs väl av olika 

praktiker,10 trots att rapporten inte ger något konkret svar om lagligheten bakom upplägget.11 

 

Det har länge varit oklart hur konsultmäklare ska användas. Praktiker och Konkurrensverket 

är oense om lagligheten bakom upplägget och något slutgiltigt svar på diskussionen kommer 

troligtvis inte komma inom en snar framtid.  

1.2 Problemformulering 

 

Uppsatsen avser att undersöka och besvara följande frågeställning: 

- Får konsultmäklare, i form av mellanhänder, användas vid offentlig upphandling? 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att utreda hur konsultmäklare får användas eller hur upplägget kan 

ändras för att det ska få användas. 

 

Syftet med uppsatsen är även att, i den mån det är möjligt, ge praktiker vägledning kring hur 

de kan använda sig av mellanhänder vid offentliga upphandlingar.  

 

                                                 
7 Sveriges Arkitekter. AB Väsbyhem/Upplands Väsby kommun. https://www.arkitekt.se/ab-vasbyhemupplands-

vasby-kommun/ (hämtad 2016-11-29). 
8 Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Mellanhänder i offentlig upphandling. Elanders Sverige AB, 

2017.  
9 Eriksson, Per. Dags att granska mellanhänderna. Upphandling24. 2015-10-21. http://upphandling24.se/dags-

att-granska-mellanhanderna/ (hämtad 2017-01-31). 
10Säfvenberg, Erik. Höij nöjd med rapporten om mellanhänder. Upphandling24. 2017-01-17.  

http://upphandling24.se/hoij-nojd-med-rapporten-om-mellanhander/ (hämtad 2017-01-31).  
11 Säfvenberg, Erik. Varken ja eller nej till mellanhänder. Upphandling24. 2017-01-17. 

http://upphandling24.se/varken-ja-eller-nej-till-mellanhander/ (hämtad 2017-01-31).  
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1.4 Metod 

 

Som källor har de rättskällor som återfinns i rättskälleläran använts: lagar, förarbeten, praxis 

och doktrin. Vid analys av rättskällornas innehåll har de granskats med traditionell juridisk 

metod och applicerats på uppsatsens frågeställning, i syfte att klargöra hur gällande rätt ställer 

sig till upplägget. Rättskällorna är utgångspunkten för utredningen, men information i 

artiklar, skrivna av personer med insyn på området, har även använts, för att stödja 

argumentationen när rättskällorna inte är tillräckliga. I första hand har domstolspraxis och 

beslut samt uttalanden från Konkurrensverket använts. Vid sökning efter rättsfall har jag 

använt mig utav begrepp såsom: Konsultmäklare, offentlig upphandling, förmedling, 

mellanhänder, med mera. Beslut och uttalanden från myndigheter kommer i omfattning att 

användas. 

 

I utredningen redogörs det omfattande för EU-rätt. När svensk rätt utreds tolkas 

problematiken, där det är möjligt, med EU-rättens syfte bakom offentlig upphandling som 

bakomliggande referens. Min ambition är att se om, och i sådana fall hur, EU-rättslig praxis 

hanterar snarlik problematik, såsom den i uppsatsen uppställda. 

 

För att stödja min utredning, använder jag mig av jämförelser till andra typer av 

mellanhänder eller andra liknande lösningar, som används på marknaden för offentlig 

upphandling. Målet är i dessa fall att jämföra användningen, för att finna liknande 

lösningar/problem med mellanhänder.  

1.5 Avgränsningar 

 

Offentlig upphandling är ett direktivstyrt område och uppsatsen kommer därför redogöra för 

relevant EU-rättslig lagstiftning och praxis, för att bygga upp en gedigen informationsgrund. 

Förutom EU-rätt kommer svensk rätt och svenska upphandlingar av konsultmäklare 

redogöras för. Utöver EU-rätten och den svenska rätten kommer det inte redogöras för andra 

medlemsstaters nationella rätt.  

 

I kapitel 6 finns jämförelser till olika typer av mellanhänder och andra relevanta upplägg 

inom offentlig upphandling. Flertalet av avsnitten skulle kunna vara egna uppsatsämnen och 

därför kommer endast områdena att redogöras för på en generell nivå. Jag avser inte att 



4 
 

beröra användningen av mellanhänder utanför offentlig upphandling, eftersom det skulle bli 

för omfattande i förhållande till uppsatsens storlek.   

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett förklarande kapitel om vad konsultmäklare är, hur de i dagsläget 

används och varför branschen har kommit till. Därefter kommer EU-rätt att beröras, i 

anslutning till vilket det kommer redogöras för direktiven om offentlig upphandling och 

relevanta bestämmelser i dessa. Det fjärde kapitlet kommer redogöra för svensk rätt. 

Redogörelsen kommer bestå av nationella upphandlingar som berör användningen av 

konsultmäklare. Här kommer inte lagregler att presenteras, i och med att det endast vore 

upprepning från föregående kapitel om EU-rätten. I kapitel 5 kommer 

överprövningsinstitutet, dess bakgrund och relevans för upphandlingar av konsultmäklare att 

beskrivas. I det sjätte kapitlet kommer en jämförande del att finnas, för att se hur andra 

former av mellanhänder används inom offentlig upphandling. Avslutningsvis kommer 

begreppet konsultmäklare att analyseras, med utgångspunkten att dess laglighet ska 

undersökas.   
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2 Allmänt om konsultmäklare 

 

Begreppet, och branschen, konsultmäklare har vuxit fram över tid, men har under de senaste 

åren vuxit något enormt. Branschen växte mellan 2014 och 2015 med 67 procent,12 till en 

branschomsättning på 3,3 miljarder kronor.  

 

I Konkurrensverkets undersökning av mellanhänder inom offentlig upphandling13 har de 

kommit fram till att det finns två typer av mellanhänder: 1. Mäklarlösning (mellanhanden 

stödjer en köpare och säljare att mötas för att utföra transaktioner), och 2. 

Underleverantörslösning (Genom att köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader från en 

säljare och sedan sälja dessa vidare till en köpare, samordnar mellanhanden det behov som 

köparen har).14 Konsultmäkleri är ingen mäklarlösning enligt Konkurrensverket, utan ska 

kategoriseras som en underleverantörslösning15 och benämnas som konsultförmedling.16  

 

Vid en underleverantörslösning, såsom konsultförmedling, har beställaren endast avtal med 

mellanhanden, i detta fall konsultförmedlaren, som i sin tur har avtal med sina 

underleverantörer, vilka utför tjänsten som ska täcka beställarens behov.17 Viktigt att notera 

är att ingen förädling av tjänsterna sker hos mellanhanden, vilket skulle ändra 

förutsättningarna för bedömning.18  

 

                                                 
12Doublecheck. Den offentliga marknadens värde uppgår nu till 844 miljarder. 2016-04-29. 

http://www.doublecheck.se/nyheter/den-offentliga-marknadens-varde-uppgar-nu-till-844-miljarder/ (hämtad 

2016-12-05).  
13 Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Mellanhänder i offentlig upphandling. Elanders Sverige AB. 

2017. 
14 Ibid. s. 33. 
15 Konsultförmedling faller således in under beskrivningen under punkt 2 ovan.  
16 Ibid. s. 43; Att det ska kallas för konsultförmedling, istället för konsultmäkleri, uttalade sig författarna till 

rapporten om mellanhänder sig om under det seminarium, där rapporten presenterades. Presentationen går att se 

här: Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Frukostseminarium den 17 januari 2017: Mellanhänder i 

offentlig upphandling. 2017-01-17. http://play.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?play=14935 (hämtad 

2017-02-07). 
17 Ibid. s. 35. Se Figur två; Ibid. s. 43.  
18 Ibid. s. 44 och 45.  
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3 EU-rätt 

3.1 Upphandlingsdirektiven 

 

All offentlig upphandling utgår huvudsakligen från fyra direktiv. Granskningen i denna 

uppsats använder sig huvudsakligen av artiklar från direktivet för den klassiska sektorn19 och 

direktivet för försörjningssektorn20. De övriga direktiven21 kommer endast stundom hänvisas 

till, på grund av dess ringa användningsområde.22 Direktiven är allmänt sett väldigt lika, men 

skiljer sig tidvis åt23. 

 

Direktiven stadgar hur offentlig upphandling ska ske, när något ska upphandlas, tidsfrister, 

med mera. Hela kedjan från vilka som ska upphandla till sanktioner för bristfälliga 

upphandlingar regleras i direktiven. Trots direktivens rigorösa omfattning reglerar de inte 

direkt frågan om hur mellanhänder, i form av konsultmäklare eller dylikt, får användas. 

 

I direktiven stadgas i allmänhet att medlemsstaterna ska eftersträva att underlätta för små och 

medelstora företag att kunna delta i offentliga upphandlingar, genom att till exempel dela upp 

kontrakt i mindre delar.24 

 

3.1.1 Ramavtal 

 

Relevant för undersökningen, av frågan om hur konsultmäklare får användas inom offentlig 

upphandling, är de regler i direktivet som berör ramavtal och hur dessa får användas. I 

direktiv 2014/24/EU, art. 3325 definieras ramavtal som:  
                                                 
19 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 

om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som 

är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 

2004/17/EG. 

21 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner 

samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena 

vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och 

enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 

22 De övriga direktivens användningsområde är betydligt mindre än de för den klassiska sektorn och 

försörjningssektorn.  
23 Se kommande kapitel om ramavtal. 
24 Direktiv 2014/24/EU. skäl (78). 
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“Ett ramavtal avser ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och 

en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt 

under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattade 

kvantiteter. [min kursivering] “.26 

 

När en upphandlande myndighet upphandlar konsultmäklare, ingås (i de flesta fall) ett 

ramavtal, som de när behovet på konsulttjänster uppstår avropar från. Hur avrop ska göras 

styrs av den avropsprocess som ska tillämpas på det upphandlade ramavtalet. 

 

Är det endast en leverantör som blivit tilldelad ett ramavtal, är regleringen formulerade på 

detta vis: “3. Om ett ramavtal sluts med en enda ekonomisk aktör, ska kontrakt som grundas 

på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet.  

Vid tilldelningen av sådana kontrakt får de upphandlande myndigheterna skriftligen samråda 

med den ekonomiska aktör som är part i ramavtalet och vid behov uppmana denne att 

komplettera sitt anbud. [min kursivering]”.27  

 

I artikeln stadgas även en inskränkning av avropen från ett ramavtal med en enskild 

leverantör och lyder “Kontrakt som grundas på ett ramavtal får inte under några 

omständigheter leda till väsentliga ändringar av villkoren i detta ramavtal, särskilt i det fall 

som avses i punkt 3. [min kursivering] “.28 

 

Om ett ramavtal har flera avtalade leverantörer, är avrop från ramavtalet mer strikt reglerat. 

Om alla villkor för avrop är reglerade i ramavtalet, ska den upphandlande myndigheten göra 

avrop med dessa villkor som grund för avropet.29 Förutsättningen för att sådan tilldelning ska 

kunna ske, är att det i ramavtalet ska finnas en fördelningsnyckel, som på något vis 

rangordnar leverantörerna i den ordning avrop ska ske efter. Den som fått placeringen ett i 

rangordningen ska således tillfrågas om avrop först. Kan den leverantören inte leverera eller 

väljer att avböja avropsförfrågan, ska nästa leverantör i rangordningen tillfrågas.  

 

                                                                                                                                                        
25 Motsvarande reglering av ramavtal finns i direktiv 2014/25/EU, art.  51, direktiv 2009/81/EG, art. 29. 

Ramavtal definieras inte i direktiv 2014/23/EU.   
26 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 33.  
27 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 33. Punkt 3.  
28 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 33. Punkt 2. 3 stycket.  
29 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 33. Punkt 4. A) 
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Om alla villkor för avrop inte är reglerade i ramavtalet, ska, istället för tilldelningen enligt 

rangordning, förnyad konkurrensutsättning ske.30 Förnyad konkurrensutsättning utförs genom 

att den upphandlande myndigheten bjuder in leverantörerna till ramavtalet att på nytt lämna 

anbud. En skälig tidsfrist ska sättas, som ska vara lämplig i förhållande till avropets art och 

omfattning. Anbud ska skriftligen lämnas till den upphandlande myndigheten, som efter 

tidsfristens utgång ska bedöma anbuden efter de villkor som ska ha angetts i 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen av själva ramavtalet. Att införa nya villkor skulle 

strida mot transparensprincipen.31 Tilldelning ska sedan ske till den part som lämnat det bästa 

anbudet32.  

 

En möjlighet finns även för en blandning av förnyad konkurrensutsättning och avrop enligt 

fördelningsnyckel. I upphandlingsdokumenten kan den upphandlande myndigheten välja att 

avropa vissa tjänster, varor eller byggentreprenader efter förnyad konkurrensutsättning och 

för andra varor, tjänster eller byggentreprenader kan de välja att avropa direkt med hjälp av 

en fördelningsnyckel. Möjligheten ska vara reglerad i förfrågningsunderlaget och ramavtalet 

och beslutet att använda en av dessa avropsmetoder ska avgöras av objektiva kriterier33.  

 

I de fall som ett ramavtal tilldelas en enskild leverantör, finns en möjlighet för den 

upphandlande myndigheten att samråda med leverantören. Den möjligheten återfinns inte vid 

ramavtal när flera leverantörer är kontrakterade. Förutsatt att konsultmäklare får användas, 

vore det således mer fördelaktigt för en upphandlande myndighet att upphandla endast en 

leverantör och på så vis ha möjligheten att samråda med leverantören på nytt inför ett avrop 

av konsulttjänster. Möjligheten att samråda ska dock användas restriktivt för att inte bryta 

mot transparensprincipen.    

 

 

 

                                                 
30 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 33. Punkt 4. C) 
31 Mer om transparensprincipen finns i kapitel 3.1.2.1. 
32 Pedersen, Kristian. Upphandlingens Grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna. 2 uppl. Stockholm: Jure Förlag AB. 2011. S. 80 - 81.  
33 Direktiv 2014/24/EU Artikel 33. Punkt 4. A) 
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3.1.2 Principer inom offentlig upphandling 

 

Vid all offentlig upphandling ska vissa grundläggande principer beaktas. Dessa principer 

finns i de olika upphandlingsdirektiven. I direktivet för den klassiska sektorn34 finns 

principerna i artikel 18.35 

 

Artikeln lyder såsom följer:  

“1.  De upphandlande myndigheterna ska behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och 

icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet och proportionerligt sätt. 

Upphandlingen får inte utformas i syfte att undanta den från tillämpningsområdet för detta 

direktiv eller att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen. Konkurrensen ska anses 

begränsas på ett konstgjort sätt om upphandlingen utformas i syfte att på ett otillbörligt sätt 

favorisera eller missgynna vissa ekonomiska aktörer. 

2.   Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska aktörer 

vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga 

skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i internationella 

miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser som anges i bilaga X. [min kursivering]”36  

Jag kommer endast redogöra för de principer som jag uppfattar har störst inverkan på min 

granskning av konsultmäklare inom offentlig upphandling. Anledningen till varför jag inte 

redogör för principerna om icke-diskriminering och om ömsesidigt erkännande är för att de 

inte är direkt tillämpliga på en prövning av konsultmäklare.  

 

3.1.2.1 Transparensprincipen 

 

Transparensprincipen, som också kallas för öppenhetsprincipen, innebär att all offentlig 

upphandling ska ske på ett öppet och förutsägbart vis.37 Med principen som grund, ska en 

upphandling alltid utföras på ett sådant vis att det ska vara enkelt att förstå hur krav ställs mot 

                                                 
34 Direktiv 2014/24/EU.  
35 Principerna stadgas i de andra direktiven i följande artiklar: Direktiv 2014/25/EU. Artikel 36, Direktiv 

2014/23/EU. Artikel 3, Direktiv 2009/81/EG. Artikel 4.  
36 Direktiv 2014/24/EU. Artikel 18.  
37 Werling, Per. Offentlig upphandling från A till Ö. 1:1 uppl.. Malmö: Liber AB. 2012. s. 17.  
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varandra, hur inkomna anbud kommer att värderas samt hur olika krav värdesätts.38 Ett bra 

förfrågningsunderlag, enligt transparensprincipen, är ett förfrågningsunderlag utan stort 

tolkningsutrymme och där kraven är specificerade på ett sådant vis att en leverantör kan 

räkna fram sina anbudspoäng.39  

 

Ett exempel på hur transparensprincipen ska användas kan göras med mål C-171/15, mellan 

Connexxion Taxi Services BV och nederländska staten – Ministeriet för hälsa och idrott samt 

konsortiet bestående av Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV och 

Zorgvervoercentrale Nederland BV.40 Fallet handlar i korthet om hur den nederländska staten 

tänkt tilldela ett kontrakt till konsortiet, trots att de borde uteslutas från upphandlingen, på 

grund av fel i yrkesutövningen. Den nederländska staten ville göra en 

proportionalitetsbedömning av sambandet mellan de fel som gjorts i yrkesutövningen och den 

uteslutning som borde ske. En sådan prövning vore enligt EU-domstolen felaktig, med grund 

i likabehandlings- och transparensprincipen, eftersom förfrågningsunderlaget stadgar att 

sådan prövning inte ska ske.41 En prövning av proportionaliteten skulle innebära att 

leverantörer som inte lämnat anbud, med grund i att en prövning av proportionaliteten mellan 

uteslutning av en leverantör och felet i yrkesutövningen inte ska ske, blir missgynnade.42 

 

3.1.2.2 Proportionalitetsprincipen 

  

Proportionalitetsprincipen innebär att alla krav i en upphandling ska ställas mot ett 

bakomliggande behov och dessa ska stå i rimlig proportion till varandra.43 Således ska den 

nytta som ett krav leder till, vara större än den olägenhet som samma krav kan skapa.44 Till 

exempel är det inte rimligt att kräva att städning som upphandlas ska göras av 

universitetsutbildad personal, eftersom sådan utbildning inte kan anses vara nödvändig för att 

utföra städtjänster.45 

                                                 
38 Flintberg, Björn. Upphandla Rätt & Lätt: Offentlig Upphandling I Praktiken, Helsingborg: Komlitt. 2015. s. 

18.  
39 Werling. Offentlig upphandling från A till Ö. s. 18.  
40 C-171/51. Punkt 2.  
41 Ibid. Punkt 13, 42 och 44.  
42 Ibid. Punkt 43. 
43 Flintberg. Upphandla Rätt & Lätt: Offentlig Upphandling I Praktiken. s. 19. 
44 Werling. Offentlig upphandling från A till Ö. s. 17. 
45 Flintberg. Upphandla Rätt & Lätt: Offentlig Upphandling I Praktiken. s. 19; Se exempelvis C-171/51. Frågan 

är om det står i proportion att utesluta en leverantör från en upphandling för fel i yrkesutövningen. I fallet 

gjordes slutligen ingen proportionalitetsbedömning, i och med att det skulle strida mot likabehandlings- och 
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3.1.2.3 Konkurrensprincipen 

 

Konkurrensprincipen innebär att en upphandling inte får utföras på ett sådant vis att det syftar 

till att exkludera upphandlingen från lagarnas tillämpning eller att viss leverantör gynnas eller 

missgynnas på ett obefogat sätt.46 

3.1.2.4 Likabehandlingsprincipen 

 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma 

förutsättningar att delta i en upphandling. Till exempel ska alla leverantörer ges relevant 

information vid samma tillfälle. Utöver detta får inte en upphandlande myndighet främja eller 

försumma vissa leverantörer. Principen syftar till att leverantörer ska kunna delta i 

upphandlingar på lika villkor47.   

3.2 Praxis från EU-domstolen 

 

EU-domstolen har i dagsläget inte behövt döma i ett mål som berör tillämpningen av 

konsultmäklare. De rättsfall från EU-domstolen som kan ge vägledning i hur konsultmäklare 

kan användas är de som berör konstlade upplägg. Det är med andra ord rättsfall, vari EU-

domstolen haft i uppgift att bedöma huruvida ett upphandlingsupplägg har ett bakomliggande 

syfte att kringgå reglerna om upphandling.  

 

I och med den avsaknad av direkt reglering om konsultmäklare i direktiven, är det EU-

domstolens uppgift att i framtida rättsfall, där användningen av konsultmäklare ifrågasätts, 

använda sig utav upphandlingsprinciperna för att bedöma dess legitimitet, förutsatt att 

direktiven i övrigt är uppfyllda.   

 

 

 

                                                                                                                                                        
transparensprincipen, men hade bedömning varit tillåten skulle upphandlingens art och storlek, överträdelsens 

natur och allvar beaktas. 
46 Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Mellanhänder i offentlig upphandling. Elanders Sverige AB. 

2017. s. 51.  
47 Pedersen, Kristian. Upphandlingens Grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna. 2 uppl. Stockholm: Jure Förlag AB. 2011. s. 34. 
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3.2.1 C-29/04 Kommissionen mot Österrike 

 

I målet C-29/04, mellan Kommissionen och Österrike, yrkade kommissionen att EU-

domstolen skulle fastställa att Österrike inte uppfyllt de skyldigheter som de enligt direktiv 

92/50/EEG48 ålagts. Österrike bestred Kommissionens yrkande.  

 

Mödling kommun49 bestämde vid ett möte i kommunfullmäktige, i maj 1999, att de skulle 

bilda en fristående juridisk person, för att hantera den lagstadgade skyldighet de hade som 

kommun att utföra uppgifter inom avfallshantering.50 I juni samma år upprättades en 

stiftelseurkund för ett bolag kallat Stadtgemeinde Mödling AbfallwirtschaftsgmbH 

(fortsättningsvis kallat Abfall). I slutet av juni 1999 beslutade samma kommunfullmäktige 

som beslutat om Abfalls bildande, om att Abfall skulle ha exklusiv rätt att hantera 

bortskaffandet av avfall inom kommunen.51 Kort därefter, i september 1999, ingicks ett avtal 

mellan Mödlings kommunfullmäktige och Abfall om avfallshanteringen inom kommunen, i 

vilket frågor som ersättning reglerades.52 I oktober valde Mödlings kommun att överlåta 49 

procent av aktierna i det helägda Abfall, till Saubermacher Dienstleistungs-aktiengesellschaft 

(fortsättningsvis kallat Saubermacher).53 Överlåtelsen av aktierna genomfördes den 13 

oktober 1999.54 Vid tiden för överlåtelsen hade inte Abfall påbörjat sin operativa verksamhet,  

vilken inleddes den 1 december 1999.55 Således hade Saubermacher blivit ägare till 49 

procent av Abfall innan de påbörjat arbetet som kommunen tilldelat bolaget. Efter beslutet att 

överlåta aktierna till Saubermacher, men innan överlåtelsen skedde, ändrade kommunen 

stiftelseurkunden så att beslut kunde fattas med enkel majoritet samt att bolaget skulle 

företrädas av två företagsledare, där varje delägare skulle få utse en, och dessa skulle 

gemensamt få teckna bolagets firma.56 Abfall utförde arbete initialt uteslutande för Mödlings 

kommun, men efter mars 2000 började de även utföra arbete för tredje man.57  

 

                                                 
48 Direktiv 92/50/EEG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster. 
49 Kommun belägen i Österrike.  
50 C-29/04 Kommissionen mot Österrike. punkt 6.  
51 Ibid. Punkt 7.  
52 Ibid. Punkt 8.  
53 Ibid. Punkt 9. 
54 Ibid. Punkt 10.  
55 Ibid. Punkt 11.  
56 Ibid. Punkt 10.  
57 Ibid. Punkt 12.  
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Österrikiska staten angav i målet att de ansåg att de inte åsidosatt upphandlingsdirektivet, 

eftersom det rörde sig om ett internt förfarande mellan Mödlings kommun och Abfall.58  

 

EU-domstolen fastslog att direktivet var tillämpligt på händelseförloppet i detta fall.59 I och 

med att Österrike hävdade att förfarandet var internt varvid kommissionen åberopat 

Teckaldomen,60 förde domstolen en diskussion utifrån detta. Österrike gjorde gällande att vid 

tidpunkten för tilldelningen av avtalet för avfallshanteringen inom Mödlings kommun, var 

Abfall helägt av kommunen och att de således hade samma kontroll över bolaget, som den 

hade över sin egna förvaltning.61 Domstolen ansåg att det inte gick att endast se på tidpunkten 

för när avtalet tilldelades i detta fall, utan att även senare händelser måste tas i beaktande.62 

Som exempel tog domstolen upp det faktum att Abfall inte hade inlett sin verksamhet innan 

Saubermacher hade blivit delägare till 49 procent av bolaget.63 Domstolen kom fram till 

följande: “Det är således utrett att ett offentligt tjänstekontrakt har tilldelats ett halvoffentligt 

företag som ägs till 49 procent av ett privat företag. Tilldelningen har skett genom en 

artificiell konstruktion bestående av flera separata moment, nämligen bildandet av bolaget 

Abfall, ingåendet av kontraktet om bortskaffande av avfall med detta bolag samt överlåtelsen 

av 49 procent av aktierna i bolaget till bolaget Saubermacher. [min kursivering]”64.  

 

Domstolen yttrade sig även i frågan om bedömning av händelseförlopp i större skala. 

“Tilldelningen av detta kontrakt skall således bedömas med beaktande av samtliga dessa 

moment jämte deras syfte, och inte utifrån deras strikt kronologiska förlopp, vilket den 

österrikiska regeringen föreslagit. [min kursivering]”65 

 

Vidare anförde EU-domstolen att “det skulle skada den ändamålsenliga verkan av direktiv 

92/50 att, som den österrikiska regeringen har föreslagit, enbart bedöma tilldelningen av det 

offentliga kontraktet i fråga utifrån situationen den dag då detta kom till stånd, utan att 

beakta verkningarna av att 49 procent av aktierna i bolaget Abfall en mycket kort tid senare 

                                                 
58 C-29/04 Kommissionen mot Österrike. Punkt 13 och 14.  
59 Ibid. Punkt 32.  
60 Ibid. Punkt 14 och 17; Mål C-107/98: Domstolens dom (femte avdelningen) den 18 november 1999 - Teckal 

Srl mot Comune di Viano och Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia.  
61 Ibid. Punkt 36. 
62 Ibid. Punkt 38.  
63 Ibid. Punkt 39.  
64 Ibid. Punkt 40.  
65 Ibid. Punkt 41.  
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överläts till bolaget Saubermacher. Om det var tillåtet för de upphandlande myndigheterna 

att tillgripa kringgående åtgärder för att dölja att offentliga kontrakt tilldelades 

halvoffentliga bolag, skulle detta äventyra förverkligandet av direktivets syfte, det vill säga fri 

rörlighet för tjänster och icke snedvriden konkurrens i alla medlemsstater [min 

kursivering]”.66 

 

Domstolen fann att Österrike underlåtit att uppfylla de skyldigheter som de hade enligt 

direktivet 92/50, eftersom de ingått avtal om avfallshanteringen utan att följa bestämmelserna 

om förfarande och publicering i sagda direktiv.67  

 

Domstolens uttalande i punkterna 41 och 42 är intressanta och bör beaktas vid all offentlig 

upphandling. I ett försök att sammanfatta domstolens uttalande, kan sägas att vid frågor om 

tillämplighet och användning av offentlig upphandling, ska en helhetssyn alltid användas, 

istället för att se olika delar som enskilda frågor. Genom att ha en sådan helhetssyn torde en 

domstol kunna angripa upplägg som har till syfte att undvika upphandlingsförfaranden samt 

andra problem inom offentlig upphandling. Att bredda omständigheterna som ska bedömas är 

inte endast positivt, utan kan leda till minskad förutsebarhet och möjligtvis även viss 

godtycklighet.  

 

En sådan helhetssyn som domstolen använt i detta mål, skulle även kunna vara tillämplig på 

användningen av konsultmäklare. Helhetssynen som domstolen valt att anamma leder bort 

blicken från endast upphandlingen av konsultmäklaren och för den till förfarandet i stort från 

upphandlingen av konsultmäklaren, till avrop av konsulttjänster, till användning av 

konsulttjänsterna. Således kan faktorer som inte varit direkta föremål för en upphandling, 

men som torde anses relevanta, kunna vara av vikt vid bedömningen av om en upphandling 

strider mot bestämmelserna eller principerna som offentlig upphandling utgår från.  

3.2.2 C-573/07 Sea 

 

I målet C-573/07, mellan Sea Srl (fortsättningsvis kallat Sea) och Comune di Ponte Nossa 

(fortsättningsvis kallat Kommunen), begärde italiensk domstol ett förhandsavgörande från 

EU-domstolen i en tvist om Kommunens tilldelning av ett tjänstekontrakt.68 

                                                 
66 C-29/04 Kommissionen mot Österrike. Punkt 42.  
67 Ibid. Punkt 49 och 50.  
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Sea tillhandahöll mellan 1 januari 2004 till den 31 december 2006 olika tjänster för 

avfallshantering åt Kommunen. Tjänsterna hade innan tilldelning konkurrensutsatts av 

Kommunen.69 Istället för att konkurrensutsätta tjänsterna på nytt, valde Kommunen att gå in 

som minoritetsägare i Servizi Tecnologici Comuni - Se.T.Co. SpA (fortsättningsvis kallat 

Setco) och tilldela detta bolag kontraktet avseende avfallshantering.70 Setco är ett italiensk 

aktiebolag som ägs av olika italienska kommuner, med Comune di Clusone som största 

ägare.71 De kommuner som äger Setco ändrade 2006 bolagets bolagsordning, för att 

säkerställa att de utövade en sådan kontroll som de utövar över sin egna förvaltning,72 i syfte 

att upprätthålla unionsrättslig praxis. Sea väckte talan mot Kommunens tilldelningsbeslut vid 

en regional förvaltningsdomstol och gjorde gällande att Kommunen inte utövade 

motsvarande kontroll över bolaget som den utövar över sin egna förvaltning.73 Domstolen, 

som ansåg att rättsläget var osäkert avseende hur kontrollen skulle tolkas,74 särskilt vad avser 

omständigheten att privat ägarskap var möjligt i Setco,75 hänsköt frågan till EU-domstolen.  

 

Rättsfrågan i målet är huruvida Kommunen har motsvarande kontroll över Setco, som den har 

över sin egna förvaltning, vilket i sig inte är relevant för problemformuleringen i denna 

uppsats. Därför redogörs endast den del som kan vara av intresse för utredningen om 

användning av konsultmäklare.  

 

I sin prövning av en del av tolkningsfrågan (gällande möjligheten med privata ägare i 

Setco),76 uttalade EU-domstolen sig om beaktansvärda företeelser vid offentlig upphandling.  

“I undantagsfall kan särskilda omständigheter fordra att händelser som inträffar efter det att 

det berörda kontraktet tilldelats måste beaktas. Så är bland annat fallet när andelar i det 

bolag som tilldelats kontraktet överlåts till ett privat företag kort efter det att detta bolag 

tilldelats kontraktet i fråga inom ramen för ett konstlat upplägg avsett att kringgå 

                                                                                                                                                        
68 C-573/07 Sea SrL mot Comune di Ponte Nossa. 
69 Ibid. Punkt 20.  
70 Ibid. Punkt 22 och 24.  
71 Ibid. Punkt 21.  
72 Ibid. Punkt 23. 
73 Ibid. Punkt 25 och 26. 
74 Ibid. Punkt 27. 
75 Ibid. Punkt 28. 
76 Ibid. Punkterna 42 - 51.  
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gemenskapsbestämmelserna på området (se dom av den 10 november 2005 i mål C-29/04, 

kommissionen mot Österrike, REG 2005, s. I-9705, punkterna 38–41) [min kursivering]”77 

 

Även om rättsfallet i stort inte berör konsultmäklare, ger det uttryck för EU-domstolens 

helhetssyn vid tolkningsfrågor. Just i detta fall talar domstolen om huruvida möjligheten för 

Kommunen att sälja Setco efter tilldelning finns. Att domstolen, med ett nästan identiskt 

resonemang, uttalar sig om konstlade upplägg, torde tyda på att det är en, av domstolen, 

vedertagen tolkning. Således går det att föra samma resonemang här, som förs under 

reflektionen av målet C-29/04 Kommissionen mot Österrike78. 

 

3.2.3 C- 451/08 Helmut Müller 

 

I målet C-451/08,79 mellan Helmut Müller GmbH (fortsättningsvis kallat Helmut Müller) och 

Bundesanstalt für immobilienaufgaben (fortsättningsvis kallat Bundesanstalt), begärde en 

tysk domstol förhandsavgörande rörande försäljning av mark och tilldelning av 

byggentreprenad på marken.  

 

Bundesanstalt är en tysk myndighet som handhar fastighetsfrågor. 2006 annonserade de att de 

avsåg sälja fastigheten “Wittekind-kasernen”, som var belägen i Wildeshausen, Tyskland.80 

Vid anbudsinfordran lämnade Helmut Müller, Gut Spascher Sand Immobilien GmbH 

(fortsättningsvis kallat GSSI) samt två andra bolag anbud.81 Anbudsgivarna fick presentera de 

planer som de hade för området för Bundesanstalt och Wildeshausens kommun 

(fortsättningsvis kallat Kommunen).82 Bundesanstalt föredrog GSSI:s planer framför Helmut 

Müllers, dock avsågs fastigheten inte avyttras innan Kommunen hade yttrat sig om 

anbudsgivarnas planer, till följd av att Bundesanstalt valt att rätta sig efter Kommunens 

beslut.83 Kommunen valde GSSI:s planer och påbörjade arbetet med att framställa en 

detaljplan, vilket ledde till att Bundesanstalt avyttrade fastigheten till GSSI i samförstånd 

                                                 
77 C-573/07 Sea SrL mot Comune di Ponte Nossa. Punkt 48.  
78 Se kapitel 3.2.1 
79 Mål C-451/08: Helmut Müller GmbH mot Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. 
80 Ibid. Punkt 8 och 10. 
81 Ibid. Punkt 13,14,15 och 16. 
82 Ibid. Punkt 18.  
83 Ibid. Punkt 19 och 20.  
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med Kommunen.84 Helmut Müller begärde överprövning av beslutet, med grunden att inget 

upphandlingsförfarande hade genomförts.85 

 

Andra instans i målet ställde nio tolkningsfrågor till EU-domstolen. Fråga åtta löd “Är 

direktiv [2004/18] tillämpligt, med följd att den upphandlande myndigheten är skyldig att 

anordna ett anbudsförfarande, när en fastighetsförsäljning genom tredje man och 

tilldelningen av ett offentligt byggentreprenadkontrakt inte sker vid samma tidpunkt och 

byggentreprenadkontraktet ännu inte har tilldelats när försäljningen av fastigheten sker, men 

den upphandlande myndigheten vid den sistnämnda tidpunkten hade för avsikt att tilldela ett 

sådant kontrakt?[min kursivering]”. 

 

Vidare frågade de “Ska de skilda, men likväl sammanhängande, transaktionerna bestående i 

en fastighetsförsäljning och [tilldelning av] ett offentligt byggentreprenadkontrakt anses 

utgöra en helhet, enligt bestämmelserna om offentlig upphandling, när avsikten, vid den 

tidpunkt då köpekontraktet slöts, var att tilldela ett offentligt byggentreprenadkontrakt och 

parterna medvetet har skapat en nära anknytning mellan kontrakten i materiellt och i 

förekommande fall även i tidsmässigt hänseende (se dom av den 10 november 2005 i mål C-

29/04, kommissionen mot Österrike, REG 2005, s. I-9705)?[min kursivering]”.86De andra sju 

frågorna berörde byggentreprenadkontrakt, som inte är relevant för frågan om konstlade 

upplägg.  

 

Vid prövning av frågorna åtta och nio yttrade sig domstolen enligt följande “Det kan inte 

direkt uteslutas att direktiv 2004/18 kan vara tillämpligt på ett upphandlingsförfarande som 

sker i två steg, vilket kännetecknas av försäljning av mark beträffande vilken ett 

byggentreprenadkontrakt ska tilldelas senare, eftersom dessa transaktioner kan ses som en 

helhet [min kursivering]”.87 Emellertid kom domstolen därefter fram till att det i just detta fall 

inte finns några skäl för en sådan tillämpning, på grund av att uppbyggnaden av skyldigheter i 

de olika avtalen och besluten.88 

 

                                                 
84 Mål C-451/08: Helmut Müller GmbH mot Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Punkt 21 och 23.  
85 Ibid. Punkt 24.  
86 Ibid. Punkt 33.  
87 Ibid. Punkt 82. 
88 Ibid. Punkt 83,84,85 och 89.  
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Ytterligare en gång ges uttryck för EU-domstolens helhetssyn på upplägg inom offentlig 

upphandling. Intressant här är att det ges ett konkret exempel på olika rättshandlingar som har 

ett närstående samband och därav kan bli föremål för gemensam tolkning (försäljning av 

mark och tilldelning av byggentreprenadkontrakt), samtidigt som domstolen säger att just i 

detta fall har de inblandade parterna inte förfarit felaktigt. Domstolen påtalar bristen på 

avtalade skyldigheter mellan parterna, som en av anledningarna till varför de inte anser att en 

sådan helhetsbedömning behöver göras i detta fall. Hade, till exempel, en skyldighet för 

Kommunen att godkänna GSSI:s plan, på något vis, avtalats om, hade möjligtvis utfallet varit 

annorlunda.  
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4 Svensk rätt 

4.1 Upphandlingslagarna 

 

I och med att upphandlingsområdet är direktivstyrt, har de svenska lagarna en näst intill 

identisk lydelse som det direktiv de grundas på.89 Eftersom lagarna90 baseras på direktiven 

från EU, är en återgivelse av de relevanta lagrummen överflödig och skulle endast leda till 

upprepning i frågan. Läsaren hänvisas därför till redogörelsen i avsnittet om EU-rätten.91  

4.2 Uppmärksammade svenska fall 

 

De upphandlingar som kommer redogöras för i denna uppsats är inga rättsfall. Användningen 

av konsultmäklare har ännu inte prövats av en svensk domstol. Det handlar istället om 

upphandlingar av konsultmäklare som kritiserats i media och av praktiker som anser att 

gällande upphandlingslag har kringgåtts genom uppläggets uppställning. Upphandlingarna 

som följer visar på hur konsultmäklare används i praktiken och problematiken som kan 

uppstå.  

4.2.1 Storstockholms lokaltrafik 

 

Storstockholms Lokaltrafik (fortsättningsvis kallat SL) valde att upphandla en 

konsultmäklare,92 som lösning på deras problem med stora mängder konsulter.93 Som 

specifika skäl därför angav de “.... effektivisera avropsprocess, leverantörshantering samt 

kunna följa upp konsulter och sänka konsultkostnader på ett effektivt sätt [min 

kursivering]”.94 SL har själva, i skrift till Konkurrensverket, angett att den årliga 

                                                 
89 Jmf 4§ LOU och Direktiv 2014/24/EU, art. 33, p. 3. 
90 Konkurrensverket. Nya lagar om offentlig upphandling. 2017-01-02.  

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/nya-lagar-om-offentlig-upphandling/ (hämtad 2017-01-09); Lag 

(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, 

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2016:1147) om upphandling av 

koncessioner. 
91 Se kapitel 3.  
92 Ibid.  
93 Zirn, Tomas. SL hade 500 konsulter - trodde de var 100. ComputerSweden. 2014-04-01. 

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.554624/sl-hade-500-konsulter--trodde-de-var-100 (hämtad 2016-12-19). 
94 Konkurrensverket. Beslut Dnr: 155/2013. s 1.  
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omsättningen av konsulter efter egen räkning uppgår till 600–800 miljoner kronor.95 

Konsultmäklaren som vann upphandlingen var Zerochaos,96 som beskriver sig så här:  

“ZeroChaos hjälper företag att hitta rätt konsulter och resurser samt hantera och optimera 

tjänsteinköpet. Våra tjänster är tillgängliga via en webbaserad plattform som underlättar ditt 

arbete och hjälper dig spara tid och pengar.  

De effektiviseringar som vi skapar genom våra lösningar och system gör ZeroChaos till din 

främsta partner när det gäller att effektivisera och optimera tjänsteinköp samt minimera 

risker [min kursivering]”.97  

 

Efter klagomål från flera aktörer,98 bland annat STD-företagen99, valde Konkurrensverket att 

granska om upphandlingen var förenlig med dåvarande LUF.  

 

De som klagat på förfarandet hade anfört att de ansåg att upplägget med konsultmäklare, var 

att anse som ett kringgående av gällande upphandlingslagstiftning, i och med att de 

upphandlade en mäklartjänst istället för konsulter direkt, som var det verkliga behovet.100  

 

Förfrågningsunderlaget till upphandlingen fastställer SL:s behov att upphandla en 

konsultmäklare, för att tillgodose deras behov av konsulter, men samtidigt för att få en 

helhetslösning som förenklar administrationen kring användningen av konsulter.101 

Underlaget till upphandlingen stadgar även att all kontakt och försäljning sker mellan 

konsultmäklaren och SL, att det finns ett takpris för kostnaden per konsult samt att det finns 

incitamentslösning för de fall när konsultmäklaren lyckas förhandla ned priset per konsult till 

ett belopp lägre än det som SL satt.102 

 

Avtalet mellan SL och konsultmäklaren innehåller bestämmelser om att avrop görs genom att 

avropsförfrågan skickas till konsultmäklaren, som i sin tur lägger fram flertalet förslag på 

                                                 
95 Ibid.  
96 Stockholms läns landsting. Upphandling inom trafikförvaltningen. http://www.sll.se/om-

landstinget/upphandling/upphandling-inom-trafikforvaltningen/ (hämtad 2016-12-19). 
97 Zerochaos. Mission och Vision. http://www.zerochaos.com/about-zerochaos.php (hämtad 2016-12-19). 
98 Svenska teknik och designföretagen. Konkurrensverket har fattat beslut rörande SL:s upphandling av 

konsultmäklare - Ärendet avskrivs. 2013-06-28. https://www.std.se/fakta-opinion/aktuellt/kkv-har-fattat-beslut-

rorande-sls-upphandling-av-konsultmaklare (hämtad 2016-12-19). 
99 Svenska Teknik&Designföretagen. Branschorganisation för svenska teknik- och arkitektkonsultföretag.  
100 Konkurrensverket. Beslut Dnr: 155/2013. s 1. 
101 Ibid. s.3.  
102 Ibid. s.3. 
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konsulter lämpliga för ett visst uppdrag. Inkomna förslag granskas med bakgrund av 

avropsförfrågan, prissättningen av konsulttjänsten som ska utföras samt en 

kompetensklassning av konsulten. Ansvaret för uppdraget ligger på konsultmäklaren, som 

svarar för en konsults arbete såsom sitt eget.103  

 

Eftersom SL bedriver transportverksamhet, var lagen (2007:1092) om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) tillämplig lag104. 

 

Konkurrensverket anger att det är upp till den upphandlande myndigheten att välja vad som 

ska upphandlas, men att upphandlingen inte får formuleras på ett sätt som skulle kunna vara 

diskriminerande för en leverantör eller att konstruktionen av upphandlingen inte får utgöra ett 

konstlat upplägg med bakomliggande syfte att undvika bestämmelserna inom rättsområdet.105  

 

Tilldelning som grundar sig på ramavtalet mellan SL och Zerochaos och dess villkor behöver 

inte i förtid annonserats. Tilldelning får därför ske med endast föregående förhandling med en 

leverantör. Detta går att utläsa ur 4 kap 2 § 9 p. LUF. 

 

Enligt Konkurrensverket är det upplägget SL valt snarlikt många tidigare accepterade 

upplägg. Som exempel ges annonsförmedlingstjänster, grossistverksamhet samt 

totalentreprenader.106 

 

Konkurrensverkets slutsats är att upphandlingen inte har stridit mot de upphandlingsrättsliga 

principerna, eftersom de anser att SL, genom förfrågningsunderlaget samt avtalet, säkerställt 

att konsultmäklaren inte kan ta hänsyn till annat än marknadsmässiga faktorer, vilket gör att 

något hämmande av konkurrensen inte kan anses ha skett.107 

 

Beslutet från Konkurrensverket innehåller flertalet intressanta synpunkter och tycks statuera 

generella regler som ska appliceras på användandet av konsultmäklare.  

 

 

                                                 
103 Konkurrensverket. Beslut Dnr: 155/2013. s 3.  
104 Ibid. s 1.  
105 Ibid. s 4.  
106 Ibid. s 4 & 5. 
107 Ibid. s. 5.  
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“Dessa är: 

- Upphandlingsunderlagen måste reglera vad som kan avropas genom avtalet. 

- Priset ska vara fastställt mellan myndigheten och dess avtalspart. 

- Avtalsparten ska svara för utfört arbete såsom för eget arbete. 

- Den totala inköpsvolymen (omsättningen) måste annonseras. [min kursivering]”108 

Utöver punkterna som nämns ovan, är det även intressant hur Konkurrensverket valt att 

diskutera skillnaden mellan LUF och LOU i sin argumentation. Som tidigare nämnts109 var 

LUF tillämplig lag på ärendet och inte LOU. LUF har, i de fall det berör ramavtal, inte lika 

strikta regler som LOU. Vid användning av LUF får upphandlande myndighet, efter 

tilldelning, förhandla med leverantören inför ett avrop,110 förutsatt att eventuell förhandling 

regleras av ramavtalet. Vid upphandling, där LOU är tillämplig lag, får förhandling inte ske 

på samma vis, utan i sådana fall ska avropet motsvara villkoren som finns i ramavtalet.111 I 

sina skäl motiverar Konkurrensverket, bland annat, att SL:s upphandling inte bryter mot 

transparensprincipen, i och med att den upphandlande myndigheten har möjlighet att inför 

avrop träffa de föreslagna konsulterna, innan avropet faktiskt görs.112 Anledningen bakom 

förhandlingen ska vara att säkerställa att det alternativ som passar bäst till efterfrågan blir 

valt.113  

Påverkan av skillnaden mellan LOU och LUF blir mer påtaglig när den sätts i perspektiv med 

siffror. De upphandlingspliktiga inköpen hade 2011 ett totalt värde om cirka 600 miljarder 

kronor, varav 57 miljarder inom försörjningssektorerna.114 Om förhandlingsmöjligheten är en 

väsentlig del för att upplägget inte ska anses bryta mot transparensprincipen, uppkommer 

frågan vad Konkurrensverkets bedömning hade varit om istället LOU varit tillämplig lag, där 

förhandlingsmöjligheterna är mer begränsade. Frågan blir ännu större när det tas i beaktande 

att endast en av tio115 upphandlingar har LUF som tillämplig lag. Konkurrensverkets beslut i 

ärendet har varit vägledande för branschen och flertalet andra upphandlande myndigheter har 

                                                 
108 Konkurrensverket. SL:s upphandling av konsultmäklare. 

http://www.konkurrensverket.se/nyhetsbrevsartiklar/sls-upphandling-av-konsultmaklare/ (hämtad 2016-12-20).  
109 Se kapitel 4.2.1. 
110 4:2§ p. 9 LUF.  
111 5:4§ 1 st. LOU. 
112 Konkurrensverket. Beslut Dnr: 155/2013.s. 5 st. 3.  
113 Ibid. s.5 3 st.  
114 Konkurrensverket. Rapport 2014:1. Siffror och fakta om offentlig upphandling -  Statistik om upphandlingar 

som genomförts under 2013. 2014. Stockholm. s.16 och 87. 
115 Estimat framkommit från siffrorna i samma stycke.  
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använt sig av liknande upplägg som SL.116 Här ska noteras att flertalet av de som använt 

upplägget, efter Konkurrensverkets beslut, inte nödvändigtvis upphandlar i enlighet med 

LUF, utan har istället LOU som tillämplig lag.117 

Konkurrensverkets krav om att konsultmäklaren ska svara för utfört arbete såsom sitt eget, 

torde vara en självklarhet, i och med att en avtalspart endast svarar mot sin direkta 

medkontrahent,118 som huvudregel. Att frångå den huvudregeln, vid användande av till 

exempel konsultmäklare, leder till att en tredje part binds i ett avtal, vilket strider mot 

svenska avtalsrättsliga regler och är således inte giltigt.  

4.2.2 Upplands Väsby kommun 

 

Under 2016 valde Upplands Väsby kommun/AB Väsbyhem119 att upphandla en 

konsultmäklare. Enligt förfrågningsunderlaget skulle konsultmäklaren täcka behovet av 

konsulter inom åtta olika områden, under en period om två år, med möjlighet till 

förlängning.120 Uppdraget formulerades enligt följande: “Leverantören ska förmedla 

konsulttjänster inom de kompetensområden som definieras under rubriken 

Kontraktsföremålet [min kursivering]”.121 

 

Efter påpekanden från medlemmar i Sveriges Arkitekter,122 granskade organisationens 

förbundsjurist123 upphandlingens förfrågningsunderlag. Organisationen lämnade, genom sin 

förbundsjurist, en kommentar innehållandes synpunkter över upphandlingen till 

kommunen.124 

 

                                                 
116 Malmqvist, Mattias. Mäklarna tar över myndigheterna. ComputerSweden. 2014-09-25.  

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.584700/maklarna-tar-over-myndigheterna (hämtad 2016-12-21). 
117 Ibid. 
118 NJA 1997 s. 44. 
119 AB Väsbyhem. Väsbyhem.  http://www.vasbyhem.se/artikel/vasbyhem-3 (hämtad 2016-12-27). AB 

Väsbyhem är ett kommunalt bostadsföretag, som ägs till fullo av Upplands Väsby kommun.  
120 Georgiadis, Rita. Sveriges Arkitekters brev till Väsbyhem. Sveriges Arkitekter. 2016-04-06. 

https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2016/04/Sveriges-Arkitekters-brev-till-Vasbyhem-2016-04-06.pdf 

(hämtad 2016-12-27). s. 1. 
121 Ibid. s. 2.  
122 Sveriges Arkitekter. Om oss. https://www.arkitekt.se/om-oss/ (hämtad 2016-12-27). En branschorganisation 

för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. 
123 Georgiadis, Rita. 
124 Georgiadis, Rita. Sveriges Arkitekters brev till Väsbyhem. Sveriges Arkitekter. 2016-04-06. 

https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2016/04/Sveriges-Arkitekters-brev-till-Vasbyhem-2016-04-06.pdf 

(hämtad 2016-12-27). 
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Sveriges Arkitekter anser att upphandling av arkitekter, men även andra intellektuella 

tjänster, genom att använda konsultmäklare, är felaktigt, eftersom det gör att beställaren, i 

detta fall Upplands Väsby kommun/AB Väsbyhem, godtyckligt kan välja konsult.125 

Ytterligare en aspekt som organisationen nämner är att liksom att en konsult kan väljas 

godtyckligt, kan samma konsult även godtyckligt bli utbytt eller förkastad.126 

 

Kommunen har i förfrågningsunderlaget villkorat godkännandet av föreslagen konsult, 

genom denna lydelse:  

“Beställaren ska ha möjlighet att träffa föreslagen konsult/konsulter för intervju innan 

överenskommelse om uppdrag träffas. Syftet med mötena är att säkerställa vilken konsult som 

bäst överensstämmer med beställningsförfrågan.  

Beställaren ska ha möjlighet att tacka nej till erbjuden konsult om konsulten inte uppfyller 

kraven eller om det föreligger särskilda omständigheter såsom t.ex samarbetssvårigheter etc. 

Leverantören ska i sådana fall erbjuda en annan konsult med motsvarande kompetens och 

pris som i beställningsförfrågan [min kursivering]”.127  

 

Sveriges Arkitekter påstår att det som kommunen faktiskt upphandlar, och där det faktiska 

behovet ligger, är konsulttjänster, inte en konsultmäklartjänst, vilket skulle innebära att 

upphandlingen skulle strida mot transparensprincipen. Att tilldelningen av en viss konsult, 

inte kan överprövas torde även det strida mot LOU, enligt organisationen.128 

 

Sveriges Arkitekter rekommenderade att Upplands Väsby kommun skulle avbryta 

upphandlingen av en konsultmäklare och istället upphandla de olika konsulttjänsterna 

direkt.129 

 

Upplands Väsby kommun/AB Väsbyhem130 svarade på Sveriges Arkitekters synpunkter. I sitt 

svar påpekar kommunen att Storstockholms lokaltrafik (kallat för SL) genomfört en liknande 

                                                 
125 Georgiadis, Rita. Sveriges Arkitekters brev till Väsbyhem. Sveriges Arkitekter. 2016-04-06. 

https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2016/04/Sveriges-Arkitekters-brev-till-Vasbyhem-2016-04-06.pdf 

(hämtad 2016-12-27). s. 2.  
126 Ibid.  
127 Ibid. s. 2.  
128 Ibid. s. 3.  
129 Ibid. s. 5.  
130 Genom upphandlingsansvarig Cecilia Durchbach. 
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upphandling, där Konkurrensverket godkänt upplägget. Kommunen valde därför att inte 

avbryta sin pågående upphandling.131 

 

Sveriges Arkitekter följde upp med ett svar till kommunen. I svaret påpekar de att upplägget 

inte blev godkänt, utan att fallet avskrevs. De påpekar ytterligare en gång den potentiella 

godtycklighet som kan förekomma, att tilldelningen av en konsult inte kan överprövas och 

tillägger att kommunen möjligtvis kan gå miste om de “bästa” anbuden, eftersom en konsult 

möjligtvis väljer att avstå på grund av upplägget eller att konsultmäklaren, genom att inte 

bedriva sådan verksamhet som faktiskt behövs, saknar kompetensen att inse vad ett uppdrag 

innebär.132 

 

Det som initialt är intressant i detta fall, är hur tydliga svallvågorna från ärendet med SL är. I 

sitt svar till Sveriges Arkitekters synpunkter, tycks kommunen relativt blint ha förlitat sig på 

att eftersom ärendet med SL blev avskrivet, kan de göra på ett liknande vis. Förhållandena i 

de båda fallen är väldigt olika och fallen regleras även av två olika lagar.  

 

Uppdraget tilldelades flera leverantörer. Det bolag som blev antaget som etta, på de områden 

som tilldelades, var ITC Network. Tre ytterligare bolag blev tilldelade rangordning inom 

olika tilldelningsområden.133 Kommunen har använt samma lydelse i alla avtal, enda 

skillnaden är vilket avtalsområdet är, beroende på vilka områden som leverantören fått en 

rangordning i ramavtalet.134 

 

Den upphandling Upplands Väsby kommun genomförde kan granskas med hjälp av de krav 

som Konkurrensverket ställer på upphandlingar av konsultmäklare.135 

 

“Upphandlingsunderlagen måste reglera vad som kan avropas genom avtalet. [min 

kursivering]” Förfrågningsunderlaget stadgar att leverantören, efter beställningsförfrågan, ska 

leverera en eller flera konsulter för att täcka det behov den upphandlande myndigheten har.  

                                                 
131 Durchbach, Cecilia. Väsbyhems svar. AB Väsbyhem. 2016-04-16. https://www.arkitekt.se/wp-

content/uploads/2016/04/V%C3%A4sbyhems-svar-2016-04-15.pdf (hämtad 2016-12-27).  
132 Georgiadis, Rita. Sveriges Arkitekters brev till Väsbyhem. Sveriges Arkitekter. 2016-04-06. 

https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2016/04/Sveriges-Arkitekters-brev-till-Vasbyhem-2016-04-06.pdf 

(hämtad 2016-12-27). 
133 Dnr: KS/2015:475. KS delegation/2016:90 
134 Dnr: KS/2015:475. Avtal med IT Consulting Network Nordic AB samt Avtal med Upgraded People AB.  
135 Se kapitel 4.2.1. 
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Vad som kan avropas är närmare specificerat i ramavtalet mellan leverantören och 

kommunen. Avtalet lyder på detta vis:  

“Leverantörens uppdrag består i att: 

● analysera och formulera det aktuella konsultbehovet med utgångspunkt från 

Beställarens beskrivna uppdrag 

● genomföra konsultsök publikt och/eller i sin konsultdatabas 

● inventera, bedöma och föreslå kandidater med rätt kompetens från marknaden 

● kvalitetssäkra kompetens hos den förmedlade konsulten 

● upprätta erforderliga uppdragsavtal mellan beställare och leverantör 

● upprätta underleverantörsavtal mellan leverantör och konsult 

● förhandla om bästa pris inom önskat prisområde med konsulten 

● vidarebefordra tidrapport och redogörelse för eventuella konstadsersättningar samt 

fakturor till beställaren 

● offerera 3 CV inom angivet kompetens och prisområde, om inget annat anges [min 

kursivering]” 

“Priset ska vara fastställt mellan myndigheten och dess avtalspart. [min kursivering]” Av 

formuleringen i förfrågningsunderlaget136 framgår att erbjuden konsult ska motsvara det pris 

och den kompetens som framställs i beställningsförfrågan. Ersättning till leverantör är 

fastställt enligt en prislista i avtalet mellan Upplands Väsby kommun och leverantören. Enligt 

sagda prislista får leverantören en rörlig ersättning motsvarande 1,79 procent för varje 

uppdrag.137 Lyckas leverantören göra besparingar för beställaren, ska besparingen, enligt 

tidigare nämnda prislista, fördelas på så vis att 9 procent går till leverantören och resterande 

91 procent gynnar beställaren.138 

“Avtalsparten ska svara för utfört arbete såsom för eget arbete. [min kursivering]” Det är i 

kommunens avtal med de som vann upphandlingen, uttryckligen stadgat att leverantören 

måste ansvara för konsultens arbete, såsom för eget arbete.139 Avtalet stadgar även att 

leverantören inte kan överlåta ansvar på en underleverantör och att sådana måste skriftligen 

godkännas, av beställaren, innan sådan får påbörja arbete som regleras av avtalet.  

                                                 
136 Citat därifrån finns ovan.  
137 Dnr: KS/2015:475. Avtal med IT Consulting Network Nordic AB, s. 10.  
138 Ibid. s. 10.  
139 Ibid. s. 12.   
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“Den totala inköpsvolymen (omsättningen) måste annonseras. [min kursivering]”. Hur stor 

den totala omsättningen är annonseras inte. Hur stor påverkan utebliven annonsering av 

volym har är dock oklart.  

Den förhandlingsmöjlighet som kommunen framställt i förfrågningsunderlaget till 

upphandlingen väcker även diskussion. I och med att 5:4 1 st. ÄLOU (vilken var tillämplig 

lag vid tidpunkten för upphandlingen) stadgar att avrop från ett ramavtal, som träffats med 

endast en leverantör, måste stämma överens med villkoren i ramavtalet, torde den möjlighet 

att förhandla och tacka nej till erbjuden konsult, på grunden att det föreligger särskilda 

omständigheter, ha begränsad rättsverkan. I SL:s upphandling var LUF tillämplig, som ger ett 

större utrymme för förhandling, men i fall med LOU, såsom detta, torde en sådan 

förhandlingsmöjlighet strida mot reglerna för ramavtal, i och med att parterna endast tillåts 

samråda.140  

 

Trots att Upplands Väsby kommun hänvisar till den upphandling SL gjorde, som grund för 

deras egna upphandling, tycks de sakna delar som var fundamentala i SL:s upphandling. SL 

hade med både ett pristak samt ett klart uttalat syfte med upphandlingen, vilket är delar denna 

upphandling saknar. 

 

Att kommunen inte uttalat sig om syftet är förvånansvärt. SL klargjorde tydligt att deras 

behov var att upphandla en konsultmäklare, för att administrera och effektivisera 

användningen av konsulter. Detta var något som även Konkurrensverket diskuterade i sitt 

beslut, nämligen att en upphandlande myndighet har en väldigt långtgående rättighet att 

bestämma vad den ska upphandla. Behovet för kommunen i detta fall, torde dock inte vara 

detsamma som för SL, i och med de stora skillnaderna i verksamheternas storlek141. Således 

borde det faktiska behovet för Upplands Väsby kommun vara de faktiska konsulttjänsterna 

(arkitekttjänster, med mera) och inte administrering och effektivisering av användningen av 

konsulter, vilket var behovet hos SL.  

 

 

                                                 
140 Se kapitel 3.1.1. 
141 SL hade en nettoomsättning på 14 748 miljoner kr 2015 samma år som Upplands Väsby kommun hade ett 

resultat efter finansnetto på 1943,7 miljoner kr.; AB Storstockholms Lokaltrafik. Fakta om SL och länet 2015. 

2016. Stockholm.; Se även Upplands Väsby kommun. Årsredovisning 2015. 2016. Upplands Väsby.  
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5 Överprövning 

 

Genom direktiven 89/665/EEG,142 92/13/EEG143 och 2009/81/EG144 ställs krav på 

medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att upphandlingsbeslut prövas 

effektivt och korrekt. Sverige har införlivat dessa bestämmelser genom att i de nationella 

upphandlingslagarna reglera möjligheten att överpröva upphandlingar.145 En leverantör som 

anser sig ha lidit skada146 kan välja att ansöka om att överpröva en upphandling, ett avtals 

giltighet samt ett beslut att avbryta en upphandling.147 

 

Det finns två huvudsakliga problem uppstår vid konsultmäkleri. Det första är att 

underleverantörerna sällan är att anse som leverantörer i en upphandling, i och med att de inte 

verkar på samma marknad och saknar därför intresset av att ingå avtalet med den 

upphandlande myndigheten, av samma typ som upphandlas. Det andra problemet som 

uppstår är att avrop från ramavtal inte automatiskt är möjliga att överpröva, eftersom de inte 

är en upphandling i sig. Möjligheten att överpröva avrop finns endast om de kan anses vara 

tillräckligt förändrade för att anses vara en ny upphandling. På grund av dessa två problem är 

möjligheten för en underleverantör till en konsultmäklare att överpröva ett beslut liten och i 

de flesta fall icke existerande.148  

 

 

 

                                                 
142 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för 

prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
143 Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om 

gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- 

och telekommunikationssektorerna. 
144 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid 

tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter 

på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
145 Se kap. 20 LOU, kap. 20 LUF, kap. 16 LUK och kap. 16 LUFS. 
146 20:4§ LUF. Samma lydelse i alla fyra lagar. 
147 Pedersen, Kristian. Upphandlingens Grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna. 2 uppl. Stockholm: Jure Förlag AB, 2011. s. 159.  
148 Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten. Mellanhänder i offentlig upphandling. Elanders Sverige AB. 

2017. Kapitel 6. 
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6 Jämförelser av mellanhänder inom offentlig 

upphandling 

 

Syftet bakom detta avsnitt är att göra jämförelser om hur andra mellanhänder används inom 

offentlig upphandling.  

6.1 Underleverantörer 

 

Det är inget nytt fenomen med underleverantörer inom offentlig upphandling, utan kan 

snarast sägas vara en vanlig företeelse.149 Användningen av underleverantörer regleras i 

artikel 71, i direktivet för den klassiska sektorn.150 Enligt sagda artikel får en upphandlande 

myndighet till exempel begära att en anbudsgivare anger hur stor del av avtalet de kan tänkas 

lägga ut på  tredje part, alltså en underleverantör.151 Underleverantörer måste följa de miljö-, 

social- och arbetsrättsliga skyldigheter som finns enligt både unionsrätt och nationell rätt.152  

 

När det kommer till ansvarsfrågan vid flerpartsupplägg, är huvudregeln i svensk avtalsrätt att 

en part endast är ansvarig mot sin direkta medkontrahent (med andra ord den andra 

avtalsparten i avtalsförhållandet).153 Således är en underleverantör endast ansvarig gentemot 

sin huvudleverantör och huvudleverantör är ansvarig gentemot beställaren. I ett sådant 

upplägg har därför beställaren ingen rättslig relation med underleverantören. Att frångå den 

principen skulle leda till minskad förutsebarhet och, så kallade, hopp i kontraktskedjan.154  

 

I skälen till antagandet av direktivet, anger Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 

vikten av att främja öppenhet i en underleverantörskedja, genom att det ger de upphandlande 

myndigheterna information, om vilka som tillhandahåller tjänster i närheten av viktiga 

offentliga byggnader, till exempel kommunala skolor och stadshus.155 

 

                                                 
149 Anbudsspecialisten. Underleverantör. https://anbudsspecialisten.wordpress.com/for-

anbudsgivare/ordlista/underleverantor/ (hämtad 2017-01-11).  
150 Direktiv 2014/24/EU, art. 71.  
151 Ibid. Punkt 2.  
152 Ibid. Punkt 1.  
153 NJA 1997 s. 44. 
154 Ibid.  
155 Direktiv 2014/24/EU. Skäl (105).  
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Den mest väsentliga likheten mellan konsultmäklare och underleverantörer, är den 

kontraktskedja som bildas. I båda fallen har underleverantören inget kontraktuellt ansvar 

gentemot den upphandlande myndigheten, utan det regleras i avtalet med 

huvudentreprenören/konsultmäklaren.  

6.2 Medieförmedlingstjänster 

 

Ytterligare ett upplägg som kan liknas vid konsultmäklare är det statliga inköpet av 

medieförmedlingstjänster.  Statens inköpscentral har upphandlat ett ramavtal inom tre olika 

områden (Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt, Informations-/Annonskampanjer 

och annonseringsverktyg),156 med rangordnade leverantörer inom varje delområde.157 Inom 

alla områden är det Nowa Kommunikation AB som är rangordnade först.158 Tanken bakom 

upplägget är att beställaren avropar från ramavtalet till en specifik leverantör, som i sin tur 

använder sig av egna underleverantörer/annonsörer för att fullgöra uppdraget.159 Således är 

all kontakt, fakturering och dylikt mellan den upphandlande myndigheten och 

leverantören.160 

 

I vägledningen till ramavtalet för medieförmedlingstjänster stadgas en skyldighet för en 

leverantör att bevaka, kontrollera och förhandla om volymrabatter, som kan gynna 

beställarna. Denna skyldighet ska utföras kontinuerligt, med rapporter till avropande 

organisation om nya rabattavtal. Alla sorters rabatter, provision eller dylikt oberoende av 

benämning som kan komma beställaren till nytta (provision, förmedlingsersättningar, 

mediarabatter), ska oavkortat gå direkt tillbaka till den upphandlande myndigheten.161 

 

                                                 
156 Kammarkollegiet. Medieförmedlingstjänster. Avropa. 

http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/Ovriga-tjanster/Medieformedlingstjanster/ (hämtad 2017-01-

16). 
157 Statens inköpscentral (2014). Vägledning för avrop från ramavtalsområdet Medieförmedlingstjänster. 

Stockholm, punkt 3.  
158 Ibid. Punkt 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3. 
159 Konkurrensverket. dnr 155/2013. s.4. 
160 Ibid.  
161 Statens inköpscentral (2014). Vägledning för avrop från ramavtalsområdet Medieförmedlingstjänster. 

Stockholm. Punkt 6.7. 
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I de fall som ramavtalet kräver att förnyad konkurrensutsättning sker, finns 

takpriser/takprocentsatser som inte får överstigas. Priserna kan dock vara lägre än de priser 

som angivits i ramavtalet.162  

 

I avtalet163 mellan Nowa Kommunkation AB och Statens inköpscentral stadgas hur 

underleverantörer ska hanteras och användas.164 Om leverantören väljer att använda sig av en 

underleverantör för att fullgöra uppdraget, svarar de ändå såsom för eget arbete. För att få 

använda sig av en underleverantör ska ett samarbetsavtal mellan valda underleverantör och 

leverantören finnas. Leverantören är även skyldig att säkerställa att underleverantör följer de 

villkor och förutsättningar som finns för uppdraget samt att ha rutiner för hantering av 

underleverantörer, vilka ska inkludera “ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser, 

fortlöpande kontroll att underleverantören uppfyller ställda krav i upphandlingen och 

kontaktpersoner hos underleverantören. [min kursivering]”.165 En underleverantör måste vara 

i förhand godkänd av Statens inköpscentral för att få användas. Statens inköpscentral har 

även rätt att besluta att en viss underleverantör inte får användas, om de inte uppfyller ställda 

krav och inte rättelse sker.166 

 

Många av kraven som Statens inköpscentral ålagt leverantören i ramavtalet, liknar de som 

Konkurrensverket diskuterat vid användning av konsultmäklare (ansvarsfrågan, 

incitamentsprogram, takpriser, med mera). I fråga om uppläggets syfte, tycks det vara ett 

mellanting mellan den traditionella användningen av underleverantörer och konsultmäkleri, i 

och med att leverantören i detta fall utför ett visst arbete, men även förmedlar en viss tjänst 

samtidigt.  

 

6.3 Upphandlingskonsulter 

 

Även om upphandlingskonsulter inte är en form av mellanhänder, är det ett upplägg som bör 

tas upp när mellanhänder i form av konsultmäklare diskuteras, eftersom båda uppläggen har 

snarlika syften, att förenkla och effektivisera upphandlingsförfaranden. Dock genomförs 

                                                 
162 Ibid.  
163 Ramavtal Medieförmedlingstjänster. referensnummer: 96-79-2012;001. 
164 Ibid. Punkt 1.20. Underleverantör. 
165 Ibid. Stycke 2.  
166 Ibid. Stycke. 7.  
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syftet med båda uppläggen på två olika sätt, vilket bildar en bra grund för jämförelse. En 

konsultmäklare kan förmedla upphandlingskonsulter, men i detta kapitel redogörs för när 

upphandlingskonsulter upphandlas separat.  

 

En upphandlingskonsult är en konsult inom upphandling, vars arbete omfattar ett brett 

område. Arbetet kan innefatta allt från att hjälpa sin kund i enskilda delar, till exempel 

definiera behov, skriva förfrågningsunderlag eller som stöd vid anbudsintervjuer, till att vara 

ett stöd för verksamheten under hela upphandlingsprocessen.167 Upphandlingskonsulter 

benämns oftast de som bistår med konsultativ verksamhet gentemot det offentliga. En konsult 

som bistår med konsultation inom offentlig upphandling till den privata sektorn benämns 

istället för anbudskonsult.168  

 

Beroende på en upphandlande myndighets interna organisation, ändras även behovet av 

upphandlingskonsulter. En organisation med anställda upphandlare, upphandlingsjurister och 

dylika arbeten kommer inte ha ett lika stort behov av upphandlingskonsulter, som en 

organisation som saknar sådan intern kompetens. Som exempel avropade Stockholm stad 

under 2015 upphandlingskonsultation för cirka åtta miljoner kronor.169  

 

Skillnaden mellan användandet av en upphandlingskonsult och konsultmäklare är det rättsliga 

upplägget. Konsultmäklaren är en mellanhand, som blir ett extra led mellan upphandlande 

myndighet och den konsult som ska utföra ett uppdrag, vilket leder till att det blir en 

kontraktskedja. En upphandlingskonsult å andra sidan upphandlas av en upphandlande 

myndighet och bidrar med stöd till denna under upphandlingsprocessen. När 

upphandlingskonsulter används ingås således avtalen direkt mellan upphandlande myndighet 

och leverantören av tjänsten/varan. I båda fallen handlar det om tillförande av 

specialistkunskap, som är tänkt att hjälpa en upphandlande myndighet att utföra bra 

upphandlingar.  

 

 

                                                 
167 Magnus Josephson AB. Upphandlingskonsult. 

http://www.magnusjosephson.se/sv/konsulttjanster/upphandlingskonsult/ (hämtad 2017-01-15). 
168 Anbudsspecialisten. Upphandlingskonsult. https://anbudsspecialisten.wordpress.com/for-

anbudsgivare/ordlista/upphandlingskonsult/ (hämtad 2017-01-15). 
169 Eriksson, Per. Upphandlingskonsulter till lågpris. Inköpsrådet. 2017-01-12.  

https://inkopsradet.se/bransch/ovriga-tjanster/upphandlingskonsulter-till-lagpris/ (hämtad 2017-01-15).  
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7 Analys 

7.1 Konsultmäklare 

 

Det upplägg som utgörs av beställare, konsultmäklare och underleverantör är juridiskt 

intressant. Upphandlingar av konsultmäklare har fått kritik170 och ifrågasätts av många.   

Skillnaden mellan konsultmäklare och många andra mellanhänder är att ingen förädling sker. 

Det konsultmäklaren gör är att endast förmedla en tjänst, genom sig själv. En vanlig 

mäklartjänst hade förmedlat kontakterna mellan beställaren och en leverantör för den 

vara/tjänst som behövdes, utan att själva vara ett led i kontraktskedjan. Konsultmäklare är 

dock en part i kontraktskedjan och blir därav en underleverantörslösning. Ett problem är att 

den upphandling som görs är för förmedlingstjänsten, inte till exempel de medie-, arkitekt- 

eller ekonomitjänster som det finns behov för i verksamheten.  

 

Som nämns flertalet gånger i uppsatsen,171 är effektivitet ett grundläggande argument för 

konsultmäklare. För att effektivitet som argument ska vara ett accepterbart sådant, bör vissa 

grundläggande rekvisit uppställas. Den offentliga verksamheten som ska effektiviseras av 

upphandlingen av konsultmäklare torde redan vara maximalt optimerad av verksamhetens 

egna resurser. Om användandet av en konsultmäklare skulle innebära ytterligare insparade 

medel, trots kostnaden för upphandlingen samt den avgift som konsultmäklaren tar ut, borde 

det först i detta skede kunna användas som ett argument för upplägget. I och med att 

upplägget innebär vissa inskränkningar i rättigheter,172 bör de argument som talar för 

upplägget endast utgå från att utgångsläget är en verksamhet vid maximerad kapacitet och 

effektivitet.  

 

En annan omständighet som talar för konsultmäklare är den kompetens mäklaren medför till 

myndigheten. En mindre myndighet har möjligtvis inte tillräcklig kunskap om vissa 

branscher, vilket kan göra det problematiskt att upphandla vissa tjänster. Vid sådana 

situationer kan konsultmäklaren tillföra kompetens om tjänsten som ska upphandlas, men 

även hur en bransch sett till sin helhet fungerar. Konsultmäklaren har oftast ett stort 

kontaktnät av underleverantörer knutet till sig, som kan utföra tjänster inom flera olika 

                                                 
170 Se kapitel 4.2.1. 
171 Se kapitel 4.2.1.  
172 Se kapitel 7.3. 
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områden. I och med att underleverantörerna i sig inte upphandlas blir det enklare för 

konsultmäklaren att knyta rätt konsult till rätt uppdrag, utan den formalia som krävs bakom 

en traditionell upphandling. Av samma anledning blir det även enklare för företag att tillföra 

ny teknik, än att försöka vinna en upphandling med ett nytt koncept.  

 

Risken att likabehandlingsprincipen inte följs är stor vid användningen av konsultmäklare. I 

och med att det saknas regelverk för konsultmäklarens anlitande av underleverantörer 

kommer risken att vissa underleverantörer gynnas framför andra vara stor. Det kan handla om 

att underleverantörer inte får all information samtidigt, till att vissa underleverantörer 

favoriseras tack vare deras relation med konsultmäklaren. Risken finns att, i valet mellan två 

underleverantörer med liknande kompetenser, den som har närmast relation med 

konsultmäklaren blir tilldelad uppdraget. Avsaknaden av rättsmedel gör att det blir näst intill 

omöjligt för en annan underleverantör att klaga på ett sådant agerande.  

7.2 Ramavtal 

 

Vid upphandlingar av konsultmäklare torde det vara vanligast att endast en leverantör 

upphandlas,173  vilket leder till möjligheten för upphandlaren att samråda174 med 

leverantören. Viktigt att notera är att denna kommunikation inte får leda till någon förändring 

av villkoren.175 Denna möjlighet att samråda, bör inte ges något större utrymme och tolkas 

restriktivt, på grund av konsekvenserna det kan få för upphandlingen i stort. Om 

kommunikation mellan beställaren och leverantören skulle inkludera nya frågor, reglera nya 

bestämmelser eller dylikt, skulle det strida mot transparensprincipen. Ramavtalet borde 

således innehålla alla bestämmelser som krävs för att kunna göra avrop och möjligheten att 

samråda torde endast innefatta att leverantören får be om förklaringar eller ytterligare 

specificering av ett avrop. Detta leder till en uppenbar problematik vid upphandlingar, 

eftersom upphandlingar likt den Upplands Väsby kommun genomfört176 tycks förutsätta att 

en viss förhandling/urvalsprocess ska föregås i samband med den upphandlande 

myndigheten, om vilken underleverantör som är lämpligast. För att inte bryta mot reglerna 

för den klassiska sektorn, måste således ramavtalet reglera alla faktorer som behövs för 

leverantören att göra ett korrekt avrop, utan att beställaren berör urvalet.  

                                                 
173 Se kapitel 4.2.1. 
174 Se kapitel 3.1.1. 
175 Se kapitel 3.1.1. 
176 Se kapitel 4.2.2. 
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Det finns en påtaglig skillnad mellan LUF och LOU, när det gäller ramavtal. I och med att 

avrop från ett ramavtal får föregås av förhandling, enligt LUF, är upplägget med 

konsultmäklare betydligt lämpligare för upphandlingar inom försörjningssektorerna.177 Även 

om transparensprincipen måste beaktas vid upphandlingar med LUF som gällande rätt, finns 

en större möjlighet att förhandla inför avrop, förutsatt att det inte förändrar ramavtalet till en 

väsentlig del. Sådan förhandling som får ske enligt LUF kan möjligtvis bidra till att öka 

kvalitén bakom tjänsterna som levereras och är således fördelaktigt.  

 

7.3 Proportionalitetsprincipen 

 

I debatten om konsultmäklare används ofta argumentet effektivisering av offentliga medel 

som en av de huvudsakliga anledningarna bakom upplägget. Beställare likt SL,178 hävdar att 

de effektiviserar upphandlingsprocessen genom användningen av konsultmäklare och på så 

vis även skapar mesta möjliga nytta av offentliga medel. Den nytta som skapas ska också 

vägas gentemot de men som uppstår för leverantörerna. Problemet uppstår dock inte hos 

leverantörerna, utan istället hos underleverantörerna. I och med att underleverantörerna inte 

har en direkt kontakt med den upphandlande myndigheten, när konsultmäklare används, har 

de inte heller tillgång till möjligheten att överpröva, förutsatt att beställaren inte avropar 

utanför det som upphandlas. Ett fiktivt exempel kan ges. En upphandlande myndighet har 

upphandlat ett ramavtal, där en enskild konsultmäklare tilldelas kontraktet. I ramavtalet finns 

allt som krävs för avrop och upphandlingen av konsultmäklare var korrekt genomförd. Givet 

dessa förutsättningar finns inget att överpröva. När den upphandlande myndigheten sedan 

avropar från ramavtalet, kommer konsultmäklaren ta fram den konsult som den anser är 

lämpligast, i enlighet med de kriterier som finns i ramavtalet. Vid det här skedet i 

händelseförloppet finns risken att en annan underleverantör anser sig bättre lämpad för 

avropet. Eftersom det här inte är något tilldelningsbeslut, utan endast ett avrop från ett 

befintligt ramavtal, har underleverantören ingen möjlighet att överpröva beslutet. Trots att 

användningen möjligtvis innebär bättre användning av offentliga medel, borde denna 

inskränkning i underleverantörernas möjlighet till rättsmedel innebära en för stor 

inskränkning, i förhållande till den nytta som skapas. Hade samma upphandling gjorts utan 

                                                 
177 Om än fortfarande olämplig i andra betydande faktorer.  
178 Se kapitel 4.2.1. 
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användandet av mellanhand, hade en underleverantör (som i det fallet varit en leverantör) haft 

möjligheten att överpröva tilldelningsbeslutet. Den faktiska tjänst som underleverantören 

skulle genomföra ändras inte mellan exemplen, utan endast dess roll i rättsförhållandet.  

 

Om argumentet för konsultmäklare ändras från effektivitet av offentliga medel till något 

annat, borde den omständighet att överprövning inte kan ske göra att upplägget fallerar. Som 

exempel på andra argument kan det sägas att användningen av konsultmäklare ökar 

möjligheten för små och medelstora företag att delta i upphandlingar, vilket är i enlighet med 

direktiven, eftersom de anger att förfaranden ska utformas på ett sådant vis att det främjar 

möjligheten för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.179 Många små och 

medelstora företag har inte den ekonomiska eller administrativa förmågan att delta i 

upphandlingar, men de får möjligheten att leverera till offentlig sektor, när de får agera 

underleverantörer åt konsultmäklarna. Att konsultmäklare öppnar dörren för små och 

medelstora företag att leverera till offentlig sektor är positivt, i och med att det öppnas upp till 

en helt ny marknad för många företag. Trots att det eftersträvansvärt att beakta små och 

medelstora företags möjlighet att leverera till offentlig sektor, kan det samtidigt inte anses 

eftersträvansvärt om det är på samma företags bekostnad av rättsmedel. En underleverantör, 

som förvisso kanske inte hade kunnat leverera utan att agera underleverantör åt en 

konsultmäklare, lägger ner tid, pengar eller andra resurser på att vid en avropsförfrågan vara 

tillgängliga för att leverera, men blir sedan inte valda av sagda konsultmäklare. Vid ett sådant 

exempel har samma möjlighet till att få utföra affärer inneburit en kostnad eller belastning, 

samtidigt som det inte finns någon möjlighet att påverka valet.  

 

7.4 Transparensprincipen 

 

Hur väl skrivna ramavtalen än är, kommer insynen i upplägget att minska. I majoriteten av 

alla upphandlingar är alla dokument allmänna handlingar och kan därför, enligt 

offentlighetsprincipen, bli utlämnade till allmänheten, men på grund av att en konsultmäklare 

skriver egna avtal med sina underleverantörer är de inga allmänna handlingar och de går 

således inte att begära ut. Möjligheten finns att leverantören och underleverantören frivilligt 

                                                 
179 Se kapitel 3.1.  
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lämnar ut sina dokument, även om det vore högst osannolikt.180 På grund av denna brist på 

insyn, kan till exempel inte en förlorande underleverantör begära ut den vinnande 

underleverantörens anbud, för att kunna granska detta.  

 

7.5 Konstlat upplägg 

 

Som EU-domstolen konstaterat i vissa domar,181 ska en helhetssyn appliceras på 

upphandlingsförfaranden. Således ska inte ett förfarande granskas efter hur det ser ut att vara, 

utan för hur det faktiskt är. Hur ska konsultmäklare granskas enligt en sådan helhetssyn? 

Inledningsvis måste upplägget ses ur ett vidare perspektiv. Istället för att se upphandlingen 

och tilldelningen av ramavtal till en konsultmäklare som en helhet, måste hela upplägget 

beaktas. Därför måste även avrop från ramavtalet, “tilldelningen”182 av underleverantör för 

ett specifikt avrop, avtalen mellan leverantör och underleverantör och leverans av varan eller 

tjänsten beaktas, för att avgöra om det är ett konstlat upplägg. För att avgöra om det är ett 

konstlat upplägg eller inte, måste argumenten för upplägget först beaktas. Som tidigare 

nämnts i uppsatsen finns flera argument som används för konsultmäkleri.183 Även om 

effektivisering av offentliga medel har använts som argument för konsultmäkleri, tycks det 

vara osannolikt att det faktiskt är den egentliga anledningen till varför upplägget har fått 

sådan popularitet. Att upphandla korrekt och med bra resultat är svårt, tids- och 

kompetenskrävande och innefattar en lång process från specificering av behov till tilldelning 

av ett avtal. Även om det inte är uttryckligen sagt, tycks den faktiska anledningen till 

uppläggets popularitet vara just effektivitet. Dock inte den typ av effektivitet som öppet 

förespråkas i form av reducering av kostnader, utan effektivitet i form av uteblivna 

upphandlingar. Även om konsultmäklare möjligtvis minskar kostnaderna för en 

upphandlande myndighet, är en av konsekvenserna av upplägget att färre upphandlingar 

genomförs. Ett exempel kan göras av Upplands Väsby kommuns upphandling:184 hade de 

upphandlat konsulter direkt, istället för en konsultmäklare, hade de antagligen behövt 

genomföra flera upphandlingar, eftersom det rörde sig om konsulter inom ett brett spektrum 

av områden.  

                                                 
180 Sekretess eftersträvas hos privata företag för att minska insyn och på så vis minska risken att information 

används till företagets nackdel.  
181 Se kapitel 3.2. 
182 Ingen tilldelning i upphandlingsrättslig bemärkelse, i och med att det inte är ett upphandlat avtal. 
183 Se effektivitet s. 35 och SME s. 37. 
184 Se kapitel 4.2.2. 
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Den praxis som finns om konstlade upplägg kan jämföras med konkurrensprincipen. Både 

principen och den praxis som finns om konstlade upplägg strävar för att allt som borde 

upphandlas offentligt blir upphandlat av en upphandlande myndighet. Således blir samma 

resonemang tillämpligt vid båda diskussionerna, samtidigt som båda delar stöttar varandra 

vid utredningar. Vid frågan om vad som är det egentliga syftet med en upphandling kan 

domstolspraxisen bidra med den helhetssyn som ska appliceras på ett upplägg, medan 

konkurrensprincipen används för att avgöra om upphandlingen syftar till att exkluderas från 

lagarnas tillämpningsområde. Den första delen undersöker således syftet bakom en 

upphandling och den andra delen analyserar syftet och avgör om det är ett legitimt sådant.  

 

Regelverket för offentlig upphandling finns till för att säkerställa att offentliga medel används 

på bästa sätt. Således borde ett förfarande som för bort affärer från tillämpning av dessa 

regler inte tillåtas. Även om avrop går att göra direkt från ett ramavtal, i vilket alla väsentliga 

delar redan är avtalade, och en upphandling inte bryter mot transparensprincipen, kommer 

istället för till exempel tre eller fyra upphandlingar, endast en upphandling göras. En 

upphandling av en tjänst som dessutom endast har en administrativ funktion, utan någon 

påverkan på tjänsterna som levereras av underleverantörerna.  

 

7.6 Storstockholms lokaltrafik 

 

Till skillnad från den upphandling som Upplands Väsby kommun185 genomförde, tycks SL ha 

upphandlat efter det behov som de faktiskt hade. De hade en stor mängd konsulter,186 som de 

behövde reglera och hantera på något vis och valde att göra detta genom att upphandla en 

konsultmäklare. Huruvida behovet var ett rimligt sådant, redogör jag för nedan i uppsatsen. 

Genom att SL faktiskt upphandlat det de behövde, administrationstjänsten, kan diskuteras 

huruvida deras upphandling faktiskt är ett konstlat upplägg. I de flesta upphandlingar bör 

slutsatsen vara att det är ett konstlat upplägg,187 men i detta fall föranleder omständigheterna 

till att det inte borde vara konstlat. SL har relativt genomgående varit öppna med att deras 

behov ligger i administrationen och hanteringen av konsulter, inte de faktiska 

konsulttjänsterna. Detta styrks av det faktum att de hade 500 kontrakterade konsulter. Således 
                                                 
185 Se kapitel 4.2.2. 
186 Se kapitel 4.2.1. 
187 Se avsnitt om konstlade upplägg ovan.  
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var inte behovet med upphandlingen sluttjänsten, utan den tjänst som faktiskt genomförs av 

konsultmäklaren, i detta fall Zerochaos. Det är även här en skillnad bör göras mellan andra 

upphandlingar av konsultmäklare. De flesta är ute efter den faktiska sluttjänsten, men 

upphandlar en konsultmäklare för en ökade flexibilitet. Därmed kan det fastslås att SL riktigt 

upphandlat det de behöver. Även om det är inte i just SL:s fall är att anse som ett konstlat 

upplägg, bör upphandlingen ha fallerat på andra punkter, såsom brist på transparens och 

proportionalitet.  

 

Konkurrensverket har i förtydligat sitt beslut i efterhand, genom att sätta krav som ska 

uppfyllas, för att inte en upphandling ska strida mot upphandlingslagstiftning.188 Kraven de 

ställer upp tycks dock vara självklara, om inte till och med obligatoriska för en godkänd 

upphandling. Att priset ska vara fastställt mellan myndigheten och leverantören samt att 

omfattningen av ramavtalet ska annonseras bör vara självklarheter för att en upphandling inte 

ska strida mot transparensprincipen. Även om utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest 

fördelaktiga skulle användas, måste prisbilden även vara med till viss del. Att 

konsultmäklaren ska svara för utfört arbete såsom eget arbete tycks också vara en 

självklarhet. Hopp i kontraktskedjan är ytterst ovanliga i svensk rätt och på grund av det är 

parterna alltid ansvariga gentemot sin medkontrahent. Konsultmäklaren ansvarar mot den 

upphandlande myndigheten och underleverantören mot konsultmäklaren. Att göra undantag 

från denna huvudregel vore ytterst märkligt och en upphandling som skulle reglera annat 

torde vara ogiltig, tack vare proportionalitetsprincipen.  

 

Att underlagen för upphandlingen måste reglera vad som ska kunna avropas från det 

tilldelade ramavtalet, bör vara obligatoriskt för att inte bryta mot transparensprincipen. 

Problemet är här att kraven tycks vara olika mellan upphandlingsområdena. I den klassiska 

sektorn ställs mycket högre krav på ramavtalets innehåll,189 samtidigt som det inom 

försörjningssektorn är reglerat för större frihet. Problemet är att ramavtalen tycks innehålla 

otillräcklig information för att kunna göra avrop, vilket leder till större problem inom 

klassiska sektorn än försörjningssektorn. Problematiken är att i den klassiska sektorn får 

parterna endast samråda, medan i försörjningssektorn får förhandling ske. Om ett ramavtal 

för tjänster inom den klassiska sektorn är ofullständigt och parterna endast får samråda 

kommer avropen att vara väsentliga ändringar av avtalen och således inte korrekt 

                                                 
188 Se kapitel 4.2.1.  
189 Se avsnittet ovan om ramavtal.  
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genomförda, enligt upphandlingsbestämmelserna. Det finns således en större möjlighet att få 

till korrekta avrop inom försörjningssektorn, givet samma förutsättningar. Detta är något som 

inte konkurrensverket klargör eller ens nämner, vilket förefaller sig vara udda. Utöver att 

ramavtalen ska reglera vad som ska avropas, ska de krav som uppställs även vara 

marknadsmässiga, för att inte kunna anses vara konkurrenshämmande.  

 

Kravet på marknadsmässiga faktorer vid avrop från ett ramavtal med en konsultmäklare är 

intressant. Även om det finns specifika krav på vad som ska bedömas vid avrop, innebär inte 

det att bedömningen av anbud från underleverantörer sker utan godtycke. Tillämpningen är i 

detta fall skild från den reglering som sker i ramavtalet. Det behöver nödvändigtvis inte röra 

sig om avtalsbrott och medveten godtycklighet. Denna godtycklighet kan förekomma utan att 

konsultmäklare ämnar det och det blir ett ännu större problem när det sätts i förhållande till 

att det inte finns tillgång till rättsmedel för underleverantörerna.190  

 

I sitt beslut om avskrivning av ärendet nämner Konkurrensverket att det finns en långtgående 

princip om att det är upp till varje upphandlande myndighet att själv bestämma sitt behov,191 

vilket de anser SL gjort i detta fall. Som skäl till varför de valde att upphandla en 

konsultmäklare har SL angett effektivisering av avropsprocessen, sänkning av 

konsultkostnader, med mera.192 Om effektivisering av offentliga medel är ett rimligt 

argument för användningen av konsultmäklare har redogjorts för tidigare.193 Vad som är 

intressant är att effektiviseringen som SL vill åstadkomma, eller snarare problematiken som 

behöver effektiviseras,194 tycks komma från organisatoriska problem inom den interna 

verksamheten. Att SL inte har kunskap om hur många konsulter de använder och hur de 

används, kan inte ses som ett argument till att behöva använda ett omtvistat upplägg såsom 

konsultmäklare, för att lösa det problemet. För att effektivisering ska kunna anges som skäl 

bakom en upphandling av konsultmäklare, torde den interna verksamheten vara optimerad till 

fullo av egna resurser först. Istället har SL en bristfällig organisation, där de tycks sakna 

insyn i sin egna verksamhet och anger effektivisering av denna bristfälliga organisation som 

behovet som ska täckas av upphandlingen. Situationen hade varit annorlunda om den interna 

organisationen var optimerad med de egna resurserna och användandet av en konsultmäklare 

                                                 
190 Se avsnitt under proportionalitetsprincipen.  
191 Se kapitel 4.2.1. 
192 Se kapitel 4.2.1. Specifikt fotnot 91.  
193 Se kapitel 6. 
194 Se kapitel 4.2.1. Fotnot 89.  
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hade åstadkommit ytterligare en effektivisering av offentliga medel. Det är således inte 

lämpligt att ha en undermålig organisations effektivitet som måttstock, när en upphandlande 

myndighet vill genomföra en tvivelaktig upphandling, med effektiv användning av offentliga 

medel som yttersta mål.  

 

Även om SL:s upphandling möjligtvis inte var ett konstlat upplägg eller bröt mot gällande 

rätt, var den inte lämplig. Det behov de behövde åtgärda, kunde likväl ha åtgärdats av att SL 

upphandlat en upphandlingskonsult som hade administrerat och effektiviserat deras avrop och 

hantering av konsulter. En sådan lösning hade inte inneburit samma problem som lösningen 

med konsultmäklare, eftersom upphandlingskonsulten hade agerat på SL:s vägnar och således 

hade kontraktskedjan varit annorlunda.195 En lösning med upphandlingskonsulter hade varit 

mindre ingripande mot de konsulter som skulle leverera de faktiska tjänsterna, i och med att 

möjligheterna till rättsmedel funnits, och därför fördelaktigt.   

 

Ett annat alternativ istället för att upphandla en upphandlingskonsult, skulle kunna vara att 

anställa en avtalsadministratör. En sådan administratör hade kunnat strukturera upp SL:s 

användning av konsulter, genom att till exempel införa system för användningen av 

konsulter. Utöver detta hade en avtalsadministratör även kunna hanterat avrop, avtalsfrågor 

samt uppföljning och utvärdering av avtalen, leverantörerna och samarbetet i stort. Även om 

det är en process att rekrytera sådan personal, vore det enklare än att upphandla en 

upphandlingskonsult och mindre ingripande än att upphandla en konsultmäklare.  

 

I och med att detta var det första uppmärksammade användandet av konsultmäklare i Sverige, 

har det fått relativt stort genomslag i upphandlingar därefter. Det är flera196 som valt att 

genomföra upphandlingar liknande den som SL genomförde. Det första problemet med detta 

är att SL upphandlade med LUF och inte LOU som grund, vilket de allra flesta inte gör. Trots 

det har många kopierat konceptet, utan att inse skillnaderna som finns mellan lagarna. Tiden 

mellan beslutet att avskriva ärendet och tills dess att konkurrensverket kommit ut med en 

rapport om mellanhänder har varit väldigt lång, vilket lett till att upphandlingar som kanske 

inte borde genomförts, ändå blivit genomförda. Konkurrensverket borde agerat tidigare och 

borde ha tagit upp ärendet för granskning, istället för att ta vad som verkar vara ett hastigt 

                                                 
195 Alt 1. SL - konsultmäklare - konsult. Alt 2. Upphandlingskonsult - SL - Konsult (som i detta fall är 

leverantör med allt som det innebär).  
196 Se kapitel 4.2.1. för tidigare resonemang och fotnot 113 för källa.  
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beslut att avskriva det. Hade de tagit upp ärendet kunde rättsläget varit betydligt tydligare och 

en ordentlig utredning kunde ha genomförts tidigare. Att en myndighet beslutar att avskriva 

ett ärende betyder inte nödvändigtvis att ärendet är helt felfritt eller korrekt, vilket många 

upphandlande myndigheter tycks ha läst in i beslutet att avskriva. Således borde de 

myndigheter som valt att använda sig av konsultmäklare, efter SL, gjort egna noggrannare 

undersökningar, innan de använt samma förfarande rakt av.  

 

7.7 Upplands Väsby Kommun 

 

Den möjlighet för kommunen att intervjua konsulterna samt ha möjligheten att tacka nej om 

de anser att en konsult inte är lämplig för avropet bör medföra att kommunens upplägg strider 

mot LOU. Bestämmelserna om ramavtal197 ger inte uttryck för att en upphandlande 

myndighet ska få förhandla/välja ut underleverantörerna på det sätt som uttrycks i 

förfrågningsunderlaget till upphandlingen. En möjlighet ges endast att samråda inom den 

klassiska sektorn, vilket jag redogjort för tidigare i uppsatsen. En bestämmelse som denna 

leder till en stor risk till godtycklighet och får anses bryta mot transparensprincipen. En 

underleverantör kan med hjälp av den uttryckta bestämmelsen uteslutas på grund av 

samarbetssvårigheter. Det rör sig således inte om marknadsmässiga villkor, vilka har 

granskats tidigare i uppsatsen. Att avgöra vilken konsult som passar bäst för ett uppdrag ska 

åligga konsultmäklaren. Frågan som uppstår är att om det ska vara upp till den upphandlande 

myndigheten att välja ut konsulter, vilket syfte besitter i sådana fall konsultmäklaren? Att 

konsulterna ska godkännas och indirekt väljas ut av kommunen i detta fall tyder på att det är 

fråga om ett konstlat upplägg, för att kringgå upphandlingsregelverket.   

 

I sitt svar på kritiken av upphandlingen pekar Upplands Väsby kommun på den omständighet 

att SL tidigare gjort en upphandling av konsultmäklare och att denna blivit godkänd av 

Konkurrensverket.198 Att kommunen kan dra den här slutsatsen är väldigt underligt. Att 

Konkurrensverket valde att avskriva ärendet, är inte ett indirekt sätt att säga att det är 

godkänt. Det betyder endast det som sägs, att de inte väljer att ta upp frågan till prövning. Om 

inte uttryckligen sägs i en dom, ska motsatstolkningar undvikas i största möjliga mån inom 

juridiken. Trots denna grundtanke har kommunens upphandlare gjort just detta och haft en 

                                                 
197 Se kapitel 3.1.1. 
198 Se kapitel 4.2.2. Specifikt fotnot 126.  
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motsatstolkning som grund för sitt handlande.  Att de dessutom pekar på SL:s upphandling 

som argument för deras sak är underligt. SL:s upphandling och den upphandling som 

Upplands Väsby kommun genomförde har väsentliga skillnader,199 vilket de inte tycks ha 

tagit i beaktning, vare sig innan upphandlingen genomförts eller efter att de fått kritik. 

Sammantaget tycks upphandlingen, inklusive svar på kritik, genomförts smått förhastat och 

icke särskilt genomtänkt.   

 

Att analysera behov, leta efter kandidater och bedöma dessa, upprätta avtal och förhandla om 

pris är alla delar av vad som konsultmäklaren ska göra enligt avtalet mellan Kommunen och 

konsultmäklaren.200 Alla dessa saker är även förekommande vid en vanlig upphandling,201 

men under andra namn. Således ser det ut som att Kommunen strävat efter att en annan part 

ska utföra deras upphandlingar, men utan att faktiskt behöva upphandla. Hade tjänsterna 

upphandlats direkt hade Kommunen behövt analysera sitt behov, upprättat en upphandling, 

bedöma anbuden, tilldela avtal baserat på lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbud. Således har inte processen förändrats, utan namnen har bytts ut och det är en annan 

part som utfört den. Även detta pekar på att Kommunen upphandlat en konsultmäklare, för att 

helt sonika slippa upphandla lika mycket i framtiden.   

 

Att Kommunen inte valt att ge ett uttryckligt syfte bakom upphandlingen kan tyckas vara 

olyckligt. Om upphandlingen jämförs med den SL genomförde, vilken hade ett klart syfte och 

behov202 som bakgrund för sin upphandling, tycks kommunens upphandling sakna svar på 

varför de valde att upphandla en konsultmäklare. I och med att SL har en stor mängd 

konsulter, finns i alla fall möjligheten att argumentera för upphandlingen av en 

konsultmäklare. Upplands Väsby kommun är å andra sidan betydligt mindre än SL, omsätter 

inte lika många konsulter och tycks inte ha det behovet av administration som SL var i stort 

behov av.203 Kommunen borde tydligare ha redogjort för sitt behov av konsultmäklare, 

antingen före, under eller efter upphandlingen. Om de hade gjort detta hade upphandlingen 

getts en motpol till de argument mot konsultmäklare som finns, vilka tycks i dessa fall vara 

ensamma i diskussionen om legitimiteten av upphandlingen.  

                                                 
199 till exempel tillämplig lag. 
200 Se kapitel 4.2.2. 
201 En upphandling utan konsultmäklare.  
202 Administration och hantering av konsulter. Se avsnittet ovan om SL. 
203 Uppräkningen är inte argument för SL:s upphandling, utan endast för att visa att de i alla fall hade legitima 

syften i bakgrunden till upphandlingen.  
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Även om det är svårt att veta vad Kommunen tänkte, tyder bristen på uttryckt bakomliggande 

syfte, att Kommunen får indirekt välja ut vilka konsulter de vill arbeta med samt de 

arbetsuppgifter de ställt upp för konsultmäklaren att de helt sonika valde att upphandla en 

konsultmäklare för att slippa upphandla alla de andra tjänsterna. Ett sådant syfte är förkastligt 

och strider mot upphandlingsregelverken.  

 

7.8 Underleverantörer 

 

Underleverantörslösningar är vanligt förekommande inom offentlig upphandling och är 

delvis reglerat i direktiven. Skillnaden mellan de flesta underleverantörslösningar och 

konsultmäklare,204 är att någon sorts förädling sker mellan leden. En konsultmäklare 

bearbetar inte tjänsterna som tillhandahålls av en underleverantör, utan endast förmedlar 

tjänster vidare till den upphandlande myndighet vars behov ska åtgärdas. En konsultmäklare 

påverkar till exempel inte den arkitekttjänst som förmedlas. På den andra sidan finns upplägg 

såsom totalentreprenad, där totalentreprenören projekterar, utför och leder arbetet med att 

sammanställa entreprenaden. Således tillför totalentreprenören en tjänst som är ett måste för 

att entreprenaden ska lyckas. Att upphandla snickare, rörmokare, arkitekter, elektriker 

separat, för att sedan låta dem bygga ett hus skulle leda till dålig struktur, dålig 

effektivisering av medel samt möjligtvis arbetsplatsproblematik. Därför används 

totalentreprenören för att sammanställa alla dessa tjänster och koordinera deras arbetsinsatser. 

En upphandlande myndighet kan dock utan samma problematik upphandla en ekonomitjänst, 

en IT-tjänst och en strategisk planerare, utan att behöva en konsultmäklare för att koordinera 

att de utför sina tjänster utan att krocka.  

 

I och med att allt ska regleras i ramavtalen,205 för att det inte ska bryta mot 

transparensprincipen, är Europaparlamentets och Rådets uttalande206 om öppenhet i en 

underleverantörskedja problematiskt. Eftersom en upphandlande myndighet inte ska kunna 

påverka valet av underleverantör (i och med att marknadsmässiga krav ska finnas på 

                                                 
204 Konsultmäklare är en så kallad underleverantörslösning, om även inte den mest konventionella. Se kapitel 2.  
205 Se avsnitt ovan om ramavtal. 
206 Se kapital 6.1.  
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avropen), försvinner deras kontroll och de kan därför inte påverka vem som faktiskt kommer 

att arbeta som konsult i närheten av de offentliga byggnaderna.207 

 

Eftersom att konsultmäkleri, enligt Konkurrensverkets uppfattning, är en 

underleverantörslösning208 kommer kontraktskedjan se ut på samma vis som andra 

underleverantörslösningar, till exempel totalentreprenader som nämns ovan. Både en 

konsultmäklare och en totalentreprenör kommer således att vara ensam motpart till 

beställaren och därför även vara ensamt ansvarig för att tjänsten utförs. Ett mer utförligt 

resonemang till kontraktskedjans betydelse finns ovan i analysen under SL209.  

 

Tyngden i en jämförelse mellan “vanliga” underleverantörslösningar och konsultmäklare ska 

ligga vid bedömningen av förädlingen. Även om det endast är en sak som skiljer mellan de 

olika lösningarna, har förädlingen en enorm påverkan på hur konsultmäklare bör ses i ljuset 

av till exempel reglerna om konstlade upplägg.  

 

I och med att ingen förädling av tjänsterna sker, är frågan om konsultmäklare borde anses 

vara en underleverantörslösning. De flesta lösningar som betecknas som 

underleverantörslösningar har mellanhänder som förädlar eller tillför något till tjänsten/varan 

som ska levereras till den upphandlande myndigheten. Det sättet som konsultmäklare 

används i dagsläget borde istället ses som ett felaktigt användande av en mäklartjänst. Syftet 

med konsultmäklaren är att skapa kontakter mellan den upphandlande myndigheten och en 

leverantör som ska utföra uppdraget. Således borde upplägget utvecklas för att kunna 

kategoriseras som en mäklarlösning, istället för att bibehålla dess nuvarande klassificering 

som underleverantörslösning.  

7.9 Medieförmedlingstjänster 

 

Medieförmedlingstjänsterna är ett mellanting mellan underleverantörslösningen, 

konsultmäkleri samt en vanlig leverantör. Leverantören tar i första hand och levererar 

tjänsten själv, kan den inte leverera på grund av någon anledning, använder sig leverantören 

istället av underleverantörer för att kunna leverera. Likt en totalentreprenad binder 

                                                 
207 Tjänsterna behöver på grund av deras natur inte nödvändigtvis tillhandahållas i offentliga lokaler, men kan 

likväl vara placerade i en offentlig byggnad.  
208 Se kapitel 2.  
209 Se kapitel 7.6. 
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leverantören inom medieförmedlingstjänster samman tjänster inom ett brett område och 

koordinerar. Vare sig det rör sig om PR-, medie-, reklam- eller webbtjänster inom ett projekt, 

kan leverantörerna i första hand leverera själva och i andra hand samordna underleverantörer. 

Skillnaden mot konsultmäklare blir därför även här den förädling som kan ske samt att de 

faktiskt även själva levererar vissa av sluttjänsterna.  

 

Något som är intressant här är att staten, enligt avtalet210, ska ha godkänt en underleverantör 

innan den får användas samt att de får utesluta en underleverantör om de anser att den inte 

uppfyller alla krav. En sådan reglering hade antagligen inte fungerat vid användandet av 

konsultmäklare, i och med att de endast förmedlar underleverantörer, till skillnad från 

området medieförmedling där leverantören huvudsakligen utför arbetet själv och tar in 

underleverantörer i andra hand. Risken för godtycklighet vid en reglering som denna är stor 

och risken är större vid konsultmäkleri, i och med frekvensen av anlitande av 

underleverantörer, än vid medieförmedling. En konsultmäklare använder sig alltid av 

underleverantörer vid avrop från ramavtal. Vid medieförmedling kommer med största 

sannolikhet användningen av underleverantörer vara lägre.211 På så vis blir inte regleringen 

applicerbar lika ofta och risken minskar.  

 

7.10 Upphandlingskonsulter 

 

Som tidigare uttryckts212 är kopplingen mellan upphandlingskonsulter och konsultmäklare 

inte självklar. Upphandlingskonsulter är dock det närmaste som finns konsultmäklare, utan 

att faktiskt vara sådan. Båda typerna av konsulter tjänar ett syfte; vilket är att förenkla och 

effektivisera en upphandlande myndighets upphandlingsprocess. Det är dock där likheterna 

slutar och skillnaderna tar vid.  

 

En fördel för konsultmäklare, istället för upphandlingskonsult, är att konsultmäklaren oftare 

besitter djupare kunskap inom de branscher som de verkar i. De kan därför bidra med en 

tydligare spetskompetens inom ett visst område än en upphandlingskonsult kan göra. Även 

om konsultmäklaren inte förädlar tjänsterna, kan en konsultmäklare ha det enklare, tack vare 

sin spetskompetens, att förstå vilken typ av konsult som behövs för ett specifikt uppdrag. 
                                                 
210 Se kapitel 6.2. 
211 Notera att exemplet är fiktivt.  
212 Se kapitel 5.3. 
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Således kan det sägas att konsultmäklaren har en djupare förståelse för tjänsterna och 

marknaden, medan en upphandlingskonsult kommer ha en djupare kunskap om hur en 

upphandling ska göras. Upphandlingskonsulten arbetar med vägen till målet, medan 

konsultmäklare går direkt till målet utan att reflektera över vägen dit.  

 

Frågan som bör ställas är hur en upphandlande myndighet kan legitimera sin användning av 

konsultmäklare, när det sedan tidigare finns ett hjälpmedel som är både lagligt i sin helhet 

och samtidigt lämpligt. Tidigare i uppsatsen213 konstaterades effektivisering av offentliga 

medel som ett argument till varför konsultmäklare upphandlades och även om det är ett mål 

som ska uppnås, bör vägen dit även reflekteras över. En upphandlande myndighet torde likväl 

kunna välja att upphandla en upphandlingskonsult, om syftet vore att endast effektivisera sin 

verksamhet, eftersom en upphandlingskonsult skulle kunna få ett liknande resultat som en 

konsultmäklare fått. Att använda en upphandlingskonsult istället för en konsultmäklare skulle 

förenkla kontraktskedjan, öka transparensen över upphandlingen samt bibehålla möjligheten 

för konsulterna som ska leverera tjänsten att använda reglerade rättsmedel. 

 

7.11 Slutsats 

 

Som betonats tidigare sker ingen förädling av tjänsten/varan hos konsultmäklaren. Även om 

olika underleverantörslösningar på pappret ser likartade ut,214 kan inte syftet bakom 

användandet av mellanhand anses vara detsamma. Förädlingen av tjänsten eller tillförseln av 

en egen tjänst tillför ett nytt värde till upphandlingen. Även konsultmäklare påstås tillföra ett 

värde till en upphandlande myndighet, men som jag diskuterat tidigare bör det ifrågasättas 

om det är ett legitimt sådant.  

 

Även om en svensk eller europeisk domstol skulle komma fram till att det vore tillåtet att 

använda konsultmäklare, är en sådan slutsats enligt min uppfattning olämplig. Genom att 

använda en konsultmäklare med marknadsmässiga krav hamnar makten hos någon annan än 

den upphandlade myndigheten. Regelverken om offentlig upphandling finns till för att 

maximera den offentliga nyttan och även om de på kort sikt är oflexibla och stela måste det 

                                                 
213 Se kapitel 7.6.  
214 Liknande kontraktskedja och regelverk.  
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ses till den helhet som den offentliga upphandlingen bidrar till. Minskad korruption och ökad 

insyn i det offentliga väger tyngre än den enskilde upphandlarens arbetsbörda.   

 

Vare sig det är olagligt eller olämpligt med konsultmäklare bör upphandlande myndigheter 

med problem i sin upphandlingsverksamhet vända sig till upphandlingskonsulter. Även om 

vägen till målen inte är densamma som för en konsultmäklare, kommer resultatet att vara det, 

utan att legitimiteten ifrågasätts.  

 

Finns det legitimitet i användningen av konsultmäklare? Förutsatt att ett bakomliggande syfte 

finns, att ramavtalet har upphandlats korrekt och innehåller fullständiga marknadsmässiga 

krav för att kunna göra korrekta avrop, utan att den upphandlande myndigheten är delaktig i 

urvalet av konsulter finns möjligheten att anse att konsultmäklare inte bryter mot de 

upphandlingsrättsliga regelverken. Trots den möjligheten, är jag av den motsatta åsikten. För 

min del väger argumenten mot konsultmäklare tyngre än de för. Att använda konsultmäklare 

minskar insynen, det ställer oproportionerliga förhållanden mot varandra,215 har inget reellt 

syfte bakom, tillför ingen till tjänsterna genom förädling och finns endast till för att 

upphandlande myndigheter ska slippa upphandla. Slutsatsen är således att det är ett konstlat 

upplägg som inte bör vara tillåtet.  

 

I och med att konsultmäklare i sin nuvarande form inte bör vara tillåtet, borde det utvecklas 

för att kunna användas. För att upplägget ska tillåtas, måste några grundläggande pelare bytas 

ut. Den största skillnaden som måste göras är att frångå tanken att det är en 

underleverantörslösning. Konsultmäklare borde ses som den mäklartjänst det är och 

struktureras därefter. Tanken bakom upplägget, att effektivisera verksamheten är bra, men har 

tidigare genomförts på fel sätt. Mitt förslag är att de stora inköpscentraler som finns i Sverige 

borde upphandla ett ramavtal med konsultmäklare, men även upphandla ramavtal med 

leverantörer för tjänster inom vissa branscher. Tanken med detta är att när en upphandlande 

myndighet behöver en konsulttjänst, ska de kunna använda sig av inköpscentralens ramavtal 

med konsultmäklaren för att först avropa den tjänsten och att konsultmäklaren sedan 

använder sig av de ramavtal med leverantörer som finns för att tillgodose det behovet som 

den upphandlande myndigheten har. Ett sådant upplägg skulle innebära större transparens, 

                                                 
215 effektivitet gentemot avsaknaden av rättsmedel bland annat.  
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rättsmedel för leverantörerna, att upphandlingslagstiftningen följs i en större omfattning och 

en större trovärdighet för upplägget i stort.  
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8 Källförteckning 

Offentligt tryck 

 

Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 

 

Offentligt tryck från EU 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av 

förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av 

upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av 

direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning 

av koncessioner. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling 

av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och 

om upphävande av direktiv 2004/17/EG. 

Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 

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

anläggningsarbeten. 

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra 

författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och 

verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna. 
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Rättspraxis 

EU-rättslig praxis  

 

Mål C-107/98: Domstolens dom (femte avdelningen) den 18 november 1999 - Teckal Srl mot 

Comune di Viano och Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia.  

 

Mål C-29/04: Domstolens dom (första avdelningen) den 10 november 2005 - Europeiska 

kommissionen mot Republiken Österrike.  

 

Mål C-573/07: Domstolens dom (tredje avdelningen) den 10 september 2009 - Sea Srl mot 

Comune di Ponte Nossa. 

 

Mål C-451/08: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 mars 2010 - Helmut Müller 

GmbH mot Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. 

 

Mål C-171/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden 

(Nederländerna) den 15 april 2015 – Connexxion Taxi Services BV mot Staat der 

Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) m.fl. 

 

Nationell praxis 

 

NJA 1997 s. 44. 
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