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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
År 1995 blev Sverige efter många års förberedelsearbete fullt ut en del av den Europeiska 

Unionen. Medlemskapet i EU medförde bland annat att Sverige blev en del av den mycket 

centrala rättsordning som gäller för EU, den så kallade EG-rätten.1  

 

EU:s verksamhet består som bas av uppbyggnad av en gemensam marknad, men har 

utvecklats till att beröra mycket stora delar av samhällslivet, däribland villkor för företag och 

enskilda personer. Denna verksamhet sker väsentligen inom ramen för lagstiftning och 

tillämpning av EG-rätten, dels direkt på EG-planet och dels genom anpassning av den 

nationella lagstiftningen i EU:s medlemsländer. EG kan emellertid bara stifta lagar på de 

områden inom vilka medlemsländerna har gett kompetens till EG. En viktig målsättning 

inom EG är bland annat att genom att undanröja hinder som har till syfte att hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen bereda företag möjlighet till lika konkurrensförutsättningar på 

EG:s inre marknad. Denna målsättning har lett till en omfattande harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning.2  

 

Ett av de områden som konkurrensutsätts och på vilket medlemsstaterna överlåtit 

lagstiftningskompetens till EG är området för offentlig upphandling. Syftet med att reglera 

offentlig upphandling inom EG var att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt 

upphandlingsmarknad med förhoppningen att detta skulle leda till effektivare upphandlingar 

eftersom aktörer i den offentliga sektorn tack vare EU kan upphandla varor och tjänster inom 

ett betydligt större geografiskt område än tidigare.3 Utvidgningen och den ökade regleringen 

av upphandlingar skulle emellertid också komma att medföra en del problem. Ett av 

problemen har visat sig vara att den ökade konkurrensen har medfört att leverantörerna på 

marknaden för offentlig upphandling lämnar anbud med onormalt låga priser för att på så sätt 

dumpa sig till en vinst av ett upphandlingskontrakt, något som kan få negativa följder för 

såväl leverantören som den upphandlande enheten och skattebetalarna. 

 
                                                 
1 EU är den generella termen för unionen som helhet med däri ingående samarbetsformer och gemenskaper, 
emedan EG används som term för den mest centrala delen av unionen, nämligen den europeiska gemenskapen, 
som framförallt kännetecknas av sitt framtagna regelverk. I denna uppsats används termen EG-rätt när det talas 
om lagstiftningen och rättsläget i EG och termen EU i övriga fall. 
2 Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s 3. 
3 Prop. 1992/93:88 s 36-37 samt Hedlund och Olsson, Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster,  s 
7. 
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I Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (den klassiska sektorn) 

stadgas i artikel 55 att om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt 

låga i förhållande till de varor, byggentreprenader eller tjänster som skall upphandlas, får den 

upphandlande enheten förkasta anbuden. Enheten skall dock, innan anbuden förkastas, 

skriftligen begära de förtydliganden om anbudens innehåll som den anser sig behöva. Ett 

snarlikt stadgande återfinns i artikel 57 i direktiv 2004/17/EG om samordning av 

förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(försörjningssektorn), samt i 1 kap 23 § lagen om offentlig upphandling.4  

 

Den statliga tillsynsmyndigheten över offentlig upphandling, Nämnden för offentlig 

upphandling, som ser till att reglerna för offentlig upphandling efterlevs, skriver på sin 

hemsida att det inte finns någon skyldighet för en upphandlande enhet att förkasta onormalt 

låga anbud. Det finns med andra ord, enligt NOU, inget förbud i upphandlingslagstiftningen 

mot att anta onormalt låga anbud.5 En av många slutsatser som går att dra ur detta uttalande 

är att det är tillåtet att dumpa sig igenom en upphandling.  

 

Jag ställer mig emellertid frågande till detta uttalande. Vad innebär egentligen begreppet 

onormalt lågt anbud? Är det någon skillnad på aggressiv priskonkurrens och dumpning? Vad 

syftar artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn till? Varför är det inte förenat med en 

sanktion att godta onormalt låga anbud och vad får det för konsekvenser för bland annat 

upprätthållandet av en fri konkurrens att det saknas förbud mot att anta onormalt låga anbud? 

Kan bestämmelsen om onormalt låga anbud slopas eller hur kan problemet lösas? Dessa och 

många fler frågor kan ställas med anledning av NOU:s uttalande och artikel 55 i direktivet på 

den klassiska sektorn.  

 

1.2 Problemformulering 
Vad innebär begreppet onormalt lågt anbud i artikel 55 i direktiv 2004/18/EG av den 31 

mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster? Vilka konsekvenser får avsaknaden av förbud mot att anta onormalt låga 

anbud i samband med offentliga upphandlingar? Hur kan problemet med att det saknas 

förbud i upphandlingslagstiftningen mot att anta onormalt låga anbud lösas? 
                                                 
4 SFS 1992:1528. 
5 Hemsidan är http://www.nou.se och uttalandet är hämtat från http://www.nou.se/10vanl.html#28 
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1.3 Syfte 
Uppsatsen har tre syften som nära hänger samman med varandra. Uppsatsens främsta syfte är 

att försöka ge en förklaring, vilken skall leda fram till en definition, av begreppet onormalt 

lågt anbud, det vill säga att fastställa rättsfaktum. Nästa syfte blir logiskt sett att förklara 

rättsföljden. I detta sammanhang innebär det att förklara konsekvenserna av det faktum att 

det inte finns något förbud i upphandlingslagstiftningen mot att anta onormalt låga anbud. I 

detta syfte innefattas ett annat, underordnat syfte, nämligen att söka påvisa att den fria 

konkurrensen även har en baksida. Det tredje och sista syftet, med något lägre ambitionsnivå, 

är att försöka ge en lösning på problemet med frånvaron av förbud mot att anta onormalt låga 

anbud. 

 

1.4 Metod 
1.4.1 Teoribildning 

Vid skrivandet av denna uppsats kommer jag att utgå från delvis olika metoder. I första hand 

använder jag mig av den så kallade traditionella rättsdogmatiska metoden och de 

positivistiska utgångspunkter den stödjer sig på. Den rättsdogmatiska metoden används i de 

flesta fall i syfte att fastställa gällande rätt med hjälp av lagtext, förarbeten, rättspraxis och 

doktrin.  

 

Det finns emellertid två anledningar till att den rättsdogmatiska metoden inte är tillräcklig 

som redskap för att angripa denna uppsats problemformulering. Det första är att det problem 

jag skall studera, analysera och försöka lösa i grund och botten består av ett värdeöppet 

begrepp, nämligen begreppet onormalt lågt anbud, och i den rättsdogmatiska metoden finns 

inget utrymme för värderingar, inte ens i de fall en fråga lämnas helt obesvarad av 

rättskällorna. Istället försöker man fastställa vad som är lagstiftarens vilja. Det kan 

ifrågasättas huruvida detta kan ske utan att lägga in värderande ställningstaganden eftersom 

det val som görs för att bestämma vad som är lagstiftarens vilja bland annat beror på en 

värderande avvägning av olika juridiska argument samt en avvägning mellan fallets samtliga 

omständigheter. Det andra är att jag har kunnat konstatera att det finns väldigt lite skrivet om 

onormalt låga anbud, vilket medför att jag blir något av en pionjär på området. Med 

anledning därav är den rättsdogmatiska metoden som redskap inte heller tillräcklig för 

besvarandet av uppsatsens problemformulering.  
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I de fall en fråga inte går att besvara med hjälp av den rättsdogmatiska metoden, till exempel 

vid fastställandet av syftet med artikel 55 i direktiv 2004/18/EG, kommer jag att använda mig 

av den teleologiska metoden. Den teleologiska metoden är en konsekvensetisk metod som 

strävar efter att genom en studie av en befintlig regel försöka fastställa dess ändamål och med 

hjälp därav kan specifika, till regeln anknutna fall lösas. Fastställandet av en regels ändamål 

kan ske genom olika intresseavvägningar. Om en handling är rätt eller orätt avgörs enligt den 

teleologiska metoden av dess konsekvenser. Det rättsliga ställningstagande skall väljas som 

medför att ändamålet bakom den rättsliga regleringen förverkligas på bästa sätt. Vid tolkning 

av EG-praxis och direktiv kommer jag även att använda mig av en rättssystematisk metod 

såtillvida att jag tolkar dem i sitt systematiska sammanhang, något som stämmer väl överens 

med EG-domstolens grundläggande tolkningsmetod. 

 

Uppsatsen utgår ifrån ett juridiskt perspektiv och inte ett ekonomiskt, men eftersom 

uppsatsen till viss del bygger på konkurrensrätt och effektiv konkurrens är en hörnsten inom 

ekonomisk teori, kommer jag under utredningen av innebörden av begreppet onormalt lågt 

anbud samt vid fastställandet av orsaker till varför företag lämnar onormalt låga anbud, att 

använda mig av ekonomisk teori. En mera systematisk hantering av olika prissättningsfrågor 

och effekterna av dessa förutsätter nämligen en användning av ekonomisk teori, som därför 

kommer att användas som komplement.  

 

Den uppmärksamme läsaren kanske frågar sig varför jag har valt en vinklad problemfråga i 

problemformuleringen. I egenskap av rättsvetenskapskvinna anser jag det vara min plikt att 

redogöra för detta så att inte läsaren betvivlar det rättsvetenskapliga i arbetet. En viktig del av 

att bedriva rättsvetenskapligt arbete innebär nämligen att kunna redogöra för både för och 

nackdelar med ett visst fenomen och detta är självfallet min avsikt att också göra. Min tanke 

med den vinklade problemfrågan är emellertid att läsaren inte som utgångspunkt skall tolka 

ordet ”problemet” i problemfråga tre som något negativt, utan som en problematisering av ett 

ämne. Min förhoppning är att läsaren skall tänka att hade det funnits ett förbud mot att anta 

onormalt låga anbud, så hade problemfråga tre inte existerat. Som en följd av att uppsatsen i 

sista hand skall ta fram förslag på lösningar på ett juridiskt problem, kommer uppsatsen få 

karaktären av normerande.  
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1.4.2 Tillvägagångssätt 

Till en början krävs för genomförandet av denna uppsats naturligtvis att jag gör djupare 

studier i lagtext, förarbeten, doktrin, praxis och övrig litteratur inom ämnet offentlig 

upphandling, samt ämnet konkurrensrätt. Urvalet av rättsfall som på ett eller annat sätt 

behandlar onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar kommer att ske med hänsyn till de 

rättsfall som går att finna i Sverige och inom EU. När det gäller rättsfall som behandlar 

underprissättning inom konkurrensrätten nöjer jag mig med det kända målet ”AKZO” samt 

två rättsfall från Sverige på det området.  

 

I mitt försök att fastställa innebörden av begreppet onormalt lågt anbud fordras att jag, efter 

att ha gjort djupare studier i lagtext, förarbeten, doktrin och övrig litteratur, undersöker om 

det finns tidigare definitioner på begreppet. I denna undersökning kommer jag även att 

studera för ämnet relevanta källor på Internet. Funna definitioner kommer att diskuteras och 

analyseras. För att kunna sluta mig till en egen definition kommer jag även att utreda vilka 

olika intressen som kan tänkas dölja sig bakom artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn 

och vad ändamålet med regeln är. Vidare kommer jag att söka referensargument i 

konkurrensrätten. EG-rättslig och svensk praxis som diskuterar onormalt låga anbud och 

underprissättning kommer förhoppningsvis att tjäna visst stöd i mitt försök att finna en 

definition på begreppet.  

 

För att därefter kunna analysera konsekvenserna av det faktum att det inte finns något förbud 

i upphandlingslagstiftningen mot att anta onormalt låga anbud, tar jag hjälp av ovan nämnda 

källor samt aktuella undersökningar och artiklar. Även här får praxis tjäna visst stöd och 

förhoppningsvis kommer jag, med ledning av rättsfallen och övrigt framtaget material, kunna 

dra slutsatser om vilka konsekvenser avsaknaden av förbud mot att anta onormalt låga anbud 

får.  

  

För att slutligen försöka mig på en lösning på problemet med att det i 

upphandlingslagstiftningen saknas förbud mot att anta onormalt låga anbud, tar jag hjälp av 

all min nyvunna kunskap inom området och applicerar den därefter på fyra års 

affärsjuridikstudier. Det senare kommer bland annat att kunna hjälpa mig att väga olika 

argument för och emot varandra i framtagandet av flera tänkbara lösningar på problemet. Jag 

är väl medveten om att uppsatsens validitet i detta fall till stor del beror på argumentens 

tyngd. 
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1.4.3 Metod för att finna adekvata rättsfall 

Eftersom uppsatsens analysdel till stor del baseras på praxis och sökandet efter rättsfall vållat 

mig en del problem, anser jag det vara av vikt att jag redogör för min metod för att finna 

rättsfall. Innebörden av begreppet onormalt lågt anbud samt konsekvenserna av avsaknaden 

av förbud mot att anta onormalt låga anbud har sällan blivit föremål för processen. Detta 

innebär att en annars för rättsdogmatisk forskning betydande rättskälla, rättspraxis, inte står 

till förfogande i någon större omfattning för uppsatsen. I denna uppsats kommer befintlig 

praxis att utnyttjas som en helhet ur vilken främst utvinns sakargument för- och emot 

avsaknaden av förbud mot att anta onormalt låga anbud samt för- och emot lösningar som 

framförs i uppsatsen. 

 

Det faktum att de högsta instanserna i Sverige inte har producerat särskilt många rättsfall på 

området har medfört att jag har fått förlita mig på de rättsfall som går att finna i lägsta 

instans. De lägsta instanserna i Sverige skiljer sig på många sätt ifrån varandra både vad 

gäller domskäl, domslut och erfarenhet av att döma i offentlig upphandling, vilket leder till 

att tillförlitligheten till dessa rättsfall varierar. Detta faktum är dock inte enbart till nackdel 

för uppsatsen eftersom det gör ämnesvalet intressant och angeläget att skriva om. Hade det 

funnits åtskilliga vägledande domslut från högre instans, hade problemet inte varit lika 

intressant.  

 

I mitt sökande efter rättsfall från de högre instanserna använde jag mig av de mycket bra 

sökfunktionerna i databasen Rättsbanken och fann där ett fåtal fall. Jag kontaktade vidare 

Sveriges alla kammarrätter, men fick negativa besked. Sökningar i databaserna Rixlex och 

PointLex gav inte heller mycket framgång i detta avseende. 

 

Det går inte med säkerhet att säga exakt hur många rättsfall i Sverige som behandlar 

onormalt låga anbud i upphandlingar. Detta beror på att länsrätterna har mycket begränsade 

sökfunktioner och kan i stort sett endast få fram rättsfall med hjälp av angivna målnummer, 

vilket jag fått förklarat för mig efter att ha kontaktat länsrätterna via e-mail och telefon. 

Länsrätten i Kalmar hade dock nyligen avkunnat en dom angående onormalt låga anbud, 

vilken de sände över till mig. Det faktum att det krävdes målnummer för att få ut 

länsrättsdomar föranledde mig att söka på PointLex, som mig veterligen är den enda juridiska 

databas där det går att söka fram ett större antal länsrättsdomar. Vidare kontaktade jag 

förbundsjuristen på kommunförbundet, Mathias Sylwan, som gav mig mycket värdefulla tips 
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och idéer om både litteratur och rättsfall. Gunnar Alexandersson, doktorand vid 

Handelshögskolan i Stockholm, som skrivit en artikel om onormalt låga bud vid 

upphandlingar, gav mig ytterligare värdefulla tips om praxis. 

 

När det gäller praxis från EG-domstolen kan med säkerhet sägas att det inte går att finna 

speciellt mycket. Anledningen till detta är att sökfunktionen på europeiska unionens 

webbplats är mycket avancerad och bra. Jag har vidare fått bra tips om EGD-domar från 

Linda Dahlström på NOU. De funna EG-rättsfallen är emellertid adekvata för uppsatsen och 

tack vare dem ökar tillförlitligheten till de slutsatser som dras i uppsatsen.  

 

För att få fram rättsfall angående underprissättning i konkurrensrätten använde jag mig av 

databaserna Rättsbanken och PointLex. 

 

1.5 Avgränsningar 
De nu gällande direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG om offentlig upphandling blev 

antagna av Parlamentet den 29 januari 2004 och av Rådet den 2 februari 2004. Som en följd 

av dessa nyligen antagna direktiv, måste LOU omarbetas och anpassas till direktiven. De nya 

bestämmelserna i direktiven skall införlivas i svensk rätt senast den 31 januari 2006.6 

Regeringen tillkallade den 7 april 2004 en särskild utredning med uppdrag att ge förslag på 

hur de nya direktiven skall genomföras i svensk rätt. Utredarens överväganden och förslag 

skulle präglas av direktivens grundläggande ekonomiska syfte med särskilt beaktande av 

miljöhänsyn och sociala hänsyn.7 Uppdraget skulle redovisas senast den 1 februari 2005, men 

kom på grund av tidspress att redovisas först i mars 2005.8 Redovisningen kom att ske 

huvudsakligen i form av förslag till lagtext med författningskommentarer. Utredningen valde 

att föreslå att upphandlingsreglerna tas in i två lagar, en som avser den offentliga 

upphandlingen inom den klassiska sektorn och en som avser upphandlingen inom 

försörjningssektorn. 6 kap och 7 kap LOU, vilka inte omfattas av bestämmelserna i 

direktiven, föreslås tas in i var och en av de två lagarna. Några sakliga ändringar har inte 

föreslagits avseende de kapitlen, eftersom utredningen i en andra etapp av utredningsarbetet 

skall överväga sådana frågor. Regler för tillgodoseende av önskemålet om miljöhänsyn och 

                                                 
6 Se direktiv 2004/18/EG artikel 80 samt direktiv 2004/17/EG artikel 71. 
7 NOU info juni 2004 s 15ff. 
8 Utredningen gavs numret SOU 2005:22 och namnet ”Nya upphandlingsregler”. 
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sociala hänsyn har föreslagits.9 Med anledning av detta kommer uppsatsen att utgå ifrån EG-

direktiven och lagen om offentlig upphandling kommer inte att nämnas mer än då det enligt 

författaren är nödvändigt, till exempel vid beskrivandet av den svenska utvecklingen på 

området. 

 

Direktiv 2004/17/EG på försörjningssektorn liknar på många sätt direktiv 2004/18/EG på den 

klassiska sektorn. Till exempel återfinns artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn även i 

direktivet på försörjningssektorn (artikel 57). Denna uppsats utgår ifrån direktivet på den 

klassiska sektorn och diskussionerna kretsar kring dess artikel 55, vilket innebär att artikel 57 

i direktivet på försörjningssektorn enbart kommer att nämnas i de fall den skiljer sig från 

artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn. I övrigt innefattas artikel 57 i diskussionerna 

kring artikel 55.  

 

I offentliga upphandlingar finns två olika sätt på vilka kontrakt kan tilldelas. Antingen görs 

det med hänsyn till lägsta pris, eller med hänsyn till det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet, det vill säga det anbud som med hänsyn till olika i förväg uppställda kriterier ur den 

upphandlande enhetens synvinkel är det mest fördelaktiga. I båda fallen kan anbud ges som 

är onormalt låga, därför förutsätts båda tilldelningskriterierna ingå i diskussionerna kring 

onormalt lågt anbud i denna uppsats och någon skillnad mellan tilldelningskriterierna med 

avseende på onormalt låga anbud kommer inte att göras.   

 

Under skrivandets gång kommer en hel del rättsfall från EG-domstolen att analyseras. Dessa 

rättsfall har kommit till därför att EU-länder inte vetat huruvida deras respektive nationella 

rätt förhåller sig korrekt till EG-rätten, eller, vilket är nära sammanhängande med det 

föregående, för att de inte vetat hur en EG-rättslig regel skall tolkas. Vid läsandet av dessa 

rättsfall kommer jag inte närmare att gå in på andra EU-länders nationella rätt mer än vad 

som krävs för förståelse av parternas yrkande och grunder, knäckfrågan samt domskälen och 

domslutet av rättsfallet ifråga.  

 

Jag kommer endast att studera konkurrensrätt i den omfattning det krävs för besvarandet av 

de frågor som ryms inom denna uppsats ramar. Utgångspunkten såväl som tyngdpunkten 

ligger alltså inom ämnet offentlig upphandling. 

                                                 
9 Se vidare i SOU 2005:22.  
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Det är viktigt att framhålla att uppsatsen behandlar ett teoretiskt spörsmål och har en teoretisk 

utgångspunkt. Uppsatsen skall inte undersöka hur vanligt förekommande fall av onormalt 

låga anbud är i praktiken innebär. Detta innebär dock inte att problemet blir mindre eller att 

uppsatsen helt saknar betydelse i praktiken.  

 

1.5.1 Målgrupp 

Uppsatsen är i första hand skriven till den som är verksam inom ämnet Offentlig upphandling 

eller studerar ämnet, och i andra hand övriga med intresse för upphandlingar. Eftersom 

marknaden idag till stor del präglas av offentliga upphandlingar föreställer jag mig att det 

finns många som på ett eller annat sätt någon gång kommit i kontakt med ämnet. Detta får till 

följd att jag i uppsatsen inte kommer att grundligt gå igenom hur en offentlig upphandling 

går till, eftersom läsaren förutsätts känna till det. Dock anser jag att en viss introduktion och 

förklaring av regler ändå är befogad. 

 

1.6 Disposition 
I kapitel två ges till att börja med en kort introduktion. För att lättare kunna förstå uppsatsens 

syfte och problemformulering sätts därefter begreppet offentlig upphandling in i sitt 

historiska perspektiv. I anslutning till detta kommer en kort redogörelse för hur det ser ut 

inom upphandlingslagstiftningen idag och vilka principer som upphandlingsregleringen 

baseras på. Därpå följer en redogörelse av i konkurrensrätten väsentliga delar för offentlig 

upphandling samt hur EU:s inflytande ser ut på det området. Det sista avsnittet i det kapitlet 

ägnas åt en relativt kort diskussion om förhållandet mellan upphandlingsreglerna och 

konkurrensreglerna; hur de samverkar et cetera. Kapitlet är en sorts plattform som ligger till 

grund för alla därpå följande kapitel. Kapitel tre behandlar artikel 55 i direktiv 2004/18/EG. 

De inledande avsnitten i kapitel tre ägnas åt att förklara artikeln. Detta görs för att jag lättare 

skall kunna definiera begreppet. Fram till avsnitt 3.3 är uppsatsen enbart av utredande och 

redogörande karaktär. 

 

Kapitel 4, 5 och 6 innehåller inslag av såväl utredande- som analyserande karaktär. 

Skillnaden framgår genom att avsnitten av utredande karaktär innehåller hänvisningar. I 

första avsnittet i kapitel 4 diskuteras svårigheterna med att ta fram en definition. Därefter 

redogörs för resultatet av sökandet på en tidigare definition. På detta följer en diskussion och 
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argumentering kring funna definitioner och därefter följer referat och analys av de rättsfall 

som tar upp begreppet onormalt lågt anbud. Därpå följer en utredning om förbudet mot 

underprissättning inom konkurrensrätten och även här diskuteras och analyseras rättsfall. 

Med ledning av den kunskap jag dittills samlat på mig avslutas kapitlet med att jag sluter mig 

till en egen definition av begreppet onormalt lågt anbud. Allra sist framförs kritik mot 

definitionen.    

 

Mot bakgrund av den kunskap jag samlat på mig enligt ovan kommer jag i kapitel 5 att 

diskutera och analysera det faktum att det inte finns någon skyldighet för upphandlande 

enheter att förkasta onormalt låga anbud. Kapitlet hängs upp på frågor som varför 

leverantörer lägger låga anbud, varför problemet inte upptäcks, hur viktig 

anbudsutvärderingen är, om syftena med att reglera offentlig upphandling verkligen 

upprätthålls och slutligen om artikel 55 helt enkelt kan slopas. 

 

I kapitel 6 redogörs för hur problemet med att det inte finns något förbud mot att anta 

onormalt låga anbud kan lösas. Först analyseras vilka rättsmedel som står till buds idag och 

därefter diskuteras behovet av nya rättsliga remedier. Slutligen framförs förslag på vilka 

dessa nya remedier skulle kunna vara och kritik mot dem presenteras. 

 

I kapitel 7 sammanfattas avslutningsvis resultatet av uppsatsen och därvid görs en 

återkoppling till problemfrågorna i problemformuleringen. Allra sist återfinns 

källförteckning. 

 

1.6.1. Terminologi 

I uppsatsen används termen EG när det handlar om den Europeiska gemenskapen såsom 

”rättsstat” och termen EG-rätt när det talas om lagstiftningen och rättsläget inom EG. Termen 

EU används när det handlar om den europeiska unionen och dess medlemsstater i alla övriga 

sammanhang. Under skrivandets gång har jag stött på många författare som använder sig av 

begreppet orimligt lågt anbud synonymt med begreppet onormalt lågt anbud, förmodligen 

för att begreppet orimligt lågt anbud är det begrepp som används i gällande lag om offentlig 

upphandling. Eftersom onormalt lågt anbud är det begrepp som används i de senaste 

direktiven för offentlig upphandling använder jag mig konsekvent av det begreppet i 

uppsatsen. För att få större variation används dock begreppet anbudsgivare synonymt med 
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begreppet leverantör och begreppet upphandlare används synonymt med begreppet 

upphandlande enhet.  
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2. Offentlig upphandling 
”Offentlig upphandling är ett sätt att förvalta offentliga intressen varvid myndigheterna 

utser enskilda – fysiska eller juridiska personer – att samarbeta för genomförandet av 

mål som de har anförtrotts och som under alla förhållanden skall genomföras på ett 

effektivt sätt.”10 

 

2.1 Introduktion 
Offentlig upphandling är det begrepp som används för den offentliga sidans 

införskaffande av varor, byggentreprenader och tjänster från den öppna marknaden.11 

Begreppet innefattar alltså inte det fall då en upphandlande enhet tillgodogör sig till 

exempel varor på grund av produktion i egen regi. Med införskaffande avses inköp, 

leasing, hyra eller hyrköp.12 De som upphandlar benämns i svensk rätt upphandlande 

enheter och innefattar framförallt regering, riksdag, statliga myndigheter, kommuner, 

landsting och offentligt ägda företag.13 Upphandlingsreglerna innebär kortfattat att de 

upphandlande enheterna är skyldiga att upphandla vid sina inköp för att därigenom 

konkurrensutsätta de produkter som skall uppköpas. Offentlig upphandling är av stor 

ekonomisk betydelse såväl i Sverige som inom EU. Den sammanlagda offentliga 

upphandlingsvolymen i Sverige uppgår till omkring 400 miljarder kronor per år. Det 

motsvarar drygt 23 % av BNP, det vill säga värdet av den samlade produktionen av varor 

och tjänster i Sverige.14 År 1999 avsåg omkring 50 procent av den totala upphandlingen 

tjänster, 20 procent varor och 25 procent bygg- och anläggningsarbeten.15 Exakt statistisk 

saknas för hur mycket marknaden för offentlig upphandling omsätter totalt sett inom EU. 

Uppskattningsvis motsvarar emellertid marknaden 15 % av medlemsländernas BNP, 

vilket innebär cirka 5 500 miljarder kronor per år.16 Med dessa siffror förstår man hur 

viktigt det är att det finns kraftfulla, tydliga och rättssäkra regler för hur själva 

upphandlingsförfarandet skall gå till. 

 

                                                 
10 Generaladvokatens yttrande i de förenade målen C-285/99, 286/99 Lombardi SpA mot A.N.A.S. och Società 
Italiana per le Condotte d’Acqua samt Impresa Ing. Mantovani SpA mot A.N.A.S. och Coopsette. 
11 I begreppet varor innefattas vatten och energi. 
12 LOU 1:5 st 2. 
13 A.a. st 3 samt SOU 1999:139. Exakt hur begreppet upphandlande enhet avgränsas råder det olika 
uppfattningar om. 
14 SOU 1999:139 s 13. 
15 A.a. s 56. 
16 Wettermark, Anbud och upphandling – att sälja och köpa i offentlig sektor, s 6. 
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I Sverige finns idag tre lagar som i större eller mindre utsträckning styr offentlig 

upphandling. Dessa är: 

• Lagen om offentlig upphandling som utgör det viktigaste styrinstrumentet för 

offentliga upphandlingar.17 

• Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling som 

utgör ett komplement till LOU såsom ett kontrollinstrument för att förhindra 

upprepade otillbörliga beteenden vid offentliga upphandlingar.18 Och slutligen 

• Konkurrenslagen som är tillämpbar vid offentliga upphandlingar när det gäller att 

förhindra leverantörsbeteenden som snedvrider konkurrensen.19 

 

2.2 Lagen om offentlig upphandling 
2.2.1 Historia 

Regler för de statliga myndigheternas upphandling har funnits i Sverige under hela 1900-

talet. De regler som gällde i början av århundradet avsåg bland annat att tillgodose den tidens 

krav på vad som ansågs vara affärsmässigt beteende. Reglerna syftade även till att garantera 

offentlighet och rättssäkerhet. Vidare angavs en viss preferensordning som innebar att 

svenska varor skulle få företräde framför utländska.20 

 

1920 utfärdades nya bestämmelser. I dessa bestämmelser angavs att svensk vara skulle äga 

företräde framför utländsk om den var av erforderlig beskaffenhet. Det var alltså möjligt att 

avväga sin upphandling med utgångspunkt i kvalitet. Senare skärptes preferensordningen 

ytterligare och myndigheterna skulle ta hänsyn till behovet av att förhindra arbetslöshet och 

till behovet av att bevara viss näring inom landet.21 

 

År 1952 bröts preferensen för svensk vara. Vidare fick inte sysselsättningssituationen i 

Sverige inverka på myndigheternas beslut. Först år 1968 tillkallades en utredning om statlig 

upphandling. Kommittén ansåg att regler för offentlig upphandling borde finnas även i 

fortsättningen, men att myndigheterna borde få en ökad grad av självständighet. Kommittén 

betonade att föreskrifterna syftade till att staten skulle få en så fördelaktig upphandling som 

möjligt, men att det skulle vara Kungliga Majestäten förbehållet att besluta om avsteg från 

                                                 
17 SFS 1992:1528. 
18 SFS 1994:615. 
19 SFS 1993:20. 
20 Prop. 1992/93:88 s 34. 
21 A.st. 
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föreskrifterna. Kommittén lade efter betänkanden och utredningar fram ett förslag till ny 

upphandlingskungörelse22 som 1980 ändrade namn till Upphandlingsförordningen. 

Sedermera tillsattes en arbetsgrupp för att lämna förslag till hur den svenska offentliga 

upphandlingen borde regleras för att motsvara de regler som skulle komma att gälla inom 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.23 

 

2.2.2 Nutid 

1992 införlivades de dåvarande EG-rättsliga direktiven på området för offentlig upphandling 

i svensk rätt genom lagen om offentlig upphandling och den 1 januari 1994 trädde lagen i 

kraft.24 Vid den tiden var Sverige ännu inte medlem i EU men redan i hög grad knuten till EU 

genom EES. Med anledning av de krav som ställdes på Sverige genom EES-avtalet hade 

Sverige åtagit sig att införa regler som motsvarade EG:s regler om offentlig upphandling. 

LOU baserades därför på olika EG-direktiv. Som tidigare nämnts var syftet med att reglera 

offentlig upphandling inom EU att åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt 

upphandlingsmarknad med förhoppningen att detta skulle leda till effektivare upphandlingar 

eftersom aktörer i den offentliga sektorn tack vare EU kan upphandla varor och tjänster inom 

ett betydligt större geografiskt område än tidigare.25 LOU fick således både ett integrations 

främjande och ett konkurrensfrämjande syfte. Portalparagrafen, 1 kap 4 §, anger att 

upphandling skall genomföras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och  

även i övrigt genomföras affärsmässigt.26 Anbudsgivare och anbudssökande skall behandlas 

utan ovidkommande hänsyn.27 

                                                 
22 SFS 1973:600. 
23 Sverige blev 1960 en del av the European Free Trade Association (EFTA). EFTA syftade till att uppnå en 
starkare förhandlingsposition i förhållande till EG och lägga en grundval för en större europeisk 
handelsgemenskap. Flera av medlemmarna lämnade så småningom EFTA och gick med i EG. 1972 ingick 
Sverige ett frihandelsavtal med EG i form av två avtal, ett med EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen) 
och ett med EKSG (Europeiska kol- och stålgemenskapen). Avtalen möjliggjorde att EFTA och där uppnådda 
resultat kunde vidmakthållas trots att flera av EFTA:s länder gått ur. Avtalen ersattes vid årsskiftet 1993/94 av 
det mer omfattande EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). Medlemskapet i EES blev för 
Sveriges del endast ett år eftersom Sverige 1995 blev medlem i EU. Se vidare i Bernitz och Kjellgren, 
Europarättens grunder, s 10ff samt Prop. 1992/93:88 s 1. 
24 SOU 1999:139 s 69. 
25 Prop. 1992/93:88 s 36-37 samt Hedlund och Olsson, Offentlig upphandling av entreprenader och tjänster, s 
7. 
26 Begreppet affärsmässighet och dess innebörd har vållat mycket diskussion inom doktrinen. I prop. 
1992/93:88 s 59 anges att begreppet innebär att det inte får uppkomma en snedvriden konkurrens och att det i 
begreppet ligger en möjlighet för upphandlare att ta hänsyn till bland annat kostnaderna för ett utdraget 
upphandlingsförfarande. Hentze och Sylvén anger att begreppet affärsmässighet historiskt sett ansågs kunna ha 
skiftande innebörd beroende på förhållandena i det enskilda fallet. Det skulle inrymma alla de hänsynstaganden 
som måste göras för att den enskilda upphandlingen skulle bli ekonomisk och ändamålsenlig som möjligt för 
att uppfylla det behov som upphandlingen skulle täcka, se Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – 
lagbokskommentar, s 53. 
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Enligt Michael Slavicek28 tillskrivs LOU följande syften:  

• Att leda till sammanlagda effektivitetsvinster och bättre utnyttjande av resurser. 

• Att öka gränsöverskridande handel och stödja etableringen och vidmakthållandet av 

den inre marknaden. 

• Att skydda leverantörer från godtycke. 

• Att förhindra korruption. 

• Att skapa värde för skattebetalarnas pengar och att hantera dessa på ett lämpligt sätt. 

• Att som sekundärt mål genom beställarmakt påverka leverantörernas beteende i social 

och miljövänlig riktning. 

• Att fungera som skydd för den upphandlande tjänstemannen mot otillbörliga 

påtryckningar från leverantörer och politiker.29 

 

2.3 Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende 

offentlig upphandling 
Den 1 juli 1994 trädde en annan lag inom området för offentlig upphandling i kraft på basis 

av EG-direktiv, nämligen lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig 

upphandling, LIU. Liksom LOU inriktar sig lagen på den upphandlande enhetens beteende i 

sin beställarroll. Lagen gäller otillbörliga, konkurrenssnedvridande beteenden och kan sägas 

vara ett komplement till LOU och KL. Syftet med lagen är bland annat att främja en positiv 

utveckling av upphandlingskompetensen hos de upphandlande enheterna samt att skapa en 

tilltro hos de privata företagen till att de kommer att ges en affärsmässig och objektiv 

behandling vid anbudstävlingar.30 

 

Lagen riktar sig mot två beteenden. I det ena fallet vänder den sig mot diskriminering av en 

extern producent till förmån för annan extern producent eller egenregin. I det andra fallet 

vänder den sig mot ett beteende som på något annat sätt påtagligt snedvrider 

förutsättningarna för konkurrens vid upphandling. Två exempel på detta är att en viss 

anbudsgivare gynnas genom särskild information om förutsättningarna för upphandlingen 

eller att en tänkbar anbudsgivare utesluts genom kraven för anbudstävlingen, till exempel 

                                                                                                                                                       
27 Detta begrepp är ett uttryck för icke-diskriminerings principen. Se vidare om principen i avsnitt 2.4.1.1. Prop. 
1992/93: s 60. 
28 Michael Slavicek är chefsjurist i Nämnden för offentlig upphandling. 
29 Slavicek, M, Upphandlingens olika ansikten, Europarättslig tidskrift nr 1 2002, s 15f. 
30 SOU 1999:139 s 92-94 samt Prop. 1993/94:222 s 1, 9f. 
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genom orimliga krav på finansiell kapacitet.31 Lagens tillämpningsområde är begränsat till 

beslut avseende redan genomförda eller framtida upphandlingar och rör inte beteenden under 

en pågående upphandling. Förbud mot ett visst beteende utfärdas av Marknadsdomstolen. 

Ansökan kan göras av Konkurrensverket. Om verket för ett visst fall beslutar att inte göra 

ansökan, får ansökan göras av en sammanslutning av företag/konsumenter/löntagare eller av 

ett ensamt företag som berörs av beteendet. Ett förbud får förenas med vite.32 

 

2.4 Direktiv 2004/18/EG 
Direktiv 2004/18/EG som tillsammans med direktiv 2004/17/EG alltså är förebilderna för 

lagen om offentlig upphandling och lagen om ingripande mot otillbörligt beteende avseende 

offentlig upphandling innehåller fem avdelningar33, vart och ett indelat i flera kapitel och 

totalt 84 artiklar som i detalj reglerar hur en upphandling skall gå till. I direktivet finns bland 

annat nya upphandlingsförfaranden som ännu inte införts i svensk rätt: Konkurrenspräglad 

dialog, elektroniska auktioner, ramavtal och dynamiska inköpssystem. Innebörden av dessa 

lämnas dock utanför denna uppsats. Det för denna uppsats viktigaste stadgandet finns i 

avdelning II under kapitlet ”Upphandlingsförfarandets gång”, nämligen i artikel 55: 

”Onormalt låga anbud”. Direktivets portalstadgande återfinns i artikel 2: Upphandlande 

myndigheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande 

sätt och förfara på ett öppet sätt.34 I detta stadgande innefattas de grundläggande principer 

som bär upp hela den offentliga upphandlingen. 

 

2.5 Principer som bär upp regleringen av offentlig upphandling 
Regleringen av offentlig upphandling bygger på några grundprinciper sprungna ur EG-rätten. 

Dessa principer skall genomsyra all offentlig upphandling inom EG och nationell rätt får 

under inga omständigheter strida mot dessa principer.35 I det följande kommer en kortfattad 

förklaring av var och en av de olika principerna att göras.  

 

                                                 
31 Wettermark, Anbud och upphandling, s 61. 
32 1-6 §§ LIU samt Prop. 1993/94:222 s 1, 9f. 
33 Avdelningarna är: I: Definitioner och allmänna bestämmelser, II: Regler om offentliga kontrakt, III: Regler 
om koncessioner avseende byggentreprenader, IV: Regler om projekttävlingar på tjänsteområdet och V: 
Skyldigheter att lämna uppgifter för statistikändamål, verkställighetsbefogenheter och slutbestämmelser. 
34 Jämför med LOU 1:4. 
35 Se Slavicek, M, Upphandlingens olika ansikten, Europarättslig tidskrift nr 1 2002 s 21f samt punkt 2 i 
preambeln till direktivet på den klassiska sektorn. 
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2.5.1 Icke-diskrimineringsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen eller likabehandlingsprincipen är en av de viktigaste och mest 

grundläggande principerna inom hela EU. Principen framgår bland annat av artikel 12 i EG-

fördraget, artiklarna 2 och 3 i direktivet på den klassiska sektorn samt artikel 10 i direktivet 

på försörjningssektorn. För upphandlingens del innebär principen att alla anbudssökande och 

anbudsgivare oavsett nationalitet skall behandlas objektivt och lika. Till exempel får 

förfrågningsunderlag upprättade i Sverige inte innehålla krav som endast svenska 

leverantörer kan uppfylla och utföra. 

  

2.5.2 Transparensprincipen 

Principen framgår bland annat av artikel 2 i direktivet på den klassiska sektorn och innebär 

att upphandlingsförfarandet skall vara förutsebart och öppet, det vill säga att inget avgörande 

får ske i det fördolda. Vidare innebär principen att det måste finnas insyn i och möjlighet till 

kontroll av själva upphandlingsprocessen. Upphandlingar skall således upprätthålla och 

främja den fria konkurrensen på marknaden. Öppenheten åstadkoms genom tämligen 

omfattande krav på annonsering vid upphandling. 

 

2.5.3 Principen om ömsesidigt erkännande av kompetens och intyg 

Denna princip innebär att de upphandlande enheterna i en medlemsstat skall godta varor, 

tjänster, anbud et cetera från leverantörer och ekonomiska aktörer i andra medlemsstater om 

produkterna/anbuden är jämförbara med dem som upphandlarens stat godkänner från 

inhemska producenter. För Sveriges del innebär det att alla bevis, intyg och kvalifikationer 

från en annan medlemsstat som erkänts som likvärdiga med de svenska motsvarigheterna 

skall godtas. Principen framgår i punkt 29 i preambeln till direktivet på den klassiska sektorn, 

samt i artikel 23 i samma direktiv. 

 

2.5.4 Proportionalitetsprincipen 

Denna mycket viktiga princip innebär att upphandlande enheter inte får ställa högre krav på 

leverantörer, föremålet för upphandlingen eller anbud än vad som är nödvändigt och 

ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. I valet mellan olika åtgärder skall en 

medlemsstat välja den åtgärd som leder till minsta möjliga störning av den ekonomiska 

verksamheten. Att de upphandlande enheterna måste följa proportionalitetsprincipen framgår 

av punkt 2 i preambeln till direktivet på den klassiska sektorn. 
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2.6 Konkurrensrätt 
Som nämnts är kravet på att utnyttja och upprätthålla konkurrensen på marknaden en av 

hörnstenarna i upphandlingslagstiftningen. Marknadsekonomin bygger på att det finns 

konkurrens mellan företag och konkurrens stimulerar en bättre användning av samhällets 

resurser. Ökad konkurrens kommer konsumenterna tillgodo genom pressade priser samt att 

utbudet av varor och tjänster blir större och mer varierat. Konkurrens skall vara en tävlan på 

lika villkor som gör det möjligt för nya aktörer att komma in på marknaden.36 Att konkurrens 

genomsyrar den offentliga upphandlingen framkommer bland annat i punkterna 4 och 8 i 

preambeln till direktivet på den klassiska sektorn. Offentlig upphandling i Sverige styrs 

därför till viss del av konkurrenslagen. 

 

2.6.1 Konkurrenslagens syfte och tillämpningsområde 

KL bygger i huvudsak på EG:s konkurrensregler och vid tillämpningen av KL skall EG:s 

praxis inom konkurrensrätten vara vägledande.37 Lagen syftar till att undanröja och motverka 

hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster 

och andra nyttigheter.38  

 

KL gäller bara företag och för att lagen skall kunna tillämpas vid de offentliga 

upphandlingarna fordras att det konkurrensbegränsande beteendet kan knytas till den 

upphandlande enheten i egenskap av företag enligt KL. Begreppet företag i KL:s mening 

omfattar varje form av verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, oavsett 

organisationsform. Myndighetsutövning faller dock utanför lagen. Enligt Konkurrensverket 

är kommuner, landsting och statliga myndigheter i sin funktion som upphandlande enheter i 

de flesta fall inte att anse som företag i den mening som avses i KL, eftersom upphandlingen 

ofta är ett led i myndighetsutövning. KL kan emellertid tillämpas på offentliga upphandlande 

företag om det konkurrensbegränsande beteendet kan kopplas till deras verksamhet som 

producent/säljare av varor och tjänster, det vill säga när det offentliga företaget som 

producerar/säljer varor anskaffar varor till sin verksamhet.39 KL kan naturligtvis även 

tillämpas på leverantörer i deras egenskap av anbudsgivare i en upphandling.40 

 

                                                 
36 Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – lagbokskommentar, s 58. 
37 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 208. 
38 SOU 1999:139 s 94-95. 
39 http://www.konkurrensverket.se 
40 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 208. 
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2.6.2 Missbruk av dominerande ställning 

Det för denna uppsats viktigaste stadgandet i KL är förbudet i 19 § mot missbruk av 

dominerande ställning. För att paragrafen skall bli tillämplig krävs dels att ett företag har en 

dominerande ställning på marknaden och dels att företaget missbrukar denna ställning. Att 

enbart vara dominerande på en marknad är således inte förbjudet. En dominerande ställning 

har av EG-domstolen beskrivits som en stark ekonomisk ställning hos ett företag som gör det 

möjligt för företaget att hindra att effektiv konkurrens upprätthålls på en relevant marknad. 

Den dominerande ställningen kan till exempel baseras på att företaget innehar en stor 

marknadsandel som gör det möjligt för företaget att agera oberoende av sina konkurrenter.41  

 

Ett missbruk av dominerande ställning kan till exempel bestå i att direkt eller indirekt 

påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor.42 

Häri innefattas situationer där ett dominerande företag tillämpar priser som ligger under vad 

företaget normalt skulle behöva för kostnadstäckning och vinst, så kallad underprissättning, i 

det fall syftet är att slå ut konkurrenter eller att förhindra eller försvåra för konkurrenter att 

komma in på marknaden.43 En överträdelse av 19 § KL kan medföra skadeståndsskyldighet 

och konkurrensrättsliga ingripanden i form av dels åläggande vid vite att upphöra med en 

pågående överträdelse, dels åläggande att betala konkurrensskadeavgift för en redan 

begången överträdelse.44  

 

2.6.3 Konkurrensregler inom EG 

Liksom när det gäller området för offentlig upphandling, baseras även den svenska 

konkurrenslagen som nämnts på EG:s regler. De viktigaste stadgandena inom EG avseende 

konkurrensrätt finns i Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen av den 25 

mars 1957. I artikel 3 anges att, för att uppnå de mål som anges i artikel 2 (bland andra uppnå 

en hög grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, samt främja en harmonisk, väl 

avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemenskapen) skall gemenskapens 

verksamhet på de villkor och i den takt som anges i fördraget innefatta bland annat en 

ordning som säkerställer att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids.  

 

                                                 
41 Prop. 1992/93:56 s 85 f samt Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 211. 
42 19 § st 1 p 1 KL. 
43 Prop. 1992/93:56 s 87. Exempel på sådana fall ges i kapitel 4. 
44 23, 26 § § KL. 
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KL 19 § motsvarar artikel 82 EGF. Den enda skillnaden är att artikel 82 har en utpräglad 

gemenskapsrättslig dimension då den anger att ett missbruk av dominerande ställning på den 

gemensamma marknaden är förbjudet i den mån det kan påverka handeln mellan 

medlemsstater.  

 

2.7 Likheter och olikheter mellan direktiv 2004/18/EG, LIU och KL 
Upphandlingsreglerna och konkurrenslagen har följande gemensamma grunddrag: 

• Konkurrensen på marknaden skall utnyttjas och främjas. 

• Företag (anbudsgivare) skall ha lika möjlighet att konkurrera. 

• Beteende som snedvrider konkurrensen skall motverkas. 

• Det företag som säljer aktuella varor och tjänster till de förmånligaste villkoren skall 

”vinna konkurrenstävlan”.    

 

Emedan konkurrenslagen förenklat sett inriktar sig på ett företags 

konkurrenssnedvridandebeteende i sin producentroll och företag i egenskap av en i 

förhållande till andra företag konkurrerande verksamhet, inriktar sig upphandlingsreglerna på 

den uppköpande aktörens beteende i egenskap av beställare vid själva upphandlingen. 

Kraftigt förenklat skulle kunna sägas att konkurrensreglerna syftar till att skapa konkurrens 

emedan upphandlingslagarna är till för att konkurrensen skall utnyttjas.45   

 

                                                 
45 Detta avsnitt har i huvudsak baserats på SOU 1999:139 s 96. 
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3. Artikel 55 i direktiv 2004/18/EG 
”Målet gäller onormalt låga anbud i förhållande till det upphandlade arbetet, närmare 

bestämt förfarandet för att utesluta dessa som ett verktyg för att undanröja hindren vid en 

upphandling genom att anbud som inte är tillräckligt rimliga utesluts. /…/ Det är fråga om 

att tillgodose en annan princip i gemenskapsrätten om offentlig upphandling, nämligen 

effektivitetsprincipen.”46 

 

3.1 Lydelse 
”Onormalt låga anbud 

1. Om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt låga i förhållande 

till varorna, byggentreprenaden eller tjänsterna, skall den upphandlande myndigheten, 

innan anbuden förkastas, skriftligen begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll 

som den anser sig behöva.47 Dessa förtydliganden kan särskilt gälla 

a, ekonomiska kalkyler avseende sättet att tillhandahålla tjänsterna, sättet att tillverka 

varorna och byggmetoderna, 

b, valda tekniska lösningar och/eller ovanligt gynnsamma förhållanden som anbudsgivaren 

kan räkna med för att utföra byggentreprenaden, leverera varorna eller tillhandahålla 

tjänsterna, 

c, originaliteten i anbudsgivarens förslag med avseende på byggentreprenader, varor och 

tjänster, 

d, överensstämmelse med de bestämmelser om anställningsskydd och arbetsförhållanden 

som är i kraft på den ort där tillhandahållandet skall ske, 

e, möjligheten för anbudsgivaren att få statligt stöd. 

2. Den upphandlande myndigheten skall i samråd med anbudsgivaren granska detta innehåll 

med beaktande av de ingivna förklaringarna. 

3. Om en upphandlande myndighet fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att 

anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet förkastas enbart av denna anledning först 

efter samråd med anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av 

den upphandlande myndigheten inte kan bevisa att det berörda stödet har beviljats på 

                                                 
46 Generaladvokatens yttrande i de förenade målen C-285/99, 286/99 Lombardi SpA mot A.N.A.S. och Società 
Italiana per le Condotte d’Acqua samt Impresa Ing. Mantovani SpA mot A.N.A.S. och Coopsette. 
47 Detta krav på att innan ett anbud förkastas kommunicera med anbudsgivaren kallas hädanefter för den 
inkvisitoriska principen, vilket innebär att det är den upphandlande enheten som ensam har att ta initiativ till en 
undersökning av anbudet (vilken i och för sig sker kontradiktoriskt genom kommunicering med anbudsgivaren) 
samt ensam har att ta beslut om ett anbud verkligen är att anse som onormalt lågt.  
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lagliga grunder. Om den upphandlande myndigheten förkastar ett anbud under dessa 

omständigheter, skall den underrätta kommissionen om detta.”48 

 

Att reglera onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar är inget nytt påfund. Redan i det 

första direktivet på området för offentlig upphandling finns ett stadgande om onormalt låga 

anbud som lyder: 

 

“If, for a given contract, tenders are obviously abnormally low in relation to the transaction, 

the authority awarding contracts shall examine the details of the tenders before deciding to 

whom it will award the contract. The result of this examination shall be taken into account.  

 

For this purpose it shall request the tenderer to furnish the necessary explanations and, 

where appropriate, it shall indicate which parts it finds unacceptable. 

 

If the documents relating to the contract provide for its award at the lowest price tendered, 

the authority awarding contracts must justify to the advisory committee set up by the council 

decision of 26 July 1971 (6) the rejection of tenders which it considers to be too low.”49 

 

3.2 Förklaring av artikel 55 
Artikeln kan sägas innebära en fyrstegsraket. För det första måste den upphandlande enheten 

konstatera att ett anbud förefaller onormalt lågt. Första ledet innebär således en subjektiv 

uppskattning från den upphandlande enhetens sida. När det väl har konstaterats att ett anbud 

förefaller vara onormalt lågt, måste den upphandlande enheten för det andra skriftligen 

begära en förklaring av anbudsgivaren till varför anbudet är så lågt. Redogörelsen behöver 

endast innefatta de delar av anbudet som den upphandlande enheten anser betydelsefulla i 

sammanhanget. Det är viktigt att notera att, till skillnad från första ledet där det inte 

föreligger något krav på den upphandlande enheten, är det andra ledet tvingande. Den 

                                                 
48 Min kursivering. Den enligt SOU 2005:22 föreslagna regeln för onormalt låga anbud överensstämmer i stort 
med artikel 55. Skillnaderna är att förslaget i SOU:n inte anger att priset skall vara onormalt lågt i förhållande 
till det som upphandlas, eftersom det förutsätts tillämparen känna till. Vidare har ”ekonomiska kalkyler 
avseende sättet att tillhandahålla…” ersatts med ”ekonomiskt fördelaktiga metoder” samt ”överensstämmelse 
med de bestämmelser om anställningsskydd…” ersatts med ”om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om 
arbetarskydd…”. Utredningen gör dock klart att den inte avser att göra någon skillnad i sak mellan de två 
reglerna. 
49 Art 29.5 i direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971. Direktiv 71/305/EEG som kom samtidigt med direktiv 
71/304/EEG vilket upphävde begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom sektorn offentliga bygg- 
och anläggningsarbeten, behandlar hur tilldelning av kontrakt i offentliga upphandlingar skall ske. 
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inkvisitoriska principen, det vill säga att innan ett anbud förkastas kommunicera med 

anbudsgivaren angående orsaken till att anbudet är så lågt, måste således följas.  

 

Den upphandlande enheten: Anser att ett anbud förefaller 
onormalt lågt 

Tillämpar ej den inkvisitoriska 
principen 

Brott mot artikel 55  

Tillämpar den inkvisitoriska 
principen 

Ej brott  

 

Den berörda anbudsgivaren har sedan att bevisa att hans anbud är seriöst och bör kunna 

godtas av den upphandlande enheten. Detta bevisar anbudsgivaren genom att förklara 

anledningen till det låga priset. Förklaringen kan styrkas med ekonomiska kalkyler, 

beskrivning av tillverkningssätt, tekniska lösningar et cetera. Anbudsgivaren behöver inte ge 

upplysningar som kan avslöja affärshemligheter. Anledningen är dels att det kan skada 

anbudsgivaren om affärshemligheterna kommer till allmänhetens kännedom och dels att det 

skulle avhålla leverantörer från att deltaga i upphandlingar, och ett sådant förfarande 

snedvrider konkurrensen.50 Viktigt är att granskningen av förklaringen och eventuella 

förtydliganden av anbudet skall ske i samråd med anbudsgivaren.  

 

För det tredje skall den upphandlande enheten bedöma relevansen av de förklaringar som 

inkommer från leverantören och för det fjärde fatta ett beslut om att godta eller förkasta 

anbudet. Det föreligger inte något uttryckligt krav på att onormalt låga anbud skall förkastas 

eller såsom NOU uttrycker det: ”Bestämmelsen innebär dock ingen skyldighet att förkasta 

låga anbud.” ”Det finns inget förbud /…/ mot att anta onormalt låga anbud.”51 Hentze och 

Sylvén uttrycker det på följande sätt: ”Det föreligger inget uttryckligt krav på att enheten 

skall52 förkasta anbudet, men det borde ligga i sakens natur att enheten förkastar anbudet om 

förklaringen inte är tillfredsställande.”53 Huruvida det ligger i sakens natur eller inte och vilka 

risker avsaknaden av ett uttryckligt krav medför kommer att diskuteras närmare i kapitel 5 

och 6. Artikelns fyrstegsraket kan illustreras i följande figur: 

 

 

 
                                                 
50 Forsberg, Offentlig upphandling i praktiken, s 99, s 106. 
51 http://www.nou.se/10vanl.html#28 
52 Min kursivering. 
53 Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – lagbokskommentar, s 199. 
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1. Förefaller anbudet onormalt lågt? 

Ja  Nej ⇒ Fortsätt anbudsprövningen 

           ⇓ 

2. Begär förklaring av det låga anbudet. 

    Görs      Görs ej - förkastning sker direkt ⇓ 

             ⇓              Brott mot artikel 55 

3. Bedöm relevansen av den inkomna förklaringen. 

          Hög      Låg 

              ⇓         ⇓ 

4. Fatta beslut om att godta eller förkasta anbudet.54 

 

Anbudsansökningar, anbud och utvärderingsprotokoll omfattas av absolut sekretess fram till 

dess att antingen den upphandlande enheten beslutar att tilldela kontraktet till en viss 

leverantör, eller då alla anbud offentliggörs, eller ärendet dessförinnan slutförs. Därefter 

upphör den absoluta sekretessen och alla handlingar som rör upphandlingen blir som 

huvudregel offentliga.55 Sekretess kan dock gälla på en del handlingar enligt vissa 

inskränkningar i sekretesslagen och dessa handlingar får då inte lämnas ut.56  

 

3.3 Vilka intressen styr upphandlingslagstiftningen? 
Bakom all lagstiftning döljer sig olika intressen. Genom att göra värderande avvägningar 

mellan olika intressen formar lagstiftaren stora delar av samhället. Politiken styr vilka 

intressen som får väga tyngst. När det gäller upphandlingslagstiftningen i Sverige såväl som 

inom EU går att urskilja tre stora grupper som representerar olika intressen. Dessa intressen 

representeras av de upphandlande enheterna, leverantörerna och skattebetalarna.57 

 

                                                 
54 Denna figur kommer att närmare diskuteras och analyseras i kapitel 5. 
55 http://www.nou.se/sekretess.html. Se även mål 1194-04 E från Kalmar länsrätt: Oskarshamns resebyrå mot 
Nybro- och Oskarshamns kommun. 
56 SFS 1980:100. Inskränkningarna utgörs av 6:2 st 1 p 2 (till förmån för det allmänna), 8:10 p 1. (till förmån 
för enskild), 6:1 (affärssekretess) samt 2:2 (försvarssekretess). 
57 Avsnitt 3.3.1-3.3.3 baseras till viss del på underlag i PowerPoint av advokat och gästprofessor Hans Stenberg 
till föreläsningar i ämnet Upphandlingsrätt vid Linköpings universitet, hösten 2004. 
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3.3.1. De upphandlande enheternas intressen 

I de upphandlande enheternas intresse ligger naturligtvis att de vill göra så bra affärer som 

möjligt och få värde för pengarna, ”value for money”.58 Detta uppnås genom att kontraktet 

konkurrensutsätts. Vidare ligger det i de upphandlande enheternas intresse att det finns 

stabilitet i förfarandet och tydliga regler för hur en upphandling skall gå till. Att skyddas från 

att bli kritiserade för opartiskhet och godtycke är således viktigt för de upphandlande 

enheterna. 

 

3.3.2 Leverantörernas intressen 

Leverantörerna å sin sida ser genom upphandlingsproceduren sina chanser till säljtillfälle. Att 

vinna ett kontrakt är högsta prioritet för dem och som en följd av detta satsas resurser på 

utformandet av anbud. För leverantörerna är det viktigt att konkurrensen sker på lika villkor 

och därmed att de upphandlande enheterna följer lagar och direktiv. Följer inte de 

upphandlande enheterna reglerna för upphandlingsprocessen måste leverantörerna få 

möjlighet att klaga över beslut om tilldelning av kontrakt. Förutsebarhet och rättssäkerhet är 

således viktiga ledord för leverantörerna.  

 

3.3.3 Skattebetalarnas intressen 

Skattebetalarna, slutligen, vill självfallet att de upphandlande enheterna skall hushålla med de 

offentliga resurserna och inte slösa med skattepengarna. Skattebetalarna vill med andra ord få 

värde för pengarna och därmed blir konkurrensen oerhört viktig för dem. Att hela den 

europeiska marknaden står till buds för de upphandlande enheterna har därmed inneburit ett 

stort steg åt rätt håll för skattebetalarna.    

 

3.4 Hur har dessa intressen kommit till uttryck i artikel 55? 
Mot bakgrund av förklaringsgrunderna i artikel 55: ekonomiska kalkyler, valda tekniska 

lösningar, originaliteten i anbudsgivarens förslag, överensstämmelse med bestämmelser om 

anställningsskydd på orten där tillhandahållandet skall ske och möjligheten att få statligt stöd, 

kan slutsatsen dras att det är dessa kriterier som skapar gynnsamma förutsättningar för 

leverantörerna att bjuda lågt, kanske till och med onormalt lågt på upphandlingskontraktet 

vilket i sin tur, om det onormalt låga anbudet antas kan leda till en snedvridning av 

konkurrensen.  
                                                 
58 Tanken med LOU är att genom att leverantörerna behandlas rättvist och lika, så uppnås syftet med ”value for 
money”. Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – lagbokskommentar, s 52. 
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Enligt mål 76/81 i EG-domstolen59 är syftet med regeln att skydda anbudsgivaren mot 

godtycke från den upphandlande enhetens sida. Anbudsgivaren skyddas i så måtto att den 

upphandlande enheten innan anbudet förkastas måste begära att anbudsgivaren förklarar 

anledningen till sitt låga anbud. Anbudsgivaren riskerar helt enkelt inte att elimineras från 

upphandlingen utan att ges en chans till förklaring av sitt anbud som kan vara seriöst även 

om det förefaller onormalt lågt.  

 

Som tidigare redogjorts för var det grundläggande syftet med upphandlingsregleringen att 

åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad med förhoppningen att 

detta skulle leda till effektivare upphandlingar. Konkurrensprincipen genomsyrar hela 

artikeln på så sätt att målet är att det anbud med lägsta pris/det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet skall vinna anbudsförfarandet, och därför får under inga omständigheter ett anbud 

förkastas som skulle kunna godkännas. 

 

Väljer upphandlaren att förkasta ett onormalt lågt anbud skyddar den sig mot ekonomiska 

förluster eftersom den anbudsgivare som lämnar ett onormalt lågt anbud troligtvis kommer 

att sakna erforderlig kapacitet att leva upp till kontraktsvillkoren. På samma sätt skyddar 

även artikeln potentiellt sett övriga anbudsgivare mot att se sig besegrade av en leverantör 

som saknar kapacitet att genomföra kontraktsvillkoren på ett korrekt sätt.  

 

Ett annat syfte med upphandlingslagstiftningen är som nämnts att skapa värde för 

skattebetalarnas pengar. Kan låga anbud förkastas innebär det logiskt sett ett hot mot kravet 

att pressa priserna till konsumenternas fördel. Förutsatt att den upphandlande enheten på rätt 

sätt utnyttjar möjligheten att förkasta ett onormalt lågt anbud, tillgodoser artikel 55 

skattebetalarnas intressen om värde för pengarna. Skattebetalarnas intressen kan även 

tillgodoses på så sätt att låga anbud inte får förkastas förrän de undersökts och därmed 

riskerar inte låga men dock godtagbara anbud att förkastas i onödan.  

 

Med ledning av ovanstående kan slutsatsen dras att artikel 55 öppnar möjligheten för den 

upphandlande enheten att förkasta anbud som förefaller onormalt låga, men att det 

huvudsakliga ändamålet med artikeln är att skapa ett skydd mot ett förkastande av seriösa 

                                                 
59 SA Transporoute et travaux mot Ministère des travaux publics. 
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anbud. Genom att införa en reglering om att de leverantörer som lägger anbud som förefaller 

onormalt låga skall få möjlighet att förklara anledningen till det låga anbudet skapas ett 

rättssäkert upphandlingsförfarande och anbud som är låga men godtagbara riskerar inte att 

förkastas. 

 

De intressen som konkurrerar i artikel 55 kan konverteras ned till två: 

 

Främjande av konkurrens         ⇔     Förhindrande av ekonomiska förluster 

(Pressa priser, öka utbud)  på grund av att onormalt låga anbud antas. 

 

Å ena sidan framträder konkurrensprincipen som syftar till att pressa priserna och öka 

utbudet på en produkt genom att alla leverantörer som önskar också har rätt att bjuda på ett 

kontrakt. Mot detta står den risk som den upphandlande enheten utsätts för på grund av att 

konkurrensen är hård på marknaden. Denna risk består i att en del leverantörer, om nöden 

kräver, är beredda att dumpa sig till en vinst av ett kontrakt, vilket kan leda till ekonomiska 

förluster för såväl leverantören som den upphandlande enheten och skattebetalarna. Detta 

fenomen kommer att diskuteras vidare i kapitel 5 och 6.  
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4. Vad innebär begreppet onormalt lågt anbud? 
”Begreppet onormalt lågt anbud är inte ett abstrakt begrepp. /…/ Tvärtom är /…/ begreppet 

onormalt lågt anbud mycket exakt och skall fastställas för varje kontrakt på grundval av det 

särskilda föremål som arbetet utgör.”60 

 

4.1 Svårigheter med att sluta sig till en definition 
Efter att ha satt in begreppet onormalt lågt anbud i sitt sammanhang genom att förklara 

artikel 55 i direktiv 2004/18/EG skall jag i detta avsnitt försöka ta fram en definition på 

begreppet. Anledningarna till detta är för det första att definitionen skall ligga till grund för 

kommande diskussion om konsekvenserna av avsaknaden av förbud mot att anta onormalt 

låga anbud. Utan en definition skulle de följande kapitlen hänga löst. Definitionen tjänar 

alltså som en sorts förankring eller med andra ord som rättsfaktum till den kommande 

rättsföljden. För det andra vill jag motverka det faktum att det saknas en allmänt vedertagen 

definition på begreppet och hoppas därför genom min definition bringa klarhet i mångas 

oförstånd om begreppet.  

 

Lagkommentaren till LOU 1 kap 23 §, som är framtagen mot bakgrund av EG:s direktiv, 

inleds med följande sentenser: ”Det framgår inte vad som menas med orimligt lågt anbud.” 

”Det måste alltså avgöras från fall till fall.”61 Att sluta sig till en definition innebär således 

många risker och inte obetydliga omständigheter kan gå mistas eller negligeras under resans 

gång. Jag inser att detta samtidigt är ett måste i framtagandet av en definition, i annat fall 

vore projektet omöjligt. Inte minst beror detta på att det vore att ta sig vatten över huvudet att 

tro att det går att förutse alla omständigheter i framtida fall av onormalt låga anbud. Även om 

ambitionen är hög kommer min definition således i första hand att legitimeras genom att den 

behövs för besvarandet av uppsatsens problemformulering och tillgodoseendet av dess syfte.  

 

4.2 Funna definitioner 
Det finns, mot bakgrund av det ovan sagda, inte många definitioner på begreppet onormalt 

lågt anbud. I mitt sökande i lag, förarbete, doktrin, praxis, artiklar och Internet fann jag två 

för uppsatsen relevanta definitioner, varav en på EU:s webbportal62 och en i en artikel skriven 

                                                 
60Generaladvokatens yttranden i de förenade målen C-285/99, 286/99 Lombardi SpA mot A.N.A.S. och Società 
Italiana per le Condotte d’Acqua samt Impresa Ing. Mantovani SpA mot A.N.A.S. och Coopsette. 
61 Karnov, svensk lagsamling med kommentarer. 
62 http://www.europa.eu.int, i detta fall http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/alo/altfin.html 
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av Gunnar Alexandersson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm samt Staffan 

Hultén, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Artikeln behandlar just onormalt låga 

anbud vid upphandlingar och är skriven inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av 

Banverket. Alexandersson och Hultén kommer fram till att ”… bud som baseras på 

prisdumpning eller korssubventionering skall betraktas som ’orimligt låga’ och 

förkastas…”63   

 

På EU:s webbportal går att finna två sammanhängande definitioner på onormalt låga anbud 

som säger:  

”A tender is assumed to be abnormally low if  

• in the light of the client’s preliminary estimate and of all the tenders submitted, it 

seems to be abnormally low by not providing a margin for a normal level of profit…” 

och 

• “in relation to which the tenderer cannot explain his price on the basis of the economy 

of the construction method, or the technical solution chosen, or the exceptionally 

favourable conditions available to the tenderer, or the originality of the work 

proposed.” 

 

4.2.2 Fördelar och nackdelar med de funna definitionerna 

Fördelen med Alexandersson och Hulténs definition är att den är allmän och täcker in många 

fall. Risken med en sådan allmän definition är emellertid att den inte blir till så stor hjälp, 

eftersom definitionen i sin tur måste brytas ner i ytterligare beståndsdelar som måste 

definieras för att kunna lösa enstaka fall. Vad lägger exempelvis Alexandersson och Hultén 

in i begreppet prisdumpning? Vid tillämpning av Alexanderssons och Hulténs definition 

kommer anbud således lättvindigt att kunna förkastas eftersom definitionen kan ge upphov 

till godtycke om hur låga priser det är som krävs för att något skall anses som onormalt lågt, 

respektive hur mycket vinster från andra av företagets verksamheter det är som krävs att 

företaget tar del av, för att något skall anses som korssubventionering.  

 

                                                 
63 Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 10. Med 
korssubventionering förstås att ett företag kan ta del av vinster som genererats i andra delar av företagets 
verksamhet eller att en monopolist kan använda vinstmedel från den förbehållna sektorn till att skapa orimliga 
villkor, till exempel onormalt låga priser, på den konkurrensutsatta marknaden, så att inga andra aktörer har 
möjlighet att möta konkurrensen. Se vidare Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 
258.  
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Definitionen på EU:s webbportal har de fördelar att den innehåller två dimensioner, en 

allmän som lägger vikt vid en helhetsbedömning såtillvida att hänsyn tas till alla samlade 

anbud i en viss upphandling, samt en mer preciserad som förtydligar de olika element som 

den upphandlande enheten bör ta hänsyn till vid bedömningen av om ett anbud skall anses 

som onormalt lågt. Detta gör att denna definition får en större funktionsduglighet än 

Alexandersson och Hulténs definition. Definitionen på EU:s webbportal liknar i mångt och 

mycket artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn på så sätt att hänsyn skall tas till 

ekonomiska kalkyler, sättet att tillverka, valda tekniska lösningar, övriga omständigheter som 

anbudsgivaren kan dra fördel av samt originaliteten i anbudsgivarens förslag. Riskerna med 

denna definition är emellertid att viktiga komponenter i bedömningen av vad som skall anses 

som onormalt lågt lätt kan negligeras i tron att det räcker att ta hänsyn till de i definitionen 

angivna faktorerna. En annan kritik mot den första delen av definitionen är att den tyder på 

att det krävs att anbudsgivaren räknar med en viss vinst för att inte riskera att anses ha bjudit 

för lågt. Följden av detta blir således att det inte är tillräckligt att i en upphandling kalkylera 

med ett ”nollresultat” som leverantör, alltså att kostnaderna inte bara måste täckas, utan att 

viss vinst även måste räknas in i anbudet för att det inte skall riskera att anses som onormalt 

lågt. 

 

4.3 Rättsfall som diskuterar onormalt låga anbud 
För att få en vidgad syn på begreppet onormalt lågt anbud och dess innebörd presenteras i det 

följande EG-rättsliga och svenska rättsfall som på ett eller annat sätt behandlar begreppet. 

Eftersom den svenska upphandlingslagstiftningen bygger på EG-rättsliga direktiv och 

eftersom regeln om onormalt lågt anbud förväntas bibehållas i sak vid införandet av de nya 

svenska upphandlingsreglerna, anser jag att rättsfallen får hög validitet för uppsatsen. 

Rättsfallen är indelade i grupper under rubriker som anger vilken knäckfråga målen 

behandlar. Referaten av rättsfallen är kraftigt koncentrerade och betonar för denna uppsats 

väsentliga delar. Efter varje referat följer en analys. Ytterst väsentliga delar diskuteras 

ytterligare i kapitel 5.   
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4.3.1 Den inkvisitoriska principens användande 

4.3.1.1 Mål 76/81, SA Transporoute et travaux mot Ministère des travaux publics [1982] 

Conseil d’État i Storhertigdömet Luxemburg begärde, i enlighet med dåvarande artikel 177 i 

EEG-fördraget64, förhandsbesked avseende tolkningen av artikel 29.5 i rådets direktiv 

71/305/EEG av den 26 juli 1971.65 Frågorna hade sitt ursprung i ett meddelande om 

upphandling som utfärdades av myndigheten för broar och vägar i Luxemburg. Den ena 

frågan gick ut på huruvida en upphandlande enhet är skyldig att, om den anser att ett anbud 

ligger uppenbart lågt i förhållande till den tjänst som skall utföras, före genomgången av 

anbuden begära att anbudsgivaren avger en förklaring till priserna, eller om den 

upphandlande enheten själv får besluta om det är nödvändigt att begära sådana förklaringar.   

 

Domstolen gjorde gällande att en upphandlande enhet under inga omständigheter får förkasta 

anbud utan att ens begära en förklaring från anbudsgivaren. Syftet med i artikel 29.5 i 

direktiv 71/305/EEG är, enligt domstolen, att skydda anbudsgivaren mot godtycke från den 

upphandlande enhetens sida. Detta syfte kan inte uppnås om man överlåter på den 

upphandlande enheten att bedöma huruvida det behövs en förklaring av det låga anbudet eller 

inte. Svaret på frågan var alltså att om den upphandlande enheten anser att en anbudsgivares 

anbud uppenbart ligger onormalt lågt i förhållande till den tjänst som skall utföras, så skall 

den upphandlande enheten, före beslut om vem kontraktet skall tilldelas, begära att 

anbudsgivaren avger en förklaring till priserna i anbudet eller informera anbudsgivaren om i 

vilka delar den upphandlande enheten finner anbudet onormalt lågt och därefter ge 

anbudsgivaren en rimlig tidsfrist för att lägga fram kompletterande upplysningar. 

 
4.3.1.1.1 Analys 

I målet bekräftas kravet på det inkvisitoriska förfarandet. Domstolen konstaterar vikten av att 

förfarandet inte blir godtyckligt på så sätt att den upphandlande enheten får välja om den vill 

begära en förklaring av ett anbud som förefaller onormalt lågt anbud eller inte.66 En relevant 

fråga i detta sammanhang är om förfarandet inte bli godtyckligt i alla fall, såtillvida att den 

upphandlande enheten kan utnyttja det faktum att enheten inte behöver begära någon 

förklaring alls, förutsatt att den i första led medvetet väljer att inte anse att ett anbud 

                                                 
64 Numera artikel 234 i EGF.  
65 Se avsnitt 3.1. Artikel 55 i gällande direktiv 2004/18/EG liknar i mångt och mycket artikel 29.5 i direktiv 
71/305/EEG. 
66 Se punkt 2 i figuren i avsnitt 3.2. 
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förefaller onormalt lågt.67 Detta beteende kan till exempel bero på att enheten inte är fullt 

insatt i leverantörens situation. 

 

4.3.2 Huruvida det innebär brott att förkasta onormalt låga anbud 

4.3.2.1 NJA 1998 s 873, Arkitekttjänst i Uppsala AB mot Heby kommun 

Heby kommun inbjöd olika företag att lämna anbud på projektering av en om- och 

tillbyggnad av ett servicehus. Angående prövningen av anbuden angavs att beställaren 

förbehöll sig fri prövningsrätt av samtliga ingivna anbud samt rätt att förkasta samtliga 

anbud. Som tilldelningskriterium angavs det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Vid 

anbudstidens utgång hade kommunen fått in tio anbud varav det högsta var på 1 395 000 kr 

och det lägsta, som hade lämnats av Arkitekttjänst, var på 197 700 kr. Kommunen antog det 

tredje lägsta anbudet. Arkitekttjänst stämde kommunen och yrkade skadestånd. Som grund 

angavs framförallt att kommunen i sitt förfrågningsunderlag inte angivit vilka omständigheter 

som skulle tillmätas betydelse för prövningen av anbuden, att kommunen inte tillämpat den 

inkvisitoriska principen samt att Arkitekttjänst anbud varit det mest förmånliga och att det 

därför skulle antas av kommunen. Som en följd av dessa grunder ansåg Arkitekttjänst att 

kommunen hade gjort sig skyldig till brott mot affärsmässighetsprincipen i LOU 1 kap 4 § 

samt icke-diskrimineringsprincipen. Kommunen angav att Arkitekttjänst anbud inte var det 

förmånligaste utan icke-affärsmässigt och orealistiskt lågt, vilket skulle leda till 

diskriminering gentemot övriga anbudsgivare om det antogs, och att anbudet därför hade 

förkastats. 

 

Högsta domstolen angav att om en upphandlande enhet som tilldelningskriterium anger det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, så är enheten skyldig att ange vilka omständigheter 

som enheten tillmäter betydelse och om möjligt rangordna dessa efter angelägenhetsgrad. 

Vidare ansåg Högsta domstolen att det är uppenbart lagstridigt att som upphandlande enhet 

förbehålla sig fri prövningsrätt av anbud. Kommunen hade inte haft rätt att förkasta 

Arkitekttjänst anbud på den grund att det var onormalt lågt, eftersom kommunen inte 

tillämpat den inkvisitoriska principen. Med anledning av ovanstående blev kommunen 

skadeståndsskyldig mot Arkitekttjänst. 

 

 
 

                                                 
67 Se punkt 1 i figuren i avsnitt 3.2. 
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4.3.2.1.1 Analys 

Enligt målet är det inte tillåtet att som upphandlande enhet förbehålla sig fri prövningsrätt 

av anbuden. Det är inte heller tillräckligt att den upphandlande enheten enbart konstaterar, 

om än på mycket goda grunder, att ett anbud är lågt och därefter förkastar det. Den 

inkvisitoriska principen måste, än en gång konstaterat, tillämpas för att förfarandet skall bli 

rättssäkert. En kittlande intressant fråga är hur domstolen ställt sig i det fall den 

upphandlande enheten tillämpat den inkvisitoriska principen och därefter valt att förkasta 

anbudet. Efter en studie av detta rättsfall ligger det nära till hands att konstatera att rätten 

ser betydligt allvarligare på det fall att ett anbud förkastas utan giltiga skäl än att ett en 

anbudsgivare som bjudit onormalt lågt utses till vinnare av en upphandling. 

 

4.3.2.2 Mål nummer 2575-03 E, Länsrätten i Östergötlands län, United Computer Systems in 

Scandinavia AB (UCS) mot Linköpings universitet (LiU) 

Linköpings universitet inbjöd leverantörer att lämna anbud på upphandling av 

specialdatorer och datortillbehör. Som tilldelningskriterium angavs det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet. UCS stämde LiU för brott mot affärsmässighetsprincipen på grund av 

att LiU antagit ett anbud från en leverantör utan att ifrågasätta huruvida dess anbud var 

onormalt lågt och utan att låta leverantören förklara sitt låga anbud som enligt UCS var 19 

% lägre än det anbud som miljardföretag lämnat. UCS menade att LiU:s metod för att välja 

leverantör öppnade för en oseriös anbudsgivning där leverantörer utan risk kunde erbjuda 

priser under inköpspris, vilket skulle leda till att när väl avtalen var skrivna, artiklar inte 

skulle kunna levereras utan alternativa produkter skulle erbjudas till helt andra priser. 

Universitetet hade, enligt UCS, under inga omständigheter fått objektiva bevis på att 

vinnande leverantör skulle ha kapacitet att leverera i enlighet med offererade priser i sitt 

anbud.  

 

LiU angav att inget framkommit som skulle föranleda LiU att anse att vinnande leverantörs 

priser var onormalt låga. Vidare angav LiU att det i förfrågningsunderlaget framgick att om 

en leverantör inte kunde visa till exempel ett efterfrågat nyckeltal, skulle det finnas en 

förklaring som visade att företaget hade motsvarande stabilitet. Denna möjlighet hade 

vinnande leverantör enligt LiU utnyttjat tillfredsställande. 

 

Länsrätten angav att det inte finns något uttryckligt krav i upphandlingslagstiftningen på att 

upphandlande enheter skall förkasta onormalt låga anbud. LiU hade inte ansett att vinnande 
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leverantörs anbud var onormalt lågt och därmed hade LiU inte heller fordrat en förklaring av 

anbudet. Mot den bakgrunden kunde, enligt rätten, kravet på affärsmässighet inte anses ha 

åsidosatts. 

 

4.3.2.2.1 Analys 

I målet bekräftas att det är den upphandlande enheten ensam som har att avgöra huruvida ett 

anbud skall anses som onormalt lågt eller inte mot bakgrund av anbudsgivarens förklaringar. 

Det krävs vidare tunga bevis av en förfördelad leverantör för att han skall få rätt mot en 

upphandlande enhet vid en klagan på onormalt lågt anbud. Enligt samma dom verkar det 

räcka att den upphandlande enheten anger att ”inget framkommit som skulle föranleda oss att 

anse att vinnande leverantörs priser var onormalt lågt” för att undgå ansvar, vilket är mycket 

anmärkningsvärt men dock i enlighet med artikel 55 som ger en möjlighet för den 

upphandlande enheten att undgå ansvar förutsatt att den i enlighet med punkt 1 i figuren i 

avsnitt 3.2 svarar nej på den första frågan. Här kan alltså skönjas en brist i artikel 55. Vidare 

bekräftas att det inte finns något krav i upphandlingslagstiftningen på att upphandlande 

enheter skall förkasta onormalt låga anbud.  

 

De tre senaste sentenserna inringar uppsatsens problem på ett tydligt sätt. Onormalt låga 

anbud kan antas lättvindigt eftersom det saknas ett förbud mot att anta onormalt låga anbud. 

Det är lätt att den upphandlande enheten dels i första led inte anser att ett anbud förefaller 

onormalt lågt och dels försummar sin undersökning av ett anbud som trots allt föreföll 

onormalt lågt. Att detta sker kan bero på att den upphandlande enheten med stort intresse av 

att få köpa till ett lågt pris har svårt att vara så objektiv att den inte riskerar att anta ett för lågt 

bud. Den upphandlande enheten kan vidare enkelt undgå ansvar och det kan konstateras att 

det inte finns något kraftigt rättsmedel för en förfördelad leverantör när det onormalt låga 

anbudet väl antagits. Än en gång kan uppfattningen fås att det ligger mycket närmare till 

hands för rätten att se brister hos den upphandlande enhet som förkastar ett anbud utan giltiga 

skäl än hos den upphandlande enhet som antar det lägsta/ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet, oavsett dess prisnivå. 

 

4.3.2.3 Mål nummer 8883-04 E, Länsrätten i Göteborg, UK-Bevakning mot Kungälvs kommun 

Kungälvs kommun infordrade anbud på bevakningstjänster av kommunens fastigheter. 

Som tilldelningskriterium angavs det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Fem anbud 

inkom och kommunen valde att teckna avtal med Securitas Bevakning AB. UK-
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Bevakning yrkade att länsrätten skulle ändra kommunens beslut till UK-Bevaknings 

fördel. Grunden var att de ansåg att Securitas bud var onormalt lågt och att det varken 

kunde täcka kostnader för personal eller fordon, vilket kommunen inte insett och vilket 

lett till att kommunen åsidosatt sin möjlighet att förkasta ett onormalt lågt anbud. 

Kommunen ansåg att de inte brutit mot någon bestämmelse i LOU eftersom det i lagen 

inte finns någon skyldighet för en upphandlande enhet att förkasta ett onormalt lågt 

anbud. Vidare ansåg kommunen att det antagna anbudets pris inte var onormalt lågt 

eftersom två av de anbud som inkom var lägre.  

 

Länsrätten angav att det inte finns någon skyldighet för en upphandlande enhet att 

förkasta onormalt låga anbud och att det är upp till den upphandlande enheten att avgöra 

om något är att anse som onormalt lågt. Om anbudet är så lågt att anbudsgivaren kan 

anses ha dumpat priset för att nå konkurrensfördelar kan det dock strida mot kravet på 

affärsmässighet att anta ett sådant anbud. Eftersom Securitas hamnade som nummer tre av 

fem vid en prisjämförelse var det anbudet inte att betrakta som onormalt lågt. Länsrätten 

ansåg vidare att det inte fanns någonting i målet som tydde på att Securitas anbud inte var 

seriöst menat. Därmed hade kommunen inte brutit mot affärsmässighetsprincipen genom 

att anta Securitas anbud.  

 

4.3.2.3.1 Analys 

I målet konstaterar den upphandlande enheten att om det finns anbud med lägre pris än det 

som antagits, är det som antagits inte onormalt lågt. Detta är ett mycket svagt och förkastligt 

argument eftersom varje anbuds pris måste analyseras för sig och det mycket väl kan vara så 

att det i en och samma upphandling förekommer två onormalt låga anbud. Länsrätten fäller 

en mycket intressant kommentar om att det kan strida mot kravet på affärsmässighet att anta 

ett anbud som är så lågt att anbudsgivaren kan anses ha dumpat priset för att nå 

konkurrensfördelar. Hittills har dock ingen sådan dom fällts avseende direktiven och LOU, 

förmodligen för att rättsläget i frågan inte är helt glasklart och domstolen kanske rentav 

undviker frågan. Tyvärr ställer sig länsrätten på den upphandlande enhetens sida vad gäller 

argumentationen kring hur ett anbud skall konstateras som onormalt lågt och konstaterar att 

ett anbud med tredje lägsta pris av fem, inte kan anses som onormalt lågt. Länsrätten 

undviker många svåra frågor genom att kort avsluta med att säga att inget tydde på att 

vinnande anbudsgivares anbud inte var seriöst menat och därför den upphandlande enheten 
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inte brutit mot affärsmässighetsprincipen. En vidare förklaring om hur länsrätten kom fram 

till denna slutsats vore önskvärd. 

 

4.3.3 Användandet av matematiska kriterier för uteslutning av anbudsgivare 

4.3.3.1 Mål 103/88, Fratelli Costanzo SpA mot Milano kommun [1989] 

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia i Italien gav till EG-domstolen in en 

begäran om förhandsavgörande. Begäran avsåg tolkningen av artikel 29.5 i rådets direktiv 

71/305/EEG av den 26 juli 1971, vilket hade genomförts i medlemsstaterna.68 Bakgrunden till 

begäran om förhandsavgörande var att Milano kommun inför fotbolls VM 1990 hade inlett 

en anbudsinfordran avseende utbyggnad av ett fotbollsstadion. Som tilldelningskriterium 

angavs lägsta pris. I meddelandet om upphandling hade vidare angivits, i enlighet med 

italiensk lag, att anbud som överskred ett grundbelopp med en procentsats som i förhållande 

till grundbeloppet låg mer än 10 % under den genomsnittliga procentsats med vilken de 

tillåtna anbuden överskred nämnda belopp, skulle automatiskt uteslutas, vilket också skett. 

Frågan var bland annat om detta förfarande var förenligt med direktivet.  

 

Domstolen anförde att det är förbjudet att införa bestämmelser enligt vilka vissa, enligt ett 

matematiskt kriterium bestämda anbud automatiskt utesluts från tilldelning av offentliga 

upphandlingskontrakt eftersom ett sådant kriterium fråntar de anbudsgivare som har lämnat 

in särskilt låga anbud möjligheten att visa att dessa anbud är seriösa. Ett sådant matematiskt 

kriterium strider även mot syftet att främja utvecklingen av en effektiv konkurrens på 

upphandlingsområdet. Vid genomförandet av direktiv får medlemsstaterna inte väsentligt 

avvika från bestämmelserna i artiklarna enligt domstolen. Medlemsstater får däremot 

föreskriva en undersökning av anbuden när dessa förefaller onormalt låga, och inte endast när 

de uppenbart är onormalt låga.  

 

4.3.3.1.1 Analys 

I målet diskuterar domstolen riskerna med att enbart ha matematiska kriterier som grund för 

uteslutande av anbud. Hur exakta kriterierna än är, är inte ett upphandlingsförfarande 

rättssäkert om inte anbudsgivaren ges möjlighet att förklara sitt låga anbud. Syftet med att 

reglera det inkvisitoriska förfarandet i artikel 55 är således att skapa ett rättssäkert 

upphandlingsförfarande. Målet att effektiv konkurrens skall genomsyra upphandlingar ställs 

                                                 
68 Se avsnitt 3.1. 
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tydligt mot de negativa följder som problemet med att onormalt låga anbud antas medföra.69 

Detta kan liknas vid en vågskål där trots allt den effektiva konkurrensen väger tyngst vilket, 

som vi sett i stycke 3.4, är i enlighet med artikel 55 i direktiv 2004/18/EG.  

 

4.3.3.2 De förenade målen C-285/99 och C-286/99, Lombardi SpA mot A.N.A.S. och Società 

Italiana per le Condotte d’Acqua samt Impresa Ing. Mantovani SpA mot A.N.A.S. och Coopsette 

[2001] 

Consiglio di Stato i Italien begärde förhandsavgörande avseende artikel 30.4 i direktiv 

93/37/EEG av den 14 juni 1993.70 Bakgrunden var att det i en italiensk lag fanns en 

bestämmelse som sade att en upphandlande myndighet, vid upphandlingar med lägsta pris 

som tilldelningskriterium, skulle bedöma om ett anbud var onormalt lågt efter en procentsats 

som senast den 1 januari varje år fastställdes genom ett visst förfarande av det italienska 

ministeriet för offentliga bygg- och anläggningsarbeten. År 1997 och år 1998 fastställdes 

denna procentsats till ett värde som var lika stort som det aritmetiska medelvärdet av 

rabatterna, i procent räknade, i samtliga godtagna anbud ökat med det aritmetiska 

medelvärdet av avvikelserna för de rabatter, i procent räknade, som översteg ovannämnda 

medelvärde. Anbudsgivarna var tvungna att när de inlämnade sina anbud, i 

överensstämmelse med bestämmelser som bifogades inbjudan, i ett särskilt kuvert 

tillhandahålla förklaringar till de viktigaste priskomponenterna till ett sammanlagt belopp om 

motsvarande minst 75 % av grundbeloppet för upphandlingen. Ytterligare ett kuvert skulle 

innehålla nödvändiga handlingar för att kontrollera förklaringarna. Detta kuvert skulle 

öppnas endast om anbudet översteg det aritmetiska tröskelvärdet för onormalt låga anbud. De 

anbud som översteg gränsen för onormalt låga anbud och vars förklaringar inte kunde godtas 

av den upphandlande enheten ensam, förkastades. Frågan var om detta förfarande var 

förenligt med artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG.  

 

Generaladvokaten angav i sitt yttrande att det är viktigt att upphandlingar genomsyras av 

likabehandling och objektivitet samt att inget lämnas åt slumpen eller åt godtycket hos den 

som skall besluta om tilldelning av kontraktet. Generaladvokaten anförde vidare att det i den 

italienska lagstiftningen matematiska systemet för fastställande av tröskelvärdet för onormalt 

låga anbud överensstämde med kraven i artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG eftersom det var 

objektivt så till vida att marknaden själv för varje upphandling fastställde den gräns i 

                                                 
69 Se avsnitt 3.1. 
70 Artikeln liknar i mångt och mycket artikel 55 i direktiv 2004/18/EG. 
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förhållande till vilken ett anbud skulle anses ligga utanför det normala. Alla anbudsgivare 

behandlades därmed lika. ”Medaljens baksida” låg, enligt generaladvokaten, i att insynen 

drabbades såtillvida att varken den upphandlande enheten eller anbudsgivaren i 

inledningsskedet av upphandlingen hade kännedom om det tröskelvärde i förhållande till 

vilket ett anbud skulle anses onormalt lågt, dock stred detta inte mot artikel 30.4. 

Generaladvokaten ansåg inte heller att det stred mot artikel 30.4 att i meddelandet om 

upphandling ange att de företag som inte till sina anbud bifogade förklaringar till 75 % av 

grundpriset för upphandling uteslöts. Däremot stred det mot direktivet att inte tillämpa det 

inkvisitoriska förfarandet innan ett anbud förkastades av den upphandlande enheten.   

 

Domstolen anförde att artikel 30.4 utgör hinder för den typen av bestämmelser som Italien 

infört eftersom anbudsgivarna inte gavs möjlighet att även efter kuverten öppnats, ges 

möjlighet att förklara sitt anbud ytterligare. Den italienska bestämmelsen utgjorde enligt 

domstolen däremot inte hinder för vare sig att anbudsgivarna, vid påföljd att de annars 

uteslöts ur upphandlingen, ålades att till sitt anbud foga förklaringar till de föreslagna 

priserna avseende minst 75 % av grundpriset för upphandlingen, eller att tillämpa en 

matematisk metod som utgår från medelvärdet av anbuden för beräknandet av en tröskel för 

vilka anbud som skall anses onormalt låga, oavsett om varken anbudsgivarna eller den 

upphandlande enheten känt till tröskeln vid anbudsinfordringen. 

 

4.3.3.2.1 Analys 

I målet sätts den inkvisitoriska principen på sin spets. Trots att anbudsgivarna i ett särskilt 

kuvert anger förklaringar till sitt anbud och i ett annat kuvert ytterligare förklaringar, så får 

detta inte ensamt ligga till grund för ett förkastande, utan det inkvisitoriska förfarandet måste 

alltid ovillkorligen tillämpas. En annan slutsats som kan dras ur rättsfallet, är att användandet 

av matematiska system för att utesluta onormalt låga anbud inte i sig är förbjudna så länge de 

är objektiva och inte används ensamt för att utesluta en leverantör. Consiglio di Stato hade 

uppenbarligen gjort allt för att slippa företa en ytterligare undersökning av de anbud som 

efter anbudsingivningen föreföll onormalt låga. Eftersom det inte räckte att anbudsingivarna i 

förväg ingav dubbla förklaringar till sina anbud kan slutsatsen dras att anbud inte får 

förkastas utan hundra procent säkerhet om att de är onormalt låga och således att det enligt 

EG-rätten innebär betydligt allvarligare konsekvenser om ett anbud som inte är onormalt lågt 

förkastas, än att ett anbud som är onormalt lågt antas. 
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4.3.4 Uteslutande av anbudsgivare som erhåller statliga subventioner 

4.3.4.1 C-94/99, ARGE Gewässerschutz mot Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

[2000] 

Bundesvergabeamt i Österrike begärde förhandsavgörande avseende tolkningen av rådets 

direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992.71 Bakgrunden var att ARGE, som var en av 

anbudsgivarna i en upphandling avseende provtagning och analysering av vattenprover i 

Österrikiska sjöar och floder som inletts av Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, invänt mot att två tjänsteleverantörer från den offentliga sektorn fick 

medverka i upphandlingen. Grunden var att dessa i egenskap av halvoffentliga anbudsgivare 

åtnjutit betydande statliga subventioner som inte var öronmärkta för något bestämt projekt, 

vilket enligt ARGE gjorde att de anbudsgivarna kunde erbjuda bättre priser. En fråga som 

ställdes till domstolen var bland andra om det strider mot likabehandlingsprincipen att låta 

anbudsgivare som erhåller statliga subventioner, och som därmed kan lämna lägre anbud än 

övriga anbudsgivare, deltaga i upphandlingar.  

 

Domstolen fastställde att det inte kan anses strida mot likabehandlingsprincipen att låta organ 

som erhåller subventioner som inte strider mot fördraget delta i en offentlig upphandling trots 

att subventionerna gör det möjligt för dem att lämna anbud som är betydligt lägre än de 

anbud som lämnas av övriga anbudsgivare. Om gemenskapslagstiftaren hade avsett att tvinga 

de upphandlande myndigheterna att utesluta sådana anbudsgivare skulle den nämligen, enligt 

domstolen, uttryckligen ha angett detta.  

 

4.3.4.1.1 Analys 

I målet konstateras att det inte innebär diskriminering att låta anbudsgivare som erhåller 

statliga subventioner på lagliga grunder delta i offentliga upphandlingar trots att de ofta kan 

erbjuda betydligt lägre priser än övriga leverantörer. Återigen ges genom detta fall ett 

incitament på att konkurrens för att pressa priser väger oerhört tungt vid offentliga 

upphandlingar. 

                                                 
71 Artikel 37 i detta direktiv överensstämmer med första meningen i artikel 30.4 i direktiv 93/97/EEG.  
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4.3.5 Vikten av en noggrann utformning av förfrågningsunderlaget 

4.3.5.1 Mål nummer 1194-04 E, Länsrätten i Kalmar län, Oskarshamns resebyrå mot Nybro- och 

Oskarshamns kommun 

Nybro och Oskarshamns kommuner genomförde tillsammans en upphandling av tjänsteresor. 

Som tilldelningskriterium angavs det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Fem anbud 

inkom och Nybro Resebyrå utsågs till vinnare. Oskarshamns Resebyrå AB ansåg att 

kommunernas förfrågningsunderlag var mycket bristfälligt utformat genom att det bland 

annat inte tydligt framgick huruvida leverantörerna skulle lämna prisuppgifter under helg 

eller vardag för hotellövernattningar samt att kommunerna tagit för givet att alla 

tågbokningar skett i samband med hotellbokningar. Vidare ansåg Oskarshamns resebyrå att 

kommunerna bort ifrågasätta Nybro Resebyrås låga anbud. Med anledning av detta hade 

kommunerna, enligt resebyrån, bland annat brutit mot de krav på transparens, förutsebarhet 

och affärsmässighet som ligger till grund för själva upphandlingsförfarandet.  

 

Kommunerna hävdade däremot att utvärderingen gjorts på ett korrekt sätt, att de i 

anbudsförfrågan utgått från rådande praxis avseende resmönster och att eftersom detta inte 

ifrågasatts av leverantörerna, metoden skulle anses accepterad. Vidare hade en kontrollfråga 

ställts till Nybro Resebyrå huruvida deras priser varit korrekta, vilket verifierats av byrån. 

Kommunerna medgav vidare att de beträffande priser för enkelrum och dubbelrum gjort en 

felaktig jämförelse mellan anbuden, men att detta inte hade påverkat utgången av 

upphandlingen.  

 

Länsrätten angav att ett förfrågningsunderlag skall vara så klart och tydligt utformat att en 

leverantör på grundval av detta kan avgöra vad den upphandlande enheten tillmäter betydelse 

i upphandlingen och att en utvärderingsmodell skall vara så utformad att den är ägnad att 

leda till ett rättvisande resultat. Vid otydligt utformade förfrågningsunderlag räcker det inte 

att förtydliga för en leverantör, utan det måste göras för alla leverantörer. Länsrätten menade 

vidare att det framstod som sannolikt att otydligheten i anbudsförfrågan lett till att 

anbudsutvärderingen blivit felaktig, vilket innebar att det inte gick att avgöra om det mest 

fördelaktiga anbudet antagits och att upphandlingen således stred mot kravet på 

affärsmässighet. 
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4.3.5.1.1 Analys 

I målet har den upphandlande enheten som argument för att kriterierna i 

anbudsutvärderingen skall anses korrekt, att de inte ifrågasatts av leverantörerna. Detta är 

ett oacceptabelt och förkastligt argument eftersom en anbudsutvärdering som är vinklad 

och som riskerar att snedvrida konkurrensen i sådana fall kan accepteras enbart på grund 

av att leverantörerna saknar tillräckliga kunskaper för att upptäcka det! Vidare 

argumenterar den upphandlande enheten till stöd för sin felaktiga jämförelse mellan två 

anbud att jämförelsen inte påverkat utgången. Även detta är ett svagt argument eftersom 

ett konstaterande om att ett beteende från den upphandlande enhetens sida inte påverkat 

utgången av upphandlingen kräver mycket noggranna undersökningar av alla anbud som 

inkommit. Mycket riktigt konstaterade rätten att detta beteende stred mot krav på 

affärsmässighet, rättssäkerhet, förutsebarhet samt krav på rättvisa. 

 

4.3.5.2 Mål nummer 23-05 E, Länsrätten i Värmlands län, Utbildningsborgen i Örebro AB mot 

Arbetsmarknadsstyrelsen i Stockholm 

Länsarbetsnämnden i Karlstad infordrade anbud avseende en upphandling av 

arbetsmarknadsutbildning, ”Akademikertrainee 2005”. Anbud ingavs av bland annat 

Utbildningsborgen men länsarbetsnämnden beslöt att anta anbud från annan 

anbudsgivare. Utbildningsborgen yrkade att upphandlingen skulle göras om och som 

grund anfördes att den upphandlande enhetens förfrågningsunderlag var bristfälligt 

utformat samt att Utbildningsborgen borde ha tilldelats poäng för handledarens 

kompetens trots att det inte dokumenterats på erforderligt sätt i anbudet. Vidare angav 

Utbildningsborgen att vinnande anbudsgivare erhållit finansieringsstöd från det allmänna 

och därför kunde erbjuda ett pris som var mycket lägre än övriga anbudsgivares, vilket 

medfört att upphandlingen stred mot likabehandlingsprincipen.  

 

Arbetsmarknadsstyrelsen som övertagit länsarbetsnämndens roll angav däremot att en 

anbudsgivare som inte följer skallkraven72 i förfrågningsunderlaget får stå sitt kast samt 

att hänsyn inte skall tas till vinnande anbudsgivares bakomliggande möjligheter att lämna 

anbud med lågt pris.  

 

                                                 
72 Skallkrav är sådana krav som uppställs av den upphandlande enheten i förfrågningsunderlaget och som en 
leverantör under alla omständigheter måste leva upp till, annars skall den upphandlande enheten förkasta 
anbudet.  
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Länsrätten fastställde att den upphandlande enheten har stor frihet att bestämma vilka krav 

som skall ställas på anbuden. För att sådana krav skall kunna underkännas av länsrätten krävs 

att de är uppenbart irrelevanta eller har ett illegitimt syfte såsom att begränsa konkurrensen. 

Vidare angav rätten att en upphandlande enhet som undantag har rätt att förkasta ett anbud 

som den finner onormalt lågt. Bortsett från nämnd undantagsregel får det enligt rätten anses 

irrelevant hur en anbudsgivare finansierar sin verksamhet och vilken ekonomisk beräkning 

som ligger bakom anbudet. En upphandlande enhet har inte rätt att begära 

kostnadsspecifikation från anbudsgivare och enheten har att se till enbart sina egna 

ekonomiska intressen, även när det gäller förkastande av onormalt låga anbud. Det kunde 

enligt rätten inte visas att den upphandlande enheten tagit ovidkommande hänsyn, överskridit 

rimliga ramar vid sin bedömning eller att det förekommit något annat som gjorde att rätten 

bort ingripa mot upphandlingen.   

 

4.3.5.2.1 Analys 

I målet framgår att det är irrelevant hur en anbudsgivare finansierar sin verksamhet, utom i 

det fall då anbudsgivaren lämnat ett onormalt lågt anbud, vilket överensstämmer med artikel 

55 i direktivet på den klassiska sektorn. Rätten anger att upphandlaren inte skall ta hänsyn till 

anbudsgivarens ekonomiska intressen utan enbart se till sina egna ekonomiska intressen även 

när det gäller förkastande av onormalt låga anbud. Detta medför att det inte är tillräckligt att 

som grund för ett förkastande av onormalt lågt anbud ange att leverantören kommer att gå i 

konkurs på grund av att den inte har ekonomisk kapacitet att leva upp till de ställda kraven, 

utan det krävs att den upphandlande enheten anger att den själv kommer att lida skada genom 

att anta ett onormalt lågt anbud, till exempel därför att den förmodligen kommer att bli 

tvungen att bryta kontraktet eller köpa till betydligt högre priser av samma leverantör.  

 

4.4 Konkurrensrättslig underprissättning 
Drivkraften att ”krossa” konkurrenterna får anses inneboende i alla företag och rätt tyglad är 

den till konsumentens bästa eftersom konkurrensen och tävlingen om marknadsandelar 

tvingar företag att bli effektiva, vilket i sin tur leder till högre utbud och lägre priser. Om 

drivkraften att eliminera konkurrenter tillåts ta överhanden kommer hela marknadsstrukturen 

att påverkas med minskad effektivitet och högre priser som följd. Det är därför viktigt att 

konkurrensen bibehålls samtidigt som marknadsaktörerna använder rättvisa affärsmetoder.73 

                                                 
73 Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 55f. 
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Extremt låga priser som endast har till syfte att eliminera konkurrenter har i amerikansk och 

europeisk engelskspråkig litteratur kommit att kallas ”predatory pricing”. I svensk rätt har 

det benämnts underprissättning. I det typiska fallet av underprissättning orsakar de mycket 

låga priserna kännbara förluster såväl för företaget som för dess konkurrenter.74  

 

Är underprissättning överhuvudtaget ett problem som kräver åtgärder? Det kan hävdas att 

konkurrens går ut på att eliminera konkurrenterna och att det är en del av affärslivet. Om 

marknaden skulle regleras i detalj om hur lågt priser skulle få sättas finns det en risk för att 

priskonkurrensen minskar. Underpriser förekommer emellertid bevisligen i praktiken och är 

därför ett problem som måste tas på allvar.75  

 

4.4.1 Rättsfall som diskuterar underprissättning 

I början av 1980-talet behandlas ett av de första och mest omtalade fall där underprissättning 

var den centrala rättsfrågan. Kommissionen hade mottagit klagomål från en engelsk 

kemikalietillverkare där man ansåg att det dominerande företaget AKZO försökte tränga ut 

en mindre aktör genom en aggressiv prissättning.  

 

4.4.1.1 C-62/86, AKZO Chemie BV mot Kommissionen [1991] 

Det engelska företaget AKZO UK:s verksamhet bestod i att tillverka kemiska tillsatsmedel 

för bagerimjöl. AKZO UK hade på den relevanta marknaden en marknadsandel på ca 52 %. I 

Storbritannien fanns vid tidpunkten tre större köpare av produkten, som tillsammans stod för 

85 % av köparvolymen. AKZO UK var huvudleverantör för två av köparna. AKZO UK:s 

priser var ca 10 % högre än sin största konkurrent Engineering and Chemical Supplies, ECS. 

De kemiska tillsatsämnena kunde användas såväl som blekmedel i bagerimjöl som 

tillsatsmedel för plastindustrin och 1979 breddade ECS sin verksamhet och började sälja 

blekmedel till plastindustrin. Den nya marknaden dominerades av det multinationella 

företaget AKZO Chemie BV (AKZO, moderföretag till AKZO UK) som innehade upp till en 

tredjedel av världsmarknaden. ECS kunde erbjuda ett pris som låg 20 % under AKZOs gamla 

pris till en av AKZOs gamla kunder i Europa. När AKZO blev varse konkurrensen hotade det 

att dumpa sina priser på den brittiska marknaden för blekmedel av bagerimjöl om ECS inte 

drog sig ur AKZOs hemmamarknad. Sedermera började AKZO sälja till priser som låg 20 % 

                                                 
74 Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 56f. 
75 A.a. s 60f. 
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under ECS gamla priser till ECS gamla kunder i Storbritannien. Kommissionen kunde sedan 

säkerställa bevis om att AKZOs avsikt var att driva ut ECS från plastmarknaden genom att 

sätta selektiva låga priser på bagerimjölsmarknaden endast till de kunder till vilka ECS 

tidigare hade varit leverantör.  

 

I kommissionens bedömning av AKZOs agerande betonades att artikel 82 EGF inte 

föreskriver någon kostnadsbaserad legal regel för att fastställa huruvida ett prissänkande 

företag missbrukar sin marknadsdominerande ställning och att den breda tillämpningen av 

missbruksbegreppet gentemot utestängande ageranden skulle tala emot ett sådant snävt test.76 

AKZO, å andra sidan, hävdade att det avgörande kriteriet i analysen av lagligheten i en 

prissättning eller agerande i stort, måste vara huruvida priserna låg över de genomsnittliga 

rörliga kostnaderna (eng. average variable costs, AVC), vilket skulle vara ett närmevärde av 

marginalkostnaden. AKZO hänvisade således till det så kallade Areeda-Turner testet som i 

korthet säger att priser överstigande marginalkostnader presumeras vara lagliga medan priser 

underskridande marginalkostnaden är per se olagliga.77 Testet genomförs så att alla rörliga 

kostnader som ett bolag har identifieras för att sedan delas med totalt antal producerade 

enheter. Alla priser som underskrider denna framräknade nivå skall bedömas som olagliga.78 

Kommissionen accepterade inte AKZOs resonemang. Kostnadsstrukturen kunde inte i sig, 

enligt kommissionen, vara det enda kriteriet för att fastställa missbruk av 

marknadsdominerande ställning, det vore därför olämpligt att enbart basera analysen på 

kostnadsstrukturer.79 Enligt kommissionen bör kostnadsanalysen kompletteras med en 

helhetsbedömning som tar hänsyn till omständigheterna som gör prissättningen till missbruk, 

det vill säga om syftet med priserna är att slå ut konkurrenter eller inte. 

 

Generaladvokaten betonade svårigheten i att genom en kostnadsanalys sluta sig till om priser 

är för låga. Advokaten menade vidare att kostnadsstrukturen hos samtliga företag på den 

ifrågavarande marknaden skall studeras och jämföras. Resultatet skulle sedan visa om 

priserna i fråga var olagliga eller inte. Generaladvokatens förslag vann endast föga gehör hos 

domstolen. 

 

                                                 
76 Kommissionens beslut 85/609/EEC, ECS/AKZO, EGT L 353/33, 1985, p 75. 
77 A.st. 
78 Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 151. 
79 Kommissionens beslut 85/609/EEC, ECS/AKZO, EGT L 353/33, 1985, p 77. 
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EG-domstolen kom slutligen fram till att den relevanta undre gränsen för priser var AVC. 

”Prices below average variable costs (that is to say, those which vary depending on the 

quantities produced) by means of which a dominant undertaking seeks to eliminate a 

competitor must be regarded as abusive.”80 

 

4.4.1.1.1 Kommentarer 

Domstolen menade till skillnad från generaladvokaten att endast det dominerande företagets 

kostnader skall undersökas. Domstolen höll vidare med kommissionen i dess resonemang om 

att kostnadsanalysen bör kompletteras med en helhetsbedömning av syftet med priserna.  

 

Ett företags totala kostnader består förenklat av rörliga och fasta kostnader. Storleken på de 

fasta kostnaderna påverkas i allmänhet inte av produktionsvolymen, medan storleken på 

rörliga kostnader varierar med produktionsvolymen. Om ett företag sätter ett pris som inte 

ger full täckning för de genomsnittliga rörliga kostnaderna kommer det negativa 

täckningsbidraget inte heller att kunna täcka någon del av de fasta kostnaderna. Enligt EG-

domstolen kunde det för dominerande företag aldrig finnas något intresse att införa sådana 

priser annat än för att eliminera konkurrenter. I konkurrensrättslig mening synes priser 

underskridande AVC vara i sig förbjudna.81 

 

EG-domstolen utvecklade sedermera presumtionen om underprissättning i det fall de 

genomsnittliga rörliga kostnaderna inte täcktes, såtillvida att om priset översteg de 

genomsnittliga rörliga kostnaderna, men understeg de genomsnittliga totala kostnaderna 

(eng. average total costs, ATC) så skall underprissättning endast presumeras i det fall det 

samtidigt går att bevisa att företaget har för avsikt att slå ut konkurrenter. 

 

Om priserna överstiger de genomsnittliga totala kostnaderna, kan det då vara fråga om 

underprissättning? Troligtvis inte. Skulle prissättningen riskera att bli bedömd som 

underprissättning trots att företaget har full kostnadstäckning skulle detta kunna medföra 

avsevärda effektivitetsförluster. I syfte att undgå olagliga priser finns det en risk att prisnivån 

justeras uppåt och fixeras vid en alltför hög nivå när det kan bli önskvärt med en viss 

säkerhetsmarginal. Detta skulle vara till nackdel för marknadsekonomin och därmed även 

                                                 
80 Mål 62/86, AKZO, p 71. 
81 A.st. 
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konsumenterna. Slutsatsen synes därför vara att priser som överstiger ATC måste presumeras 

vara lagliga.  

 

4.4.1.2 MD 1 985:13, Avgörande 1985-04-26, C.P.O. Telecom AB mot Televerket 

C.P.O. Telecom AB (C.P.O.) menade att Televerket missbrukat sin dominerande ställning 

genom att det tillämpat underprissättning vid sitt tillhandahållande av telefonsvarare, vilket 

var en av verkets konkurrensutsatta produkter. Detta beteende hade enligt C.P.O. fått skadlig 

inverkan på konkurrensen. Som grund angav C.P.O. att televerkets prissättning inte skulle ge 

täckning för de kostnader som var hänförliga till uthyrningen/försäljningen av 

telefonsvararna. C.P.O. menade vidare att underprissättningen möjliggjordes genom 

televerkets överföring av medel från andra delar av verkets verksamhet samt genom att 

kostnaderna för olika produkter inte särredovisades. Enbart försäljningen av telefonsvarare 

utgjorde enligt C.P.O. en förlustbringande affär för televerket och i kombination med lågt 

avkastningskrav i övrigt gjorde detta att övriga konkurrenter på marknaden för telefonsvarare 

slogs ut. Televerket invände däremot att enbart om ett pris inte täckte den genomsnittliga 

rörliga kostnaden skulle det anses som underprissättning. Vidare hävdade televerket att det 

fick täckning för sina kostnader samt att de aldrig haft till syfte att med priset slå ut 

konkurrenter. 

 

Marknadsdomstolen angav att konkurrenslagen inte i och för sig hindrar att en vara säljs med 

förlust. Däremot kan ett ingripande med stöd av lagen vara påkallat om en sådan prissättning 

medför att skadliga effekter på konkurrensen uppstår. Domstolen menade att televerket hade 

sådan dominerande ställning inom sitt verksamhetsområde att en prissättning under 

kostnadstäckningsnivå starkt talade för att det var ett konkurrensbegränsat förfarande med 

skadlig verkan. Domstolen ansåg att det räckte att intäkterna täckte de genomsnittliga rörliga 

kostnaderna för den aktuella produkten för att skadlig konkurrensbegränsning inte skulle 

föreligga. Slutligen konstaterade domstolen att det inte kunde anses visat att televerkets 

prissättning utgjorde konkurrensbegränsande verksamhet med skadlig verkan. Detta berodde 

till stor del, enligt domstolen, på televerkets bristande redovisning vilken verket ålades att 

förbättra.  

 

4.4.1.2.1 Analys 

Ur målet kan den bestickande slutsatsen dras att ett företag kan tjäna på att ha en undermålig 

redovisning. Televerkets bristande redovisning ledde till att domstolen inte kunde visa att 
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verkets prissättning utgjorde konkurrensbegränsande beteende. En annan slutsats är att 

förlustaffärer är tillåtna enligt KL så länge de inte begränsar eller snedvrider konkurrensen. 

Denna slutsats att förlustaffärer som snedvrider konkurrensen inte bör vara tillåtna har, mot 

bakgrund av vad som tidigare sagts, inte getts något utrymme i direktivet på den klassiska 

upphandlingssektorn. Artikel 55 i direktivet går helt enkelt inte lika långt som 19 § KL, 

vilken uttrycker ett tydligt förbud mot att som dominerande företag prisdumpa i syfte att 

snedvrida konkurrensen. 

 

4.4.1.3 MD 2 002:2, Mål T 8-103-96, Statens Järnvägar (SJ) mot Konkurrensverket och 

intervenient BK Tåg AB 

Konkurrensverket anförde att SJ gjort sig skyldig till uppsåtligt missbruk av sin dominerande 

ställning genom att sätta ett pris under sina genomsnittliga rörliga kostnader på upphandling 

avseende drift av persontrafik på järnväg vilket medfört att konkurrenter slagits ut. SJ 

förnekade att de varken hade dominerande ställning, att de uppsåtligen satt ett underpris, eller 

att velat slå ut konkurrenter. Underprissättning är enligt SJ enbart ett missbruk om 

möjligheter finns att ta igen förlusterna på samma marknad, en möjlighet SJ saknade, därför 

utgjorde underprissättningen enbart något positivt för konsumenterna.  

 

Marknadsdomstolen konstaterade att SJ:s anbud understeg såväl de totala som de rörliga 

kostnader som SJ haft att räkna med i anledning av upphandlingen. Vidare fanns det, enligt 

domstolen, inget som tydde på att prissättningen varit ägnad att tillgodose något legitimt 

affärsmässigt intresse eller syftat till annat än att eliminera alternativt försvaga konkurrenter, 

vilket bland annat bevisades med att BK Tåg helt slagits ut. SJ ålades härför att betala 

konkurrensskadeavgift.    

 

4.4.1.3.1 Analys 

I målet framgår att vid undersökning av om ett anbud utgör underprissättning, kan hänsyn tas 

till om det fanns något legitimt affärsmässigt intresse hos anbudsgivaren. En fråga som 

följaktligen reses är vad som innefattas i begreppet legitimt affärsmässigt intresse. Den enda 

slutsats som kan dras ur rättsfallet för att besvara frågan är föga förvånande att ett syfte att 

försvaga konkurrenter inte är legitimt affärsmässigt. Efter studier av praxis i 

underprissättning kan konstateras att KL kommer åt ett negativt beteende i form av 

dumpning av priser i högre grad än upphandlingslagstiftningen. Däremot kommer KL enbart 

åt de företag som är dominerande på marknaden, vilket är en brist då det i offentliga 
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upphandlingar mycket väl kan finnas företag utan dominerande ställning som dumpar priser 

för att vinna ett anbudsförfarande. 

 

4.4.2 Går det att räkna ut exakt när underprissättning föreligger? 

Det finns i doktrinen ett antal uträkningsmodeller för fastställande av underprissättning. 

Samtliga har utsatts för diskussioner och kritik. Av utrymmesbrist kommer dessa dock inte 

att redogöras för inom ramen för denna uppsats. Det torde vara mycket svårt att ta fram en 

modell som tar hänsyn till samtliga för underprissättning relevanta kriterier. Inte minst kräver 

det extremt djupa kunskaper i framförallt ekonomi och konkurrensrätt och uppgiften torde 

därför ligga i linje med en doktorsavhandling. Lars Henriksson, verksam vid 

Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, gav sig på utmaningen i 

sin doktorsavhandling. Henrikssons modell bygger på en tvåstegsanalys där den första delen 

syftar till att fastställa om underprissättning över huvud taget kan förekomma rent objektivt 

på en viss marknad och, om så är fallet, följer i andra steget en kostnadsanalys med möjlighet 

till rättfärdigande av prissättningen. I kostnadsanalysen inleder Henriksson med att säga att 

det ”vore emellertid inte överdrivet strängt att kräva att priserna åtminstone täcker de 

genomsnittliga rörliga kostnaderna”.82 I enlighet med AKZO-standarden menar Henriksson 

att prissättning underskridande AVC alltid bör presumeras vara olaglig, eftersom det oftast är 

ekonomiskt oförsvarbart att varje försäljning skall medföra en förlust för bolaget. Däremot 

konstaterar Henriksson att kostnadsbegreppet genomsnittliga undvikbara kostnader (eng. 

average avoidable costs, AAC) är en bättre standard att använda än AVC. Anledningen till 

detta är att varje försäljning som företaget vidtar inte bara ger upphov till produkt-

/tjänstespecifika rörliga kostnader, utan även fasta kostnader som endast kan relateras till 

produkten/tjänsten ifråga.83 Henriksson menar att Konkurrensverket bör ha den primära 

bevisbördan endast för att visa att priset verkligen ligger under AAC. Vidare menar 

Henriksson att även långsiktiga produktspecifika kostnader på längre sikt måste täckas för att 

varugruppen ifråga skall ge ett positivt bidrag till rörelsen. Istället för att använda 

distinktionen mellan AVC och ATC bör därför regeln enligt Henriksson ändras så att priser 

underskridande långsiktigt genomsnittliga ökande kostnader (eng. long-run average 

incremental costs, LRAIC) presumeras vara olagliga om det samtidigt, i enlighet med 

nuvarande praxis, kan påvisas en plan att eliminera konkurrenter. LRAIC är något mer 

                                                 
82 Henriksson, Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 248. 
83 A.a. s 248f. 
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långsiktigt än begreppet AAC. Henriksson betonar även vikten av att företaget ges utrymme 

för att förklara och rättfärdiga sina låga priser. 

 

4.5 Definition av begreppet onormalt lågt anbud 
Utifrån de bakgrundsfakta och den beskrivning av begreppet onormalt lågt anbud som 

presenterats i tidigare kapitel, samt utifrån de rättsfall och övrigt material som presenterats i 

detta kapitel, sluter jag mig till följande definition av begreppet onormalt lågt anbud:   

 

Om ett anbud är så lågt att anbudsgivaren, efter noggrann utredning baserat på objektiva 

kriterier såsom ekonomiskt fördelaktiga metoder, besparingsmetoder, valda tekniska 

lösningar, övrig konstruktionsmetod, originaliteten i anbudsgivarens förslag, 

överensstämmelse med bestämmelser om arbetarskydd på orten där tillhandahållandet kan 

ske, möjligheten att få statligt stöd och dylika kriterier, inte kan visa att den med de 

inkomster kontraktet inbringar kommer att på överskådlig sikt kunna täcka sina 

genomsnittliga rörliga kostnader i anledning av upphandlingskontraktet och anbudsgivaren 

dessutom kan anses ha dumpat priset i syfte att slå ut konkurrenter från upphandlingen, är 

anbudet att betrakta som onormalt lågt. 

  

4.5.1 Förklaring samt kritik mot definitionen 

Definitionen talar om var gränsen går mellan det anbud som är lågt, men positivt för 

konkurrensen och det anbud som är så lågt att det får negativa konsekvenser. Definitionen 

förutsätter vidare att den upphandlande enheten lägger ner betydande jobb på att med hjälp 

av åtminstone leverantören själv, utreda huruvida leverantörens anbud kan anses passera 

gränsen för vad som är ett onormalt lågt anbud. Beslutet tas emellertid enbart av den 

upphandlande enheten. Att de på överskådlig sikt genomsnittliga rörliga kostnaderna i 

anledning av kontraktet skall täckas med inkomster från kontraktet medför att ekonomiskt 

mycket starka leverantörer inte kan utnyttja det faktum att de har andra resurser att täcka de 

låga anbudet med för att slå ut konkurrenter, och därmed minskar risken för 

konkurrenssnedvridande korssubventionering. Jag håller således med Henriksson i hans 

resonemang om att det bör göras en långsiktig undersökning av kostnaderna. Att endast de 

genomsnittliga rörliga kostnaderna skall täckas, och inte de fasta, medför också att ribban 

läggs relativt högt för att ett anbud skall anses som onormalt lågt. 
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De olika kriterierna i definitionen är på intet sätt uttömmande, utan enbart exempel på vad 

som kan anses objektivt i likhet med artikel 55 i direktivet på den klassiska sektorn. Passusen 

”… och anbudsgivaren dessutom kan anses ha dumpat priset i syfte att slå ut konkurrenter 

från upphandlingen…”, syftar tillbaka på konkurrensrätten och får här tjäna som en 

billighetsregel. Denna passus är inte tänkt att ersätta KL:s regel om underprissättning, 

eftersom den regeln endast syftar på dominerande företag. Min definition kan nämligen även 

träffa företag som inte är dominerande och därmed skall den ses som ett komplement till 19 § 

KL. Om det trots att hänsyn tagits till ovanstående kriterier, i övrigt får anses obilligt att 

leverantörens anbud godtas, kan denna passus gripa in. Ett krav är icke desto mindre att 

grunden är förutsebar och förfarandet i övrigt rättssäkert. Jag håller här med Henriksson om 

att det inte räcker att de genomsnittliga kostnaderna långsiktigt måste täckas utan att det även 

måste påvisas en plan om att anbudsgivaren har för avsikt att eliminera konkurrenter. 

 

Den kritik som kan riktas mot den framtagna definitionen är att den, även om den aspirerar 

på att täcka in alla fall av onormalt låga anbud, rimligtvis inte kan göra detta utan skulle 

kunna brytas ner i ytterligare beståndsdelar för att få högre användbarhet. Billighetsregeln 

kan riskera att bli en nackdel på så sätt att leverantörens förtroende för förfarandet minskar 

på grund av att leverantören inte med säkerhet kan veta vad i hans anbud som kan anses 

obilligt, detta motverkas dock av den inkvisitoriska principen. Vidare kan kritik riktas mot att 

definitionen ger upphov till godtycke från den upphandlande enhetens sida såtillvida att det 

är den upphandlande enheten själv som med stort eget intresse i att anta ett anbud med lågt 

pris har att fastställa vad som är objektiva kriterier och vad som skall anses onormalt lågt. En 

ytterligare nackdel ligger i det faktum att varken anbudsgivaren eller den upphandlande 

enheten vid anbudsingivningen exakt kan fastställa hur stora kostnaderna med anledning av 

kontraktet kommer att bli. Konsekvenserna av detta är naturligtvis att övriga leverantörer 

före kontraktstidens slut svårligen kan kritisera den lågbjudande leverantörens anbud på den 

grund att hans kostnader inte kommer att kunna täckas; detta är emellertid ett helt 

ofrånkomligt problem oavsett definition. En mycket god uppskattning av kostnaderna torde 

kunna göras och är nödvändig i ett tidigt skede av processen, vilken parterna får gå på i brist 

på bättre fakta. 
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Vidare säger definitionen ingenting om hur den upphandlande enheten i första steget skall 

kunna konstatera att ett anbud förefaller onormalt lågt.84 Det torde vara mycket svårt att som 

offentlig myndighet, mot bakgrund av olika utvärderingskriterier, vid upphandling av en viss 

produkt eller tjänst i en viss bransch veta att ett anbud förfaller vara onormalt lågt. Lyckas 

den upphandlande enheten finslipa denna sin förmåga, kan enheten spara mycket pengar på 

att undgå lägga ner stora resurser i detta första skede av upphandlingen. Två sätt kan vara att 

se till tidigare upphandlingar av samma produkt samt noggrant studera hur marknaden för 

upphandlingsobjektet ser ut vid upphandlingstillfället.  

 

Nu har vi konstaterat rättsfaktum, det vill säga innebörden av begreppet onormalt lågt anbud. 

Därmed blir nästa fråga att ställa sig vilka konsekvenser artikel 55 och innebörden av 

begreppet onormalt lågt anbud får i praktiken. 

                                                 
84 Se punkt 1 i figuren i avsnitt 3.2. 
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5. Analys av konsekvenserna av avsaknaden av förbud 
mot att anta onormalt låga anbud 
”Anbudsupphandling av offentlig verksamhet kan ge ökad konkurrens och spara 

skattemedel, men orimligt låga anbud kan också medföra oönskade negativa 

samhällsekonomiska effekter.”85 

 

5.1 Vari ligger problemet med artikel 55? 
De slutsatser som går att dra ur det som hittills framkommit i uppsatsen är att det inte finns 

ett enkelt svar på denna fråga. Det kan dock sägas att problemet framträder när begreppet 

onormalt lågt anbud sätts in i leverantörernas perspektiv på en offentlig upphandling. Som 

tidigare nämnts ligger det i leverantörernas intressen att vinna kontraktet, att alla leverantörer 

behandlas lika samt att konkurrensen sker på lika villkor för alla leverantörer. Kan en 

leverantör vinna ett anbudsförfarande genom att dumpa priset, kommer inte leverantörerna 

att ha tilltro till förfarandet.86 För att belysa problemet följer här ett resonemang kring den 

upphandlande enhetens tillvägagångssätt vid anbudsingivningen enligt artikel 55.  

 

Först konstaterar den upphandlande enheten om ett anbud förefaller onormalt lågt. Visar sig 

det vara fallet måste den upphandlande enheten begära att leverantören ger en förklaring till 

det låga anbudet, vilket sker i samverkan med den upphandlande enheten. Därefter skall den 

upphandlande enheten bedöma relevansen av förklaringen. Oavsett om förklaringen visar sig 

vara relevant eller dålig, har den upphandlande enheten att fatta ett beslut om huruvida den 

skall anta eller förkasta anbudet. Värt att ha i baktanken här är det faktum att det inte finns 

något förbud för den upphandlande enheten mot att anta onormalt låga anbud. Den 

upphandlande enheten kan alltså, utan att riskera att bryta mot upphandlingslagstiftningen, 

anta ett anbud som är onormalt lågt eftersom den enbart har att se till sina egna ekonomiska 

intressen, trots att leverantörens förklaring till anbudet var dålig sett ur övriga anbudsgivares 

perspektiv.87 Man skulle kunna likna problemet vid det fall en människa köper en tröja. 

Människan skulle med stor sannolikhet inte säga åt sig själv att inte köpa en tröja som är 

onormalt billig bara för att affären (leverantören) inte tjänar på att sälja den till 

                                                 
85 Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 5. 
86 Detta stöds även av Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 
2003, s 7.  
87 Se punkt 4.B.a i figuren på nästa sida. I mål nr 23-05 E konstaterade rätten att den upphandlande enheten har 
att se till enbart sina egna ekonomiska intressen, även när det gäller förkastande av onormalt låga anbud. 
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honom/henne, eller på grund av att affären rent av är påväg mot en konkurs. Med detta kan 

konstateras att Hentze och Sylvéns argument i avsnitt 3.2 till stöd för att ett förbud inte 

behöver införas om att det ligger i sakens natur att ett anbud förkastats i det fall 

anbudsgivaren inte kommit med en tillfredsställande förklaring således är mycket svagt. I 

detta fall saknas alltså ett tydligt förbud mot något som uppenbarligen kan verka bestickande 

för de övriga anbudsgivare som varit med och konkurrerat om kontraktet. Slutsatsen är 

således att artikel 55 inte i sig är tillräcklig för att eliminera förekomsten av eller möjligheten 

att anta onormalt låga anbud i samband med offentliga upphandlingar. Ovanstående 

resonemang kan illustreras i följande figur som alltså utgår från de upphandlande enheternas 

tillvägagångssätt vid anbudsingivningen i det fall ett anbud misstänks vara onormalt lågt. 

 

1. Förefaller anbudet onormalt lågt?  

     Ja Nej ⇒ Fortsätt anbudsprövningen 

     ⇓ 

2. Begär förklaring av det låga anbudet. 

       Görs Görs ej, förkastning sker direkt ⇓ 

       ⇓   Brott mot artikel 55 

3. Bedöm relevansen av den inkomna förklaringen. 

A. Hög  B. Låg 

        ⇓                         ⇓ 

4. Fatta beslut om att godta eller förkasta anbudet. 

              Godta          Förkasta            Godta        Förkasta 

         A.a               A.b                 B.a             B.b 

 

5.2 Varför lägger leverantörer onormalt låga anbud? 
5.2.1 Juridisk förklaring till förekomsten av onormalt låga anbud 

Hentze och Sylvén skriver att ett mycket lågt anbudspris vanligen är orsakat av att 

anbudsgivaren har missuppfattat anbudet eller endast lämnat ett ofullständigt anbud. Men det 

kan också, enligt författarna, ha fullt acceptabla förklaringar såsom att anbudsgivaren nyligen 

levererat en liknande vara där konstruktion och förberedelser redan är betalda eller att 

anbudsgivaren uppfunnit en betydligt mindre kostnadskrävande tillverkningsmetod än 

konkurrenterna.88  

                                                 
88 Hentze, Sylvén, Offentlig upphandling – lagbokskommentar, s 199. 



 59

 

Alexandersson och Hultén menar att det måste skiljas på de företag som besitter en unik 

kompetens och har innovativa idéer om produktionslösningar som innebär möjligheter till 

ökade intäkter vilket i sin tur leder till att de kan lägga låga anbud, och de företag som lägger 

så låga anbud att företagets kostnader inte ens täcks. Förklaringarna till detta senare, enligt 

Alexandersson och Hultén samhällsekonomiskt mindre attraktiva beteendet, är: 

1. Företaget vill slå ut konkurrenter. 

2. Ett dotterbolag till den organisation som upphandlar lägger ett bud som, om det inte 

           går att uppfylla, förutsätter mer pengar från moderbolaget. 

     3.   Slarv eller okunnighet.  

 

I det första fallet kan det, enligt Alexandersson och Hultén, vara fråga om prisdumpning och 

en medveten kalkylerad förlust, eller korssubventionering. Det är dock enligt författarna 

viktigt att påpeka att det som inte är rationellt från ett vinstmaximerande perspektiv kan vara 

det utifrån andra syften, vilket gör att det inte är helt enkelt att konstatera när något är att 

anse som prisdumpning. I det andra fallet ser dotterbolaget upphandlingen som en möjlighet 

att få mer pengar från ägaren. Den tredje och sista förklaringen är, enligt Alexandersson och 

Hultén att till exempel brister i det egna informationssystemet leder till att företag gör 

slarvfel i sina anbudskalkyler. Vidare kan beställarens förfrågningsunderlag vara så 

ofullständigt och inkorrekt att det i sin tur leder till att leverantörer gör felaktiga kalkyler. 

Leverantörer kan också underskatta kostnadsökningar i branschen eller till exempel ha 

verklighetsfrämmande förväntningar på möjligheterna att genomföra förändringar i en 

verksamhet.89  

 

Ytterligare förklaringar till att leverantörer lämnar onormalt låga anbud är enligt 

Alexandersson och Hultén att de vill påverka utfallet av upphandlingen utan att själva ha för 

avsikt att vinna upphandlingskontraktet, eller att de till exempel har för avsikt att undandra 

sig inbetalning av lagstadgade skatter och avgifter.  

 

5.2.2 Ekonomisk förklaring till förekomsten av onormalt låga anbud  

Under de senaste 30 åren har olika former av tester av underprissättning utvecklats främst i 

den amerikanska juridiska och nationalekonomiska doktrinen. Ett allmänt problem med 

                                                 
89 Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 6. 
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analys av underprissättning har visat sig vara att resultatet av den juridiska bedömningen 

måste försöka komma så nära som möjligt de ekonomiska målsättningar som lagstiftningen 

är satt att upprätthålla.90 I den ekonomiska teoribildningen finns ett flertal modeller för att 

beskriva underprissättning. Några av dem är: 

• ”The long purse”, vilken innebär att ett stort dominerande företag med stora finansiella 

resurser kan tränga ut sin rival på marknaden efter deras kamp.  

• Ryktbarhetsmodellen, vilken bygger på att företaget koncentrerar sina insatser till att 

skapa ett rykte om sig att vara särskilt stridsbenäget för att härigenom avskräcka 

konkurrenter från framtida marknadsinträden. 

• Signaleringsmodellen. Denna modell bygger på att mot bakgrund av asymmetrisk f 

fördelning av information beträffande det dominerande företagets kostnadsläge och 

marknadens efterfrågesituation rivalen övertygas om att det ligger i dennes eget 

intresse att lämna marknaden, eftersom denne troligtvis inte kommer att kunna 

konkurrera med dominanten på grund av dennes låga kostnadsläge och den låga 

efterfrågesituationen.91 

 

Om det förutsätts att ett företag handlar rationellt, är den enda rimliga förklaringen till att 

företag lämnar onormalt låga priser för att vinna ett anbudsförfarande, enligt Henriksson, att 

de i slutändan kommer att kunna återhämta förlusten eller tjäna på att ha lämnat ett onormalt 

lågt anbud. För att följa ett ekonomiskt resonemang är priset på en effektiv marknad alltid 

lika med marginalkostnaden (p = mc).92 Detta är teoretiskt sett ett normalt marknadspris. I en 

marknad som präglas av att företag konkurrerar för att pressa priserna till konsumenternas 

fördel kommer ett företag inte att kunna återhämta förlusterna så länge som företaget går 

tillbaka till det normala marknadspriset. I kraft av företagets förstärkta marknadsposition som 

följer av att konkurrenter slagits ut på grund av de låga priserna, kommer det dominerande 

företaget att kunna ta ut priser som ligger långt över marknadspriset och på så sätt återhämta 

de förluster som de ådragit sig genom att sätta onormalt låga priser.93 I offentliga 

upphandlingar får vinnande leverantör en monopolliknande ställning på så sätt att den 

upphandlande enheten har låst sig till en leverantör och alla andra leverantörer ”står och tittar 

på” emedan den vinnande leverantören tjänar stora pengar och är garanterad inkomst under 

                                                 
90 Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 110. 
91 De olika teorierna baseras på Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 111ff. 
92 Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 59. 
93 A.a. s 60. 
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en viss tid. Därmed behöver återhämtningen i en upphandling inte ske på samma sätt som 

sker enligt konkurrensreglerna.  

 

5.2.3 Varför är det svårt att upptäcka fall av onormalt låga anbud? 

En anledning till att de samhällsekonomiska problemen med onormalt låga anbud 

underskattas av berörda myndigheter och politiska insatser är att drabbade företag inte klagar 

så ofta. Detta kan i sin tur förklaras med att leverantörerna vet att det kommer en ny 

upphandling och hellre väntar in den samt att de vet att de har svårt att få rätt mot en 

upphandlande enhet som kan skydda sig genom att säga att det inte finns något förbud mot 

att anta onormalt låga anbud. Vidare kan företag sakna tillräcklig kunskap för att kunna 

analysera olikheter och skillnader mellan olika anbud. Klagar företagen blir de sällan tagna 

på allvar.94 

 

5.3 Negativa effekter av antagandet av onormalt låga anbud 
5.3.1 Vilka drabbas och hur? 

Att bjuda onormalt lågt drabbar i första skedet andra företag genom utslagning. Förtroendet 

för den upphandlande enheten kan därmed skadas och seriösa företag kanske lämnar 

branschen. Till följd därav finns risk för att både innovationen i branschen och den framtida 

priskonkurrensen försämras.95 

 

I andra skedet drabbas den upphandlande enheten. Anbud som leder till dålig lönsamhet för 

leverantören innebär en risk att denne inte kommer att infria sina åtaganden, vilket är mycket 

negativt för upphandlaren och samhällsekonomin. En annan negativ konsekvens av att 

leverantörer bjuder onormalt lågt i offentliga upphandlingar är att det kan leda till kostsamma 

rättsliga efterspel i form av till exempel skadestånd för den upphandlande enheten. 

 

I det tredje och sista skedet drabbas slutkonsumenterna genom högre priser och sämre utbud. 

Att häva kontraktet om leverantören inte lever upp till innehållet i ett avtal är en 

genomgripande påföljd. Det är besvärligt och opraktiskt för den upphandlande enheten att 

byta ut en leverantör.96 Konsumenterna är därför hänvisade till den leverantör som den 

upphandlande enheten valt ut och uppstår problem finns på kort sikt ofta ingen möjlighet för 

                                                 
94 Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 7. 
95 A.st. 
96 SOU 2001:31 s 307. 
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den upphandlande enheten att byta leverantör.97 Konkurrensen som ursprungligen finns till 

för att sänka priser, kan alltså istället leda till högre priser i de fall onormalt låga anbud antas.  

 

5.3.2 Hur viktig är anbudsutvärderingsmetoden? 

Mot bakgrund av upptäckten att utvärderingar av anbud i offentliga upphandlingar är svåra 

att genomföra på ett bra sätt, tillsattes år 2004 av Konkurrensverket en utredning som hade i 

uppdrag att analysera olika utvärderingsmetoder i offentliga upphandlingar. Utredare var 

Arne Andersson, professor i datalogi vid Uppsala universitet och Anders Lunander, lektor i 

nationalekonomi vid Örebro universitet.98 

 

Andersson och Lunander konstaterade att upphandlare i många fall använder sig av olika 

beräkningsmodeller som bygger på poängsättning av olika kriterier för att utvärdera och 

jämföra anbud. Den anbudsgivare som har högst totalpoäng vinner upphandlingen. Ofta låter 

upphandlaren ett enskilt pris poäng bero på hur det ligger i förhållande till de andra lämnade 

priserna i upphandlingen. Utredarna menade att problemet med de beräkningsmodeller där 

det enskilda prisets poäng är en funktion av de andra lämnade priserna, är att rangordningen 

mellan två anbud påverkas av närvaron av ovidkommande anbud. Beräkningsmodellen 

öppnar helt enkelt möjligheter för anbudsgivare, som inte har för avsikt att försöka vinna 

upphandlingen, att med strategiska anbud försöka påverka utfallet i upphandlingen. Därmed 

riskerar upphandlaren genom sitt val av beräkningsmodell att försvaga konkurrensen.  

 

En lösning på problemet är enligt utredarna att istället för att sätta poäng på anbudsgivarnas 

priser, kan det vara mer lämpligt att i modellen sätta ett monetärt värde på kvalitet. 

Upphandlaren låter genom ett absolut eller relativ påslag eller avdrag justera en 

anbudsgivares lämnade pris beroende på hur upphandlaren bedömer anbudsgivarens 

redovisade kvalitet. Den anbudsgivare som har det lägsta justerade priset vinner 

upphandlingen. Därmed kommer rangordningen mellan två anbud inte att påverkas av 

förändringar hos andra anbud och problemet med att anbudsgivare utnyttjar 

beräkningsmodellen i syfte att hämma konkurrensen försvinner. 

 

                                                 
97Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 7. 
98 Följande två stycken baseras på; Lunander, A., Andersson, A., Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i 
offentlig upphandling, Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie, hämtat från 
http://www.konkurrensverket.se 
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5.3.3 Vilken funktion fyller den inkvisitoriska principen?  

En fråga som väcker funderingar är om det spelar någon roll vad den inkvisitoriska principen 

resulterar i om den upphandlande enheten ändå inte gör sig skyldig till brott oavsett om de 

antar eller förkastar ett onormalt lågt anbud. Såsom artikel 55 är utformad idag fyller den 

inkvisitoriska principen inte någon funktion mer än att vara ett krav såtillvida att används den 

inte innebär det ett brott förutsatt, naturligtvis, att någon annan leverantör åberopar den, men 

används den innebär det inte ett brott. Borde inte syftet istället vara att används den 

inkvisitoriska principen och den upphandlande enheten kommer fram till att leverantören 

sannolikt saknar kapacitet att uppfylla sitt anbud, innebär det ett brott mot direktivet att inte 

förkasta anbudet?  

 

Det är som vi sett ett faktum att det inte bara är den upphandlande enheten som i längden 

förlorar på att anta det onormalt låga anbudet och leverantören som dumpat sig igenom 

upphandlingen som vinner på det i längden, nej, värt att betänka är att alla de övriga 

leverantörerna som till en början konkurrerade om att vinna kontraktet tvingat se sig 

övervunna av ett negativt beteende av den anbudsgivare som bjuder onormalt lågt i vetskap 

om att den inte kommer att kunna leva upp till sina offererade priser och således får de 

utslagna leverantörerna söka andra inkomstkällor på marknaden. Troligtvis är detta inte vad 

lagstiftaren åsyftat med upphandlingslagstiftningen. 

 

5.4 Upprätthåller artikel 55 syftena med att reglera offentlig 

upphandling?  
I en offentlig utredning år 2001 angavs att Nämnden för offentlig upphandling skall verka för 

en effektiv offentlig upphandling. En effektiv offentlig upphandling kan sägas vara ett 

nationellt kvalitetsmål för den offentliga upphandlingen. Med effektivitet avses i detta 

sammanhang att de mål som lagstiftaren uppställt eller kommer att uppställa uppfylls. 

Kvalitet uppnås genom att den offentliga upphandlingen innefattar god regelefterlevnad av 

upphandlande enheter så att leverantörer behandlas på ett rättvist sätt, optimalt utnyttjande av 

tillgängliga resurser så att skattemedel används på bästa möjliga sätt och en etablering eller 

vård av fungerande konkurrensmarknader.99  

 

 

                                                 
99 SOU 2001:31 s 58. 



 64

Som vi sett i kapitel två är fyra syften med upphandlingslagstiftningen:  

1. Att leda till sammanlagda effektivitetsvinster och bättre utnyttjande av resurser. 

2. Att skydda leverantörer från godtycke. 

3. Att skapa värde för skattebetalarnas pengar och att hantera dessa på ett lämpligt sätt. 

4. Att fungera som skydd för den upphandlande tjänstemannen mot otillbörliga  

påtryckningar från leverantörer och politiker. 

 

Det faktum att det saknas ett förbud mot att anta onormalt låga anbud gör att samtliga 

ovannämnda syften förbises. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.3 är en konsekvens av att det 

saknas ett ifrågavarande förbud, att den upphandlande enheten om en leverantör inte förmår 

infria sitt anbud drabbas av höga kostnader. Detta gör att syftet att nå effektivitetsvinster och 

bättre utnyttjande av resurser försummas.  

 

En annan tidigare nämnd konsekvens av avsaknaden av förbud mot att anta onormalt låga 

anbud är att eftersom den upphandlande enheten själv har att avgöra om ett anbud förefaller 

onormalt lågt och samtidigt själv har ett stort intresse i att få ett så lågt anbud som möjligt, 

riskerar leverantörerna att utsättas för godtycke. Därmed negligeras även det andra syftet.  

 

Vidare är en annan redan diskuterad konsekvens av avsaknaden av ifrågavarande förbud att 

slutkonsumenterna drabbas av högre priser och sämre bud.100 Därmed åsidosätts även det 

tredje ovannämnda syftet med upphandlingslagstiftningen.  

 

De leverantörer som tvingas se sig övervunna av ett onormalt lågt anbud kommer onekligen 

att känna sig förfördelade och anklaga den upphandlande enheten för en illa genomförd 

upphandling utan objektivitet, rättssäkerhet och upprätthållande av en effektiv konkurrens. 

Den upphandlande enheten kommer således oundvikligen att utsättas för otillbörliga 

påtryckningar från leverantörer så länge ifrågavarande problem består. Därmed omintetgörs 

även det fjärde syftet.  

 

I SOU 2001:31, Mera värde för pengarna, talas om att affärsmässighet skall prägla 

upphandlingsprocessen från ”ax till limpa. /…/ Upphandlande enheter skall ta vara på den 

konkurrens som finns men även planera sina upphandlingar på ett sådant sätt att en långsiktig 

                                                 
100 Se avsnitt 5.3. 
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konkurrens vidmakthålls eller uppkommer. /…/ Innan en upphandlande enhet skall göra en 

upphandling skall den i normalfallet göra en marknadsanalys för att få ett underlag till hur 

upphandlingen skall läggas upp. /…/ Vad som i praktiken krävs av upphandlande enheter är 

att de förfogar över en professionell och kompetent upphandlingsorganisation som följer 

regelverket men därutöver har förmåga att utnyttja marknaden för att uppnå de mål och 

förväntningar som beställare och medborgare kan ställa på offentlig upphandling.”101 

 

Som vi sett tidigare tar den upphandlande enheten, för det fall ett onormalt lågt anbud antas, 

varken vara på konkurrensen eller vidmakthåller långsiktig konkurrens. Marknadsanalysen 

som i och för sig är ett utmärkt redskap för att genomföra en upphandling väl, tjänar inget till 

om inte den upphandlande enheten också på bas av analysen ställer upp 

kvalifikationskriterier så att endast leverantörer med finansiell kapacitet får bjuda i 

upphandlingen. Detta eliminerar dock inte helt risken för att onormalt låga anbud ändå läggs 

eftersom även finansiellt mycket starka leverantörer kan bjuda onormalt lågt i syfte att slå ut 

konkurrenter. Värt att poängtera här är att affärslivet och konkurrensen bygger på att företag 

tävlar om marknadsandelar för att tjäna pengar, vilket i sig naturligtvis inte bör motverkas 

utan främjas. Vad som däremot bör motverkas är ohederligt beteende hos företag och ett 

otillbörligt utnyttjande av konkurrensen. För att uppnå de mål och förväntningar som 

leverantörer, beställare och medborgare kan ställa på offentlig upphandling krävs med andra 

ord att ett förbud mot att anta onormalt låga anbud införs, i annat fall riskerar den 

upphandlande enheten att få lägga ut stora kostnader på rättsliga efterspel. 

 

Sammantaget skulle kunna sägas att det är mycket viktigt att både leverantörer, upphandlare 

och konsumenter har ett förtroende för själva upphandlingsförfarandet, så att upphandling 

som fenomen och som ett effektivt sätt att upprätthålla konkurrens, får leva vidare. Det är 

vidare viktigt att upphandlande enheter, lagstiftning och regelverk i tillräcklig utsträckning 

uppmärksammar de risker som kan vara förenade med antagandet av onormalt låga anbud i 

upphandlingar.   

 

5.5 Kan artikel 55 slopas? 
Mot bakgrund av förklaringsgrunderna i artikeln har slutsatsen dragits att de i artikeln 

angivna kriterierna skapar gynnsamma förutsättningar för leverantörerna att bjuda lågt, 

                                                 
101 SOU 2001:31 s 288f.  
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kanske till och med onormalt lågt på upphandlingskontraktet vilket i sin tur, om det onormalt 

låga anbudet antas, kan leda till en snedvridning av konkurrensen. En snedvridning av 

konkurrensen medför negativa följder för såväl den upphandlande enheten som 

leverantörerna och skattebetalarna.  

 

Vidare har konstaterats att artikeln, som åsyftar att minimera negativa konsekvenser av en 

snedvriden konkurrens, förvånansvärt nog saknar en sanktion mot att som upphandlande 

enhet anta onormalt låga anbud. Om lagstiftaren verkligen vill ge skydd åt de grupper som 

lagen avser att skydda har artikeln fått en olycklig utformning. Vad tjänar artikeln då till? 

 

Som förstärkare av det faktum att artikeln inte tjänar särskilt stor funktion finns det åtskilliga 

ekonomiska teorier som menar att förekomsten av onormalt låga priser inte är ett problem. 

Anledningarna till dessa åsikter är många, till exempel anges att marknaden är 

självreglerande, att det är konkurrensen som bör ligga i fokus och inte konkurrenterna samt 

att det är omöjligt för det företag som sätter de låga priserna att komma vinnande ur ett 

sådant irrationellt beteende. Det finns till och med en del teorier som säger att ett sådant 

beteende inte förekommer och därför inte är ett problem, något som enkelt går att motbevisa 

med praxis.102  

 

Möjligheten för den upphandlande enheten att utesluta leverantörer som till exempel är i 

konkurs, under tvångslikvidation, föremål för ansökan om konkurs, dömd för brott avseende 

yrkesutövningen, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte har fullgjort 

sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter et cetera103 gör att det finns möjlighet att 

tidigt i upphandlingsskedet utesluta de leverantörer som har en potentiell risk att lämna 

onormalt låga anbud. Eftersom dessa regler finns och kan tillämpas redan innan själva 

urvalsproceduren har satt igång försvagas argumenten som talar för en existens av artikel 55 

ännu mer.  

 

Däremot kan sägas att det finns en risk med den tidiga uteslutningsmöjligheten av 

leverantörer som är i konkurs, dömd för brott et cetera, vilken är att om en leverantör utesluts 

till exempel på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen och en domstol senare finner att felet 

inte var allvarligt, riskerar den upphandlande enheten att upphandlingen måste göras om eller 

                                                 
102  Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans, s 60f. 
103 Artikel 45 i direktivet på den klassiska sektorn samt LOU 1:17. 
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att enheten blir skadeståndsskyldig gentemot en leverantör som lidit skada.104 Vidare finns de 

facto ekonomiskt starka leverantörer som inte har gjort sig skyldiga till något brott eller 

dylikt, men som är ute efter att påverka utfallet av upphandlingen till en annan leverantörs 

fördel eller nackdel och därför lämnar ett onormalt lågt anbud. Dessa leverantörer kommer 

man inte åt genom de uteslutningskriterier som står till buds i upphandlingslagstiftningen 

idag.  

 

Möjligheten för den upphandlande enheten att ställa särskilda villkor för hur uppdraget skall 

genomföras105 gör även detta att upphandlaren redan på ett tidigt stadium kan minimera 

risken för att onormalt låga anbud skall förekomma i upphandlingen. Den upphandlande 

enheten kan även ställa upp kvalifikationskriterier106, vilket kanske är den upphandlande 

enhetens bästa instrument för att i förebyggande syfte eliminera riskerna för att onormalt låga 

anbud skall förekomma i upphandlingen. Även här finns det dock risker med att som 

upphandlande enhet ställa för stora krav. Dels begränsar enheten antalet potentiella 

leverantörer, vilket gör att den kan gå miste om ett lågt och bra anbud och dels finns det risk 

att kvalifikationskriterierna ställs på ett felaktigt sätt som snedvrider konkurrensen och då 

kan den upphandlande enheten bli skyldig att göra om upphandlingen eller att betala 

skadestånd gentemot en leverantör som lidit skada. Slutsatsen är således att ingen av de i 

detta avsnitt nämnda metoder med full säkerhet kan totalt eliminera onormalt låga anbud i 

upphandlingar. 

 

Svaret på frågan om artikel 55 kan slopas är sålunda efter djuplodande analyser nekande. Det 

kan emellertid konstateras att ändamålet med artikel 55 inte till fullo uppnås som artikeln är 

utformad idag. Artikel 55 är i och med avsaknaden av ett uttryckligt förbud mot att anta 

onormalt låga anbud med andra ord en ”tandlös tiger”. På grund av detta har artikel 55 som 

den ser ut idag karaktären av en rent etisk regel som möjligtvis genom sin blotta förekomst 

bidrar till att stävja ett negativt beteende hos anbudsgivare i offentliga upphandlingar. 

Artikeln skulle emellertid kunna fylla en ännu viktigare funktion om den utvidgades och 

omformulerades så att det skapas ett tydligt förbud mot att anta onormalt låga anbud. Artikel 

55 som sanktionsmekanism skulle då inte bara sträva mot, utan även kunna upprätthålla en 

god upphandlingsmoral. 
                                                 
104 SOU 2001:31 s 300. 
105 Artikel 26 i direktivet på den klassiska sektorn samt LOU 1:18 b. 
106 Dessa kriterier kan vara kopplade till leverantörens tekniska förmåga och kapacitet eller finansiella och 
ekonomiska ställning. Artikel 44.2, 47 och 48 i direktivet på den klassiska sektorn. 
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6. Hur kan problemet med att det saknas förbud mot att 
anta onormalt låga anbud lösas? 
”… det behövs en svensk omtolkning av lagen om offentlig upphandling och 

konkurrenslagen, som inom ramen för EU:s regelverk ger tydligare anvisningar till såväl de 

upphandlande enheterna som till Konkurrensverket.”107 

 

6.1 Rättsliga möjligheter idag att hantera förekomsten av onormalt 

låga anbud 
6.1.1 Vilka fall kan direktiv 2004/18/EG lösa? 

Som tidigare nämnts reglerar direktiven den upphandlande enhetens beteende i egenskap av 

beställare i en offentlig upphandling. I direktiven finns varken ett förbud mot att anta 

onormalt låga anbud eller ett krav på att förkasta desamma. Leverantörer som anser att de 

lidit skada på grund av att den upphandlande enheten har brutit mot någon bestämmelse i 

direktivet har emellertid möjlighet att klaga inom tio dagar från det att den upphandlande 

enheten meddelat vem som skall tilldelas kontraktet och skälen för tilldelningsbeslutet. 

Denna möjlighet fråntas leverantörerna om upphandlingen är absolut nödvändig att 

genomföra med synnerligen brådska orsakat av, för den upphandlande enheten, oförutsebara 

omständigheter.108 Som vi har sett i praxis är denna bestämmelse verkningslös vad gäller 

klagan på att den upphandlande enheten antagit ett onormalt lågt anbud, eftersom det som så 

många gånger sagts, saknas ett uttryckligt förbud mot detta. Däremot fyller bestämmelsen en 

funktion när det gäller klagan på att den upphandlande enheten inte tillämpat det 

inkvisitoriska förfarandet, eftersom detta är en obligatorisk princip för upphandlaren. 

 

6.1.1.1 Kan de EG-rättsliga principer som upphandlingsreglerna ger uttryck för lösa problemet?     

Som vi sett i avsnitt 2.5 finns fyra grundläggande och obligatoriska principer i 

upphandlingslagstiftningen. Dessa är principen om icke-diskriminering, 

transparensprincipen, principen om ömsesidigt erkännande av kompetens och intyg samt 

proportionalitetsprincipen. Dessa principer framgår tydligt både i direktiven på den klassiska 

sektorn och i direktivet på försörjningssektorn, således är Sverige tvungen att i de nya 

lagarna fortsatt kodifiera regler som ger uttryck för principerna.  

 

                                                 
107 Alexandersson och Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk Debatt nr 7 2003, s 15. 
108 LOU 7:1, 7:2. 
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Kan antagandet av onormalt låga anbud innebära att den upphandlande enheten bryter mot 

någon av dessa principer? Svaret är utan tvekan jakande. Att anta ett onormalt lågt anbud 

medför som vi konstaterat att de utslagna leverantörerna diskrimineras till förmån för den 

leverantör som bjudit onormalt lågt. Vidare ger transparensprincipen uttryck för att 

upphandlingsförfarandet skall vara öppet och förutsebart. Om en leverantör kan vinna en 

upphandling genom att dumpa priset kommer förfarandet inte att vara förutsebart. Att anta 

onormalt låga anbud innebär inte i och för sig att principen om ömsesidigt erkännande av 

kompetens och intyg överträds, däremot kan proportionalitetsprincipen överträdas såtillvida 

att den upphandlande enheten genom att anta ett onormalt lågt anbud företar en åtgärd som 

leder till störning av den ekonomiska verksamheten.  

 

Räcker då inte detta för att få bukt med de onormalt låga anbuden? Nej, uppenbarligen inte. 

Varför skulle annars NOU uttrycka sig genom att säga att det inte finns något förbud i 

upphandlingslagstiftningen mot att anta onormalt låga anbud? Och varför finns det ingen 

praxis som ger uttryck för att en upphandlande enhet har gjort sig skyldig till brott mot de 

grundläggande principerna när den antagit ett onormalt lågt anbud? Av allt att döma råder en 

stor osäkerhet hos rättstillämpare avseende de onormalt låga anbuden. 

  

6.1.2 Vilka fall kan EGF och KL lösa? 

Som tidigare nämnts finns en reglering i 19 § KL mot missbruk av dominerande ställning. Ett 

sådant missbruk kan vara att påtvinga någon onormalt låga priser, i det fall syftet är att slå ut 

konkurrenter eller att förhindra eller försvåra för konkurrenter att komma in på marknaden. 

Regeln i 19 § KL är inte helt enkel att applicera på offentliga upphandlingar eftersom de 

speciella förutsättningar som gäller vid offentlig upphandling ger vissa problem som sällan 

uppkommer på andra marknader, till exempel har en upphandlande enhet en stark ställning 

som köpare och makten att välja mellan flera försäljares produkter. Därmed kan en 

leverantörs onormalt låga anbud inte sägas vara att påtvinga den upphandlande enheten ett 

oskäligt inköpspris på det sätt som anges i 19 §. Däremot kan sägas att den upphandlande 

enhetens val av vinnande anbud är begränsat såtillvida att den upphandlande enheten har att 

anta antingen det anbud med lägst pris eller det anbud som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga baserat på olika, av den upphandlande enheten i förväg fastställda kriterier, 

vilket gör att enheten ändå i viss mån kan anses tvungen att anta ett lågt bud.  

 



 70

Bördan av de negativa följderna av onormalt låga anbud måste åläggas den upphandlande 

enheten och inte leverantören som bjudit onormalt lågt, eftersom upphandlaren bör utnyttja 

sin möjlighet att förkasta inkommande anbud som, efter noggrann undersökning, är att 

betrakta som onormalt låga. Som vi sett gäller KL bara företag och för att lagen skall kunna 

tillämpas vid offentliga upphandlingar fordras att det konkurrensbegränsande beteendet kan 

knytas till den upphandlande enheten i egenskap av offentligt företag och inte myndighet.  

 

KL och artikel 82 kan vidare endast tillämpas på onormalt låga anbud i det fall företaget är 

dominerande. I praktiken kan därför enligt KL alla övriga företag prisdumpa utan att det är 

otillåtet. Det torde inte finnas så många upphandlare som har en dominerande andel av en 

viss produkts eller tjänsts totalförsäljning.  

 

6.1.3 Vilka fall kan LIU lösa? 

Eftersom en förutsättning för LIU:s tillämpbarhet är att den upphandlande enheten tidigare 

tillämpat ett konkurrenssnedvridande beteende vid offentlig upphandling och det är sannolikt 

att enheten kommer att tillämpa detta beteende även i framtiden torde LIU inte vara 

tillämpbar i det fall en upphandlande enhet antar ett onormalt lågt anbud. Det är nämligen 

inte så stor sannolikhet att den enhet som tidigare antagit ett onormalt lågt anbud gör det 

ytterligare en gång. 

 

6.2 Behovet av nya rättsliga remedier för att hantera förekomsten 

av onormalt låga anbud. 
I egenskap av magisteruppsatsförfattare vill jag här poängtera att jag definitivt inte är emot 

en marknadsekonomi som präglas en sund konkurrens innebärande att företag tävlar om 

marknadsandelar och tar för sig på varandras bekostnad för att skapa attraktiva produkter och 

tjänster och därmed överleva på marknaden. Jag är vidare medveten om att de allra flesta 

anbuden i en offentlig upphandling inte är onormalt låga. Detta betyder dock inte att 

problemet med sådana anbud inte bör tas på allvar. Det är ofta lätt att förbise de sällan 

förekommande problemen i tron att de inte är så allvarliga. Som vi sett tidigare kan det 

faktum att det saknas ett förbud mot att anta onormalt låga anbud få många negativa effekter. 

Det kan vidare konstateras att både direktivet, EGF, KL och LIU är otillräckliga i syfte att 

eliminera onormalt låga anbud. Det finns därför ett behov av att införa nya rättsliga remedier 

för att hantera förekomsten av onormalt låga anbud. Även om det är de upphandlande 
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enheterna som bör åläggas ansvaret skall de nya reglerna syfta till att även förändra 

leverantörernas beteende. En förändring av leverantörers beteende är en process som tar lång 

tid. De leverantörer som funnits länge på marknaden då det varit tillåtet att lämna onormalt 

låga anbud kommer troligtvis få svårare att acceptera de nya reglerna än de ”nya” 

leverantörerna. Nya regler kommer förhoppningsvis, om inte annat, få leverantörer att inse 

vidden av de negativa effekterna som onormalt låga anbud medför, samt ge en tydlig 

indikation på att det inte är ett accepterat beteende att lämna onormalt låga anbud i offentliga 

upphandlingar. Därmed skulle en god upphandlingsmoral kunna upprätthållas och ansvaret 

för de upphandlande enheterna skulle minska. 

 

6.2.1 Förslag på nya rättsliga remedier 

För att kunna ta hand om nya problem måste rättssystemet vara öppet. Genom tydligare 

regler minskar risken för formfel i upphandlingar och därigenom reduceras också risken för 

kostsamma rättsliga efterspel. Ett sätt att införa tydligare regler är att omformulera artikel 55 

i direktivet på den klassiska sektorn, artikel 57 i direktivet på försörjningssektorn och därmed 

även den kommande svenska upphandlingslagstiftningen till ett stycke i vilket det förslagsvis 

står:  

 

Om ett anbud är så lågt att anbudsgivaren, efter noggrann utredning baserat på objektiva 

kriterier såsom ekonomiskt fördelaktiga metoder, besparingsmetoder, valda tekniska 

lösningar, övrig konstruktionsmetod, originaliteten i anbudsgivarens förslag, 

överensstämmelse med bestämmelser om arbetarskydd på orten där tillhandahållandet kan 

ske, möjligheten att få statligt stöd och dylika kriterier, inte kan visa att anbudsgivaren med 

de inkomster kontraktet inbringar kommer att på överskådlig sikt kunna täcka sina 

genomsnittliga rörliga kostnader i anledning av upphandlingskontraktet och anbudsgivaren 

dessutom kan anses ha dumpat priset i syfte att slå ut konkurrenter från upphandlingen, är 

anbudet att betrakta som onormalt lågt och skall förkastas. Utredningen skall ske i samråd 

med anbudsgivaren som skall ges möjlighet att förklara sitt anbud. Om den upphandlande 

myndigheten fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått 

statligt stöd, får anbudet förkastas enbart av denna anledning först efter samråd med 

anbudsgivaren och om denne inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den upphandlande 

myndigheten inte kan bevisa att det berörda stödet har beviljats på lagliga grunder. Om ett 

anbud förkastas skall kommissionen underrättas. 
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Ett alternativ är att ge prövningsorganen eller tillsynsorganen en ökad möjlighet att ingripa 

direkt i upphandlingsförfarandena för att sätta indirekt press på de upphandlande enheterna 

och därmed förmå dem att vidta rättelse, till exempel inte anta ett onormalt lågt anbud och 

avhålla dem från att begå överträdelse och således förebygga att skada uppstår. Möjligheten 

idag för rätten att ingripa direkt i upphandlingsförfarandet för att uppskjuta dess 

verkställighet eller undanröja beslut och diskriminerande villkor ur upphandlingsdokument 

bör utnyttjas i större omfattning. Ett ökat samarbete mellan NOU och Konkurrensverket 

skulle leda till ökad garanterad insyn, behandling på lika villkor, kontroll över upphandlingar 

och därmed förhoppningsvis minska antalet onormalt låga anbud. 

 

6.2.2 Hur kan en upphandlande enhet förhindra att leverantörer lämnar onormalt låga 

anbud? 

Även om nya rättsliga remedier införs, så anser jag att den upphandlande enheten måste 

agera förebyggande och se till att förhindra att leverantörer dumpar sig igenom 

upphandlingar. Nedan följer en redogörelse för ett antal punkter som upphandlande enheter 

kan använda sig av i syfte att förhindra förekomsten av onormalt låga anbud och 

prisdumpning. Att hänsyn tas till nedanstående punkter garanterar dock inte att onormalt låga 

anbud inte ändå kan förekomma i anbudsingivningen. Den upphandlande enheten bör: 

• Ställa rimliga krav på finansiell kapacitet 

• Noggrant utforma utvärderingskriterierna och istället för att jämföra inkomna anbuds 

priser med varandra, göra ett relativt påslag eller avdrag på ett anbuds pris beroende på 

hur upphandlaren bedömer anbudsgivarens redovisade kvalitet. 

• Kvalificera anbudsgivare genom att ställa krav på deras lämplighet.109 

• I förväg försöka ta reda på konkurrenskraften i prisnivån under avtalstiden; göra 

rimlighetsavväganden. 

• Reagera på dumpade prisnivåer på produkter, tjänster et cetera. 

• Vid osäkerhet om ett anbud är onormalt lågt: Kontrollera aktuell leverantörs tidigare 

prestationer i samband med offentliga upphandlingar. 

• Låta en helt objektiv person granska de grunder på vilka en upphandlande enhet antar 

ett lågt anbud.  

• Se till att ha objektiva bevis på att vinnande leverantör har kapacitet att leverera i 

enlighet med offererade priser i sitt anbud. 

                                                 
109 Se LOU 1:17. 
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• Om leverantören vägrar ge in en förklaring till anbudet, kräva ett avslöjande av 

eventuella affärshemligheter och se hur leverantören ställer sig till det. 

• Utforma avtalet med vinnande leverantör mycket noggrant så att den upphandlande 

enheten skyddar sig mot stora förluster. 

 

6.3 Vad talar för att ett förbud mot antagandet av onormalt låga 

anbud inte skall införas? 
Som tidigare nämnts finns det åtskilliga ekonomiska teorier som menar att förekomsten av 

onormalt låga priser inte är ett problem eftersom marknaden är självreglerande, att det är 

konkurrensen som bör ligga i fokus och inte konkurrenterna samt att det är omöjligt för det 

företag som sätter de låga priserna att komma vinnande ur ett sådant irrationellt beteende. 

 

Vidare talar den tidigare nämnda möjligheten för den upphandlande enheten att utesluta 

leverantörer som till exempel är i konkurs, dömd för brott avseende yrkesutövningen, har 

gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte har fullgjort sina åligganden 

avseende socialförsäkringsavgifter et cetera110 för att den upphandlande enheten tidigt i 

upphandlingsskedet kan utesluta de leverantörer som har en potentiell risk att lämna onormalt 

låga anbud. Möjligheten för den upphandlande enheten att ställa genomförandevillkor111 samt 

kvalifikationskriterier112, gör även detta att upphandlaren redan på ett tidigt stadium kan 

minimera risken för att onormalt låga anbud skall förekomma i upphandlingen. Vidare går att 

hävda att de grundläggande principer som upphandlingslagstiftningen ger uttryck för i sig är 

tillräckliga som förbud mot att anta onormalt låga anbud. 

 

Offentlig upphandling kringgärdas redan av omfattande formell lagreglering, vilken ofta 

uppfattas som opraktisk och tungrodd. Det som är svårt kan ofta vara hämmande. För att nå 

framgång i upphandlingar krävs ett gediget förberedelsearbete, som består av såväl nuläges- 

och behovsanalyser som noga utformade förfrågningsunderlag och effektivt kravställande.113 

De föreslagna nya reglerna ställer höga krav på de upphandlande enheterna vid till exempel 

utformandet av utvärderingsmetoder och vid bedömandet om ett anbud skall anses vara 

onormalt lågt och därför kan det också anses negativt att införa ett förbud mot att anta 

                                                 
110 Artikel 45 i direktivet på den klassiska sektorn samt LOU 1:17. 
111 Artikel 26 i direktivet på den klassiska sektorn samt LOU 1:18 b. 
112 Dessa kriterier kan vara kopplade till leverantörens tekniska förmåga och kapacitet eller finansiella och 
ekonomiska ställning. Artikel 44.2, 47 och 48 i direktivet på den klassiska sektorn. 
113 Bjurman, Beställarstöd – offentlig upphandling och avtal, s 13. 
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onormalt låga anbud. För att motverka detta är det emellertid viktigt att den upphandlande 

enheten gör sig väl införstådd med vikten av att införa dessa regler. 

 

De föreslagna remedierna kan leda till att upphandlande enheter väljer att utforma sina 

förfrågningsunderlag så att onormalt låga anbud inte kommer att kunna ges i 

upphandlingar. Som en följd av det kommer den upphandlande enheten ifrån att 

undersöka anbud närmare. Det finns emellertid flera risker förknippade med detta. Ett av 

dem är att det kräver enorma kunskaper om marknaden hos den upphandlande enheten för 

att i förväg kunna veta att ett visst pris är onormalt lågt. Saknas dessa kunskaper kan det 

leda till att upphandlaren förlorar på förfarandet på grund av sitt eget grepp. Krångliga 

kriterier i förfrågningsunderlaget kan vidare medföra att leverantörer tappar förtroendet 

för upphandlingen och risk för att konkurrensen snedvrids kan uppstå.  

 

6.3.1 Vad händer om anbudsgivaren vägrar lämna en förklaring till sitt låga anbud? 

Även om artikeln omformuleras så kommer emellertid ett problem att återstå och det är 

problemet med att leverantörer inte behöver avslöja sina affärshemligheter i sitt anbud. 

Affärshemligheter som ofta är ett företags egna unika möjligheter att skapa lönsamhet kan 

logiskt sett medföra att företaget/leverantören har möjlighet att bjuda lägre än många 

andra anbudsgivare. Om anbudsgivaren på grund av affärshemligheter vägrar lämna en 

förklaring till det låga anbudet torde bevisbördan istället övergå på den upphandlande 

enheten, vilket leder till att det blir oerhört svårt för den upphandlande enheten att avgöra 

om ett anbud verkligen skall förkastas. Om leverantören vägrar ge en förklaring har den 

upphandlande enheten inga objektiva bevis som talar för att ett förkastande skall ske, 

vilket leder till att ett förkastande inte bör ske. Slutsatsen blir då att en leverantör kan 

tjäna på att vägra ge en förklaring till sitt låga anbud. Här står således intresset av att få så 

många leverantörer att delta i upphandlingen som möjligt mot kravet på att begära 

upplysningar som är att anse som affärshemligheter, för att på ett rättssäkert sätt kunna 

avgöra om ett anbud är onormalt lågt.  

 

Det vore inte logiskt att låta en anbudsgivare som lämnar ett sannolikt onormalt lågt anbud 

att komma undan genom att säga att anbudet beror på affärshemligheter som inte behöver 

avslöjas. Det mest rättfärdiga vore istället att anbudsgivare i en bilaga till sin ingivna 

förklaring förklarar affärshemligheter med kravet på att det skall vara sekretessbelagt, så att 

endast den upphandlande enheten kan få reda på dem. En andra sak skulle kunna vara att 
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kräva att anbudsgivande företag har bankgarantier så att den upphandlande enheten kan 

försäkra sig om att en viss leverantör har möjlighet att leverera i enlighet med offererade 

priser eller tillåta enheten att förkasta ett anbud som efter så mycket undersökning som 

möjligt visar sig med hög sannolikhet förefalla onormalt lågt. Med tanke på kostnaden finns 

dock en risk för att antalet anbudsgivare minskar om ett krav på bankgarantier uppställs. Det 

måste anses att leverantören själv får bära risken såtillvida att väljer leverantören att inte 

avslöja vissa saker i sitt anbud, så kan det innebära en något högre risk för att se sitt anbud 

förkastat. Leverantören får med andra ord göra en värdering av hur viktig affärshemligheten 

är och därefter välja om den vill avslöja för den upphandlande enheten eller dra sig ur. Värt 

att betänka är att förklaringen till ett lågt pris inte nödvändigtvis behöver bero på 

affärshemligheter och i sådana fall förlorar inte anbudsgivaren på att avslöja anledningen. Ett 

avslöjande av en del affärshemligheter behöver inte heller nödvändigtvis leda till skada utan 

kan leda till ökad konkurrens och bättre produkter. Skulle det visa sig att övriga leverantörer 

klagar på grund av att anbudet antagits, så bör en oberoende part (exempelvis 

Konkurrensverket) få gå in och granska anbudet närmare. Behovet av att införa ett förbud 

mot att anta onormalt låga anbud torde väga tyngre än tanken om att affärshemligheter inte 

behöver avslöjas. 

 

6.4 Sammanfattning av för- och motargument av att införa ett 

förbud mot att anta onormalt låga anbud 
Kombinationen av att förekomsten av onormalt låga anbud i upphandlingar får åtskilliga 

negativa konsekvenser och att det saknas ett förbud i lagstiftningen mot att anta dessa anbud 

medför att ett behov uppstår av nya remedier. Genom tydligare regler kan förekomsten av 

onormalt låga anbud och risken för formfel i upphandlingsproceduren minska och därigenom 

reduceras också risken för kostsamma rättsliga efterspel. Risken för att konkurrensen 

snedvrids genom att några leverantörer tvingas se sig utslagna av ett negativt beteende 

kommer även att minska. Nya remedier kommer även att vara till fördel för konsumenterna 

som får ett ökat garanterat värde för sina pengar och de upphandlande enheterna som kan 

vara säkra på att leverantören har förmåga att leverera enligt offererade priser. 

 

Emot detta står det faktum att det redan finns åtskilliga sätt för den upphandlande enheten att 

utesluta leverantörer med potentiell risk att lämna onormalt låga anbud, att marknaden bör 

vara självreglerande i så hög grad som möjligt, att konkurrensen snarare snedvrids om en ny 
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regel införs och att problemet med onormalt låga anbud är överdrivet. En relevant fråga i 

detta sammanhang är om nya regler av förevarande slag kan avskräcka leverantörer från att 

lämna anbud. Nya regler ställer stora krav på både den upphandlande enheten när det gäller 

noggrannhet i proceduren och leverantörerna avseende anbudet och eventuella förklaringar 

för att inte riskera att bli utslagna. Krångliga regler och kriterier i förfrågningsunderlaget kan 

medföra att leverantörer tappar förtroendet för upphandlingen och därmed kan en risk för att 

konkurrensen snedvrids uppstå på den vägen. Leverantörer med avancerade 

affärshemligheter kan vidare bli avskräckta om det finns en risk att de måste avslöja sina 

affärshemligheter för att inte bli utslagna. 

 

6.4.1 Slutsats 

Efter noggranna övervägningar av argument och en djuplodande analys måste svaret bli att 

fördelarna med att införa ett förbud mot att anta onormalt låga anbud väger tyngre än 

fördelarna med att inte införa ett förbud mot onormalt låga anbud. Det finns uppenbarligen 

ett behov av att reglera på detta område och eftersom upphandlingar går mot en alltmer ökad 

internationalisering är det viktigt att det inte finns kryphål i lagstiftningen som gör att de 

starkaste kan ta för sig på de svagares bekostnad. Det är viktigt att förstå att införandet av ett 

förbud mot att anta onormalt låga anbud inte står i motsatsförhållande till att upprätthålla en 

sund konkurrens. Vid införandet av de nya EG-direktiven har den svenska staten uppställt 

som önskemål att miljöhänsyn och sociala hänsyn skall kunna tas vid offentliga 

upphandlingar i Sverige. Detta innebär att ett absolut upprätthållande av konkurrensen får ge 

vika till förmån för dessa hänsyn. Sverige har därmed insett att ett totalt upprätthållande av 

en fri konkurrens kan medföra att viktiga aspekter negligeras och trots allt kan kosta 

samhället mer i längden än vad konkurrensen syftat till. Ett införande av ett förbud mot att 

anta onormalt låga anbud skulle alltså ligga i linje med Sveriges övriga rättstänkande på 

området för offentlig upphandling eftersom ett införande av förevarande förbud i sig kan 

innebära att ett absolut upprätthållande av en sträng konkurrens får ge vika till förmån för ett 

motverkande av en snedvriden konkurrens. På så sätt skulle en sund konkurrens 

upprätthållas. Att förändra leverantörers beteende är en procedur som tar lång tid och det 

gäller för alla aktörer på marknaden att ha tålamod. Nya regler kommer dock 

förhoppningsvis redan på ett tidigt stadium få leverantörer att inse vidden av de negativa 

effekterna som onormalt låga anbud medför, samt ge en tydlig indikation på att det inte är ett 

accepterat beteende att lämna onormalt låga anbud i offentliga upphandlingar. 
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7. Sammanfattning, resultat och återkoppling till 
problemformuleringen 
Möjligheten att upphandla med hela Europa som marknad har ökat konkurrensen avsevärt. 

Den allt hårdare konkurrensen har även visat sig få negativa följder och en av dessa är att 

leverantörer på marknaden för offentlig upphandling om nöden kräver är beredda att dumpa 

sig till en vinst av ett kontrakt, vilket kan leda till ekonomiska förluster för såväl leverantören 

som den upphandlande enheten och skattebetalarna. Än så länge är detta beteende inte 

förbjudet i upphandlingslagstiftningen. 

  

I artikel 55 i direktivet på den klassiska upphandlingssektorn konkurrerar intresset av att 

främja konkurrens för att pressa priser och öka utbudet mot intresset av att förhindra 

ekonomiska förluster på grund av att onormalt låga anbud antas. Artikeln öppnar möjligheten 

för den upphandlande enheten att förkasta anbud som förefaller onormalt låga och skapar 

samtidigt ett skydd mot förkastande av seriösa anbud. Mot bakgrund av förklaringsgrunderna 

i artikel 55 kan slutsatsen dras att det är dessa kriterier som skapar gynnsamma 

förutsättningar för leverantörerna att bjuda lågt, kanske till och med onormalt lågt på 

upphandlingskontraktet vilket i sin tur, om det onormalt låga anbudet antas, leder till en 

snedvridning av konkurrensen. Slutsatsen kan dras att rätten inom EU anser att främjande av 

konkurrens väger absolut tyngst i offentliga upphandlingar och därmed att intresset av att 

förhindra ekonomiska förluster på grund av att onormalt låga anbud får ge vika. 

 

Lagkommentaren till LOU 1 kap 23 § inleds med följande sentenser: ”Det framgår inte vad 

som menas med orimligt lågt anbud. Det måste alltså avgöras från fall till fall.”114 Att sluta 

sig till en definition innebär således en risk för att omständigheter går förlorade eller 

negligeras. På grund av svårigheten att sluta sig till en definition av begreppet onormalt lågt 

anbud går det inte att finna särskilt många tidigare definitioner på begreppet. Efter studier av 

två funna definitioner samt rättsfall som diskuterar onormalt låga anbud väljer jag att svara 

på min första fråga i problemformuleringen om vad begreppet onormalt lågt anbud innebär, 

genom att sluta mig till följande definition av begreppet onormalt lågt anbud:  

 

Om ett anbud är så lågt att anbudsgivaren, efter noggrann utredning baserat på objektiva 

kriterier såsom ekonomiskt fördelaktiga metoder, besparingsmetoder, valda tekniska 
                                                 
114 Karnov, svensk lagsamling med kommentarer. 
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lösningar, övrig konstruktionsmetod, originaliteten i anbudsgivarens förslag, 

överensstämmelse med bestämmelser om arbetarskydd på orten där tillhandahållandet kan 

ske, möjligheten att få statligt stöd och dylika kriterier, inte kan visa att den med de 

inkomster kontraktet inbringar kommer att på överskådlig sikt kunna täcka sina 

genomsnittliga rörliga kostnader i anledning av upphandlingskontraktet och anbudsgivaren 

dessutom kan anses ha dumpat priset i syfte att slå ut konkurrenter från upphandlingen, är 

anbudet att betrakta som onormalt lågt. 

 

Problemet med onormalt låga anbud framträder när begreppet onormalt lågt anbud sätts in i 

leverantörernas perspektiv på en offentlig upphandling. Kan en leverantör vinna ett kontrakt 

genom att dumpa priset kommer inte leverantörerna att ha tilltro till förfarandet. Att det finns 

möjlighet att utesluta en leverantör som lämnar ett onormalt lågt anbud är därför en naturlig 

önskan hos anbudsgivare i en upphandling. Kärnan av problemet går att finna i det faktum att 

den upphandlande enheten kan, utan att riskera att bryta mot upphandlingslagstiftningen, anta 

ett anbud som är onormalt lågt trots att leverantörens förklaring till anbudet var dålig sett ur 

övriga anbudsgivares perspektiv. I detta fall saknas ett tydligt förbud mot något som 

uppenbarligen kan verka bestickande för de övriga anbudsgivare som varit med och 

konkurrerat om kontraktet. Artikel 55 är därför inte i sig tillräcklig för att eliminera 

förekomsten av eller möjligheten att anta onormalt låga anbud i samband med offentliga 

upphandlingar.  

 

Som kortfattat svar på fråga två i problemformuleringen om vilka konsekvenser avsaknaden 

av förbud mot att anta onormalt låga anbud får, kan sägas följande: Antagandet av onormalt 

låga anbud drabbar i första skedet andra företag genom utslagning. Detta medför att 

förtroendet för den upphandlande enheten skadas och seriösa företag kanske lämnar 

branschen. Därmed finns det risk att både innovationen i branschen och den framtida 

priskonkurrensen försämras. Anbud som leder till dålig lönsamhet för leverantören innebär 

även en risk för att denne inte kommer att infria sina åtaganden, vilket är mycket negativt för 

samhällsekonomin. I andra skedet drabbas därför den upphandlande enheten genom högre 

kostnader. I tredje skedet drabbas slutkonsumenterna genom högre priser och sämre utbud. 

Genom att det saknas ett förbud mot att anta onormalt låga anbud försummas även många av 

de syften som upphandlingslagstiftningen en gång skapades för att leva upp till. 

 



 79

Hur kan då problemet med att det saknas ett förbud mot att anta onormalt låga anbud lösas? 

Som svar på denna min tredje fråga i problemformuleringen kan sägas att även om artikel 55 

såsom den är utformad idag inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammar de risker som är 

förknippande med antagandet av onormalt låga anbud, utan är en ”tandlös tiger”, så bör 

artikeln inte slopas. Artikel 55 har som den ser ut idag karaktären av en rent etisk regel som 

möjligtvis genom sin blotta förekomst bidrar till att stävja ett negativt beteende hos 

anbudsgivare i offentliga upphandlingar. Artikeln skulle emellertid kunna fylla en ännu 

viktigare funktion om den utvidgades och omformulerades så att det skapas ett tydligt förbud 

mot att anta onormalt låga anbud. Artikel 55 som sanktionsmekanism skulle då inte bara 

sträva mot, utan även kunna upprätthålla en god upphandlingsmoral. 

  

Varken Direktiv 2004/18/EG, EGF, KL eller LIU är heller tillräckliga i syfte att eliminera 

onormalt låga anbud. Behovet av att införa nya rättsliga remedier för att hantera förekomsten 

av onormalt låga anbud framträder härmed som än större.  

 

Ett sätt att införa tydligare regler är att omformulera artikel 55 i direktivet på den klassiska 

sektorn, artikel 57 i direktivet på försörjningssektorn och därmed även kommande svensk 

upphandlingslagstiftning, till ett stycke i vilket det förslagsvis står: 

 

Om ett anbud är så lågt att anbudsgivaren, efter noggrann utredning baserat på objektiva 

kriterier såsom ekonomiska kalkyler, besparingsmetoder, valda tekniska lösningar, övrig 

konstruktionsmetod, originaliteten i anbudsgivarens förslag, överensstämmelse med 

bestämmelser om arbetarskydd på orten där tillhandahållandet kan ske, möjligheten att få 

statligt stöd och dylika kriterier, inte kan visa att den med de inkomster kontraktet inbringar 

kommer att på överskådlig sikt kunna täcka sina genomsnittliga rörliga kostnader i 

anledning av upphandlingskontraktet och anbudsgivaren dessutom kan anses ha dumpat 

priset i syfte att slå ut konkurrenter från upphandlingen, är anbudet att betrakta som 

onormalt lågt och skall förkastas. Utredningen skall ske i samråd med anbudsgivaren som 

skall ges möjlighet att förklara sitt anbud. Om den upphandlande myndigheten fastställer att 

ett anbud är onormalt lågt på grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, får anbudet 

förkastas enbart av denna anledning först efter samråd med anbudsgivaren och om denne 

inom den rimliga tidsfrist som fastställs av den upphandlande myndigheten inte kan bevisa 

att det berörda stödet har beviljats på lagliga grunder. Om ett anbud förkastas skall 

kommissionen underrättas. 
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Det finns åtskilliga ekonomiska teorier som menar att förekomsten av onormalt låga priser 

inte är ett problem eftersom marknaden är självreglerande, att det är konkurrensen som bör 

ligga i fokus och inte konkurrenterna samt att det är omöjligt för det företag som sätter de 

låga priserna att komma vinnande ur ett sådant irrationellt beteende. Vidare medför 

möjligheten för den upphandlande enheten att ställa upp kvalifikationskriterier, 

genomförandevillkor och uteslutningskriterier att den upphandlande enheten tidigt i 

upphandlingsskedet kan minimera risken för att onormalt låga anbud skall förekomma i 

upphandlingen. Dessa metoder kan dock medföra att den upphandlande enheten riskerar att 

begränsa antalet potentiella anbudsgivare. Ställs kraven på felaktigt sätt kan den 

upphandlande enheten vidare bli skyldig att göra om upphandlingen eller att få betala 

skadestånd till en förfördelad leverantör. En annan sak är att ekonomiskt starka leverantörer 

som inte har gjort sig skyldiga till något brott eller dylikt, men som är ute efter att påverka 

utfallet av upphandlingen, inte kan kommas åt vare sig genom genomförandekrav eller 

genom kvalifikationskriterier. Slutligen kommer, även om artikeln omformuleras, ett 

problem att återstå och det är problemet med att leverantörer inte behöver avslöja sina 

affärshemligheter i sitt anbud.  

 

Med anledning av vad som framkommit i uppsatsen kan slutsatsen dras att fördelen med att 

införa ett förbud mot att anta onormalt låga anbud väger tyngre än fördelarna med att inte 

införa ett förbud mot onormalt låga anbud. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att 

reglera på detta område och eftersom upphandlingar går mot en alltmer ökad 

internationalisering är det viktigt att det inte finns kryphål i lagstiftningen som gör att de 

starkaste kan ta för sig på de svagares bekostnad. 

 

7.1 Slutord 
Denna uppsats har visat att gränsen mellan att upprätthålla en fri konkurrens och att 

snedvrida densamma är mycket fin och att den fria konkurrensen har en tydlig baksida som 

visar sig i att leverantörer är beredda att göra förlustaffärer för att inte slås ut på marknaden. 

Uppsatsen har även visat att upphandlingslagstiftningen inte till fullo uppmärksammar de 

risker som kan vara förknippade med antagandet av onormalt låga anbud i offentliga 

upphandlingar. De många negativa följder som godtagandet av onormalt låga anbud 
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förorsakar, medför att det finns ett behov av att införa en reglering som minimerar 

förekomsten av onormalt låga anbud i upphandlingar.  

 

Offentlig upphandling kringgärdas redan av omfattande formell lagreglering, vilken ofta 

uppfattas som opraktisk och tungrodd till exempel på grund av att det redan nu ställs höga 

krav på upphandlande enheter avseende kunskaper om den verksamhet, produkt eller tjänst 

som handlas upp. Det som är svårt kan ofta vara hämmande. För att nå framgång i 

upphandlingar krävs ett gediget förberedelsearbete, som består av såväl nuläges- och 

behovsanalyser som noga utformade förfrågningsunderlag och effektivt kravställande. De 

föreslagna nya reglerna ställer visserligen höga krav på de upphandlande enheterna vid till 

exempel utformandet av utvärderingsmetoder och vid bedömandet om ett anbud skall anses 

vara onormalt lågt, vilket medför att det kan uppfattas som negativt, men för att motverka 

detta är det viktigt att den upphandlande enheten gör sig väl införstådd med vikten av att 

införa dessa regler. Den upphandlande enheten såväl som leverantörerna och skattebetalarna 

måste förstå att införandet av ett förbud mot att anta onormalt låga anbud är nödvändigt för 

att skapa ett rättssäkert och effektivt upphandlingsförfarande där konkurrensen inte riskerar 

att snedvridas och ingen part drar fördel på någon annan parts bekostnad. Det är också viktigt 

att förstå att införandet av ett förbud mot att anta onormalt låga anbud inte står i 

motsatsförhållande till att upprätthålla konkurrensen. Att förändra leverantörers beteende är 

en procedur som tar lång tid och det gäller för alla aktörer på marknaden att ha tålamod.  

 

Sannolikt är det svårt att helt eliminera förekomsten av onormalt låga anbud i samband med 

offentliga upphandlingar. En förändring av upphandlande enheters och leverantörers 

beteende är en process som tar lång tid. Nya regler kommer förhoppningsvis, om inte annat, 

få leverantörer att inse vidden av de negativa effekterna som onormalt låga anbud medför, 

samt ge en tydlig indikation på att det inte är ett accepterat beteende att lämna onormalt låga 

anbud i offentliga upphandlingar, vilket leder till att en god upphandlingsmoral upprätthålls. 

Min uppsats kan ses som ett steg i rätt riktning mot en minskning av antalet onormalt låga 

anbud och därmed även som ett steg mot ett rättssäkert upphandlingsförfarande med mindre 

risk för en snedvriden konkurrens. 
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