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Sammanfattning: 

Sommaren 2010 implementerades det nya upphandlingsinstrumentet konkurrenspräglad 

dialog i LOU. Upphandlande myndigheter har numera två undantagsinstrument tillgängliga, 

förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Gemensamt 

för förfarandena är att de utgör undantag från huvudregeln om att öppet eller selektivt 

förfarande ska tillämpas. En upphandlande myndighet får endast tillämpa förhandlat 

förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog då särskilda 

förutsättningar föreligger. Offentlig upphandling i Sverige har i dag sin grund i EU. LOU är 

till stora delar en implementering av EU:s klassiska direktiv om offentlig upphandling. På 

grund av EU:s stora inflytande på offentlig upphandling och LOU behandlas EU och dess 

rättskällor i uppsatsen. Störst utrymme får det klassiska direktivet och EU:s grundläggande 

principer som ska beaktas vid all offentlig upphandling eftersom principerna finns 

implementerade i LOU. 

Uppsatsen är en komparativ studie där förhandlat förfarande med föregående annonsering och 

konkurrenspräglad dialog behandlas. I referensramen belyses respektive 

upphandlingsinstrument för att sedan ställas mot varandra i analysdelen där likheter och 

skillnader lyfts fram. Fokus i analysdelen ligger framför allt på vilka särskilda förutsättningar 

som ska föreligga för tillämpning samt hur respektive upphandlingsprocess är upplagd.  

Den slutsats som framkommer ur uppsatsens analys är bland annat att 

upphandlingsförfarandena har likheter i att de båda utgör undantagsförfaranden och att 

särskilda förutsättningar ska föreligga för tillämpning. Det materiella innehållet i 

förutsättningarna för tillämpning har också likheter mellan förfarandena, och mycket tyder på 

att bland annat komplicerade IT-upphandlingar kan kategoriseras in under båda förfarandena
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Bestämmelser rörande statens inköp av varor har funnits i över hundra år i Sverige men 

området har förändrats mycket sedan Sveriges inträde i först EES och sedan i EU. Dagens två 

viktigaste lagar på upphandlingsområdet, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 

lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster, bygger på det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet.
1
 

Syftet bakom dagens upphandlingsregler återfinns alltså på unionsrättslig nivå och en 

sammanställning av unionens syften går att finna i EU-kommissionens grönbok. Att öka 

effektiviteten i de offentliga inköpen är ett övergripande mål på området och ett viktigt led för 

att öka effektiviteten är att konkurrensen på den gemensamma marknaden blir så stor som 

möjligt. Det är viktigt för konkurrensen att anbudsgivare har lika villkor, på så sätt minskas 

snedvridningen av konkurrensen.
2
 

För att EU:s mål gällande offentlig upphandling ska uppnås krävs att fördragets principer 

beaktas när en upphandling sker och när ett kontrakt tilldelas. I det klassiska direktivet lyfts 

några principer ut som särskilt viktiga: principen om likabehandling, principen om icke-

diskriminering, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen 

om öppenhet.
3
 Att offentlig upphandling ska genomföras med hänsyn till EU:s principer 

förstås av 1 kap. 9 § LOU, där principerna uttrycks.  

De ordinarie upphandlingsförfaranden som finns tillgängliga enligt LOU, vid upphandling 

inom direktivstyrt område, är öppet förfarande eller selektivt förfarande och är två breda 

instrument ur det perspektivet att alla som vill får lämna anbud eller i vart fall ansöka om att 

lämna anbud. LOU erbjuder två undantag från huvudregeln om upphandlingsförfaranden. Det 

första undantaget är instrumentet förhandlat förfarande. Förhandlat förfarande får användas 

först då ett öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog inte ger 

giltiga anbud eller anbud som i övrigt inte kan godkännas. Konkurrenspräglad dialog får 

                                                 
1
 Se stycke 3.1. 

2
 Europeiska kommissionens grönbok – om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med 

sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad, Bryssel 17.1.2011, sid. 5. 
3
 Direktiv 2004/18/EG, artikel 2. 
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användas då det kontrakt som ska upphandlas är särskilt komplicerat och då öppet förfarande 

eller selektivt förfarande inte kan användas för att tilldela ett kontrakt.
4
 

Konkurrenspräglad dialog är ett nytt instrument inom den svenska upphandlingslagstiftningen 

och har varit tillgängligt från och med 15 juli 2010. Som det nämns ovan finns det i dagsläget 

två upphandlingsförfaranden som får användas endast undantagsvis. Intressant är då att 

undersöka hur dessa två förfaranden står sig emot varandra. Praxis gällande förhandlat 

förfarande är större eftersom förfarandet funnits under än längre period. Trots att nämnda 

förfaranden utgör undantag ska de allmänna EU-rättsliga principerna i 1 kap. 9 § LOU följas. 

För att säkerställa att offentliga upphandlingar sker på ett korrekt sätt mot bakgrund av EU:s 

principer samt LOU är det relevant att undersöka de undantagsförfaranden som LOU erbjuder 

och hur de förhåller sig mot varandra. 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsens problemformulering är följande: 

 Vilka är skillnaderna och likheterna mellan LOU:s undantagsförfarande förhandlat 

förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog, avseende i 

synnerhet förutsättningar för tillämpning och genomförande? 

1.3 Syfte 

Syftet med min uppsats är att grundligt beskriva upphandlingsinstrumenten förhandlat 

förfarande och konkurrenspräglad dialog. Till en början kommer uppsatsen att beskriva 

instrumenten mot bakgrund av svensk lagtext inklusive förarbeten samt den bakomliggande 

EU-rätten. Uppsatsens spets kommer att utgöras av komparativa inslag mellan instrumenten 

där praxis och till viss del förarbeten kommer att utgöra viktiga delar. Extra fokus kommer att 

ligga på den konkurrenspräglade dialogen eftersom instrumentet är nytt och därför behäftat 

med en högre grad av osäkerhet vilket öppnar upp för en egen reflektion och analys. 

Grundläggande funderingar till analysdelen är hur vanligt förekommande konkurrenspräglad 

dialog är och tillämpningen ser ut. 

                                                 
4
 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, andra upplagan, Jure Förlag AB 2011, sid. 63-67. 
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1.4 Avgränsning 

Eftersom konkurrenspräglad dialog inte erbjuds som ett upphandlingsalternativ i LUF utan 

endast i LOU kommer LUF inte att behandlas särskilt ingående i uppsatsen. Uppsatsen 

hänvisar därför till LOU och per definition används därför termen upphandlande myndighet 

genom hela uppsatsen eftersom det är den term som används i LOU. 

1.5 Metod 

Uppsatsens referensdel kommer att arbetas fram på ett traditionsenligt sätt och beskriva 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. De rättskällor som huvudsakligen kommer att 

användas är LOU, propositionen
5
 till LOU samt bakomliggande EU-rätt genom det klassiska 

direktivet
6
 och EU:s grundläggande principer. 

I analysdelen kommer förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog att beskrivas 

utförligt och därefter jämföras med varandra i en komparativ del. I den komparativa delen 

ökar fokuset på praxis eftersom det är då frågeställningar ställs, besvaras och små nyanser kan 

utrönas. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av en referensram med beskrivande syfte där gällande rätt samt 

upphandlingsrättens historia och uppbyggnad presenteras. Därefter följer en till stor del 

komparativ analysdel med resonerande syfte där förhandlat förfarande med föregående 

annonsering och konkurrenspräglad dialog jämförs och analyseras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Prop. 2006/07:128. 

6
 Direktiv 2004/18/EG. 
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2 EU och upphandling 

2.1 Inledning 

Det svenska regelverket för offentlig upphandling är uppbyggt kring dåvarande EG-fördraget, 

nuvarande EUF-fördraget, och fördragets regler utgör grunden för den offentliga 

upphandlingen inom EU.  EUF-fördraget är allmänt till sin karaktär och på grund av 

fördragets allmänna hållning saknas konkreta regler för offentlig upphandling i den 

primärkälla som EUF-fördraget utgör. EUF-fördraget är uppbyggt av flertalet artiklar som 

innehåller grundläggande principer vilka har spelat en stor roll vid utformningen av de 

direktiv, som utgör sekundärrätt, och detaljreglerar offentlig upphandling.
7
  

På grund av EU:s stora inflytande på det svenska regelverket inom offentlig upphandling är 

det nödvändigt att behandla de delar inom EU-rätten som är relevanta för offentlig 

upphandling i Sverige. I kommande stycken behandlas några artiklar i EUF-fördraget, den 

inre marknaden och de EU-rättsliga principer som spelar störst roll vid offentlig upphandling. 

2.2 EU:s rättsakter med betydelse för offentlig upphandling 

De bestämmelser inom EUF-fördraget som är mest betydelsefylla för offentlig upphandling 

finns i fördragets artiklar och de är följande: 

 Artikel 34 där fri rörlighet för varor regleras. Medlemsländerna förbjuds enligt denna 

artikel att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar handeln över gränserna vad gäller 

varor. 

 Artikel 49 där den fria etableringsrätten regleras. Medlemsländerna förbjuds genom 

denna artikel att försvåra verksamheten för ett företag från ett annat medlemsland. 

 Artikel 56 där den fria rörligheten för tjänster regleras. Medlemsländerna förbjuds 

enligt denna artikel att vidta åtgärder som hindrar eller försvårar för ett företag att 

erbjuda tjänster till konsumenter i andra medlemsländer. 

2.2.1 Upphandlingsdirektiven  

EU har producerat en rad upphandlingsdirektiv genom åren, direktiv som medlemsländerna 

ska implementera och tillämpa enligt gällande EU-rätt. EU:s första direktiv på 

upphandlingsområdet antogs 1971 och reglerade kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, 

                                                 
7
 Prop. 2006/2007:128, sid. 131. 
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71/305/EEG. Senare följde ett flertal direktiv för upphandling av varor och tjänster, direktiven 

har sedan arbetats samman och gäller sedan 2004 i form av två direktiv: 

 2004/18/EG – det klassiska direktivet 

 2004/17/EG – försörjningsdirektivet 

I anslutning till ovanstående förfarandedirektiv finns det dessutom tre rättsmedelsdirektiv där 

rättsmedelsdirektiven innehåller regler om skadestånd och överprövning. Totalt finns det 

således fem direktiv inom upphandlingsrättens område, två förfarandedirektiv och tre 

rättsmedelsdirektiv. Utöver de fem direktiven finns sedan 2009 ett direktiv på försvars- och 

säkerhetsområdet där området anses vara av så känslig natur att speciella regleringar är 

nödvändiga.
8
 

Grunden för EU:s direktiv om offentlig upphandling är artikel 18 FEUF som uttrycker 

principen om likabehandling. Principen om likabehandling är i sin tur ett fundament för de 

fyra friheterna, som tillsammans utgör den inre marknaden, och de allmänna principerna inom 

EU-rätten. Allt detta tillsammans utgör således basen för offentlig upphandling inom EU och 

detta innebär att syftet med upphandlingsdirektiven inte är att det offentliga ska göra bra 

affärer eller få största möjliga värde för varje spenderad euro. Syftet är i stället att skapa en 

öppen och konkurrensutsatt offentlig upphandling inom hela EU som utgör en viktig del av 

den övergripande inre marknaden.
9
 

2.2.2 Internationella avtal 

EU:s upphandlingsdirektiv är inte bara gällande för unionens 27 medlemsländer. Direktiven 

tillämpas även av Norge, Island och Liechtenstein genom EES-avtalet. WTO, World Trade 

Organisation, har också ett avtal om offentlig upphandling, Government Procurement 

Agreement, och till detta avtal har EU samt tolv stater anslutit sig. Avtalet är tillämpligt 

mellan de 13 avtalsparterna men bestämmelserna är inarbetade i EU:s direktiv om offentlig 

upphandling och därmed i LOU. Svenska upphandlande myndigheter behöver således inte 

särskilt beakta avtalet. Att statliga myndigheters tröskelvärde är lägre än andra upphandlande 

myndigheters tröskelvärde är ett resultat av GPA-avtalet.
10

 

                                                 
8
 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag AB 

2012, sid. 58-59. 
9
 Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, sid. 60-61. 

10
 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – LOU och LUF, Studentlitteratur AB 2010, sid. 35-36. 
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2.3 Den inre marknaden 

Den inre marknaden är en av EU:s mest centrala delar och syftar till att främja tillväxt och 

effektivitet inom unionen. Tack vare genomförandet av den inre marknaden har Europas 

medborgare fått större möjligheter att arbeta, leva, studera och pensionera sig i någon av 

unionens medlemsländer. Europas medborgare har fått ett större urval av varor och tjänster 

samtidigt som kvalitén och säkerheten har blivit bättre. Den ökade konkurrensen har också 

givit ett prisläge med konkurrenskraftiga priser.
11

 

Alla 27 medlemsländer utgjorde från början egna marknader, dessa mindre marknader har 

integrerats till en stor marknad med EU:s gemensamma politik som verkar för 

marknadsekonomi och hög konkurrens. USA:s gemensamma marknad var vid bildandet av 

dåvarande EG en förebild och idag är den inre marknaden inom EU världens tredje största, 

med ca 500 miljoner invånare och potentiella konsumenter. Fri rörlighet råder mellan samtliga 

medlemsländer för varor, tjänster, personer och kapital; den fria rörligheten brukar betecknas 

som de fyra friheterna. Som ett led av de fyra friheterna innehåller den inre marknaden också 

ett förbud mot handelshinder mellan medlemsländer. De fyra friheterna och avskaffandet av 

handelshinder är fundamenten i den inre marknaden. Likheterna mellan de fyra friheterna är 

stora vad gäller hur de är uppbyggda och vilka inskränkningar som medges, dock bygger de 

på egna artiklar och behandlas alltså olika.
12

 

Offentlig upphandling är en del av den inre marknaden och har en stor ekonomisk betydelse. I 

Sverige upphandlar svenska myndigheter varor, tjänster och byggentreprenader för stora 

summor årligen. Offentlig upphandling regleras inte på detaljnivå i funktionsfördraget men 

fördragets grundprinciper om diskrimineringsförbud och fri rörlighet för varor och tjänster 

hindrar medlemsländer från att diskriminera leverantörer från andra länder. Sverige 

favoriserade länge inhemska leverantörer i dåvarande upphandlingslagstiftning och 

situationen var densamma i andra nuvarande medlemsländer. Traditionen av att gynna 

inhemska leverantörer har tagit lång tid att arbeta bort för medlemsländerna men är av 

avgörande vikt för en fungerande offentlig upphandling inom EU.
13

 

                                                 
11

 Europeiska kommissionens meddelande – en inre marknad för framtidens Europa, sid. 3-5. 
12

 Bernitz, Ulf och Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Norstedts Juridik AB 2010,  

sid. 232. 
13

 Europarättens grunder, sid. 373-374. 
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2.4 EU:s grundläggande principer 

Allmänna rättsprinciper spelar en större roll inom EU jämfört med hur fallet är i det svenska 

rättssystemet. EU-domstolen driver utvecklingen av EU-rätten och detta sker i hög 

utsträckning med hjälp av allmänna rättsprinciper. Anledningen till att allmänna rättsprinciper 

spelar en viktig roll inom EU är att EU-rätten inte är någon komplett rättsordning, fördragens 

syfte är att hålla ihop medlemsländerna och lösa gränsproblematik. EU-rätten är inte 

heltäckande och innehåller luckor inom vissa rättsområden. I dessa situationer använder EU-

domstolen allmänna rättsprinciper för att integrera olika rättsområden och skapa en helhet. 

Rättsprinciperna har således en viktig plats bland EU-rättens rättskällor och ligger högt upp i 

hierarkin.
14

  

De grundläggande EU-rättsliga principerna som intar en särskild roll inom offentlig 

upphandling är fem till antalet och åberopas flitigt vid upphandlingsmål i EU-domstolen.
15

 

EU-rätten har påverkat det svenska rättsläget eftersom allmänna rättsprinciper har stort 

genomslag inom rättstillämpningen i EU och därför har principerna även påverkat den 

svenska rättstillämpningen.
16

 Principernas roll förtydligas i Sverige då de uttryckligen räknas 

upp som en allmän bestämmelse i 1 kap. 9 § LOU. Principerna presenteras nedan utan 

inbördes ordning. 

2.4.1 Icke-diskrimineringsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen tar sikte på nationalitet och att en persons, fysisk som juridisk, 

nationalitet inte får ligga till grund för någon form av diskriminering och detta framgår av den 

allmänt hållna artikel 18 i FEUF. Personer från andra länder ska med andra ord behandlas på 

samma sätt som landets inhemska personer, någon skillnad får inte förekomma. Det är det 

centrala för icke-diskrimineringsprincipen.
17

  

Översatt till en upphandlingsrättslig kontext innebär icke-diskrimineringsprincipen att en 

upphandlande myndighet inte får utforma ett förfrågningsunderlag som endast en leverantör 

från ett särskilt land kan uppfylla. Detta gäller även i det fall då den upphandlande 

myndigheten inte förväntar sig att leverantörer från andra länder kommer att lämna anbud.
18

 

                                                 
14

 Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel, Nordstedts Juridik AB 2008, sid. 19. 
15

 Prop. 2006/2007:128, sid. 132. 
16

 Europarättens grunder, sid. 106. 
17

 Europarättens grunder, sid. 112-113. 
18

 Prop. 2006/07:128, sid. 132. 
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2.4.2 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen innebär att en upphandlande myndighet ska behandla samtliga 

leverantörer lika under en upphandlingsprocess. Viktigt att påpeka är att 

likabehandlingsprincipen inte endast innebär att lika fall ska behandlas lika. Principen innebär 

också att olika fall ska behandlas olika. En del av upphandlingen som är särskilt viktigt ur ett 

likabehandlingsperspektiv är informationsgivningen från den upphandlande myndigheten. När 

en upphandlande myndighet ger ut information om en upphandling ska den informationen 

finnas tillgänglig för alla leverantörer vid samma tidpunkt.
19

 

2.4.3 Transparensprincipen 

Enligt hela artikel 15 FEUF är öppenhet huvudprincipen inom den europeiska unionen. 

Artikel 15.3 FEUF utvecklar att samtliga handlingar, oavsett form, från rådet, kommissionen 

och Europaparlamentet ska vara tillgängliga för unionsmedborgare och varje fysisk eller 

juridisk person som bor eller har sitt säte inom unionen.
20

 EU-domstolen har också prövat 

transparensprincipen och slagit fast att undantag från tillgängligheten av handlingar ska tolkas 

restriktivt vilket ytterligare styrker principens ställning inom unionen.
21

  

Transparensprincipen innebär ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv att upphandlande 

myndigheter är skyldiga att lämna information om en upphandling och dessutom informera 

om hur en upphandling kommer att genomföras i praktiken.
22

 Konkret innebär 

transparensprincipen att information om ett upphandlingsförfarande inte får hemlighållas. En 

upphandling ska vidare annonseras på ett offentligt sätt och när en upphandling är genomförd 

ska upphandlingsresultatet samt upphandlingshandlingar vara offentliga för de leverantörer 

som deltagit i upphandlingen.
23

 

2.4.4 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är en viktig princip inom europeiska unionen och har utvecklats av 

EU-domstolen. Principen härstammar ur tysk rätt samt ur Europadomstolens praxis som vuxit 

fram när Europakonventionen prövats. Proportionalitetsprincipen uttrycks i artikel 5.1 samt 

5.14 FEU där det anges att unionens befogenheter styrs av proportionalitetsprincipen och 

principen kan därmed anses genomsyra hela EU-rätten. Konkret kan 

proportionalitetsprincipen definieras som att unionens åtgärder inte ska vara mer långtgående, 

                                                 
19

 Prop. 2006/07:128, sid. 132. 
20

 Europarättens grunder, sid. 120. 
21

 Förenade målen C-174/98 P och C-189/98 P, Nederländerna mot Europeiska kommissionen. 
22

 Prop. 2006/07:128, sid. 132. 
23

 Prop. 2006/07:128, sid. 155. 
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vad gäller såväl form som innehåll, än vad som är tvunget för att målen som uppställs i 

fördragen ska nås. Proportionalitetsprincipen beskrivs som en rimlighetskontroll av en 

unionsinstitutions åtgärd där det ska vara balans mellan vilket mål som ska uppnås och vilken 

åtgärd som används för att uppnå målet. Finns flera åtgärdsmöjligheter ska den åtgärd väljas 

som är minst betungande, en försiktighetsprincip finns alltså inbyggd i 

proportionalitetsprincipen.
24

 

Översatt till upphandlingsrätten innebär proportionalitetsprincipen att en upphandlande 

myndighet som genomför en upphandling inte tillåts vidta åtgärder som är mer betungande än 

vad som krävs i det aktuella fallet. De krav som ställs i ett förfrågningsunderlag ska vara 

rimliga i förhållande till det mål som upphandlingen förväntas uppnå. 

Proportionalitetsprincipen påvekar inte bara kraven på en vara eller produkt, även krav som 

ställs på leverantörens erfarenhet eller policy ska vara rimliga i förhållande till den aktuella 

upphandlingens syfte.
25

 

2.4.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen om ömsesidigt erkännande har vuxit fram inom EU efter ett känt, likväl 

kontroversiellt, avgörande från EU-domstolen i rättsfallet Cassis de Dijon, mål 120/78. I 

rättsfallet ville en fransk likörtillverkare marknadsföra en likör på den tyska marknaden. 

Tyskland nekade dock med motiveringen att produkten inte innehöll tillräckligt mycket 

alkohol för att vara tillåten att marknadsföras som likör i Tyskland, i enlighet med de tyska 

alkoholgränsvärdena. Domstolen slog fast att Tyskland och Frankrike hade olika gränsvärden 

för likörer och konstaterade att den tyska lagen begränsade handeln mellan de olika 

medlemsländerna. Domstolen slog slutligen fast att eftersom produkten lagligen kunde 

marknadsföras på den franska marknaden som likör fick den inte nekas som likör i andra 

medlemsländer.
26

  

I en mer allmän kontext innebär principen om ömsesidigt erkännande att en produkt som satts 

i omlopp i ett medlemsland och därmed klarat medlemslandets kontrollkrav ska vara fri att 

marknadsföras i samtliga övriga medlemsländer. Tanken är att medlemsländerna ska känna 

förtroende och ge legitimitet till övriga medlemsländers lagstiftning och dess myndigheter. 

                                                 
24

 Europarättens grunder, sid. 118-119. 
25

 Prop. 2006/07:128, sid. 132. 
26

 Europarättens grunder, sid. 256-257. 
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Det finns möjligheter till undantag från principen om ömsesidigt erkännande men undantaget 

anses snävt och har behandlats restriktivt av EU-domstolen.
27

 

I ett upphandlingsrättsligt perspektiv innebär ömsesidigt erkännande att medlemsländer måste 

acceptera intyg och andra handlingar som myndigheter har utfärdat i andra medlemsländer. 

Principen innebär vidare att ett krav i en upphandling om att en utländsk leverantör ska inneha 

ett svenskt intyg eller liknande är ogiltigt. Det är tillräckligt att utländska leverantörer innehar 

motsvarande intyg eller liknande utfärdat i något annat medlemsland.
28
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3 Sverige och upphandling 

3.1 Historik 

Lagar och regler om att staten ska upphandla sitt inköp av varor har funnits i Sverige under 

hela 1900-talet. De grundläggande motiven till sådana regler var inledningsvis att säkerställa 

att statens inköp skedde på affärsmässiga grunder och att upprätthålla rättssäkerhet samt 

offentlighet. Intressant, ur dagens perspektiv, är att reglerna fram till mitten av 1900-talet 

innehöll en preferensordning där svenska varor hade företräde framför varor från andra 

länder. Nya regler trädde i kraft under år 1920 och kvalitet infördes som en faktor vilken 

kunde beaktas jämte varans svenska ursprung. Reglerna förändras senare och urvalsgrunderna 

skärpets ytterligare vad gällde dess ursprung. Bevarande av särskild näring i Sverige samt 

förhindrande av arbetslöshet var två faktorer som tillmättes hänsyn. Under andra halvan av 

1900-talet började kravet på affärsmässighet att spela en allt större roll och svenska varors 

företräde nedprioriterades därmed.
29

 

Från och med år 1973 har även tjänster omfattats av upphandlingsreglerna. Förändringen 

skedde genom en upphandlingskungörelse. Kungörelsen ersattes 1986 av en 

upphandlingsförordning. Reglernas materiella innehåll förändrades inte nämnvärt och 

upphandlingsförordningen var utformad som ett omslutande ramverk innehållande 

huvudregler.
30

 

1 januari 1994 skedde en stor förändring på upphandlingsrättens område i samband med att 

ÄLOU trädde i kraft. ÄLOU var ett resultat av Sveriges medlemskap i EES. Genom EES-

avtalet var Sverige förpliktat att harmonisera lagstiftningen i linje med den inre marknaden. 

Upphandlingsområdet är ett område som utgör en viktig del av den inre marknaden och därför 

var en lagändring på sin plats. ÄLOU innehöll sju stycken kapitel och sex av kapitlen var 

grundade på EG:s direktiv, ett stort europeiskt inflytande med andra ord.
31

 

1998 skedde den senaste stora förändringen inom upphandlingsområdet då LOU och LUF 

trädde i kraft och ersatte ÄLOU. De två nya lagarna är ett resultat av två nya EU-direktiv, det 

klassiska direktivet och försörjningsdirektivet. Direktiven innehåller en del nyheter jämfört 

med dess föregångare.
32

 Vissa förändringar skedde i LOU och LUF under 2010. De viktigaste 

                                                 
29

 Prop. 1992/93:88, sid. 34. 
30

 Prop. 1992/93:88, sid. 34. 
31

 Prop. 2006/07:128, sid. 133. 
32

 Prop. 2006/07:128, sid. 135-136. 
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förändringarna var införande av elektronisk auktion, miljöhänsyn och sociala hänsyn; nya 

rättsmedel och slutligen ett nytt upphandlingsförfarande i form av konkurrenspräglad dialog 

som denna uppsats kommer att behandla utförligt.
33

 

3.2 Lagstiftning 

LOU och LUF utgör tillsammans den huvudsakliga lagstiftningen inom området offentlig 

upphandling och upphandling. Vilken lag som är tillämpbar avgörs dels av vilken typ av 

organisation som ska göra inköp och dels av vilken typ av inköp som ska göras. LUF är 

avgränsad från uppsatsen och behandlas därför inte närmare. 

3.2.1 LOU 

LOU är tillämplig då en upphandlande myndighet ska genomföra ett inköp. En upphandlande 

myndighet är en myndighet eller liknande organ som tillgodoser behov i det allmännas 

intresse. Vilket syfte ett organ har är alltså den omständighet som är relevant att bedöma då ett 

organ ska klassificeras som en upphandlande myndighet. Med offentlig upphandling avses de 

handlingar en upphandlande myndighet utför för att anskaffa varor, tjänster, 

byggentreprenader eller byggkoncessioner i form av ett kontrakt eller i form av ett ramavtal. 

Vidare måste den aktuella affärstransaktionen utgöra ett upphandlingskontrakt för att LOU 

ska vara tillämpligt. Ett upphandlingskontrakt är ett avtal med ömsesidiga villkor vilket 

definieras vidsträckt och alla former av motprestationer omfattas. En formell bedömning ska 

göras där funktionen är relevant snarare än vad parterna formellt benämner ett avtal. Benefika 

fång som gåvor omfattas således inte av LOU.
34

 

3.3 Direktivstyrd upphandling 

LOU bygger på det klassiska direktivet men lagen är bredare än så och innehåller regleringar 

som faller utanför det klassiska direktivets tillämpningsområde. De regler i LOU som 

behandlas i direktivet kallas för det direktivstyrda området. Det finns två faktorer som avgör 

huruvida ett kontrakt ska upphandlas enligt LOU:s direktivstyrda regler: 

 Ekonomisk värde av kontrakt: över eller under tröskelvärdena. 

 Typ av tjänst: A- eller B-tjänst. 

För att avgöra vilka upphandlingskontrakt som ska upphandlas enligt direktivets regler görs 

en ekonomisk värdering av kontraktet. Överstiger värdet av kontraktet det så kallade 

                                                 
33

 Prop. 2009/10:180, sid. 1-3. 
34

 Prop. 2006/07:128, sid. 137-141 samt Upphandlingsrättens grunder, sid. 37-38. 
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tröskelvärdet omfattas upphandlingen av direktivet. När det är tjänster som ska upphandlas 

ska tjänsterna kategoriseras i antingen A- eller B-tjänster.
35

 Följande två avsnitt behandlar 

tröskelvärden samt A- och B-tjänster.  

3.3.1 A- och B-tjänst 

A-tjänster är typiskt gränsöverskridande tjänster där leverantörer från andra medlemsländer 

generellt ansetts vara intresserade av att delta i upphandlingen. Typiska A-tjänster är 

datatjänster och transporter på land. B-tjänster är tjänster som inte ansetts särskilt lämpade för 

leverantörer från andra medlemsländer, exempel på sådana tjänster är juridiska tjänster och 

järnvägstransporter. En detaljerad uppräkning av A- och B-tjänster finns i bilaga 2 och bilaga 

3 till LOU.
36

 Uppdelningen mellan A- och B-tjänster utgår således ifrån vilka typer av tjänster 

som förväntas öka handeln över medlemsländernas gränser och därmed utgöra en del av den 

inre marknaden, i linje med syftet bakom upphandlingsdirektiven.
37

 

3.3.2 Tröskelvärden 

Värdet av ett upphandlingskontrakt ska beräknas och upphandlingen ska sedan genomföras på 

det sätt som föreskrivs i LOU beroende på om kontraktets värde överstiger tröskelvärdena 

eller inte. Den Europeiska kommissionen fastställer tröskelvärdena vartannat år, 

tröskelvärdena publiceras sedan genom en EU-förordning. Tröskelvärdena publiceras i euro 

men omräknas till övriga relevanta valutor och i Sverige då till svenska kronor genom 

regeringens tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling.
38 

Inför en upphandling ska en upphandlande myndighet beräkna värdet av det kontrakt som ska 

upphandlas. Beräkningen måste göras innan upphandlingen startar för att den upphandlande 

myndigheten ska kunna genomföra upphandlingen med ett korrekt förfarande. Eftersom det är 

en beräkning är resultatet osäkert och därför är det viktigt att den upphandlande myndigheten 

gör en korrekt beräkning på ett objektivt sätt. Beräkningen är en nuvärdesberäkning vid 

tidpunkten för annonseringen av upphandlingen. Används inte annonsering beräknas 

kontraktets värde vid tidpunkten då den upphandlande myndigheten bjuder in till 

anbudsgivning. Viktigt att påpeka är att vid en beräkning av ett kontrakt innehållande optioner 

och liknande ska beräkningen beakta optioner så som att de kommer att utnyttjas.
39

 

                                                 
35

 Prop. 2009/10:180, sid. 91-93. 
36

 Prop. 2009/10:180, sid. 91-93. 
37

 Offentlig upphandling – primrättens reglering, sid. 104. 
38

 Upphandlingens grunder, sid. 59. 
39

 Upphandlingens grunder, sid. 60-61. 
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3.3.3 Icke direktivstyrd upphandling 

I 15 kap. LOU regleras de upphandlingar som faller utanför direktivets tillämpningsområde; 

icke-direktivstyrd upphandling. Upphandlande myndigheter får tillämpa reglerna i 15 kap. 

under förutsättningar enligt 1 kap. 2 § andra stycket LOU: 

 Då den upphandlade tjänsten är en B-tjänst. 

 Då upphandlingen gäller andra kontrakt vars värde understiger tröskelvärdena. 

15 kap. innehåller alternativa upphandlingsförfaranden som inte finns i det klassiska 

direktivet. De tillgängliga upphandlingsförfarandena är förenklat förfarande, urvalsförfarande 

och direktupphandling. Även konkurrenspräglad dialog får tillämpas på upphandlingar 

utanför det direktivstyrda området trots att förfarandet regleras i det klassiska direktivet. 

Reglerna för förenklat förfarande och urvalsförfarande är inte lika omfattande som reglerna 

för motsvarande förfarande inom det direktivstyrda området; öppet förfarande och selektivt 

förfarande.
40

 Väljer en upphandlande myndighet att upphandla enligt ett förfarande i 15 kap. 

måste myndigheten likväl beakta de grundläggande EU-rättsliga principerna och då särskilt 

principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet. Det sagda förutsätter dock att 

upphandlingen är av ett bestämt gränsöverskridande intresse.
41

 

3.4 Upphandlingsförfaranden inom direktivstyrt område 

LOU innehåller bestämmelser om fyra olika upphandlingsförfaranden för kontrakt som 

värderas över tröskelvärdet, se 4 kap. 1 §. Öppet och selektivt förfarande är de förfaranden 

som alltid får användas av den upphandlande myndigheten. LOU innehåller vidare två 

stycken undantagsförfaranden som får tillämpas då speciella omständigheter föreligger; 

förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Undantagen ska användas sparsamt och 

EU-domstolen har tolkat användning av förhandlat förfarande restriktivt.
42

 Nedan presenteras 

öppet och selektivt förfarande översiktligt, förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad 

dialog är uppsatsens tema och behandlas grundligt längre fram. 

3.4.1 Öppet förfarande 

Öppet förfarande är ett upphandlingsförfarande som används flitigt i Sverige, hela 25 % av 

samtliga annonserade upphandlingar genomfördes med ett öppet förfarande under 2011 enligt 

                                                 
40

 Prop. 2009/10:180, sid. 96-98. 
41

 Förenade målen C-147/06 och C-148/06, SECAP SpA och Santorso Soc. coop. arl mot Comune di Torino, 

punkterna. 21 och 21. 
42

 Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, andra upplagan, Jure Förlag AB 2011, sid. 157. 
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siffror från konkurrensverket.
43

 Öppet förfarande inleds med en annonsering från den 

upphandlande myndigheten där samtliga intresserade leverantörer kan begära ut 

förfrågningsunderlaget och sedermera lämna anbud. När upphandlingens tidsfrist gått ut 

behandlar den upphandlande myndigheten anbuden genom en kvalificerings- och 

utvärderingsprocess, förhandling får inte förekomma mellan den upphandlande myndigheten 

och leverantörerna.
44

 

3.4.2 Selektivt förfarande 

Selektivt förfarande används betydligt mer sparsamt än öppet förfarande. Under 2011 

genomfördes endast 1 % av de annonserade upphandlingarna med selektivt förfarande enligt 

Konkurrensverket.
45

 Ett selektivt förfarande genomförs i stort på samma sätt som ett öppet 

förfarande, skillnaden ligger i att leverantörerna får ansöka hos den upphandlande 

myndigheten om att lämna anbud vid ett selektivt förfarande. Den upphandlande myndigheten 

genomför därefter en kvalificering av de ansökningar som inkommit. Vissa leverantörer bjuds 

sedan in för att lämna anbud i upphandlingen. Efter anbudsgivningen sker en kvalificerings- 

och utvärderingsprocess precis som vid öppet förfarande. Någon förhandling mellan den 

upphandlande myndigheten och leverantörerna får inte förekomma.
46
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 Konkurrensverkets siffror och fakta om offentlig upphandling, rapport 2012:6, sid. 19. 
44

 Upphandlingens grunder, sid. 63. 
45

 Konkurrensverkets siffror och fakta om offentlig upphandling, sid. 19. 
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4 Förhandlat förfarande med föregående annonsering 

Förhandlat förfarande är ett undantagsförfarande som är tillgängligt för upphandlande 

myndigheter vid upphandlingar inom det direktivstyrda området och har sin bakgrund i artikel 

28 i det klassiska direktivet. Förhandlat förfarande utgör ett undantagsförfarande där särskilda 

förutsättningar måste föreligga för att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa 

förfarandet. Annorlunda är det inom försörjningssektorn där förhandlat förfarande fritt får 

användas. Det finns vidare två underkategorier av förhandlat förfarande, med eller utan 

annonsering där förutsättningarna skiljer sig åt. Uppsatsen behandlar förhandlat förfarande 

med föregående annonsering och fortsättningsvis är det den betydelsen som avses när det 

skrivs förhandlat förfarande.
47

 

4.1 Bakgrund och syfte 

Bakgrunden till förhandlat förfarande finns i artikel 28 i det klassiska direktivet. Artikeln 

uttrycker att förhandlat förfarande utgör ett undantagsförfarande från grundregeln om att 

öppet eller selektivt förfarande ska tillämpas av upphandlande myndigheter. Särskilda 

förutsättningar måste föreligga för att förhandlat förfarande ska kunna tillämpas av en 

upphandlande myndighet. Förhandlat förfarande har alltså sin bakgrund i EU och i det 

klassiska direktivet. Förfarandet har sedan implementerats i svensk lagstiftning genom LOU 

och LUF.  

Syftet med förhandlat förfarande är att upphandlande myndigheter ska kunna förhandla med 

leverantörer som lämnat anbud i en upphandling. Förhandlingen mellan den upphandlande 

myndigheten och leverantörerna ska röra de lämnade anbuden med syfte att anpassa anbuden 

till de krav som uppställts i annonsen eller förfrågningsunderlaget. Förhandlingens 

övergripande mål är därutöver att få fram det bästa anbudet. Viktigt att poängtera vad gäller 

förhandlingen är att anbuden ska anpassas till den upphandlande myndighetens krav, inte 

tvärtom.
48

 

4.2 Förhandlat förfarande utan annonsering 

Förhandlat förfarande ska i normalfallet genomföras med en föregående annonsering men i 

undantagsfall kan den upphandlande myndigheten genomföra ett förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering. Undantaget utan föregående annonsering ska tillämpas restriktivt 

och enligt en dom från EU-domstolen ligger bevisbördan för att undantaget är tillämpligt hos 
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 Offentlig upphandling – LOU och LUF, sid. 111-112. 
48
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den upphandlande myndigheten, se mål C-385/02, kommissionen mot Italien.
49

 Generellt sett 

får förhandlat förfarande utan annonsering genomföras i situationer då det är omöjligt eller 

olämpligt för en upphandlande myndighet att genomföra en annonsering. Ett exempel är 

situationen då det bara finns en potentiell leverantör, en annonsering är då en onödig 

transaktionskostnad eftersom det med största sannolikhet inte kommer att inkomma några nya 

leverantörer med anbud. Detaljregleringen av omständigheterna som ska föreligga för att en 

upphandlande myndighet ska kunna upphandla genom förhandlat förfarande utan annonsering 

finns i 4 kap. 5, 7 och 8 §§ LOU.  

Omständigheterna utvecklas inte närmare eftersom uppsatsen i huvudsak behandlar förhandlat 

förfarande med annonsering. 

4.3 Grundläggande tillämpbarhet 

Förhandlat förfarande med föregående annonsering är ett brett upphandlingsförfarande i den 

bemärkelsen att förfarandet är tillämpligt på kontrakt som gäller varor, tjänster eller 

byggentreprenader. Förhandlat förfarande har sin bakgrund i artikel 29 i det klassiska 

direktivet och i artikel 40 i försörjningsdirektivet. Förhandlat förfarande är således tillämpligt 

dels inom den klassiska sektorn, LOU, och inom försörjningssektorn, LUF. 

Vad gäller den klassiska sektorn saknas regleringar om förhandlat förfarande i 15 kap. LOU. 

Således är förhandlat förfarande endast tillämpligt för upphandlande myndigheter vid 

upphandlingar inom det direktivstyrda området. Förhandlat förfarande används därför inte vid 

upphandlingar som rör B-tjänster eller vid upphandlingar där kontraktets värde understiger 

gällande tröskelvärden. 

4.4 Förutsättningar för att tillämpa förhandlat förfarande 

Den detaljerade regleringen av förutsättningar för tillämpning av förhandlat förfarande följer i 

artikel 30 i det klassiska direktivet. Artikeln radar upp omständigheter som ska föreligga för 

att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa förhandlat förfarande. Artikel 30 har 

implementerats i svensk lagstiftning och finns i 4 kap. 2 § LOU. Paragrafen i LOU innehåller 

fyra stycken huvudpunkter som beskriver olika omständigheter. Någon av punkterna ska vara 

uppfyllda för att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa förhandlat förfarande. De 

fyra punkterna kan delas in i två olika kategorier då punkterna tar sikte på olika typer av 

omständigheter. Den första punkten tar sikte på själva anbuden, innehållet i anbuden eller på 
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anbudsgivarna. Den första punkten har alltså ett formellt perspektiv. Punkterna två till fyra tar 

däremot sikte på själva upphandlingsföremålet och dess egenskaper och dessa punkter är 

materiella till sin karaktär och tar sikte på en upphandlings innehåll eller föremål. 

Huvudpunkterna i 4 kap. 2 § LOU presenteras och kommenteras nedan: 

4.4.1 Endast ogiltiga anbud eller anbud som inte kan godtas – 4 kap. 2 § p. 1 LOU 

Första punkten behandlar anbud som inkommit efter en tidigare upphandling som genomförts 

med öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog. De anbud som 

lämnats ska vara ogiltiga eller i övrigt inte kunna godtas. Ogiltiga anbud avser bland annat 

anbud där signatur saknas från behörig firmatecknare eller anbud som inte klarar den 

upphandlande myndighetens kvalificeringskrav eller brister i uppställda 

diskvalificeringsgrunder. Anbud som betraktas som giltiga måste i princip klara samtliga krav 

som är uppställda i upphandlingen men även lagenliga krav enligt aktuellt regelsystem. 

Diskvalificeringsgrunder kan i vissa fall vara obligatoriska och de är då inte möjliga att 

frångå. Anbuden kan endast prövas mot giltiga krav från den upphandlande myndigheten. 

Kraven får till exempel inte bryta mot de grundläggande principerna enligt 1 kap. 9 § LOU.
50

 

Regleringen i 4 kap 2 § p. 1 har sin motsvarighet i artikel 30.1 a första stycket i det klassiska 

direktivet. Enligt skrivelsen i direktivet skulle en upphandlande myndighet kunna tillämpa 

förhandlat förfarande om ett av de lämnade anbuden är ogiltigt. Det är en felaktig slutsats, 

samtliga lämnade anbud måste vara ogiltiga, eller inte kunna antas, för att en upphandlande 

myndighet ska kunna tillämpa förhandlat förfarande. Det saknar betydelse om lämnade anbud 

har brister i olika delar av de omständigheter som beskrivs i 4 kap. 2 § p. 1 a-h.
51

 

4.4.2 Svårigheter att fastställa totalpris i förväg – 4 kap. 2 § p. 2 LOU 

Om föremålet vid en upphandling är av sådant slag eller förenat med särskilda risker att 

totalpriset blir svårt att fastställa kan en upphandlande myndighet tillämpa förhandlat 

förfarande. Punkten innehåller alltså två olika aspekter vid en upphandling som kan motivera 

en tillämpning av förhandlat förfarande. Karaktären på varan, tjänsten eller 

byggentreprenaden som ska upphandlas är en sådan omständighet som är relevant. Det är 

dock inte den enda omständighet som kan beaktas. Andra omständigheter som gör en 

värdering av kontraktet omöjlig kan beaktas i bedömningen. Att uppskatta ett totaltpris i 

förväg kan vara lättare för vissa än för andra. Hur som helst ska det vara objektivt svårt att 
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fastställa ett totaltpris i förväg. En upphandlande myndighet kan således inte hänvisa till sin 

egen inkompetens för att på så sätt kunna tillämpa förhandlat förfarande. Det är en objektiv 

bedömning som ska ske och om specifika upphandlande myndigheter saknar kompetens finns 

möjligheten att köpa kompetens. Det krävs emellertid inte att upphandlande myndigheter ska 

kunna uppskatta ett totalpris på kontrakt som är omfattande. Exempelvis brobyggen och 

komplicerade IT-upphandlingar kräver inte sällan tilläggsbeställningar och är på så sätt svåra 

att uppskatta i förväg. Det saknas praxis från EU-domstolen som behandlar undantaget och 

någon vägledning finns därför inte.
52

 

4.4.3 Svårpreciserade tjänster – 4 kap. 2 § p. 3 LOU 

Den tredje punkten av omständigheter som motiverar en tillämpning av förhandlat förfarande 

tar sikte på upphandlingar som rör kontrakt av finansiella eller intellektuella tjänster där 

tjänsterna är svåra att precisera. Eftersom preciseringen av tjänsterna är problematisk blir 

också en upphandling med öppet eller selektivt förfarande av tjänsterna problematisk.
53

 

Punkten är en implementering av artikel 30.1 c i det klassiska direktivet. Artikeln hänvisar till 

tjänster i kategori 6 i bilaga II A samt intellektuella tjänster, till exempel projektering av 

anläggningar. Tjänsten måste dock vara av sådan art att det inte går att precisera tjänsten. Det 

räcker således inte att en upphandling rör en tjänst i nämnda kategori 6. Vidare är inte 

tjänstekategorierna som direktivet hänvisar till uttömmande utan en exemplifiering av tjänster. 

Tjänster som inte är uppräknade i kategori 6 kan alltså ändå utgöra tjänster som omfattas av 4 

kap. 2 § p. 3 LOU. Tjänster som vanligen upphandlas med förhandlat förfarande, med stöd av 

bestämmelserna i denna punkt, är komplicerade tjänster inom IT-området. Avslutningsvis tar 

lagbestämmelsen i LOU samt bakomliggande artikel i direktivet sikte på upphandling av 

tjänster, vilket ska skiljas från tjänstekontrakt. Innebörden bör vara den att bestämmelsens 

omfattning är vidare än endast renodlade tjänstekontrakt, se definition av tjänstekontrakt i 2 

kap. 18 § LOU. Bestämmelsen bör omfatta bland annat varu- och byggkontrakt där en 

komplicerad tjänst, som är svår att precisera, ingår om nuvarande lydelse bokstavstolkas.
54

 

4.4.4 Byggentreprenader med FoU-ändamål – 4 kap. 2 § p. 4 LOU 

Fjärde och sista punkten av omständigheter som motiverar en tillämpning av förhandlat 

förfarande tar sikte på situationer då en upphandling rör ett byggentreprenadskontrakt och 

som dessutom avser forsknings- och utvecklingsändamål, studier eller experiment. 
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Undantagsbestämmelsen är dock inte tillämplig om den upphandlande myndighetens syfte 

bakom upphandlingen är att generera vinst eller täcka kostnader för forskning och 

utveckling.
55

 

4.4.5 Praxis avseende 4 kap. 2 § LOU 

Någon av omständigheterna i 4 kap. 2 § LOU p. 1-4 ska alltså vara uppfyllda för att en 

upphandlande myndighet ska kunna tillämpa förhandlat förfarande. Att i praktiken avgöra hur 

och när ovanstående omständigheter föreligger är svårt på grund av den komplexitet som 

ständigt råder i dagens verklighet. Vägledning får då sökas i praxis där domstolar prövar 

huruvida någon av ovanstående omständigheter förelegat i ett aktuellt fall och därmed om en 

upphandlande myndighet har gjort en korrekt tillämpning av ett förhandlat förfarande vid 

upphandling. Den svenska lagregleringen i LOU är en implementering av artikel 30 i det 

klassiska direktivet vilket gör att EU-domstolen kan pröva mål som rör tillämpning av 

undantagsbestämmelserna. Praxis från EU-domstolen vad gäller förhandlat förfarande är 

dessvärre sparsam. EU-domstolen har endast prövat mål där upphandlande myndigheter har 

tillämpat förhandlat förfarande utan annonsering. Praxis saknas helt där EU-domstolen prövar 

en tillämpning av förhandlat förfarande med annonsering.
56

 

EU-domstolen har alltså bara prövat tillämpningen i rättsfall där förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering har tillämpats av upphandlande myndigheter. Analogier från 

tolkningen av förhandlat förfarande utan annonsering kan eventuellt appliceras på tolkningen 

av förhandlat förfarande med annonsering. Konkurrensverket har i ett yttrande analyserat 

rättsfall från EU-domstolen. De slutsatser som kan dras från EU-domstolens praxis gällande 

tillämpbarheten av förhandlat förfarande utan annonsering är enligt Konkurrensverket 

följande:
57

 

 Eftersom förhandlat förfarande utan annonsering är ett undantagsförfarande är det den 

upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att förfaranden är tillämpligt; att 

relevanta omständigheter föreligger. 
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 Tolkningen av omständigheterna som medger förhandlat förfarande utan annonsering 

är restriktiv och endast rena undantagsfall omfattas.
58

 

Ovanstående slutsatser kommer alltså från Konkurrensverket i form av ett yttrande mot 

bakgrund av en rad avgöranden från EU-domstolen där tillämpningen av förhandlat 

förfarande utan annonsering prövats. EU-domstolens uttalanden kan inte utan vidare 

appliceras rakt på förhandlat förfarande med annonsering men vissa analogier kan göras. Den 

första punkten som placerar bevisbördan hos upphandlande myndigheter är applicerbart även 

på förhandlat förfarande med annonsering enligt Konkurrensverket. Oavsett om en 

upphandlande myndighet väljer förhandlat förfarande med eller utan annonsering så används 

ett undantagsförfarande, det vill säga ett avsteg från grundregeln som innebär att öppet eller 

selektivt förfarande ska tillämpas. Eftersom ett avsteg från huvudregeln görs och ett 

undantagsförfarande används anser Konkurrensverket att bevisbördan även i förhandlat 

förfarande med annonsering bör placeras på den upphandlande myndigheten. Kontentan är 

alltså att en upphandlande myndighet som väljer att upphandla genom ett förhandlat 

förfarande med annonsering har bevisbördan för att de omständigheter föreligger som krävs 

enligt artikel 30 i det klassiska direktivet samt 4 kap. 2 § LOU.
59

 

Vad gäller den andra punkten av slutsatser som innebär att tolkningen av omständigheterna 

ska göras restriktivt anser Konkurrensverket däremot att det finns anledning att göra olika 

bedömningar då det gäller förhandlat förfarande med eller utan annonsering. Anledningen är 

att risken för en konkurrensbegränsning är större vid förhandlat förfarande utan annonsering, 

vilket innebär att beviskraven är olika. Konkurrensutsättningen vid förhandlat förfarande med 

annonsering bör däremot inte skilja sig nämnvärt jämfört med de ordinarie 

upphandlingsförfarandena öppet och selektivt förfarande.
60

  

Kontentan av Konkurrensverkets sammanställning av EU-domstolens praxis avseende 

förhandlat förfarande är att bevisbördan för att omständigheter föreligger som motiverar ett 

förhandlat förfarande ligger hos den upphandlande myndighet som väljer att tillämpa ett 

förhandlat förfarande. EU-domstolens restriktiva tolkning av förhandlat förfarande utan 
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annonsering gäller inte förhandlat förfarande med annonsering på grund av skillnaden i 

konkurrensutsättning som råder mellan de olika typerna av förhandlat förfarande.
61

 

Vad gäller tillämpningen av förhandlat förfarande finns svensk praxis som styrker att en 

upphandlande myndighet själv bestämmer om förhandlat förfarande ska tillämpas när 

omständigheterna tillåter enligt ett domslut från kammarrätten. Förhandlat förfarande utgör 

alltså en möjlighet för en upphandlande myndighet, inte en skyldighet. En leverantör kan 

således aldrig kräva att en upphandlande myndighet inleder ett förhandlat förfarande även om 

tillämpliga omständigheter föreligger inför en specifik upphandling.
62

  

4.5 Upphandlingsprocessen 

Förhandlat förfarande med föregående annonsering är ett upphandlingsförfarande som initialt 

inte skiljer sig från selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog vad gäller de olika steg 

som inleder upphandlingsprocessen. Förhandlat förfarande inleds således med att den 

upphandlande myndigheten publicerar en annons där leverantörer som är intresserade erbjuds 

att inkomma med en ansökan om att få lämna anbud i upphandlingen. När ansökningarna 

inkommit inleds kvalificeringsfasen där den upphandlande myndigheten utvärderar de 

inkomna ansökningarna samt ansökningsgivarna mot bakgrund av de krav som den 

upphandlande myndigheten uppställt i annonsen. Efter kvalificeringsfasen sker ett urval där 

den upphandlande myndigheten väljer ut vissa av de kvalificerade leverantörerna att lämna 

anbud i upphandlingen. Här skiljer sig förhandlat förfarande jämfört med konkurrenspräglad 

dialog. När anbuden inkommit får den upphandlande myndigheten sedan förhandla med en 

eller flera av leverantörerna. Förhandlingsfasen som inleds i detta skede av upphandlingen är 

unik jämfört med övriga upphandlingsförfaranden och förekommer alltså bara i det 

förhandlade förfarandet.
63

 

4.5.1 Förhandling 

Den karaktäristiska delen i en upphandling med förhandlat förfarande är förhandlingsdelen. 

Det klassiska direktivet innehåller inga regleringar avseende processen med förhandlat 

förfarande och därmed saknas också regleringar för förhandlingen i sig. Den svenska 

lagtexten innehåller däremot en reglering av förhandlingen och den finns i 4 kap. 3 § LOU. 

Paragrafen lyder: 
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”Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering skall en upphandlande myndighet 

förhandla med anbudsgivarna om de anbud som de har lämnat, för att anpassa anbuden till 

de krav som myndigheten har angett i annonsen om upphandling och i förfrågningsunderlaget 

samt för att få fram det bästa anbudet enligt 12 kap. 1 §.” 

Den upphandlande myndighet som genomför ett förhandlat förfarande ska förhandla med 

leverantörerna om de anbud som lämnats i upphandlingen. Förhandlingen som genomförs ska 

syfta till att anpassa de lämnade anbuden till de krav som den upphandlande myndigheten 

ställt i annonsen eller i förfrågningsunderlaget. Enligt ordalydelsen i 4 kap. 3 § LOU kan det 

uppfattas som att förhandling endast får ske avseende krav som uppställs både i annonsen och 

i förfrågningsunderlaget vilket är felaktigt. Förhandlingen kan omfatta uppställda krav i 

annonsen eller i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget inkluderar i detta avseende 

även kompletterande handlingar och då även de krav som kan finnas uppställda i de 

kompletterande handlingarna. Även kompletterande handlingar kan således vara föremål för 

en förhandling. Paragrafen uttrycker också förhandlingens övergripande mål om att få fram 

det bästa anbudet enligt den ordinarie anbudsutvärderingen i 12 kap. 1 § LOU; det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller det anbudet med det lägsta priset.
64

 

4.5.2 Förhandlingsföremål och förhandlingsparter 

Enligt bestämmelsens i 4 kap. 3 § LOU kan förhandlingen gälla en rad olika delar och detaljer 

i ett upphandlingsunderlag. De krav som förhandlingen är applicerbar på kan skilja sig 

mycket åt vad gäller karaktär, omfång och tillhöra olika delar av upphandlingsprocessen. 

Krav som inte får vara föremål för förhandling är emellertid krav som är obligatoriska enligt 

kravens formulering. Obligatoriska krav eller kravnivåer kan finnas både i annonsen och i 

förfrågningsunderlaget. Ett obligatoriskt krav är antingen uppfyllt eller inte uppfyllt och ett 

sådant krav är inte förhandlingsbart. En leverantör som lämnat ett anbud som inte uppfyller ett 

obligatoriskt krav kan inte genom en förhandling revidera sitt anbud. Anbudet måste förkastas 

av den upphandlande myndigheten, upphandlingen bryter annars mot 

likabehandlingsprincipen. Obligatoriska krav har inte sällan en återhållande effekt på 

presumtiva anbudsgivare som avstår att lämna anbud då de inte når upp till olika ställda krav. 

Typiska krav som inte är förhandlingsbara är exempelvis krav som avser miniminivåer av 

olika aspekter som teknisk eller ekonomisk kapacitet.
65
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Det finns rättsfall som belyser problematiken kring när en upphandlande myndighet 

förhandlar med en anbudsgivare som inte uppfyllt samtliga obligatoriska krav. I ett rättsfall 

från Danmark, Storebæltfallet, började en upphandlande myndighet att förhandla med en 

anbudsgivare som lämnat anbud enligt ett alternativt utförande som inte uppfyllde samtliga 

obligatoriska krav enligt förfrågningsunderlaget. EU-domstolen underkände den 

upphandlande myndighetens agerande och menade att utvärdering av ett anbud som inte 

uppfyller samtliga ställda obligatoriska krav strider mot likabehandlingsprincipen. EU-

domstolen skrev i punkt 37 att ”… respekten för principen om likabehandling av 

anbudsgivarna kräver att samtliga anbud är förenliga med bestämmelserna i 

kontraktshandlingarna för att garantera en objektiv jämförelse mellan de anbud som lämnats 

av de olika anbudsgivarna.”
66

 Förmodligen hade utgången i rättsfallet blivit annorlunda om 

övriga anbudsgivare i upphandlingen hade erbjudits samma möjligheter och godkänt 

förändringen i förfrågningsunderlaget.
67

 

Troligtvis är det inte tillåtet för en upphandlande myndighet att i en upphandling, med flera 

anbudsgivare, endast förhandla med en anbudsgivare om inte den anbudsgivaren har det bästa 

anbudet enligt de aktuella tilldelningskriterierna. Att exempelvis endast förhandla med 

anbudsgivaren med det tredje bästa anbudet borde därför inte vara tillåtet mot bakgrund av 

likabehandlingsprincipen eftersom det sker ett otillbörligt gynnande av anbudsgivare tre till 

nackdel för anbudsgivare ett och två som besitter bättre lämnade anbud. Praxis saknas och 

rättsläget kan därför anses vara oklart.
68

 

4.5.3 Förhandling i successiva steg 

En upphandlande myndighet kan genomföra en upphandling med förhandlat förfarande i 

successiva steg. Möjligheten regleras i lagtext genom 4 kap. 4 § LOU där lagstiftaren ställer 

krav på den upphandlande myndigheten som önskar genomföra ett förhandlat förfarande i 

successiva steg. Den upphandlande myndigheten ska i annonsen eller i förfrågningsunderlaget 

ange att upphandlingen ska genomföras i successiva steg. Tanken bakom möjligheten att 

successivt begränsa antalet anbudet är att minska omfattningen av upphandlingen. 

Upphandlingen ska genomföras smidigare och den upphandlande myndigheten ska hantera en 

mindre mängd information. Uteslutningen som sker successivt av anbud görs utifrån de 

tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten har uppställt i annonsen, det 

                                                 
66

 C-243/89 kommissionen mot Danmark, punkt. 37. 
67

 Lag om offentlig upphandling – en kommentar, sid. 168. 
68

 Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, sid. 271. 



25 

 

beskrivande dokumentet eller i förfrågningsunderlaget. Tilldelningskriterierna används alltså 

vid urvalet och sker därför på precis samma grunder som vid en ordinarie upphandling med 

förhandlat förfarande. Skillnaden är den att urvalet pågår löpande vid en successiv 

uteslutning. Anbud måste ha inkommit för att den successiva uteslutningen ska kunna 

genomföras eftersom urvalet sker mot bakgrund av tilldelningskriterierna.  

I den svenska lagtexten 4 kap. 4 § LOU nämns dock termen ”anbudssökande” vilket enligt 

Jan-Erik Falk är en felaktighet och oförenligt med motsvarande artikel 30.4 i det klassiska 

direktivet. En bokstavstolkning av den svenska lagtexten skulle innebära att en successiv 

uteslutning av leverantörer skulle kunna ske redan av de anbudsansökningar som lämnas efter 

annonsen. Detta är inte vad som avses, den successiva minskningen sker alltså av lämnade 

anbud eftersom det är efter anbudsgivning som förhandlingsfasen inleds vid förhandlat 

förfarande. 

Konkurrensen ska upprätthållas även då ett förhandlat förfarande genomförs i successiva steg. 

Antalet anbudsgivare får därför inte minskas obegränsat och regleringen ser likadant ut som 

vid ett ordinarie förhandlat förfarande, 11 kap. 4 § LOU.
69

 

4.5.4 Anbudsutvärdering - bästa anbudet 

Enligt 4 kap. 3 § LOU är syftet med en förhandling även att få fram det anbud som är bäst 

enligt den ordinarie anbudsutvärderingen i 12 kap. 1 § LOU; det ekonomisk mest fördelaktiga 

anbudet eller det anbudet med lägst pris. Till anbudsutvärderingsgrunden ekonomiskt mest 

fördelaktiga är det knutet en rad kriterier som viktas för att komma fram till ett slutresultat. 

Det är klart att en förhandling kan röra sådana kriterier som används för att utvärdera det 

ekonomisk mest fördelaktiga anbudet. Vid förhandling kring sådana kriterier bör risken öka 

för att likabehandlingsprincipen inte upprätthålls och på grund av detta finns restriktioner för 

tillämpningen av förhandlat förfarande inom den klassiska sektorn.
70

 

4.5.5 Väsentliga förändringar 

En upphandlande myndighets möjligheter att förhandla med en eller flera leverantörer är 

begränsade då myndigheten inte får göra väsentliga förändringar vad gäller villkoren i en 

upphandling, vilket framgår av 4 kap. 2 § sista stycket LOU. Regleringen får den praktiska 

innebörden att en upphandlande myndighet inte kan förhandla om villkoren i 

förfrågningsunderlaget eftersom det då skulle utgöra en väsentlig förändring. Att bortse från 
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ett villkor i förfrågningsunderlaget är inte heller möjligt, underlåtenheten från den 

upphandlande myndighetens sida utgör då en förändring som anses som väsentlig. 

Anbudsgivare kan ha avstått från en specifik upphandling och inte lämnat något anbud på 

grund av att de inte uppfyllde det villkor som senare inte tillämpades; förändringen blir då 

väsentlig.
71

 Ett enkelt skolexempel kan användas för att illustrera vad en upphandlande 

myndighet kan förhandla om utan att göra en väsentlig förändring av en upphandling. En 

upphandling som startar med ett förfrågningsunderlag där en upphandlande myndighet 

efterfrågar tre stycken bilar kan inte slutföras med att myndigheten köper tre stycken cyklar, 

en väsentlig förändring av upphandlingen har då skett. Däremot kan den upphandlande 

myndigheten förhandla med leverantörer om innehållet i de anbud som lämnats eller kommer 

att lämnas. Utfallet kan då exempelvis bli följande: den upphandlande myndigheten köper tre 

stycken bilar med ett förmånligare inköpspris eller med ett längre anknutet serviceavtal.
72

 Det 

är de allmänna rättsprinciperna som är anledningen till att förbudet mot att en upphandlande 

myndighet inte får göra väsenliga förändringar i en publicerad upphandling finns. En precis 

definition av termen väsentlig förändring är intressant eftersom att allt som inte är en 

väsentlig förändring är en tillåten förändring i det avseendet. Vad som utgör en väsentlig 

förändring definieras inte i primärätten eller i det klassiska direktivet och därför får 

definitionen sökas i EU-domstolens praxis. En allmän slutsats att dra vad gäller vad som utgör 

en väsentlig förändring är att en upphandlande myndighet inte kan förändra ett villkor som får 

den effekten att en anbudsgivares rättsliga ställning påverkas negativt. Förbudet gäller över 

hela tilldelningsförfarandet och till och med efter att det har avslutats.
73
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5 Konkurrenspräglad dialog 

Upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog har varit tillgängligt för svenska 

upphandlande myndigheter från och med 2010 då det infördes i LOU. Implementeringen i 

LOU skedde genom proposition 2009/10:180 – Nya rättsmedel på upphandlingsområdet. 

Bakgrunden till att konkurrenspräglad dialog infördes i LOU finns i artikel 29 i det klassiska 

direktivet som ger medlemsländerna möjlighet att införa bestämmelser om förfarandet. Syftet 

med den konkurrenspräglade dialogen är att upphandlande myndigheter ska ges möjligheten 

att genomföra upphandlingar på ett mer flexibelt sätt då kontrakt som ska tilldelas anses 

särskilt komplicerat och då kontraktet inte kan tilldelas genom ett öppet, selektivt, förenklat 

eller urvalsförfarande.
74

 

5.1 Bakgrund och syfte 

Konkurrenspräglad dialog implementerades i redan befintliga LOU den 15 juli 2010 och utgör 

därmed ett komplement till redan befintliga upphandlingsförfaranden. Det särskilda syftet 

med den konkurrenspräglade dialogen, framför andra förfaranden, är att den upphandlande 

myndigheten kan genomföra en dialog med vissa särskilt utvalda leverantörer. Dialogen syftar 

i sin tur till att identifiera hur en upphandlande myndighets behov ska kunna tillgodoses. 

Grunden för en konkurrenspräglad dialog är alltså att en upphandlande myndighet har ett 

behov av något slag, ett behov som myndigheten inte på eget bevåg kan identifiera en lösning 

på. I en sådan situation kan då en upphandlande myndighet använda sig av 

upphandlingsförfaranden konkurrenspräglad dialog och på så sätt, genom en dialog med 

leverantörer, identifiera en typ av produkt eller tjänst som tillgodoser den upphandlande 

myndighetens behov. Avsikten bakom den konkurrenspräglade dialogen är vidare att erbjuda 

upphandlande myndigheter ett flexibelt upphandlingsförfarande, vid särskilt komplicerade 

kontrakt, som kan tillämpas då de ordinarie upphandlingsförfarandena, öppet eller selektivt 

förfarande, inte möjliggör en lyckad upphandling. Den flexibilitet som konkurrenspräglad 

dialog erbjuder är tänkt att bidra till att öka förutsättningarna för ett effektivt utnyttjande av 

upphandlande myndigheters resurser och att det allmänna får förmånliga villkor vid inköp. 

Konkurrenspräglad dialog får användas då en upphandlande myndighet saknar möjlighet att 

formulera en precis specifikation, samt i de situationer när det ter sig omöjligt att utforma 

specifikationer som kan värdera marknadens erbjudanden. Upphandlande myndigheter kan 

använda sig av konkurrenspräglad dialog när myndigheten känner till sitt behov och vilket 

                                                 
74

 Kammarkollegiets vägledning för konkurrenspräglad dialog, version 2010:1.2, sid. 5-8. 



28 

 

slutresultat som önskas. Vad som inte är klarlagt är hur myndighetens behov ska uppnås eller 

på vilket sätt myndigheten ska agera för att det önskade slutresultatet ska uppnås. En 

konkurrenspräglad dialog ska alltså definiera hur en upphandlande myndighet ska tillgodose 

ett visst behov och definieringen av vägen till målet kan gälla till exempel rättsfrågor, 

finansiering eller tekniska lösningar.
75

 

Konkurrenspräglad dialog anses också ha ett utbildande syfte och en utbildande verkan i den 

bemärkelsen att leverantörerna som deltar i dialogfasen presenterar sina respektive 

individuella lösningar. Upphandlande myndigheter kan då antas få ökad kompetens inom det 

aktuella området och i varje fall ökar erfarenheten hos den upphandlande myndigheten. 

Dialogfasen kan vidare antas öka utrymmet för innovationer, framför allt inom det tekniska 

området, eftersom den upphandlande myndigheten under dialogens gång kan öppna för nya 

förslag och jämföra förslag på ett konkurrensfrämjande sätt. Sammantaget kan dialogfasen ha 

en stimulerande effekt och vara en drivande kraft för att leverantörer ska vässa sina lösningar 

och därmed driva utvecklingen framåt.
76

 

5.2 Grundläggande tillämpbarhet 

Den konkurrenspräglade dialogen är bred i sin tillämplighet i den bemärkelsen att förfarandet 

är tillämpbart på upphandlingar av kontrakt som gäller byggentreprenader, varor eller tjänster. 

Konkurrenspräglad dialog har dock en del begränsningar. Artikel 29 i det klassiska direktivet 

medger EU:s medlemsländer att införa bestämmelser om konkurrenspräglad dialog i sin 

nationella lagstiftning, någon motsvarande artikel finns inte i försörjningsdirektivet. 

Konkurrenspräglad dialog är således tillämpligt inom den klassiska sektorn, LOU, men inte 

inom försörjningssektorn, LUF.
77

 

Upphandlande myndigheter kan använda sig av den konkurrenspräglade dialogen såväl inom 

som utom det direktivstyrda området. Konkurrenspräglad dialog kan således användas på 

upphandlingar som bland annat gäller B-tjänster och upphandlingar med värden under 

tröskelvärdena. Att konkurrenspräglad dialog är tillämpbart utanför det direktivstyrda området 

var aningen omstritt när frågan om konkurrenspräglad dialog utreddes inför implementeringen 

i LOU. Bland annat var den konkurrenspräglade dialogen endast tillämpbar inom det 

direktivstyrda området i grannländerna Norge och Danmark. En del remissinstanser, till 

exempel Länsrätten i Östergötlands Län, var kritiska till att den konkurrenspräglade dialogen 
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skulle vara tillämplig utanför det direktivstyrda området. I propositionen utvecklas dock 

resonemanget vidare och det påpekas att det inte alltid är själva varan eller tjänsten i sig som 

är komplicerad att upphandla och därmed fordrar en upphandling med en konkurrenspräglad 

dialog. Komplexiteten rörande en upphandling kan röra andra aspekter så som finansiering; i 

en sådan upphandling är behovet av en konkurrenspräglad dialog detsamma oavsett om 

upphandlingen faller inom eller utanför det direktivstyrda området. Dessutom är B-tjänster så 

som hälsovård och undervisning lämpliga ur konkurrenssynpunkt att upphandla genom 

konkurrenspräglad dialog för att söka nya strukturer vad gäller såväl organisationen som 

finansieringen. Regeringen uttalar sammanfattningsvis i propositionen att den 

diskussionsmöjlighet som en konkurrenspräglad dialog medger bör förbättra upphandlingars 

kvalitet vilket styrker en tillämpning även utanför det direktivstyrda området.
78

 

Värt att notera i sammanhanget är att då en upphandlande myndighet använder sig av 

konkurrenspräglad dialog vid upphandling måste tilldelningen av kontrakt ske med 

utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga. Här finns alltså en undantagsbestämmelse 

jämfört med övriga upphandlingsförfaranden enligt LOU.
79

 

5.3 Förutsättningar för att tillämpa konkurrenspräglad dialog 

Det krävs särskilda förutsättningar för att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa 

konkurrenspräglad dialog. Föreligger inte de särskilda förutsättningarna är den upphandlande 

myndigheten hänvisad till övriga upphandlingsförfaranden i LOU.
80

 Regleringen av 

konkurrenspräglad dialog finns i artikel 29 i det klassiska direktivet. Artikeln kräver inte att 

medlemsländerna ska implementera förfaranden i sin lagstiftning, det handlar istället om en 

frivillig möjlighet för medlemsländerna att införa bestämmelser om konkurrenspräglad dialog. 

Artikel 29.1 lyder:  

”Vid särskilt komplicerade kontrakt får medlemsstaterna föreskriva att den upphandlande 

myndigheten, om den anser att användningen av öppet eller selektivt förfarande inte medger 

tilldelning av kontrakt, får använda sig av en konkurrenspräglad dialog enligt denna artikel.” 

Det krävs således att två olika rekvisit föreligger kring en upphandling för att en 

upphandlande myndighet ska kunna tillämpa konkurrenspräglad dialog. För det första ska 

upphandlingen röra ett kontrakt som är att anse som särskilt komplicerat. Vidare ska den 
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upphandlande myndigheten göra en bedömning huruvida det trots allt går att upphandla det 

särskilt komplicerade kontraktet med ett öppet eller selektivt förfarande. Anser myndigheten 

att det inte går att tilldela det särskilt komplicerade kontraktet med ett öppet eller selektivt 

förfarande, får myndigheten upphandla med förfarandet konkurrenspräglad dialog.  

I beaktandesats 31 i det klassiska direktivet framhålls att när upphandlande myndigheter 

upphandlar särskilt komplicerade kontrakt kan det, objektivt sett, finnas svårigheter för de 

upphandlande myndigheterna att precisera vilka medel som kan uppfylla det behov som finns. 

Beaktandesats 31 får anses styrka att bedömningen huruvida förutsättningar föreligger för att 

tillämpa konkurrenspräglad dialog ska ske på objektiva grunder. När bedömningen görs 

huruvida ett kontrakt är särskilt komplicerat ska utgångspunkten vara det aktuella kontraktet i 

sig. Den upphandlande myndigheten ska inte beakta sin egen förmåga att genomföra en 

upphandling av aktuellt slag i bedömningen huruvida kontraktet är särskilt komplicerat eller 

inte. Som framhållits ovan ska i stället en objektiv bedömning ske där det ska prövas huruvida 

ett kontrakt är att anse som särskilt komplicerat för en personal med normal kunskap, 

erfarenhet och insikt. Den aktuella upphandlande myndighetens egen uppfattning om vad som 

utgör ett särskilt komplicerat kontrakt ska alltså inte enbart utgöra bedömningen för om 

förutsättningar för konkurrenspräglad dialog föreligger. Trots kraven på objektiva 

bedömningar och att upphandlande myndigheter inte ska väga in sin egen kompetens i 

bedömningen av om ett kontrakt är särskilt komplicerat, framhålls det i propositionen att 

upphandlande myndigheters tillgång till resurser eventuellt kan påverka bedömningen. 

Kraven kan alltså i praktiken ställas lägre på mindre upphandlande myndigheter där tillgången 

till resurser är begränsad.
81

 

Sammanfattningsvis anser regeringen i propositionen att en rimlighetsbedömning ska göras 

där den aktuella myndighetens förutsättningar beaktas avseende tillämpbarheten av 

konkurrenspräglad dialog i en upphandling. Konkurrenspräglad dialog är tillämpbart i 

upphandlingar där det inte kan anses rimligt att en upphandlande myndighet ska specificera de 

krav gällande prestanda och funktion som är nödvändiga för att tillgodose den upphandlande 

myndighetens behov. Samma bedömning ska ske i de fall det inte kan anses rimligt att en 

upphandlande myndigheten ska ange hur ett projekt ska finansieras eller utformas rättsligt. 
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Vad som exakt avses med särskilt komplicerade kontrakt menar regeringen att en bedömning 

måste ske i varje specifikt fall och att mer konkreta gränsdragningar får utvecklas i praxis.
82

 

5.3.1 Särskilt komplicerat kontrakt 

Konkurrenspräglad dialog regleras i artikel 29 i det klassiska direktivet, närmare utformning 

se ovan. Bestämmelsen i direktivet har implementerats i 4 kap. 10 § LOU. Paragrafen i LOU 

påminner i stort om innehållet i artikel 29.1 i direktivet; konkurrenspräglad dialog får 

tillämpas av en upphandlande myndighet då särskilt komplicerade kontrakt ska tilldelas och 

då tilldelningen inte kan ske med öppet eller selektivt förfarande. Vad som utgör ett särskilt 

komplicerat kontrakt definieras inte i det klassiska direktivet. I svensk lagstiftning finns 

termen särskilt komplicerat kontrakt definierat i 4 kap. 11 § LOU. Paragrafen lyder: 

”Ett kontrakt anses som särskilt komplicerat, om det inte rimligen kan krävas av en 

upphandlande myndighet att den ska kunna  

1. definiera de prestanda- eller funktionskrav enligt 6 kap. 3 § som kan tillgodose 

myndighetens behov eller med vilka dess mål kan uppnås, eller 

2. ange den rättsliga eller finansiella utformningen av ett projekt.” 

Definitionen är uppdelad i två punkter och påminner om regeringens sammanfattande 

uttalande i propositionen, se ovan. Paragrafen kan brytas ut i två olika underkategorier 

avseende aspekter som kan vara särskilt komplicerat vid tilldelningen av ett kontrakt och 

därmed motivera användning av konkurrenspräglad dialog. Kammarkollegiet har gjort en 

sådan uppdelning i sitt vägledningsdokument för konkurrenspräglad dialog. 

Underkategorierna är tekniskt komplicerat samt rättsligt komplicerat eller finansiellt 

komplicerat och dessa kommenteras ytterligare.
83

 

5.3.2 Tekniskt komplicerat 

4 kap. 11 § 1 p. LOU tar sikte på situationer då ett kontrakt anses vara särskilt komplicerat i 

teknisk bemärkelse. Det är den tekniska specifikationen av förfrågningsunderlaget som inte 

kan specificeras av den upphandlande myndigheten. Det finns en mål- eller behovsbild hos 

den upphandlande myndigheten men myndigheten kan inte omvandla sitt behov på ett 

tillräckligt konkret sätt så att ett förfrågningsunderlag kan upprättas. Generellt sett kan två 

typsituationer utrönas då ett kontrakt anses vara särskilt komplicerat i teknisk bemärkelse: 
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 I de situationer då ett projekts tekniska egenskaper inte kan anges i detalj av den 

upphandlande myndigheten, varken funktionskrav eller i form av standarder. 

 I de situationer då den upphandlande myndigheten saknar förmåga att bedöma vilka av 

marknadens lösningar som är bäst anpassade för att möta det behov den upphandlande 

myndigheten har.
84

 

5.3.3 Rättsligt eller finansiellt komplicerat 

Nästa underkategori av aspekter som kan leda till att ett kontrakt anses som särskilt 

komplicerat är då ett kontrakt är rättsligt eller finansiellt komplicerat och anges i 4 kap. 11 § 2 

p. LOU. Typiskt för kontrakt som är särskilt komplicerade ur ett rättligt eller finansiellt 

perspektiv är att det inte är själva föremålet för upphandlingen som är problemet. Således 

ligger inte svårigheten i att upphandla varan, tjänsten eller byggentreprenaden. Det är andra, 

till upphandlingen, kringliggande frågeställningar som är problematiska. Den upphandlande 

myndighetens frågeställning kan till exempel röra vilken rättslig form som är bäst lämpad för 

verksamheten eller vilken finansieringsform som är lämplig. Den upphandlande myndigheten 

kan i situationerna ovan genomföra en upphandling med en konkurrenspräglad dialog och på 

så sätt utvärdera olika rättsliga former. Verksamheten kan till exempel bedrivas i privat form, 

offentlig form eller i någon form av hybrid mellan båda. Ett annat exempel som kan nämnas 

är då en upphandlande myndighet har svårigheter att bedöma leverantörers ekonomiska 

ställning och ekonomiska riskbenägenhet. 

5.4 Upphandlingsprocessen 

En konkurrenspräglad dialog är ett upphandlingsinstrument som inledningsvis inte skiljer sig 

från selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering vad gäller de 

olika stegen i upphandlingsprocessen. En konkurrenspräglad dialog inleds med att den 

upphandlande myndigheten publicerar en annons där intresserade leverantörer erbjuds att 

lämna en ansökan om att senare få delta i en dialog med den upphandlande myndigheten. 

Annonsen måste innehålla en upplysning om att upphandlingen ska genomföras som en 

konkurrenspräglad dialog. Den upphandlande myndigheten ska också i annonsen, eller i ett 

beskrivande dokument, ange det behov som myndigheten har och som upphandlingen syftar 

till att lösa.
85
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5.4.1 Kvalificering och urval 

Efter annonseringen sker kvalificeringsfasen där det sker en prövning av de leverantörer som 

inkommit med anbudsansökningar. Kvalificeringen sker på så sätt att den upphandlande 

myndigheten prövar aktuella leverantörer mot bakgrund av diskvalifikationsgrunderna i 10 

kap. LOU. Vidare prövas leverantörernas tekniska och ekonomiska meriter mot bakgrund av 

11 kap. LOU. Nästa steg är urvalsfasen som inte skiljer sig från selektivt förfarande eller 

urvalsförfarande. Urvalet får endast ske mot bakgrund av de kriterier som uppställts i 

annonsen eller i det beskrivande dokumentet. Vid urvalsprocessen väljer sedan den 

upphandlande myndigheten ut de leverantörer som bjuds in för att delta i dialogen. Samtliga 

kvalificerade anbudssökande ska bjudas in till dialog om inte antalet har begränsats. Finns det 

en begränsning för antalet leverantörer i dialogen och antalet kvalificerade leverantörer är 

högre ska den upphandlande myndigheten begränsa antalet mot bakgrund av de regler som 

angetts i annonsen. Observera att det finns en minimibegränsning för antalet leverantörer som 

får bjudas in för dialog. Minibegränsningen finns för att upprätthålla en effektiv konkurrens i 

upphandlingar som genomförs med konkurrenspräglad dialog. Enligt 11 kap. 4 § LOU krävs 

det att minst tre stycken leverantörer bjuds in till att föra dialog med den upphandlande 

myndigheten. Inbjudan till dialogen ska vara skriftlig och senast vid inbjudan till dialogen ska 

den upphandla myndigheten ange tilldelningskriteriernas viktning eller prioritetsordning, se 8 

kap. 10 § LOU samt 12 kap. 2 § LOU.
86

 

5.4.2 Dialog 

Under själva dialogen är syftet att den upphandlande myndighetens behov identifieras för att 

på så sätt definiera vilken produkt eller tjänst som ska upphandlas, 4 kap. 13 § andra stycket 

LOU. Ur lagtexten framgår att dialogen mellan den upphandlande myndigheten och 

leverantörerna är fri från restriktioner. Den upphandlande myndigheten är fri att utarbeta en 

systematik för hur en konkurrenspräglad dialog ska genomföras. Som vid all upphandling 

måste dock EU:s grundläggande principer upprätthållas vilket uttrycks i 1 kap. 9 § LOU.
87

 

Under dialogen får samtliga delar av det upphandlade kontraktet diskuteras, det vill säga de 

tekniska, de ekonomiska och de juridiska delarna. Likt förhandlat förfarande med föregående 

annonsering får dock inte väsentliga förändringar göras i förhållande till annonsen, det skulle 

strida mot EU:s grundläggande principer om öppenhet och likabehandling. Vidare förs 

dialogen mellan den upphandlande myndigheten och varje leverantör enskilt, det är såldes inte 
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fråga om någon gruppdialog.
88

 Det framgår särskilt av artikel 29.3 andra stycket i det 

klassiska direktivet att den upphandlande myndigheten ska upprätthålla 

likabehandlingsprincipen under dialogen och att den upphandlande myndigheten inte får 

lämna information som gynnar en leverantör i förhållande till övriga leverantörer i dialogen. I 

artikelns nästa stycke, 29.3 tredje stycket, uttrycks att den upphandlande myndigheten inte får 

avslöja lösningar eller konfidentiell information från en leverantör inför övriga leverantörer i 

dialogen. Detta framgår också av 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.
89

 

5.4.3 Dialog i successiva steg 

En upphandlande myndighet kan genomföra dialogen i successiva steg enligt bestämmelsen i 

4 kap. 14 § LOU. Att dialogen ska genomföras successivt måste vara klarlagt från början och 

framgå av annonsen eller av det beskrivande dokumentet. Den upphandlande myndigheten 

kan genomföra en dialog i successiva steg för att begränsa antalet lösningar från 

leverantörerna, det är syftet med möjligheten i 14 §. Viktigt att poängtera är att syftet är att 

begränsa antalet lösningar, inte antalet anbudsgivare då en anbudsgivare kan inkomma med 

flera lösningar. I författningskommentaren uttrycks att en anbudsgivare anses vara med i 

dialogen så länge anbudsgivaren har någon lösning som ännu inte uteslutits.
90

 

Begränsningen av antalet lösningar i en dialog ska ske mot bakgrund av de 

tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten angett i annonsen eller i det 

beskrivande dokumentet. Efter begränsningen måste antalet kvarvarande lösningar vara så 

stort att en effektiv konkurrens kan upprätthållas i den återstående delen av upphandlingen, se 

4 kap. 14 § tredje och fjärde meningen LOU.
91

  

5.4.4 Slutgiltiga anbud  

4 kap. 15 § LOU uttrycker att den upphandlande myndighet som tillämpar konkurrenspräglad 

dialog är fri att fortsätta med dialogenfasen till dess att en eller flera lösningar har 

presenterats. Lösningarna ska då täcka det behov hos den upphandlande myndighetens som 

ligger till grund för dialogen, det saknas således någon tidsbegräsning.  

När den upphandlande myndigheten anser att det inkommit en eller flera lösningar som täcker 

myndighetens behov ska dialogen förklaras avslutad och deltagande leverantörer ska 

underrättas skriftligen. Förfrågningsunderlag skickas i detta skede ut av den upphandlande 
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myndigheter till de kvarvarande leverantörerna samt en uppmaning från den upphandlande 

myndigheten där de kvarvarande leverantörerna anmodas att inkomma med slutgiltiga anbud. 

Anbuden lämnas mot bakgrund av de lösningar som framkommit i dialogen och som bedömts 

tillgodose myndighetens behov. De slutgiltiga anbuden från respektive anbudsgivare 

förutsätts respresentera de förslag på lösningar som de själva presenterat under dialogen. 

Däremot saknas det bestämmelser i LOU, och i bakomliggande direktiv, som hindrar en 

anbudsgivare att lämna ett slutgiltigt anbud som motsvarar en annan anbudsgivares lösning. 

De slutgiltiga anbuden är emellertid begränsade på så sätt att anbud endast får motsvara de 

förslag på lösningar som framkommit, och godkänts av den upphandlande myndigheten, 

under dialogen. Anbud som avviker från de godkända lösningarna är såldes inte giltiga. 

5.4.5 Precisering av lämnade anbud 

När de slutgiltiga anbuden inkommit från anbudsgivarna kan den upphandlande myndigheten 

begära att anbudsgivarna preciserar sina lämnade anbud. Någon förhandling är inte tillåten, 

endast klarlägganden och preciseringar får förekomma. Att anbudsgivarna kan tillåtas att 

precisera sina anbud är inte något speciellt för konkurrenspräglad dialog, upphandlande 

myndigheter kan begära preciseringar av lämnade anbud vid övriga upphandlingsförfaranden. 

De preciseringar som anbudsgivarna gör får inte förändra kontraktvillkoren på något 

väsentligt sätt eller göra så att konkurrensen snedvrids.
92

 

5.4.6 Anbudsutvärdering - ekonomiskt mest fördelaktiga anbud 

Anbudsutvärderingen vid konkurrenspräglad dialog sker på samma sätt som vid andra 

upphandlingsförfaranden. Det är således 12 kap. LOU som är tillämpligt och de 

tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten använder vid utvärderingen ska 

framgå av annonsen eller av det beskrivande dokumentet. Det beskrivande dokumentet 

ersätter vid en konkurrenspräglad dialog tillämpliga delar i en ordinarie annons eller ett 

förfrågningsunderlag. Till skillnad från ordinarie upphandlingsförfaranden måste tilldelningen 

av ett kontrakt vid konkurrenspräglad dialog ske med utvärderingsgrunden ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet vilket framgår av 4 kap. 19 § LOU. Att denna utvärderingsgrund måste 

användas faller sig naturligt då en konkurrenspräglad dialog per definition rör komplicerade 

upphandlingar och priset utgör därför bara ett av flera kriterier. Konkurrenspräglad dialog 

innebär dessutom att leverantörerna kan lämna anbud innehållande olika typer av lösningar på 

den upphandlande myndighetens behov. Att då utvärdera efter lägsta pris blir omöjligt 
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eftersom priset kan avse olika lösningar vilket förutsätter ekonomiskt mest fördelaktiga som 

utvärderingsgrund.
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6 Analys 

6.1 Inledning 

Analysdelen av uppsatsen utgörs av ett jämförande kapitel där förhandlat förfarande med 

föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog ställs mot varandra. I analysen kommer 

de olika förfarandena att jämföras mot bakgrund av de olika underområden som använts för 

att behandla förfarandena i referensramen. Inom respektive underområden kommer likheter 

och skillnader mellan förfarandena och tydliggöras och sedan följas av en diskussion där 

likheterna och skillnaderna diskuteras. I en avslutande slutsats summeras analysens olika 

delar och de skillnader respektive likheter som uppsatsen identifierat mellan förhandlat 

förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog läggs fram. 

6.2 Bakgrund och syfte 

6.2.1 Bakgrund 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog har båda sina ursprung i 

europaparlamentets och rådets klassiska direktiv. Artikel 28 uttrycker att en upphandlande 

myndighet ska tillämpa det öppna eller det selektiva förfarandet vid offentliga upphandlingar. 

Huvudregeln utgörs alltså av öppet eller selektivt förfarande men artikeln fortsätter och 

uttrycker att en upphandlande myndighet får använda sig av förhandlat förfarande eller 

konkurrenspräglad dialog vid särskilda fall och under särskilda förhållanden. Sverige har 

implementerat det klassiska direktivet och dess upphandlingsförfaranden i LOU. Förhandlat 

förfarande fanns i LOU när lagen trädde i kraft 2008 medan konkurrenspräglad dialog 

implementerades i LOU i efterhand under 2010 och är därmed ett relativt nytt 

upphandlingsförfarande för svenska upphandlande myndigheter. 

Det faktum att förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog båda har sin bakgrund i 

EU-rätten får den effekt att båda förfarandena är en del av det större projektet EU. Förhandlat 

förfarande och konkurrenspräglad dialog utgör en förlängning av EU:s grundläggande 

artiklar, utgör en del av den inre marknaden och detaljregleras i det klassiska direktivet. 

Effekten blir att upphandlande myndigheter måste beakta EU:s grundläggande principer när 

de tillämpar förfarandena vid en offentlig upphandling. Det övergripande målet för offentlig 

upphandling på EU-nivå är att skapa goda förutsättningar för konkurrens inom unionen vilket 

leder till att likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen får stor betydelse när 

upphandlande myndigheter praktiskt tillämpar förhandlat förfarande och konkurrenspräglad 
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dialog vid offentliga upphandlingar. EU:s grundläggande principer avseende offentlig 

upphandling är dessutom förstärkt i svensk rätt genom en uttrycklig reglering i 1 kap. 9 § 

LOU. 

6.2.2 Syfte 

Syftet bakom förhandlat förfarande är att ge upphandlande myndigheter en möjlighet att 

kunna förhandla med anbudsgivarna i en upphandling. Förhandling mellan en upphandlande 

myndighet och en anbudsgivare är förbjudet enligt ordinarie upphandlingsförfaranden och 

förhandlat förfarande erbjuder således en unik förhandlingsmöjlighet för upphandlande 

myndigheter och anbudsgivare. Särskilda omständigheter ska föreligga för att en 

upphandlande myndighet ska tillåtas tillämpa förhandlat förfarande. Syftet är att förhandlat 

förfarande ska kunna tillämpas då giltiga anbud inte inkommer i en upphandling med öppet 

eller selektivt förfarande eller då föremålet för upphandlingen är komplicerat ur olika 

perspektiv. Den upphandlande myndigheten måste göra en bedömning av det kontrakt som 

ska upphandlas och därefter besluta om förhandlat förfarande är tillämpligt. Själva 

förhandlingen mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivarna syftar sedan till att 

anpassa anbudsgivarnas lämnade anbud så att buden uppfyller de krav som uppställts i 

annonsen eller i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att poängtera att det är anbuden som 

ska anpassas efter den upphandlande myndighetens krav och inte tvärtom. Förhandlingen rör 

således anbuden och inte annonsen eller förfrågningsunderlaget. Förhandlingen förväntas leda 

till att giltiga anbud inkommer och med det övergripande målet att få fram det bästa anbudet. 

Syftet bakom konkurrenspräglad dialog är att ge upphandlande myndigheter en möjlighet att 

genomföra en dialog med leverantörer angående ett kontrakt som ska upphandlas. Enligt 

Kammarkollegiets vägledningsdokument är den konkurrenspräglade dialogens syfte att 

identifiera en eller flera lösningar på ett existerande behov hos en upphandlande myndighet. 

Grunden för att tillämpa en konkurrenspräglad dialog är alltså en upphandlande myndighet 

som har ett behov i sin verksamhet, ett behov som behöver tillfredställas men insikten eller 

kunskapen om hur behovet ska lösas saknas hos den upphandlande myndigheten. Vilken typ 

av produkt eller tjänst eller hur den ska vara utformad är okänt för den upphandlande 

myndigheten. Konkurrenspräglad dialog syftar till att vara ett verktyg för upphandlande 

myndigheter i ett sådant fall. Genom dialogen mellan den upphandlande myndigheten och 

utvalda leverantörer kan lösningar på den upphandlande myndighetens behov identifieras så 

att aktuella produkter eller tjänster sedan kan upphandlas. Avsikten har varit att erbjuda 

upphandlande myndigheter ett flexibelt upphandlingsförfarande som är mer lämpat vid 
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särskilt komplicerade kontrakt då ordinarie upphandlingsförfarande inte är lämpliga för att 

genomföra aktuella upphandlingar. Enligt propositionen 2009/10:180 finns det också ett 

bakomliggande utbildande syfte till den konkurrenspräglade dialogen. Dialogfasen anses 

kunna öka upphandlande myndigheters kompetens inom aktuella områden då leverantörer 

presenterar lösningar och idéer av olika slag vilket antas leda till en ökad kunskap hos 

upphandlande myndigheter. Dialogfasen antas vidare ha en stimulerande effekt på 

leverantörerna som drivs för att anpassa och utveckla sina lösningar vilket driver utvecklingen 

framåt. 

Vid en jämförelse mellan syftet bakom förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

tydliggörs en avgörande likhet som gör att förfarandena över huvud taget blir intressanta att 

jämföra. Den avgörande likheten mellan förfarandena utgörs av att båda är 

undantagsförfaranden i LOU och utgör således båda ett avsteg från huvudregeln om att 

upphandlande myndigheter ska tillämpa öppet eller selektivt förfarande vid offentliga 

upphandlingar. De särskilda omständigheterna kan sägas utgöra problem, eller i alla fall en 

ökad komplexitet, och förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog kan då tillämpas 

framför de ordinarie förfarandena för att lösa de problem eller komplexa frågor som finns 

kring en upphandling. Det går att identifiera skillnader mellan förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog vad gäller vilken del av upphandlingen som är behäftad med 

problem eller komplexa frågor. Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog syftar 

alltså till att vara problemlösare till olika typer av upphandlingar ur den synpunkten att det är 

olika delar av upphandlingen som är problematisk eller komplex. 

Det föreligger en avgörande skillnad mellan förhandlat förfarande och konkurrenspräglad 

dialog vad gäller syftet med respektive förfarande. Förhandlat förfarande syftar till att 

förhandling ska ske mellan den upphandlande myndigheten och leverantörerna avseende de 

lämnade anbuden för att anpassa anbuden efter de krav som uppställts i annonsen eller i 

förfrågningsunderlaget. Problemet eller komplexiteten i upphandlingen ligger alltså i de 

lämnade anbuden och därmed på anbudsgivarsidan. Det finns en utformad annons och ett 

förfrågningsunderlag som är acceptabelt, bristen finns i anbuden som inte lever upp till 

annonsen eller förfrågningsunderlaget i tilläckligt hög grad. Den upphandlande myndigheten 

känner till sitt behov, behovet är identifierat och myndigheten har också en lösning på hur 

behovet ska tillgodoses. Förhandlingens föremål är de lämnade anbuden som ska anpassas 

och förändras efter den upphandlande myndighetens annons eller förfrågningsunderlag. 

Konkurrenspräglad dialog syftar till att den upphandlande myndigheten ska genomföra en 
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dialog med vissa leverantörer. Grunden är att den upphandlande myndigheten har ett behov 

som de behöver möta men myndigheten vet inte hur behovet ska tillmötesgås. Den 

upphandlande myndigheten har inte kunskapen eller insikten om vilken produkt eller tjänst 

det behöver, de har endast ett behov som de inte har någon lösning på. Dialogen syftar alltså 

till att identifiera vad som ska upphandlas och därefter kan den upphandlande myndigheten 

upprätta ett förfrågningsunderlag så att leverantörssidan kan inkomma med anbud. 

Den problematiska delen av en upphandling som genomförs med konkurrenspräglad dialog 

ligger alltså på den upphandlande myndighetens sida som använder konkurrenspräglad dialog 

för att identifiera sitt behov och därefter upprätta ett förfrågningsunderlag. Annorlunda var det 

gällande förhandlat förfarande där problemet är placerat på anbudsgivarsidan där förhandlat 

förfarande är nödvändigt för att anpassa leverantörernas anbud i förhållande till den 

upphandlande myndighetens annons eller förfrågningsunderlag. 

6.3 Grundläggande tillämpbarhet 

Tillämpbarheten av förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog har en grundläggande 

likhet i det att båda förfaranden är tillämpliga vid upphandlingar som rör varor, tjänster eller 

byggentreprenader. Förfarandena täcker alltså hela spektret av möjliga upphandlingsföremål 

och ur det perspektivet utgör förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog två breda 

upphandlingsförfaranden. Vidare är den grundläggande tillämpbarheten den samma gällande 

förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom det direktivstyrda området. En 

upphandlande myndighet som avser att upphandla ett kontrakt som ligger inom det 

direktivstyrda området kan således fritt välja mellan förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog. Givetvis måste övriga förutsättningar för tillämpning av respektive 

förfarande vara uppfyllt. 

En skillnad vad gäller tillämpbarheten av förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog 

finns. Förhandlat förfarande regleras inte i 15 kap. LOU och förfarandet är alltså endast 

tillämpligt inom det direktivstyrda området. En upphandlande myndighet kan till exempel inte 

tillämpa förhandlat förfarande vid upphandlingar som avser B-tjänster eller upphandlingar 

avseende kontrakt vars värde understiger tröskelvärdet. Konkurrenspräglad dialog regleras 

däremot i 15 kap. LOU och förfarandet är därför tillämpligt såväl inom som utom det 

direktivstyrda området. Konkurrenspräglad dialog kan således bland annat användas vid 

upphandlingar rörande B-tjänster och vid upphandlingar avseende kontrakt under 

tröskelvärdet. Skillnaden vad gäller tillämpningen i 15 kap. är dock endast av teoretisk 
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karaktär. Den unika del som förhandlat förfarande med föregående annonsering erbjuder är 

framför allt själva förhandlingen. Förhandling är alltid tillåtet enligt förfarandena i 15 kap. 

LOU och incitamentet för att då tillämpa förhandlat förfarande med föregående annonsering 

försvinner.
94

 

6.4 Förutsättningar för tillämpning 

De särskilda omständigheter som motiverar en tillämpning av förhandlat förfarande går att 

finna i det bakomliggande klassiska direktivet och genom implementering i 4 kap. 2 § LOU. 

Omständigheterna kan grovt delas in i fyra punkter. Den första punkten tar sikte på situationer 

då samtliga anbud i en föregående upphandling är ogiltiga eller icke godtagbara. Det rör sig 

om formella fel i anbuden som inkommit, exempelvis avsaknad av underskrift från 

firmatecknare. Punkterna två-fyra rör upphandlingens föremål där kontraktet som ska tilldelas 

ska utgöras av varor eller tjänster som är komplicerade ur olika perspektiv. Komplexiteten ska 

vara av sådan art att totalpris inte kan anges eller att tjänsterna inte går att specificera. 

De omständigheter som ska föreligga för att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa 

konkurrenspräglad dialog är att upphandlingen rör ett särskilt komplicerat kontrakt som inte 

kan tilldelas enligt huvudregeln om öppet eller selektivt förfarande. Ett kontrakt kan anses 

vara särskilt komplicerat ur två olika aspekter. Först och främst tekniska komplicerat, 4 kap. 

10 § första punkten. Ett kontrakt kan också vara rättsligt eller finansiellt komplicerat enligt 4 

kap. 10 § andra punkten. Ur dessa två aspekter kan ett kontrakt bedömas som särskilt 

komplicerat och därmed uppfylla de förutsättningar som krävs för att en upphandlande 

myndighet ska kunna tillämpa konkurrenspräglad dialog vid upphandling av kontraktet. 

6.4.1 Koppling till huvudregeln 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog kräver ovanstående särskilda 

förutsättningar för att kunna tillämpas av upphandlande myndigheter vid upphandlingar. 

Förutsättningarna har likheter men skiljer sig också på olika sätt. Båda förfarandena är 

undantagsförfaranden vid sidan av öppet förfarande eller selektivt förfarande. Kopplingen till 

öppet förfarande eller selektivt förfarande ser dock olika ut vad gäller förhandlat förfarande 

och konkurrenspräglad dialog. Konkurrenspräglad dialog får tillämpas då ett kontrakt är 

särskilt komplicerat och då öppet förfarande eller selektivt förfarande inte medger 

tilldelningen av kontraktet enligt definitionen i 4 kap. 10 § LOU. Det räcker således inte med 
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att kontraktet är särskilt komplicerat ur de aspekter som beskrivits ovan. Kontraktet ska 

dessutom inte kunna tilldelas genom öppet eller selektivt förfarande. Hela den 

konkurrenspräglade dialogen är på så sätt ett rent undantag från öppet och selektivt förfarande 

och det är ett grundläggande krav för tillämpning av konkurrenspräglad dialog att öppet eller 

selektivt förfarande inte medger tilldelning av kontraktet, kopplingen finns över hela den 

konkurrenspräglade dialogen.  

Situationen är annorlunda vid förhandlat förfarande och de fyra huvudpunkter av 

förutsättningar som var och en för sig kan motivera en tillämpning av förhandlat förfarande. 

Första punkten som tar sikte på formella fel i de lämnade anbuden har en stark koppling till 

öppet eller selektivt förfarande. Det krävs att den upphandlande myndigheten har genomfört 

en upphandling med något av huvudförfarandena, eller konkurrenspräglad dialog, men endast 

fått in anbud som inte kan godtas på grund av att de innehåller formella fel eller i övrigt inte 

kan godtas. Kopplingen till öppet eller selektivt förfarande är alltså tydlig i den första punkten 

av förutsättningar som motiverar förhandlat förfarande. Även i den tredje punkten av 

förutsättningar som motiverar en tillämpning av förhandlat förfarande i 4 kap. 2 § p. 3 LOU 

som behandlar de kontrakt med finansiella eller intellektuella tjänster som är svåra att 

precisera. Precisionsvårigheten ska innebära att tilldelningen av kontraktet inte kan ske med 

öppet eller selektivt förfarande och huvudförfarandena måste uteslutas innan förhandlat 

förfarande får tillämpas i en upphandling. Vid de övriga punkterna med omständigheter, 4 

kap. 2 § p. 2 samt p. 4 LOU finns däremot ingen koppling till huvudregeln om öppet eller 

selektivt förfarande. Punkterna tar sikte på upphandlingar vars föremål gör att totalpris inte 

kan anges samt upphandlingar med FoU-ändamål. I de situationerna är det alltså tillräckligt 

att aktuella upphandlingars föremål är av sådan typ som beskrivs, öppet eller selektivt 

förfarande behöver inte uteslutas för att förhandlat förfarande ska vara tillämpligt. 

Sammanfattningsvis är hela den konkurrenspräglade dialogen kopplad till en prövning mot 

öppet eller selektivt förfarande för att vara tillämplig. Vad gäller förhandlat förfarande är det 

endast i två av de fyra möjliga situationerna som en prövning måste göras mot öppet eller 

selektivt förfarande och förhandlat förfarande är därmed inte ett fullständigt 

undantagsförfarande mot bakgrund av huvudregeln. 

6.4.2 Formell eller materiell förutsättning 

De särskilda förutsättningar som ska vara uppfyllda för att förhandlat förfarande eller 

konkurrenspräglad dialog ska kunna tillämpas skiljer sig en aning avseende vilket perspektiv 



43 

 

förutsättningarna tar. Förutsättningarna för att tillämpa konkurrenspräglad dialog riktar endast 

in sig på upphandlingskontraktets föremål. Det är typen av produkt eller tjänst som står i 

centrum och kontraktet ska vara särskilt komplicerat. Kontraktet anses särskilt komplicerat 

om den upphandlande myndigheten inte kan definiera kontraktet ur teknisk, rättslig eller 

finansiell bemärkelse. Vid en jämförelse mot förutsättningarna som krävs för att tillämpa 

förhandlat förfarande finns det stora likheter men också en tydlig skillnad. Förutsättningarna 

för tillämpning av förhandlat förfarande delas grovt in i fyra huvudpunkter där punkt 2-4 tar 

sikte på upphandlingskontraktets föremål. Det ska röra sig om kontrakt där totalpris inte går 

att fastställa, där tjänsterna är svårpreciserade eller av FoU-tjänster. Annorlunda däremot är 

första punkten av förutsättningar som ska vara uppfyllda eftersom punkten har ett tydligt 

formellt perspektiv riktat mot själv anbuden och alltså inte mot upphandlingskontraktets 

föremål likt övriga punkter. Det kan röra sig om att anbud inte är undertecknade av behörig 

firmatecknare.  

Det formella perspektivet i 4 kap. 2 § p. 1 LOU utgör en tydlig skillnad vid en jämförelse 

mellan de förutsättningar som krävs för att tillämpa förhandlat förfarande eller 

konkurrenspräglad dialog. Endast vid förhandlat förfarande finns det ett formellt perspektiv 

vad gäller förutsättningar för tillämpning. Övriga tre huvudpunkter av förutsättningar för 

förhandlat förfarande samt förutsättningarna för konkurrenspräglad dialog har ett materiellt 

perspektiv och avser upphandlingens föremål. 

6.4.3 Olika typer av materiella förutsättningar 

Förutsättningarna för tillämpning av förhandlat förfarande i 4 kap. 2 § p. 2-4 LOU samt 

förutsättningarna för tillämpning av konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 10-11 §§ LOU har 

alltså den gemensamma nämnaren att de är av materiell typ. De riktar in sig på föremålet för 

upphandlingen, själva produkten eller tjänsten som det upphandlade kontraktet avser. 

Paragraferna är breda i sin utformning och likheterna är stora vad gäller typer av 

upphandlingskontrakt som omfattas av både förhandlat förfarande och konkurrenspräglad 

dialog. I doktrinen nämns komplicerade IT-tjänster som typiska upphandlingar som motiverar 

en tillämpning av förhandlat förfarande avseende 4 kap. 2 § p. 2-3 § § LOU. Även brobyggen 

diskuteras där tilläggsbeställningar är vanliga och därmed försvårar uppskattningen av ett 

totaltpris i förväg vilket uppfyller 4 kap. 2 § p. 2 LOU. Mycket tyder på att den delen av 

konkurrenspräglad dialog som avser teknisk komplicerade kontrakt i 4 kap. 11 § p.1 LOU 

ligger väldigt nära de typer av upphandlingskontrakt som avses vid förhandlat förfarande i 4 
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kap. 2 § p. 2-3 LOU. Paragraferna handlar om tekniskt komplicerade kontrakt och i synnerhet 

IT-upphandlingar får anses omfatta sådana kontrakt som leder till tillämpning av förhandlat 

förfarande eller konkurrenspräglad dialog. IT-området är allmänt känt för att vara under 

ständig förändring och inom IT-området sker en snabb teknisk utveckling vilket leder till 

problem när produkter eller tjänster inom området ska upphandlas. 

6.4.4 Praxis avseende förutsättningar för tillämpning 

Konkurrensverket har i ett yttrande redogjort för sin tolkning avseende tillämpning av 

förhandlat förfarande med föregående annonsering. EU-domstolen uttalar i flera rättsfall att 

eftersom förhandlat förfarande utan föregående annonsering utgör ett undantagsförfarande 

från huvudregeln om att öppet eller selektivt förfarande ska tillämpas så är det rimligt att 

bevisbördan placeras hos den upphandlande myndigheten. Det är alltså den upphandlande 

myndighet som väljer att tillämpa ett undantagsförfarande som har bevisbördan för att 

omständigheter föreligger vilket motiverar en tillämpning av förfarandet. I rättsfallen från 

EU-domstolen har förhandlat förfarande utan föregående annonsering prövats men 

Konkurrensverket menar att argumentationen vad gäller placeringen av bevisbördan kan 

appliceras rakt på förhandlat förfarande med föregående annonsering eftersom förfarandet 

precis på samma sätt är ett undantag från huvudregeln. 

Konkurrenspräglad dialog är ett undantag från huvudregeln om öppet eller selektivt 

förfarande precis på samma sätt som förhandlat förfarande. Mycket talar därför för att EU-

domstolens placering av bevisbördan på den upphandlande myndigheten vid förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering kan appliceras också på konkurrenspräglad dialog. 

Argumentet är detsamma, förfarandet utgör undantagsförfarande och därför är det rimligt att 

den upphandlande myndighet som väljer att tillämpa konkurrenspräglad dialog också får 

bevisbördan för att så är fallet. Placeringen av bevisbördan hos den upphandlande 

myndigheten utgör alltså en likhet mellan förhandlat förfarande och konkurrenspräglad 

dialog. 

Svensk praxis har vidare i ett mål från Kammarrätten i Sundvall, mål nr 3441-03, slagit fast 

att beslutet huruvida förhandlat förfarande ska tillämpas ligger hos den upphandlande 

myndigheten och enbart hos den upphandlande myndigheten. En leverantör kan således inte 

kräva att en upphandlande myndighet ska tillämpa förhandlat förfarande i en upphandling 

även om förutsättningar föreligger. Det sagda ligger i linje med praxis från EU-domstolen 

som uttalar att den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att adekvata 
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förutsättningar föreligger för att tillämpa förhandlat förfarande. Samma slutsats bör kunna 

dras gällande konkurrenspräglad dialog. Förfarandet utgör ett undantag på samma sätt som 

förhandlat förfarande vilket bör innebära att bevisbördan placeras hos den upphandlande 

myndigheten, se resonemang ovan. Med den utgångspunkten bör det också innebära att det är 

den upphandlande myndigheten som ensam har beslutanderätten om konkurrenspräglad 

dialog ska tillämpas i en upphandling på precis samma sätt som i fallet med förhandlat 

förfarande enligt praxis från Kammarrätten i Sundsvall.  

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog uppvisar tydliga likheter i det att beslutet 

om tillämpningen ensamt ligger hos den upphandlande myndigheten samt att bevisbördan för 

att aktuella förutsättningar föreligger då också placeras på den upphandlande myndigheten. 

Slutsatsen bygger på avgöranden från EU-domstolen som Konkurrensverket tolkat i ett 

yttrande tillsammans med en dom från Kammarrätten i Sundsvall. Genom analogier från 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering kan samma resonemang föras kring 

förhandlat förfarande med föregående annonsering samt konkurrenspräglad dialog eftersom 

förfarandena är undantagsförfaranden, vilket är den relevanta punkten. 

6.5 Upphandlingsprocessen 

I några avgörande delar av upphandlingsprocessen skiljer sig förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog. Det är i dessa delar som respektive förfarande får sin unika 

karaktär och därmed uppfyller sitt syfte. 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inleds båda genom att den upphandlande 

myndigheten publicerar en annons där leverantörer bjuds in att inkomma med ansökan om att 

delta i respektive upphandling. Vid annonsering av en upphandling med konkurrenspräglad 

dialog och förhandlat förfarande med föregående annonsering måste det uttryckligen framgå i 

annonsen att den upphandlande myndigheten ska tillämpa respektive förfarande. 

Vid en konkurrenspräglad dialog får den upphandlande myndigheten på frivillig basis bifoga 

ett beskrivande dokument med krav och behov. Vad ett beskrivande dokument utgör 

definieras inte men är innehållsmässigt ofta samma sak som den ansökningsinbjudan som 

upphandlande myndigheter ofta bifogar till annonsen vid upphandlingar med förhandlat 

förfarande.
95

 Det finns således två typer av dokument som normalt bifogas till annonsen vid 

respektive förfarande. Dokumenten har olika benämning och endast det beskrivande 

                                                 
95

 Upphandlingens grunder, sid. 65. 
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dokumentet, som tillämpas vad konkurrenspräglad dialog, nämns uttryckligen i lagtext. 

Innehållet i dokumenten är däremot likvärdigt och den praktiska skillnaden är därför liten. 

6.5.1 Kvalificering och urval 

Kvalificerings- och urvalsfasen skiljer sig inte åt emellan förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog. Ansökningarna som inkommit får endast prövas mot de krav som 

den upphandlande myndigheten uppställt i annonsen alternativt i det beskrivande dokumentet 

eller i ansökningsinbjudan beroende på vilket förfarande som tillämpas. Efter urvalet bjuder 

den upphandlande myndigheten in kvalificerade leverantörer till nästa steg i 

upphandlingsprocessen. Den upphandlande myndigheten får vid båda förfarandena begränsa 

antalet leverantörer som kommer att bjudas in till förhandling respektive dialog. Antalet som 

begränsningen gäller ska anges i annonsen och det finns en minimigräns om tre leverantörer 

vid båda förfarandena enligt 11 kap. 3-4 § § LOU.  

Kvalificerings- och urvalsfasen är alltså lika då ansökningarna som inkommit prövas på 

samma sätt mot krav som uppställts i annonsen eller i kompletterande handlingar. Olikheter 

uppstår däremot i nästa steg av processen. Efter urvalet av leverantörer uppstår en tydlig 

skillnad mellan förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog. Vid en process med 

förhandlat förfarande bjuds leverantörerna in till anbudsgivning och därefter sker själva 

förhandlingen. När konkurrenspräglad dialog tillämpas bjuds leverantörerna däremot in till en 

dialog och när den är avslutas upprättas ett förfrågningsunderlag varpå anbudsgivningen sker. 

6.5.2 Förhandling respektive dialog 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog innehåller varsitt delmoment i 

upphandlingsprocessen som är speciellt karaktäriskt för respektive förfarande. Det 

förhandlade förfarandet har sitt speciella moment i förhandlingsfasen och den 

konkurrenspräglade dialogen har sitt speciella moment i dialogfasen. Momenten är helt unika 

och skiljer förfarandena åt inbördes men också gentemot alla övriga förfarande som erbjuds i 

LOU. 

Vid dialogfasen i en konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande myndighetens behov 

identifieras precist och de inbjudna leverantörerna förväntas sedan presentera lösningar på det 

behov som identifierats. När den upphandlande myndighetens behov är identifierat och 

lösningar har presenterats utarbetar den upphandlande myndigheten ett förfrågningsunderlag. 

Under dialogfasen är den upphandlande myndigheten och de inbjudna leverantörerna fria från 

restriktioner. Samtliga delar av det upphandlade kontraktet får diskuteras; tekniska, juridiska 
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och ekonomiska. EU:s grundläggande principer ska dock beaktas och 

likabehandlingsprincipen får till följd att väsentliga förändringar under dialogen inte får göras 

i förhållande till den annons som den upphandlande myndigheten presenterade. 

Under förhandlingen vid ett förhandlat förfarande sker en förhandling mellan den 

upphandlande myndigheten och anbudsgivarna angående de anbud som lämnats. 

Förhandlingens mål är att anpassa anbuden i förhållande till förfrågningsunderlaget. 

Förhandling kan ske avseende olika krav som den upphandlande myndigheten ställt i 

annonsen eller i förfrågningsunderlaget. EU:s grundläggande principer ska beaktas och detta 

får till följd att obligatoriska krav inte kan vara föremål för förhandling eftersom det skulle 

utgöra en väsentlig förändring. Ett sådant anbud måste förkastas och får inte delta i 

förhandlingen över huvud taget. 

6.5.3 Successiv uteslutning 

Successivt genomförande av förhandlat förfarande och av konkurrenspräglad dialog är en 

möjlighet som upphandlande myndigheter kan använda sig av. Regleringar finns i 4 kap. 4 § 

LOU samt 4 kap. 14 § LOU och är relativt lika i sin utformning. Syftet med en upphandling i 

successiva steg ska i båda fallen vara att utesluta antalet lösningar som behandlas och därmed 

minska arbetsbördan för den upphandlande myndigheten. Vid båda upphandlingsförfarandena 

ska den successiva uteslutningen av lösningar ske mot bakgrund av de tilldelningskriterier 

som den upphandlande myndigheten upprättat. Här finns en praktisk problematik när det 

gäller konkurrenspräglad dialog. Hela det grundläggande syftet med att genomföra en 

upphandling med en konkurrenspräglad dialog är, se stycke 5.1, att identifiera lösningar på ett 

existerande behov hos en upphandlande myndighet. Den upphandlande myndigheten vet alltså 

inte exakt vilken typ av vara eller tjänst som ska upphandlas när upphandlingen startar, tanken 

är att det ska definieras under dialogen. Att då i annonsen eller i det beskrivande dokumentet 

införa kompletta och precisa tilldelningskriterier är problematiskt.  

Mycket tyder på att det finns praktiska problem när en upphandlande myndighet ska 

genomföra en successiv uteslutning av lösningar vid en konkurrenspräglad dialog. 

Lagstiftningen är inte helt anpassad för att på ett rimligt sätt fungera i praktiken när 

upphandlande myndigheter genomför en konkurrenspräglad dialog. Skillnad är det däremot 

när det gäller successiv uteslutning av lösningar vid förhandlat förfarande. Vid ett förhandlat 

förfarande är upphandlingens föremål definierat hos den upphandlande myndigheten och 

fastställt genom förfrågningsunderlaget. Den upphandlande myndigheten kan utarbeta 
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tilldelningskriterier och mot bakgrund av dessa successivt utesluta lösningar vid 

förhandlingen för att därigenom minska arbetsbördan och antalet lösningar. 

6.5.4 Sammanställning 

Skillnaderna är stora vad gäller det som faktiskt genomförs under en förhandling respektive 

under en dialog. Vid en förhandling finns ett förfrågningsunderlag som den upphandlande 

myndigheten presenterat och det finns anbud som leverantörerna lämnat i förhållande till 

myndighetens förfrågningsunderlag. Det finns alltså två utgångspunkter där förhandlingen 

syftar till att skapa ett fungerande samarbete genom att anpassa anbuden i förhållande till 

annonsen eller förfrågningsunderlaget. Under en dialog är förutsättningarna annorlunda. Det 

saknas till stor del utgångspunkter att förhålla sig till, varken förfrågningsunderlag och då 

självklart inte heller några lämnade anbud. Den upphandlande myndigheten har ett behov, ett 

problem som behöver lösas. Leverantörerna som deltar i dialogen får sedan innovativt 

presentera lösningar på problemet. När den upphandlande myndigheten känner sig nöjd med 

en lösning utformas ett förfrågningsunderlag där ett kontrakt av något slag ska tilldelas. Det 

som presteras och tar form är större vid en dialog. Parterna står längre ifrån varandra med 

endast ett behov som utgångspunkt. Vid en förhandling är positionerna framflyttade och 

förhandlingen syftar inte till att prestera något nytt, endast att anpassa de redan befintliga 

anbuden i förhållande till det presenterade förfrågningsunderlaget eller annonsen. 

Förhandlat förfarande medger alltså att förhandling sker efter att anbuden lämnats, det är 

förfarandets huvudtanke. Vid en konkurrenspräglad dialog däremot är anbuden inte 

förhandlingsbara efter att anbuden lämnats till den upphandlande myndigheten. Endast 

preciseringar får göras enligt huvudregeln som gäller samtliga upphandlingsförfarande 

förutom just förhandlat förfarande. Förhandlingsmöjligheten utgör en avgörande skillnad 

mellan förfarandena och förhandlat förfarande utgör mot bakgrund av 

förhandlingsmöjligheten efter anbudsgivning ett flexiblare förfarande.  

Likheterna vid förhandlingen respektive dialogen har bland annat sitt ursprung från EU då 

EU:s grundläggande principer vad gäller upphandlingen måste beaktas såväl vid en 

förhandling som vid en dialog. Framför allt likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen 

får en effekt på en förhandling respektive en dialog. Väsentliga förändringar får inte göras, det 

skulle strida mot nämnda principer. Vid en förhandling får väsentliga förändringar inte göras i 

förhållande till förfrågningsunderlaget, eller annonsen, och vid en dialog får väsentliga 

förändringar inte göras i förhållande till annonsen eller det beskrivande dokumentet. 
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7 Slutsats 

Efter att behandlat förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad 

dialog och därefter belyst upphandlingsförfarandenas likheter respektive skillnader går det att 

dra slutsatser mot bakgrund av den frågeställning som presenterades i inledningskapitlet. 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog har båda sin bakgrund i EU:s klassiska 

direktiv och påverkas därför av EU:s grundläggande principer där framför allt 

likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen är centrala. Principerna påverkar 

den praktiska tillämpningen av förfaranden i hög utsträckning. Syftet bakom de två 

förfarandena skiljer sig åt en aning. Det grundläggande syftet för båda förfarandena är 

däremot att utgöra ett undantagsförfarande som en upphandlande myndighet kan tillämpa 

under särskilda omständigheter för att på så sätt kunna genomföra en komplicerad 

upphandling och tilldela ett kontrakt. Förhandlat förfarande har syftet att erbjuda ett 

upphandlingsförfarande där anbudsgivarna och den upphandlande myndigheten kan förhandla 

om innehållet i de lämnade anbuden. Möjligheten är helt unik sett till övriga 

upphandlingsförfaranden, konkurrenspräglad dialog inkluderat. Konkurrenspräglad dialog är 

ett upphandlingsförfarande vars syfte är att utgöra ett verktyg för upphandlande myndigheter 

som har ett behov i sin verksamhet som de själva inte har någon lösning på. Dialogen syftar 

till att leverantörerna presenterar lösningar på myndighetens behov varefter en upphandling i 

linje med en presenterad lösning kan genomföras. 

Den grundläggande tillämpbarheten skiljer sig mellan förfarandena på ett avgörande sätt då 

förhandlat förfarande inte är tillämpligt på upphandlingar som rör kontrakt utom det 

direktivstyrda området. Förhandlat förfarande regleras alltså inte i 15 kap. LOU. Skillnaden är 

dock endast av teoretisk betydelse eftersom förhandling alltid är tillåtet utanför det 

direktivstyrda området enligt 15 kap. LOU. 

Det krävs särskilda förutsättningar för att en upphandlande myndighet ska kunna tillämpa 

förhandlat förfarande eller konkurrenspräglad dialog vid en upphandling. Endast förhandlat 

förfarande innehåller en förutsättning av formell typ, den riktar inte in sig på felaktigheter i 

lämnade anbud och skiljer sig ifrån övriga förutsättningar kring förhandlat förfarande och 

konkurrenspräglad dialog. Övriga förutsättningar är av materiell typ och riktar in sig på 

föremålet för upphandlingen, alltså vilken typ av vara, tjänst eller byggentreprenad som ska 

upphandlas. Det är inte enkelt att uttyda varken likheter eller skillnader vad gäller vilka typer 

av upphandlingar som respektive förfarande riktar in sig på. Komplicerade IT-upphandlingar 
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är däremot en typ av upphandlingsföremål som nämns in doktrinen som ett typiskt föremål 

som förhandlat förfarande i 4 kap. 2 § p. 2-3 LOU och konkurrenspräglad dialog i 4 kap. 11 § 

p. 1 LOU riktar in sig på. 

Förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog kan båda genomföras i successiva steg 

för att på så sätt stegvis utesluta lösningar. Vid båda förfarandena ska uteslutningen av 

lösningar ske mot bakgrund av de tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten 

arbetat fram. Mycket tyder på att det finns praktiska problem att genomföra en successiv 

uteslutning av lösningar vid en konkurrenspräglad dialog på grund av svårigheten att utarbeta 

tilldelningskriterier innan upphandlingsföremålet är definierat. Vid en successiv uteslutning 

av lösningar under ett förhandlat förfarande finns inte samma praktiska problem. Successiva 

uteslutningar av lösningar är i dagsläget därför mer lämpligt vid förhandlat förfarande än vid 

en konkurrenspräglad dialog. 

Genomförandet av upphandlingar med respektive förfarande har ett moment som är 

karaktäristiskt för respektive förfarande. Förhandlingen vid förhandlat förfarande är unik 

eftersom parterna kan förhandla om innehållet i lämnade anbud, med syfte att anpassa 

anbuden till annonsen eller förfrågningsunderlaget. Förhandling av lämnade anbud är annars 

förbjudet vid övriga förfaranden och vid konkurrenspräglad dialog får endast preciseringar 

och förtydliganden göras av lämnade anbud vilket är huvudregeln vid övriga förfaranden. Här 

är en avgörande och betydelsefull skillnad mellan förfarandena, förhandlingsmöjligheten som 

alltså endast finns vid förhandlat förfarande. Konkurrenspräglad dialog har sitt speciella 

moment i dialogfasen som sker innan anbudsgivning. Vid dialogfasen identifieras den 

upphandlande myndighetens behov och leverantörerna presenterar lösningar avseende vilken 

typ av vara, tjänst eller byggentreprenad som ska upphandlas för att tillfredsställa 

myndighetens behov. 
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