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Sammanfattning  

Regler för upphandling inom den offentliga sektorn har utvecklats sedan början av 

1900-talet. Idag regleras upphandlingsområdet av flertalet lagar, bland annat LOU. Lag-

en syftar till att skattebetalarnas pengar ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt, 

att leverantörerna som lämnar anbud i upphandlingarna ska konkurrera på lika villkor 

samt att hänsyn ska tas till de grundläggande principerna i EU-rätten.  Beställarens in-

tresse i upphandlingar är att erhålla upphandlingsföremålet till ett konkurrensutsatt pris 

samt tilldela kontrakt till seriösa leverantörer som kan fullfölja det. Leverantörens in-

tresse är att konkurrera på lika villkor och vinna upphandlingar. 

För att försäkra sig om att offentliga kontrakt tilldelas seriösa leverantörer kan beställar-

na, med hjälp av den fakultativa regeln i 10 kap. 2 § 1 st. p. 4 LOU, utesluta leverantör-

er som gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen. Vilka förfaranden som om-

fattas av begreppet och vilka förutsättningar som krävs för att regeln ska bli tillämpbar 

har exemplifierats i praxis de senaste åren. Eftersom LOU bygger på ett EU-direktiv ska 

bestämmelserna i LOU tolkas mot bakgrund av EU-rätten. De grundläggande EU-rätts-

liga principerna ska beaktas vid bedömningen av om uteslutning ska ske och ändamålet 

med LOU utgör gränsen för vad som kan omfattas av begreppet. EUD har endast i ett 

fall prövat vad som utgör allvarligt fel i yrkesutövningen och konstaterat att alla fel-

aktiga förfaranden som inverkar på leverantörens trovärdighet, begåtts i leverantörens 

verksamhet och begås med felaktig avsikt eller av vårdslöshet innefattas. Beställaren 

måste göra en konkret och individuell bedömning av leverantörens inställning för att 

avgöra om uteslutning ska ske.   

Enligt domstolarna finns ytterligare omständigheter, vilka ska utgöra del i bedömningen 

av om det skett ett allvarligt fel och om uteslutning är en proportionerlig åtgärd. Om 

felet begåtts mot beställaren som vill utesluta en leverantör bör hänsyn tas till hur be-

ställaren agerat i den tidigare upphandlingen. Dessutom läggs vikt vid om förfarandet 

utsatt människors liv för fara samt verksamhetens art. Det finns inga begränsningar av-

seende vem felet ska ha begåtts mot för att uteslutning ska få ske. Det är leverantören 

eller en företrädare för leverantören som ska ha begått det allvarliga felet. En företrädare 

är en person som har en faktisk och reell möjlighet att fatta beslut i och påverka leveran-

törens verksamhet. Tiden som passerat mellan att felet begicks och beslutet om uteslut-

ning tagits är en viktig faktor och vad som är tillräckligt lång tid fastställs genom en 

individuell bedömning av varje enskilt fall där samtliga omständigheter beaktas.  
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Förkortningar  

AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

BFL Bokföringslagen (1999:1078) 

BrB Brottsbalken (1962:700) 

DL Diskrimineringslagen (2008:567) 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  

EGD Europeiska gemenskapernas domstol (nu europeiska unionens domstol) 

ERT Europarättslig tidsskrift 

EU Europeiska unionen 

EUD Europeiska unionens domstol 

FEU Fördraget om europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om europeiska unionens funktionssätt 

FR Förvaltningsrätt 

HFD Högsta förvaltningsdomstol 

KamR Kammarrätt 

KL Konkurrenslagen (2008:579) 

LOU Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling  

LOV Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet¨ 

LUA Lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare 

LUF  Lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, trans-

porter och posttjänster.  

LUFS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

LR Länsrätt (nu förvaltningsrätt) 

MB Miljöbalken (1998:808) 

ML Mönsterskyddslagen (1970:485)  

NJA Nytt juridiskt arkiv  

PatL Patentlagen (1967:837) 
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Prop. Proposition 

ref. Referat 

RÅ Regeringsrättens årsbok 

URL Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

VmL Varumärkeslagen (2010:1877)  

ÅRL Årsredovisningslagen (1995:1554) 

ÄLOU Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Inom EU är upphandlingsområdet harmoniserat. I Sverige regleras upphandlingsproces-

sen genom flertalet lagar, bland annat LOU. LOU bygger på Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direkti-

vet).  

Syftet med LOU är att skattemedlen ska användas effektivt, att alla leverantörer ska ha 

möjlighet att konkurrera på lika villkor och att de grundläggande EU-principerna beakt-

as vid all upphandling.
1
 Upphandlingsprocessen är detaljerat reglerad i ovan nämnda lag 

och det finns ett flertal olika upphandlingsförfaranden att tillgå. Valet av förfarande 

bestäms bland annat av vilket ekonomiskt värde upphandlingen omfattar. Gemensamt 

för de olika förfarandena är att samtliga avslutas med att ett tilldelningsbeslut fattas. En 

leverantör, i vissa situationer flera leverantörer, vinner upphandlingen och ingår ett 

kontrakt med beställaren.  

När ett tilldelningsbeslut är fattat och ett kontrakt är undertecknat uppkommer en parts-

relation mellan beställaren och den leverantör som vunnit upphandlingen. Kontraktet 

löper normalt under några år och under den tiden är det av stor vikt för beställaren att 

leverantören kan prestera enligt kontraktet. Om beställaren och leverantören tidigare 

haft ett kontrakt och leverantören inte uppfyllt sina förpliktelser eller misskött sig på 

annat sätt är det föga troligt att beställaren återigen vill anlita leverantören. Samma sak 

gäller om leverantören agerat felaktigt under en kontraktstid med exempelvis en annan 

beställare. Såväl beställare som leverantör vill göra goda affärer och samtliga vill att 

kontrakten som tecknats följs. Att behöva välja en leverantör som tidigare visat sig inte 

förmå leva upp till sina åtaganden är inte ett tilltalande val för beställaren.  

Då ovanstående situationer sker utanför området för offentlig upphandling uppkommer 

sällan problem. Leverantörens motpart behöver inte ingå ett kontrakt med leverantören 

igen. Inom området för offentlig upphandling har inte beställaren möjlighet att fritt välja 

kontraktspart i alla situationer. Omfattas den som upphandlar, och det som upphandlas, 

av tillämpningsområdet för LOU är den som upphandlar skyldig att följa regelverket. 

                                                   
1
 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och 

upphandling i försörjningssektorn, upplaga 3, Jure Förlag 2013, s. 15. 
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Det finns dock möjlighet för beställaren att under kvalificeringsfasen utesluta vissa le-

verantörer. Grunderna för uteslutning regleras i 10 kap. 1 och 2 §§ LOU. 10 kap. 1 § 

LOU behandlar uteslutning på grund av att vissa brott begåtts. I 10 kap. 2 § LOU finns 

en fakultativ regel som ger beställaren rätt att utesluta en leverantör i ytterligare några 

situationer. Bland dem återfinns i paragrafens fjärde punkt en möjlighet att utesluta le-

verantören på grund av att denne begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen.  

Vad begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen innebär anges inte närmare i lagen och 

förklaras endast sparsamt i förarbeten. Det har därför varit upp till domstolarna att klar-

göra vilka situationer som kan inräknas.  

1.2 Problemformulering  

Den centrala frågan som uppsatsen avser belysa är:  

 Vad innebär begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen i LOU?  

För att besvara ovanstående fråga kommer följande delfrågor att behandlas: 

 Vilka situationer kan utgöra allvarliga fel i yrkesutövningen och vilka 

omständigheter tillmäts betydelse vid bedömningen?  

 Finns det några begränsningar avseende vilken beställare eller kontraktspart det 

allvarliga felet i yrkesutövningen ska ha begåtts mot för att en beställare ska 

kunna utesluta leverantören? 

 Vem hos leverantören ska ha begått det allvarliga felet i yrkesutövningen? 

 Under hur lång tid är uteslutning av en leverantör en proportionerlig åtgärd?  

1.3 Syfte  

Uppsatsen syftar till att belysa begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen som de senaste 

åren blivit föremål för flertalet prövningar i domstol. Fokus läggs vid att besvara del-

frågorna för att klargöra vad begreppet innebär. Det är viktigt för en beställare att till-

lämpa de fakultativa reglerna om uteslutning av leverantörer korrekt, eftersom det 

främjar konkurrensen och minskar risken för domstolsprocesser och skadestånds-

anspråk. En leverantör har intresse av att veta vad begreppet allvarligt fel i yrkesut-

övningen innebär för att avgöra om en beställare felaktigt uteslutit leverantören från en 

upphandling.  
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1.4 Metod och material 

I uppsatsen används traditionell juridisk metod, vilket innebär att lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin kommer att undersökas för att belysa problemformuleringen. Metod-

en syftar till att fastställa, systematisera och tolka de befintliga rättsreglerna med hjälp 

av rättskällorna.
2
  

Praxis med avseende på tolkningen av begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen i 10 

kap. 2 § 1 st. p. 4 LOU har varit knapphändig fram till ett par år sedan. EUD behandlade 

begreppet i ett avgörande från 2011 som därefter präglat de svenska domstolarnas be-

dömningar. I övrigt finns ingen praxis från EUD att tillgå utan det har varit upp till de 

svenska domstolarna att avgöra frågan. Frågan har prövats sparsamt av HFD och därför 

får uttalandena som kammarrätterna gör anses vägledande på området. Frågan prövas 

ofta i förvaltningsrätterna men av utrymmesskäl lämnas de avgörandena utanför uppsat-

sen. Rättsfallen från EUD, HFD och kammarrätterna kommer att få stor betydelse i upp-

satsen för att fastställa vad begreppet innebär och vilka förfaranden från leverantörens 

sida som kan omfattas. I och med rättskällehierarkin är EUD:s dom av störst vikt. Först 

därefter beaktas vad som framkommit i HFD och kammarrätternas domar. 

Det finns väldigt lite skrivet i förarbeten och doktrin om begreppet allvarligt fel i yrkes-

utövningen och hur det ska tolkas. Det går dock att i vissa aspekter av begreppets tolk-

ning göra analogier till 10 kap. 1 § samt 10 kap. 2 § 1 st. p. 3 LOU för att finna vägled-

ning. Där sådan vägledning erfordras kommer därför analogier göras för att på ett så 

omfattande sätt som möjligt redogöra för begreppets fulla innebörd.  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar i huvudsak LOU. Lagregeln gällande allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen i LOU är identiskt utformad i LUF, varför uppsatsens slutsatser kan tillämpas 

även ifråga om beställare som upphandlar enligt reglerna i LUF. För enkelhetens skull 

kommer dock endast hänvisningar till LOU att göras. Möjligheten att utesluta en leve-

rantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen återfinns även i LUFS och LOV. 

Reglerna är dock annorlunda utformade i LUFS och LOV, varför de kommer att lämnas 

utanför den fortsatta framställningen. 

                                                   
2
 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, upplaga 2:1, Norstedts Juridik AB 2007, s. 37 f.  
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1.6 Disposition 

Den inledande delen av uppsatsen, referensramen, utgörs av kapitel två till och med sex. 

Därefter följer analysdelen som omfattar kapitel sju och åtta. I kapitel två ges en kort-

fattad historisk bakgrund till dagens regler om upphandling och uteslutande av leveran-

törer samt en övergripande redogörelse för konkurrensbegränsande samarbeten. Kapitel 

tre innehåller en beskrivning av EU-rättens inverkan på de svenska upphandlingsregler-

na samt de grundläggande EU-rättsliga principerna som styr upphandlingsområdet. I 

kapitel fyra redogörs för beställarens och leverantörens respektive intressen i en upp-

handling samt hur LOU tillvaratar dem. Kapitel fem innehåller en kortfattad beskriv-

ning av när en leverantör kan uteslutas enligt de tvingande reglerna. Anledningen till att 

de tvingande reglerna inkluderats är för att ge en helhetsbild av uteslutningsreglerna och 

bidra till tolkningen av de fakultativa reglerna. I kapitel sex behandlas de fakultativa 

uteslutningsreglerna med fokus på allvarligt fel i yrkesutövningen. Kapitlet kommer till 

största del utgöras av den praxis som finns på området. Kapitel sju inleder analysdelen 

där uppsatsens delfrågor analyseras samt huvudfrågan behandlas. Analysdelen avslutas 

med kapitel åtta där uppsatsens slutsats presenteras.  
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2 Historisk bakgrund till LOU samt konkurrensrättens betydelse vid 

upphandling   

2.1 Introduktion 

Kapitel två innehåller en kort historisk redogörelse över upphandlingens utveckling i 

Sverige för att översiktligt visa hur uteslutningsreglerna vuxit fram. Reglerna för off-

entlig upphandling har ett nära samband med KL, då båda lagarna bygger på EU-rätten. 

Eftersom vissa typer av konkurrensbegränsande verksamhet kan utgöra allvarligt fel i 

yrkesutövningen kommer valda delar av konkurrensrätten översiktligt behandlas. Redo-

görelsen för konkurrensrätten kommer att hållas kort och främst fokusera på de förfa-

randena som kan utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen. 

2.2 Upphandlingsområdets utveckling i Sverige 

Upphandling har en relativt lång historia inom det svenska rättssystemet och offentliga 

inköp har reglerats i lag sedan början av 1900-talet. Syftet med reglerna var inlednings-

vis att säkerställa att de statliga myndigheternas upphandlingar präglades av affärs-

mässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Fram till mitten av 1900-talet uppmanades 

även myndigheterna att vid upphandlingar prioritera inhemska varor framför utländska. 

Upphandling användes dessutom som ett närings- och arbetsmarknadspolitiskt redskap. 

Myndigheterna skulle ha möjlighet att exempelvis ta hänsyn till behovet av att behålla 

en viss typ av verksamhet inom landet samt motverka arbetslöshet. 1952 infördes en ny 

upphandlingskungörelse där kravet på affärsmässighet stramades åt. Svenska varor fick 

inte längre ges företräde och myndigheternas val av inköp fick inte längre präglas av 

sysselsättningssituationen. Först 1973 utfärdade regeringen en upphandlingskungörelse 

som omfattade upphandling av tjänster. Förordningen flyttades till största del oföränd-

rad till en ny upphandlingsförordning under 1986. Den nya förordningen var ett ram-

verk och Riksrevisionsverket ålades att utfärda de kompletterande föreskrifterna som 

behövdes.
3
  

Den första upphandlingslagen (ÄLOU) trädde i kraft i januari 1994 och i och med den 

upphävdes upphandlingsförordningen. Lagen innehöll de första bestämmelserna om 

upphandling i Sverige med anledning av Sveriges medlemskap i EES samt åtagande 

                                                   
3
 Prop. 1992/93:88 om offentlig upphandling, s. 34.  
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genom EES-avtalet. Mindre förändringar gjordes i lagen i och med det svenska EU-

medlemskapet 1995.
4
  

I 1 kap. 17 § ÄLOU behandlades de krav som beställaren fick ställa på leverantörerna. 

Uppfyllde leverantörerna inte kraven kunde beställaren utesluta dem. Kraven som be-

ställaren kunde ställa avsåg bland annat krav på viss ekonomisk ställning, kapacitet 

samt uppförande vid yrkesutövningen. Beställaren kunde inhämta upplysningar om kra-

ven i form av en kvalitetskontroll. Att utföra en kvalitetskontroll var dock inget beställ-

aren var skyldig att företa utan denne kunde anse sig ha förtroende för en leverantör 

trots att denne gjort sig skyldig till något av missförhållandena i 1 kap. 17 § ÄLOU. I 1 

kap. 17 § p. 4 ÄLOU återfanns en möjlighet för myndigheterna att utesluta en leveran-

tör på grund av att denne begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Beställaren fick inte 

ställa större krav än de som angavs i lagtexten och uteslutning fick inte ske om inte be-

ställaren kunde visa att ett missförhållande förelåg. Lagregeln var fakultativ och gav 

beställaren rätt att begära in vissa upplysningar från leverantörerna. Några tvingande 

uteslutningsregler fanns inte i ÄLOU.
5
  

Nuvarande lag om offentlig upphandling, LOU, trädde i kraft den första januari 2008 

och bygger på det klassiska direktivet. Det centrala för LOU är säkerställandet av kon-

kurrensen mellan leverantörer på den inre marknaden. Det ska råda fri rörlighet för va-

ror och tjänster på EU:s marknad och etableringsfrihet ska garanteras.
6
 I LOU infördes 

de tvingande uteslutningsreglerna.  

2.3 KL:s betydelse vid upphandling 

LOU har utformats för att säkerställa en effektiv konkurrens på den inre marknaden och 

har till viss del även samma syfte som KL. Effektiv konkurrens bidrar till att beställare 

kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader till ett marknadsmässigt pris. 

Syftet med KL är att åstadkomma en effektiv konkurrens genom att eliminera eventuella 

hinder på marknaden. KL trädde ikraft den första november 2008 och bygger i stor ut-

sträckning på EU-rättens regler om konkurrens. Lagen avser att vara ett generellt skydd 

för samhällsekonomin och konsumenterna samt de konkurrerande företagen. Produktion 

                                                   
4
 Rosén Andersson, H, Mühlenbock, E-M, Willquist, H, Svensson, N, Lagen om offentlig upphandling – 

en kommentar, upplaga 1, Norstedts Juridik 2013, s. 36 f. 
5
 Prop. 1992/93:88 om offentlig upphandling, s. 68 f.  

6
 Rosén Andersson, H, m.fl. Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 36 f.  
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av och handel med varor och tjänster ska konkurrensutsättas så att de erhåller ett mark-

nadsmässigt pris.
7
   

KL avser stävja tre typer av åtgärder från företagens sida som skadar konkurrensen. Den 

första typen utgörs av gemensamma förfaranden av flera aktörer på marknaden som 

exempelvis avtal, överenskommelser eller samordnande förfaranden som märkbart be-

gränsar konkurrensen på marknaden.
8
 Den andra typen är så kallade ensidiga förfaran-

den av företag som innehar en dominerande ställning vilket innebär att ett företag har en 

marknadsposition som leder till att de kan agera utan att ta hänsyn till konkurrenters 

eller konsumenters reaktioner.
9
 Den tredje typen avser strukturella åtgärder och inne-

fattar företagsköp, företagssammanslutningar och liknande åtgärder som syftar till att 

åstadkomma ett kontrollerande inflytande över en marknad eller ett annat företag.
10

 Att 

ett företag gjort sig skyldigt till ett förfarande som förbjuds enligt KL är ett icke önsk-

värt beteende hos en leverantör.
11

  

I det klassiska direktivet anges att beställaren bör utesluta en leverantör som gör sig 

skyldig till otillåten samverkan vid upphandling.
12

 10 kap. LOU innehåller inte någon 

uttrycklig regel som tillåter en beställare att utesluta en leverantör med anledning av ett 

konkurrensbegränsande beteende. I förarbetena till LOU anges dock att överträdelser av 

2 kap. 1 § KL och art. 101 i FEUF kan utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen. Den 

svenska regeln har sitt ursprung i förbudet mot konkurrensbegränsande verksamhet i art. 

101 FEUF. Artikeln stadgar ett förbud mot alla avtal mellan företag, beslut av företags-

sammanslutningar och samordnade förfaranden vilka potentiellt kan påverka handeln 

mellan medlemsstaterna samt syftar till eller resulterar i att konkurrensen på den inre 

marknaden hindras, begränsas eller snedvrids. Då överträdelser av 2 kap. 1 § KL och 

art. 101 FEUF skett kan det medföra att en beställare får utesluta leverantören från en 

upphandling.
13

 

  

                                                   
7
 Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. s. 66 f.  

8
 2 kap. 1 § KL. 

9
 2 kap. 7 § KL. 

10
 4 kap. KL.  

11
 Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. s. 66. 

12
 Beaktandesats 43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
13

 Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områden vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 390.  
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3 EU-rättens inverkan på LOU  

3.1 Introduktion 

Upphandlingsområdet är harmoniserat inom EU och nedan följer en redogörelse för hur 

EU-rätten påverkar det svenska regelsystemet. Kapitlet innehåller även en kort presen-

tation av de EU-rättsliga principer som präglar upphandlingsområdet. De svenska reg-

lerna om upphandling bygger på EU-direktiv varför en beskrivning av hur direktiv ska 

tolkas ges för att närmare förstå syftet med de svenska upphandlingsreglerna. Kapitlet 

avslutas med ett kort återgivande av begreppet allvarligt fel i yrkesutövningens utform-

ning i det klassiska direktivet.  

3.2 EU-rättens status   

Det svenska medlemskapet i EU medför att EU-rätten i stor utsträckning är direkt til-

lämplig som gällande rätt i Sverige, vilket betyder att den ska tillämpas av svenska 

domstolar och myndigheter. EU-rätten skapar rättigheter såväl som skyldigheter för 

enskilda, vilka kan åberopas inför domstolar och myndigheter. EU-rätten har företräde 

framför svensk rätt om en normkonflikt skulle uppstå mellan rättssystemen.
14

 Reglerna 

om upphandling betraktas som en del av den inre marknaden och rätten till fri etable-

ring.
15

 I FEUF saknas specifika regler för upphandling men det finns artiklar i FEUF 

som är tillämpliga även på upphandlingsområdet, exempelvis art. 18 FEUF förbudet 

mot diskriminering.  

3.3 De EU-rättsliga principerna 

Grundläggande för all EU-rätt är principerna som kommer till uttryck i FEUF. I art. 18 

stadgas ett förbud mot att diskriminera på grund av nationalitet. Art. 34 och art. 35 möj-

liggör fri rörlighet för varor medan art. 56 tillerkänner tjänster samma fria rörlighet. 

Genom art. 49 säkerställs etableringsfriheten för företagen inom unionen. Principerna 

återfinns även i 1 kap. 9 § LOU och ska tillämpas genom hela upphandlingsförfarandet. 

Nedan följer en kort redogörelse för principerna som har närmast anknytning till reg-

lerna om uteslutning av leverantörer.  

Likabehandlingsprincipen: Principen om likabehandling kommer av ickediskrimine-

ringsprincipen och innebär att alla leverantörer ska behandlas lika.
16

 För en beställare 

innebär det exempelvis att denne inte får ge information till en leverantör utan att alla 

                                                   
14

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, upplaga 4, Norstedts Juridik 2010, s. 1.  
15

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 373.  
16

 Art. 2 FEU och art. 18 FEUF.  
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andra involverade leverantörer samtidigt får tillgång till samma information.
17

 Dess-

utom innebär principen att de obligatoriska krav som uppställts i förfrågningsunderlaget 

inte får efterges eller bortses från.
18

  

Vad som kan konstateras av HFD:s avgöranden är att likabehandlingsprincipen aktuali-

seras vid utformningen av förfrågningsunderlaget. Beställaren ska utforma förfråg-

ningsunderlaget så att principerna bakom LOU och EU-rätten inte åsidosätts.
19

 

Leverantören måste veta vilka uteslutningsregler som kommer att tillämpas, vilket bety-

der att förfrågningsunderlaget måste innehålla ett tydliggörande av huruvida de fakul-

tativa uteslutningsgrunderna kommer tillämpas eller inte.
20

  

Proportionalitetsprincipen: Exempelvis måste de krav som ställs i upphandlingen stå i 

rimlig proportion till målen som eftersträvas med den aktuella upphandlingen. Om be-

ställaren ska vidta en sanktion mot leverantören måste den vara proportionell i förhålla-

nde till vad leverantören gjort sig skyldig till.
21

 Det innebär att även om det angetts i 

förfrågningsunderlaget att de fakultativa uteslutningsreglerna ska tillämpas ska de 

frångås om det finns en mindre ingripande åtgärd som ger önskat resultat.  

Transparensprincipen: Transparensprincipen kallas även principen om öppenhet och 

innebär att beställaren har skyldighet att låta leverantörerna få insyn i upphandlingsför-

farandet.
22

 Förfarandet ska vara öppet för konkurrens och beställarens opartiskhet ska 

vara kontrollerbar. Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt och klart samt ange alla de 

krav som ställs på upphandlingsföremålet.
23

 Vill beställaren använda sig av de fakulta-

tiva uteslutningsgrunderna ska det anges i förfrågningsunderlaget. I händelse av att be-

ställaren får kännedom om att en leverantör förfarit så att en eller flera uteslutnings-

                                                   
17

Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 20 december 2011 i mål nr. 2458-11 samt Domstolens dom av 

den 3 mars 2005 i mål nr C-21/03 Fabricom SA mot Belgiska staten, REG 2005, s I-01559, p. 29.  
18

 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 16 september 2011 i mål nr. 1450-11.  
19

 RÅ 2002 ref. 50. 
20

 Rosén Andersson, H, m.fl. Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 81.  
21

 Art. 5 FEU samt Domstolens dom av den 27 oktober 2005 i mål nr C-234/03 Contse SA, Vivisol Srl 

och Oxigen Salud mot Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), tidigare Institutio Nacional de la 

Salud (Isalud), REG 2005, s I-09315, p. 42-43 samt p. 55.  
22

 Art. 15 FEUF och art. 1 FEU samt (EGD) Domstolens dom av den 25 april 1996 i mål nr C-87/94 

Europeiska Kommissionens mot Konungariket Belgien, REG 1996, s I-02043, p. 88.  
23

 Domstolens dom av den 13 oktober 2005 i mål nr C-458/03 Parking Brixen GmbH mot Gemeinde 

Brixen och Stadtwerke Brixen AG, REG 2005, s I-08585, p. 49.  
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grunder aktualiseras bör beställaren, mot bakgrund av transparensprincipen, låta leve-

rantören bemöta uppgifterna innan uteslutning sker.
24

  

Principen om ömsesidigt erkännande: Beställare måste vid upphandling godta intyg 

utfärdade i andra medlemsstater samt länder som är anslutna till EES. Exempel på intyg 

som måste godkännas är officiella bokslutshandlingar, provresultat från provnings-

anstalter samt olika examina.
25

 Beslut med likvärdig effekt från andra medlemsstater 

bör utgöra sådana intyg som en beställare således måste godta vid undersökning av hu-

ruvida grund för uteslutning föreligger.  

3.4 Direktiv och tolkning 

Upphandlingsregelverket i Sverige är baserat på EU-direktiv som syftar till att säker-

ställa att större upphandlingar genomförs med öppen konkurrens och likabehandling av 

deltagande företag.
26

 Direktiven som utfärdas riktar sig till medlemsstaterna, inte mot de 

enskilda medborgarna, och utgör sekundärrätt. Ett direktiv innehåller regler som med-

lemstaterna ska implementera i den egna rättsordningen inom en viss angiven tid. Det 

finns olika varianter av direktiv, exempelvis fullharmoniseringsdirektiv och minimidi-

rektiv. Fullharmoniseringsdirektiven föreskriver en skyddsnivå som varken får 

överskridas eller underskridas av medlemstaterna och den typen av direktiv blir allt 

vanligare. Ofta medföljer dock vissa möjligheter till undantag, så kallade ”opt out”, som 

medger att medlemsstaterna tillämpar alternativa lösningar. Minimidirektiv är direktiv 

som föreskriver en lägsta nivå för bestämmelserna men där medlemstaterna kan välja att 

tillämpa striktare regler.
27

 Det klassiska direktivet är ett exempel på ett minimidirektiv. 

Sverige har valt att implementera regler som inte varit av obligatorisk karaktär, där-

ibland regeln i 10 kap. 2 § LOU.
28

  

Eftersom den svenska lagen bygger på direktiv från EU krävs det att de svenska reg-

lerna tolkas mot bakgrund av EU-rätten. EU-rätten är att betrakta som ett sammanhäng-

ande normsystem och de rättsakter som konstant tillkommer avser att bygga på och vara 

anpassade till det redan existerande regelverket. Sekundärrättsliga föreskrifter ska i för-

sta hand tolkas mot bakgrund av fördragen och de allmänna principerna som utgör 

                                                   
24

 Rosén Andersson, H, m.fl. Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, s. 395. 
25

 Art. 53 FEUF. 
26

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 373 f.  
27

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 32 f.  
28

 Sundstrand, A, Offentlig upphandling: primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag 2012, 

s. 87 f. 
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primärrätten inom EU. Det finns tre viktiga tolkningsprinciper som aktualiseras när EU-

rätten ska tolkas. Den första är den texttrogna tolkningen som betyder att fokus läggs 

vid bestämmelsens ordalydelse samt dess grammatikaliska betydelse. Den andra tolk-

ningsprincipen benämns systematisk tolkning och innebär att bestämmelsen ska tolkas 

utifrån dess kontext. Vikt läggs även vid huruvida bestämmelsen utgör en huvudregel 

eller ett undantag. I allmänhet ges huvudregler en större räckvidd medan undantagsreg-

ler tolkas snävt. Den tredje tolkningsprincipen kallas funktionell eller teleologisk tolk-

ning och innebär att en ändamålstolkning ska göras mot bakgrund av de grundläggande 

syftena med bestämmelsen. Även bestämmelsens funktion och effekter inom EU-rätten 

ska beaktas och det viktiga är att reglerna tolkas så att de får avsedd effekt.
29

  

För att underlätta tolkningen av reglerna återfinns i direktivens början en preambel som 

inleder rättsakterna. I preambeln anförs i korta skäl syftet med rättsakterna vari det som 

beaktats vid framtagandet och utformandet av rättsakterna anges. Preambel kallas även 

för beaktandesats och eftersom EU-rätten i stor utsträckning saknar förarbeten blir be-

aktandesatserna viktiga vid tolkningen av direktiven.
30

  

3.5 Grunder för uteslutning i det klassiska direktivet  

I det klassiska direktivets beaktandesats 43 anges syftet med reglerna om uteslutning av 

leverantörer. Bland annat stadgas att leverantörer som deltagit i en kriminell organisa-

tion eller gjort sig skyldig till bestickning eller bedrägerier riktade mot Europeiska ge-

menskapens ekonomiska intressen eller penningtvätt inte bör tilldelas offentliga kon-

trakt. Beställaren bör inhämta lämplig information från leverantörerna som lämnar an-

bud samt samarbeta med beställare i övriga medlemsstater. Finns det en lagakraftvun-

nen dom mot en leverantör bör leverantören uteslutas såvida beställaren erhållit känne-

dom om brottet. Även beslut med likvärdig effekt kan motivera ett uteslutande av leve-

rantören. Exempel på andra överträdelser som kan medföra uteslutning, om de tas in i 

nationell rätt, är överträdelser av miljölagstiftning eller lagstiftning om otillåten sam-

verkan vid upphandling. Uteslutning på de grunderna förutsätter att förfarandena lett till 

en lagakraftvunnen dom alternativt ett beslut med likvärdig effekt. Överträdelserna be-

traktas som brott mot leverantörens yrkesetik eller som ett allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen. Även bristande efterlevnad av regler om likabehandling av arbetstagare som lett 

                                                   
29

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 36 f.  
30

 Bernitz, U och Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 38 f.  
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till en lagakraftvunnen dom eller ett beslut med likvärdig effekt kan utgöra brott mot 

yrkesetiken eller ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
31

  

Regeln om uteslutning av leverantörer återfinns i art. 45 i det klassiska direktivet och 

har varit en del av upphandlingsregelverket sedan det klassiska direktivet infördes. 

Trots det kvarstår frågor om hur uteslutningsreglerna ska tolkas och deras omfattning 

samt hur regeln ska tillämpas. Det efterfrågas därför förtydliganden för att medlems-

staterna och beställarna ska kunna tillämpa reglerna så att de får avsedd effekt. Anled-

ningen till att förtydliganden behövs är att uteslutningsreglerna utgör ett kraftfullt be-

straffningsmedel från beställaren gentemot leverantören. Dessutom ska uteslutnings-

reglerna i viss mån förebygga att leverantörer tillämpar illojala affärsmetoder, vilket 

exempelvis är att begå ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Kommissionen har framfört 

att art. 45, främst begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen, bör utredas för att fastställa 

om den är lämplig, tillräckligt tydlig och om den omfattar vad som avsetts. Det ifråga-

sätts även om flera grunder för uteslutning behöver införas för att reglerna ska få avsedd 

effekt.
32

    

Sammanfattningsvis kan sägas att reglerna om uteslutning syftar till att leverantörer som 

begått viss form av ekonomisk brottslighet mot Europeiska gemenskapens ekonomiska 

intressen samt i övrigt inte följer den yrkesetik som finns inom dennes respektive yrke 

ska eller bör uteslutas från upphandlingar. Vad som i sig utgör allvarligt fel i yrkes-

utövningen anges inte närmare än vad som framförts ovan, vilket föranleder att bestäl-

larna själva får avgöra det i varje uppkommen situation och att domstolarna i sista hand 

fastställer vad begreppet omfattar.  

  

                                                   
31

 Beaktandesats 43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.  
32

 Europeiska kommissionens Grönbok – om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling 

med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad, Bryssel den 27.1.2011 KOM(2011) 15 

slutlig, s. 52.  
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4 Parternas intressen i upphandlingen 

4.1 Introduktion 

I följande kapitel redogörs för respektive parts intressen i upphandlingen. Framställ-

ningen syftar till att tydliggöra varför en beställare vill använda sig av uteslutningsreg-

lerna. Dessutom visas på omständigheter som gör att en leverantör vill förhindra att 

reglerna tillämpas eller att reglerna tillämpas med beaktande av särskilda omständig-

heter. Kapitlet kommer att hållas relativt kortfattat och endast övergripligt beröra par-

ternas olika intressen samt hur och var i LOU de tillvaratas.  

4.2 Beställarens intressen 

Beställarens främsta intresse av en upphandling är att erhålla föremålet för upphand-

lingen, gärna till ett förmånligt pris och av i förfrågningsunderlaget angiven kvalité. 

Trots att LOU inte har utformats för att garantera att beställaren gör en bra affär, utan 

istället för att säkerställa att skattemedel används på ett tillbörligt sätt, ger lagen ut-

rymme för båda att förverkligas.
33

 Med stöd av 12 kap. 1 § LOU kan beställaren välja 

att tilldela ett kontrakt antingen till den leverantör som har lämnat det anbud som är 

ekonomiskt mest fördelaktigt eller till den leverantör som har lämnat anbudet med det 

lägsta priset på upphandlingsföremålet. Det finns således utrymme för en beställare väl 

införstådd med regelverket att göra en god affär. Upprätthålls syftet med LOU, det vill 

säga att skapa en effektiv konkurrens på den inre marknaden, kan priserna konkurrens-

utsättas och beställaren erhålla ett förmånligt pris.  

Begreppet affärsmässighet innebär enligt regeringens mening att den konkurrens som 

står till buds ska utnyttjas. ÄLOU innehöll en huvudregel om att all upphandling skulle 

präglas av affärsmässighet. Den regeln togs bort vid införandet av LOU men i förar-

betena anges att avsikten med att utelämna begreppet affärsmässighet i nuvarande lag 

inte medför att begreppet inte fortsatt ska prägla upphandlingsprocessen. Affärsmässig-

het är således fortfarande en av grundprinciperna inom upphandling och säkerställs ge-

nom att de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU följs.
34

 Att konkurrens bär en 

avgörande roll i upphandlingen bidrar till att beställarens intressen i upphandlingen till-

varatas.  

                                                   
33

 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion, s. 15 f.  
34

 Prop. 2007/08:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områden vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 156.  
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En beställare har intresse av att tilldela kontraktet till en seriös leverantör som vill och 

kan fullfölja det. Genom ett väl utformat förfrågningsunderlag kan beställaren öka sina 

möjligheter till ett lukrativt kontrakt. I förfrågningsunderlaget kan beställaren ställa 

kvalificeringskrav på leverantören. Det är krav som leverantören måste uppfylla för att 

dennes anbud ska gå vidare till utvärderingsfasen.
35

 När beställaren sedan utvärderar 

leverantörerna sker det normalt genom två moment, en uteslutningsprövning och en 

leverantörskvalificering. Syftet är att bedöma om leverantörerna kan uppfylla kontraktet 

eller inte. Uteslutningsprövningen innebär att leverantörerna undersöks mot bakgrund 

av de tvingande uteslutningsreglerna i 10 kap. 1 § LOU och eventuellt de fakultativa 

reglerna i 10 kap. 2 § LOU.
36

 Genom att använda dessa regler kan beställaren utesluta 

leverantörer som exempelvis begått vissa typer av brott, har en svag ekonomisk situa-

tion, har begått allvarliga fel i yrkesutövningen eller inte fullgjort sina åligganden gäl-

lande socialförsäkring och skatt. På så vis kan beställaren öka chanserna att tilldela 

kontraktet till en seriös leverantör som kan fullfölja det.  

Det är många regler som beställaren ska följa i en upphandlingsprocess och sker över-

trädelser av LOU kan beställaren tvingas betala skadestånd.
37

 Det är därför viktigt att 

beställaren är väl införstådd med hur regelverket ska tillämpas. En eventuell felaktig 

tillämpning av uteslutningsreglerna, med avsikten att eliminera en potentiellt oseriös 

leverantör, kan istället medföra att beställaren tvingas betala skadestånd till leveran-

tören.
38

  

4.3 Leverantörens intressen   

Leverantörens främsta intresse i en upphandling är att vinna upphandlingen och tilldelas 

kontraktet. Det kräver dels att anbudet är det bästa enligt givna krav, dels att beställaren 

följer reglerna i LOU. Även om regelverket är framtaget som en form av handlingsföre-

skrift för beställaren är det samtidigt utformat för att leverantörens intressen ska tillgo-

doses. LOU har till ändamål att förhindra att skattebetalarnas pengar används otillbör-

ligt. Reglerna ska motverka diskriminering, att vissa leverantörer gynnas, att handels-

hinder förekommer och att beställaren tar ovidkommande hänsyn till vissa faktorer som 

                                                   
35

 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion, s. 79 f.  
36

 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion, s. 99 f.  
37

 16 kap. LOU.  
38

 Svea hovrätts dom meddelad den 8 augusti 2003 i mål nr T-2752-02.  



17 

 

en följd av korruption hos beställaren.
39

 Den bäst lämpade leverantören ska tilldelas 

kontraktet, oavsett vem beställaren vill ska vinna upphandlingen.  

En följd av leverantörens intresse att vinna upphandlingen är intresset av att inte diskri-

mineras eller behandlas annorlunda än övriga leverantörer. En leverantör vill ges samma 

förutsättningar som övriga deltagare i upphandlingen och för att säkerställa det finns 

kravet i LOU att de grundläggande EU-rättsliga principerna ska tillämpas genom hela 

upphandlingsförfarandet.  

Om en leverantör gör sig skyldig till ett brott eller begår fel i yrkesutövningen finns ris-

ken att den utesluts från fler än en upphandling. EU och lagstiftaren har funnit att leve-

rantörer som missköter sig ska straffas genom att riskera att uteslutas.
40

 En leverantör 

som utesluts från upphandlingar kan dock drabbas av långvariga konsekvenser eftersom 

den riskerar att inte längre intressera offentliga sektorn. Om en leverantör, som gjort sig 

skyldig till brott eller allvarligt fel i yrkesutövningen, kan uteslutas från samtliga efter-

kommande upphandlingar kan det innebära att leverantören måste upphöra med sin 

verksamhet. Sett ur leverantörens perspektiv är det fördelaktigt om den tid som leve-

rantören kan uteslutas under är begränsad. Många fel som leverantörer begår kan även 

rättas till genom olika åtgärder. Det är därför önskvärt från leverantörens sida att ges 

möjlighet att göra förändringar i sin verksamhet eller i företagsledningen för att förkorta 

uteslutningstiden eller helt undgå att uteslutas.
41

 

  

                                                   
39

 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion, s. 15.  
40

 10 kap. LOU.  
41

 Pedersen, K, Upphandlingskrönika – Self-cleaning, ERT 1/2012 s. 172, s. 172 f.  
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5 Uteslutning av en leverantör enligt den tvingande lagregeln 

5.1 Introduktion 

I kapitlet kommer de tvingande uteslutningsreglerna i LOU översiktligt att redogöras 

för. Fokus kommer inte ligga vid att utreda vilka konkreta förfaranden från leverantö-

rens sida som ger upp upphov till uteslutning. Istället utreds vem som är att anse som 

företrädare och hur lång tid som ska ha förflutit mellan förfarandet och upphandlingen 

för att uteslutning inte längre ska vara en proportionerlig åtgärd. Reglerna är viktiga 

eftersom bestämmelserna om de tvingande reglerna i viss mån kan appliceras på tolk-

ningen av de fakultativa reglerna. I och med den bristande tillgången på förklaringar i 

förarbeten och doktrin av hur begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen ska tolkas är det 

viktigt att redogöra för hur den tvingande uteslutningsregeln ska tolkas eftersom analo-

gier till den kan göras vid tolkningen av den fakultativa bestämmelsen.  

5.2 Regelns syfte och tillämpning 

Reglerna om tvingande uteslutning utgjorde en nyhet i det klassiska direktivet. Mot-

svarighet till dessa regler saknades i ÄLOU.
42

 I det klassiska direktivet stadgas att vissa 

typer av brott och samröre med kriminella organisationer som riktar sig mot Europeiska 

gemenskapens ekonomiska intressen ska medföra uteslutning.
43

 Brotten och förfaran-

dena som anges i 10 kap. 1 § LOU anses så pass allvarliga att EU inte vill att leverantö-

rer som träffas av bestämmelsen ska tilldelas offentliga kontrakt. Regelns syfte är att 

leverantörer med ovan angiven kriminell bakgrund inte ska tilldelas offentliga kontrakt 

med anledning av seriositeten av deras lagöverträdelser och för att konkurrensen inte 

ska sättas ur spel.
44

 Regeln är förvisso tvingande men det föreligger ingen obligatorisk 

undersökningsplikt för beställaren att kontrollera alla leverantörer i varje upphandling 

som genomförs. Istället ska beställaren, om den ”får kännedom om att leverantören 

enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott”
45

 begära att leverantören visar att 

denne inte gjort sig skyldig till ett brott som kan medföra uteslutning. Beställaren har 

                                                   
42

 Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områden vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 224.  
43

 Beaktandesats 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänste 
44

 Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områden vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 225 f.  
45

 10 kap. 1 § 3 st. LOU.  
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med andra ord ingen skyldighet att undersöka en leverantör innan det finns grundad 

anledning att anta att leverantören gjort sig skyldig till något av brotten i paragrafen.
46

  

Syftet med uteslutningsreglerna är inte att alla leverantörer som gjort sig skyldiga till 

brott som omfattas av 10 kap. 1 § LOU alltid ska uteslutas. Dels beror det på vem hos 

leverantören som gjort sig skyldig till brottet, dels hur lång tid som förflutit sedan brot-

tet begicks. Dessutom finns det i 10 kap. 1 § 4 st. LOU en ventil för beställaren. Före-

ligger särskilda skäl får beställaren välja att inte utesluta leverantören trots att leveran-

tören blivit dömd för brottslighet som anges i 10 kap. 1 § 1 st. LOU.  

5.3 Företrädarbegreppet i 10 kap. 1 § LOU 

Regeln i 10 kap. 1 § LOU baseras på art. 45.1 i det klassiska direktivet. I det klassiska 

direktivet förekommer inte begreppet företrädare. I fjärde stycket av art. 45.1 anges att 

de som ska undersökas med anledning av misstanke om brottslighet är juridiska 

och/eller fysiska personer. Fysiska personer som kan komma ifråga är enligt artikeln 

företagschefer och personer som är behöriga att företräda, fatta beslut om eller kontroll-

era leverantören. Något klarare besked om vilken personkrets som kan bli föremål för 

utredning anges inte.  

10 kap. 1 § 1 st. LOU stadgar att det är leverantören som ska ha begått brottet och 

dömts genom en lagakraftvunnen dom. Om leverantören är en juridisk person ska denne 

uteslutas om en företrädare för den juridiska personen dömts för brottet, enligt bestäm-

melsen i 10 kap. 1 § 2 st. LOU.  Frågan är då vem som anses vara företrädare för en 

juridisk person i dessa sammanhang. I förarbeten och doktrin anförs olika definitioner 

av företrädare och förklaring till vilka som ska träffas av bestämmelsen. Regeringen 

anser att en lämplig avgränsning är de som utgör ”företrädare” för en leverantör. Före-

trädare är samtliga personer med en faktisk maktposition i den juridiska personen, det 

vill säga en position som medför möjligheten att påverka hur den juridiska personens 

verksamhet bedrivs. Om en person placerat en bulvan eller en målvakt i sitt ställe kan 

personen, om denne innehar den faktiska makten, ändå ses som företrädare för den juri-

diska personen. Det är de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet som ska be-

dömas för att avgöra huruvida en person är att betrakta som företrädare eller inte. För att 

erhålla vägledning vid bedömningen kan rättspraxis i anslutning till skatteförfarande-

                                                   
46
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lagen (2011:1244)
47

studeras. Begreppet företrädare förekommer även i den lagen och 

har inspirerat regeringen till att använda samma begrepp avseende upphandling.
48

 HFD 

har även i ett fall från 2010 fastslagit att begreppet företrädare ska tolkas mot bakgrund 

av skatteförfarandelagen i enlighet med vad som angivits i förarbetena.
49

  

Vad som varit av avgörande betydelse för bedömningen av om en person kunnat anses 

vara företrädare för ett bolag (och således betalningsskyldig för den skatt som inte in-

betalats) har varit aktieinnehavet. Det kan röra sig om eget eller närståendes aktieinne-

hav som gör att personen innehar ett betydande intresse eller ett bestämmande infly-

tande i bolaget.
50

 En ställföreträdare som saknar ägarintresse i bolaget bör dock inte 

betraktas som företrädare om inte andra omständigheter, som talar för det, föreligger. 

Det kan exempelvis vara att personen ensam utgör styrelsen för bolaget, eftersom det 

ger ett bestämmande inflytande.
51

 Även personer som ägt en mindre andel aktier, hälf-

ten eller färre, och som även suttit i styrelsen eller som VD haft hand om den löpande 

verksamheten har ansetts utgöra företrädare för bolaget.
52

 I ett fall ansågs en person inte 

kunna utgöra företrädare och inneha betalningsansvar. Det rörde sig om en aktieägare 

och tillika styrelseledamot. Även om ett aktieägande och ett styrelseuppdrag är av for-

mell karaktär ska det inte frånta personen dess ansvar för händelser i bolaget. I det aktu-

ella fallet ansågs dock personen, tack vare sin passiva ställning i bolaget, inte ha möj-

lighet att ingripa i verksamheten och ansvar förelåg därför inte.
53

 I ett liknande fall und-

gick företrädaren betalningsansvar då personen inte hade någon vetskap om att betal-

ningar inte gjorts. När det väl uppdagades gjorde personen vad denne kunde för att till-

rättalägga situationen. Det medförde att personen, trots att denne var företrädare för 

bolaget, inte skulle åläggas betalningsskyldighet enligt HD.
54

 

Lagrådet angav i sitt remissvar avseende LOU att företrädare för svenska leverantörer 

till största del var sådana befattningshavare som anges i 4 § lagen (1986:436) om när-

ingsförbud. Varje befattningshavare som har en faktisk maktposition hos leverantören 

                                                   
47

 I prop. anges skattebetalningslag (1997:483) men den upphävdes 2012-01-01 och har ersatts av 

Skatteförfarandelag (2011:1244). 
48

 Prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områden vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 226.  
49

 RÅ 2010 ref. 79. 
50

 Exempelvis NJA 1971 s. 296 I samt NJA 1972 s. 205.   
51

 NJA 1971 s. 296 I.  
52

 NJA 1973 s. 544, NJA 1975 s. 480 samt NJA 1973 s. 587.  
53

 NJA 1974 s. 297.  
54

 NJA 1973 s. 544.  
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ska ses som företrädare. Förutom kretsen av legala företrädare kan det finnas fler perso-

ner som också kan ses som faktiska företrädare.
55

 4 § lagen om näringsförbud stadgar en 

mängd personer i olika företagsformer som ska anses som företrädare för respektive 

företagsform och som kan åläggas näringsförbud. I propositionen till lagen om närings-

förbud ges en förklaring till hur tolkningen av vem som är företrädare ska göras. Före-

trädare enligt 4 § lagen om näringsförbud är den som i realiteten faktiskt utövar be-

stämmanderätten i företaget. Har en person den formella rätten att bestämma men i 

praktiken inte utnyttjar den makten träffas personen inte av bestämmelsen. Det är dock 

inte nödvändigt att en person har en formell bestämmanderätt i företaget för att denne 

ska ses som företrädare. Det som är avgörande är att personen i verkligheten fattar be-

slut om företagets angelägenheter.
56

  

I doktrin anförs att om en person genom fullmakt har rätt att bestämma över den juri-

diska personens medel kan denne omfattas av företrädarbegreppet.
57

 Det är enbart en 

person som är företrädare för leverantören vid anbudsgivningen som omfattas av be-

stämmelsen. En person som tidigare varit företrädare bör inte kontrolleras då en laga-

kraftvunnen dom avseende en sådan person inte utgör grund för uteslutning av leveran-

tören. Om en företrädare för ett moderbolag dömts och den personen även faktiskt före-

träder ett dotterbolag kan kontroll av brottslighet hos personen bli aktuellt vid en upp-

handling där dotterbolaget deltar.
58

 Det är dock oklart huruvida en person, som gjort sig 

skyldig till något av brotten innan denne blev företrädare, fortfarande bär med sig ute-

slutningsgrunden när personen blir företrädare.
59

  

5.4 När är uteslutning av en leverantör inte längre tillåtet?  

Varken i beaktandesats 43 eller i art. 45.1 i det klassiska direktivet anges under hur lång 

tid en beställare ska kunna använda sig av den tvingande uteslutningsgrunden. Inte hel-

ler anges att reglerna ska gälla för evigt. Med anledning av 10 kap. 1 § 4 st. LOU, vari 

det stadgas att särskilda skäl ger beställaren möjlighet att inte utesluta en leverantör, 

finns det utrymme att beakta tidsaspekten. I art. 45.1 2 st. i det klassiska direktivet anges 

att medlemsstaterna ska fastställa villkor för hur uteslutningsreglerna ska tillämpas. 
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Medlemsstaterna ska vid utformningen av de nationella reglerna ta hänsyn till gemen-

skapsrätten. I propositionen till LOU anges därför, mot bakgrund av proportionalitets-

principen, att beställaren ska kunna välja att inte utesluta en leverantör om särskilda skäl 

föreligger. Vid avgörande av vad som utgör särskilda skäl ska beställaren beakta svårig-

hetsgraden av den brottslighet som begåtts såväl som den tid som passerat sedan det 

aktuella brottet begicks. Beställaren måste således beakta proportionalitetsprincipen när 

denne avgör om uteslutning ska ske eller inte.
60

 Om ett brott har begåtts långt tillbaka i 

tiden kan det vara oproportionerligt att utesluta leverantören från upphandlingen.
61

  

Hur långt tillbaka i tiden som är rimligt att gå i bedömningen är dock oklart men borde 

kopplas till allvarlighetsgraden av brottet. Ett brott som kan anses grovt borde medföra 

att längre tid ska ha förflutit jämfört med om brottet varit av normalgraden eller av ringa 

art. I doktrin har ett förslag presenterats där brottets strafflatitud, straffskalan, används 

som tidsbegränsning.
62

 Förslaget följs inte av någon motivering och anger inte när tiden 

ska räknas från. Eftersom förslaget lämnar många frågetecken kommer det att behandlas 

vidare i analysen.   
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6 Utesluta en leverantör enligt den fakultativa lagregeln 

6.1 Introduktion 

Följande kapitel behandlar främst begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen. Frågor som 

aktualiseras är hur begreppet var tänkt att tolkas och vilka situationer som faktiskt kan 

omfattas av bestämmelsen. Praxis kommer få stort utrymme i den här delen av uppsat-

sen. Dessutom kommer begreppet ”self-cleaning” att studeras eftersom leverantörer i 

andra medlemsstater kommit att utnyttja möjligheten samt att den möjligheten införs i 

och med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 

om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (det nya upp-

handlingsdirektivet). Vem det är som ska eller kan ha begått det allvarliga felet och 

därigenom medföra att leverantören utesluts kommer därefter att behandlas. Avslut-

ningsvis undersöks under hur lång tid som beställaren kan använda sig av uteslutnings-

reglerna.  

6.2 När är regeln tänkt att användas? 

Regeln är fakultativ vilket betyder att beställaren som utgångspunkt själv bestämmer om 

den ska tillämpas eller inte. Beställaren kan dock inte fritt välja att utesluta eller under-

låta att utesluta leverantörer, eftersom det skulle strida mot principen om likabehand-

ling. De händelser som beställaren lägger leverantören till last och som kan motivera ett 

beslut om uteslutning måste vara relevanta för den aktuella upphandling och stå i pro-

portion till uteslutningen.
63

  

Det finns två fakultativa uteslutningsgrunder som rör fel i yrkesutövningen. I 10 kap. 2 

§ 1 st. p. 3 LOU finns en bestämmelse som ger beställaren rätt att utesluta en leverantör 

om denne gjort sig skyldig till brott i yrkesutövningen och om det finns en lagakraft-

vunnen dom som bevis. För att regeln i 10 kap. 2 § 1 st. p. 3 LOU ska tillämpas krävs 

således ett brott och en dom, till skillnad från bestämmelsen i 10 kap. 2 § 1 st. p. 4 LOU 

där beställaren har att visa att ett allvarligt fel begåtts.  

6.3 Allvarligt fel i yrkesutövningen?  

6.3.1 Introduktion  

En leverantör kan ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen om denne ex-

empelvis brutit mot en författningsbestämmelse eller mot etiska regler som gäller för 

den specifika verksamhet leverantören bedriver. Felet som begåtts kan avse ett brott 
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men det är inte nödvändigt för att uteslutning ska kunna ske. Har leverantören uteslutits 

från exempelvis en yrkes- eller branschorganisation kan det tala för att ett allvarligt fel 

begåtts.
64

 Enligt kommissionen är det acceptabelt att utesluta en leverantör som, i egen-

skap av arbetsgivare, saknar en jämställdhetspolicy under förutsättning att det finns en 

bestämmelse som kräver en sådan policy i medlemsstaten där beställaren finns. Dess-

utom ska brott mot den bestämmelsen klassificeras som allvarligt fel i yrkesutövningen 

i den aktuella medlemsstaten för att uteslutning ska få ske.
65

 Är leverantören hemmahö-

rande i en annan medlemsstat ska domar och beslut med likvärdig effekt från den med-

lemsstaten godtas i medlemsstaten där upphandlingen sker som bevis på att ett allvarligt 

fel i yrkesutövningen begåtts.
66

 

Ytterligare förfaranden som skulle kunna utgöra allvarliga fel är miljöbrott, exempelvis 

överträdelser av ett tillståndsvillkor och yrkesfusk samt lagbrott. Lagbrottet måste ha 

begåtts i yrkesutövningen om beställaren avser utesluta leverantören på den grunden.
67

 I 

det nya upphandlingsdirektivet kan det utläsas att leverantörer som inte fullgör sina 

skyldigheter enligt bestämmelser om tillgänglighet för människor med funktionsned-

sättning också kan uteslutas från en upphandling. Detsamma gäller ageranden som in-

nebär att en leverantör begår intrång i immateriella rättigheter. Det anges också att leve-

rantörer, som vid genomförandet av ett tidigare offentligt kontrakt, gjort sig skyldig till 

betydande brister gällande de väsentliga kraven bör uteslutas. Exempel på sådana brister 

är uteblivna leveranser eller uteblivet tillhandahållande, stora brister i de levererade va-

rorna eller tillhandahållna tjänsterna vilket gör dem oanvändbara för dess syfte eller 

olämpligt uppträdande som leder till tvivel angående leverantörens pålitlighet. Det bör 

nämnas att avsikten med bestämmelsen inte är att mindre allvarliga förfaranden ska leda 

till uteslutning annat än vid exceptionella omständigheter. Har upprepade fall av mindre 

allvarliga ageranden skett kan dock dessa anses leda till att leverantörens pålitlighet 

ifrågasätts, vilket kan innebära att uteslutning är en proportionerlig åtgärd.
68
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Nedan följer en redogörelse för de rättsfall som finns med avseende på begreppet all-

varligt fel i yrkesutövningen. Fallen presenteras i hierarkisk ordning varför EUD:s dom 

inleder framställning varpå HFD:s och kammarrätternas domar följer.  

6.3.2 EUD:s dom i mål C-465-11 ”Kontraktsbrott”
69

 

Vid implementeringen av upphandlingsdirektiven valde Polen att i deras lag om offent-

lig upphandling precisera förhållanden från leverantörernas sida som skulle medföra 

obligatorisk uteslutning. Vid en upphandling av posttjänster valdes de två förmånligaste 

anbuden ut och leverantörerna erbjöds att skriva kontrakt med beställaren. Innan kon-

trakten skrevs under uteslöts dock båda leverantörerna med hänvisning till att obligato-

risk uteslutning måste ske då leverantörerna tidigare begått kontraktsbrott mot beställa-

ren. Leverantörerna överklagade beslutet till domstol och en begäran om förhandsav-

görande skickades till EUD.  

En av de två frågorna som skickades till EUD var huruvida art. 53.3 och art. 54.4 i Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfaranden vid 

upphandling på områdena vatten, energi, transport och posttjänster (försörjningsdirekti-

vet) kunde tolkas så att de omfattade den polska regeln att ett ”allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen kan föreligga när en upphandlande myndighet, på grund av omständigheter som 

kan tillskrivas en ekonomisk aktör, har upphävt, sagt upp eller frånträtt ett tidigare av-

tal om offentlig upphandling med denne aktör, och upphävandet, uppsägningen eller 

frånträdet skett högst tre år innan upphandlingsförfarandet inleddes och värdet på det 

icke utförda arbetet uppgår till minst fem procent av kontraktsvärdet?”
70

.  

EUD angav att det finns utrymme för medlemsstaterna att själva precisera och förtyd-

liga vad som kan utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen, så länge hänsyn tas till unions-

rätten. Enligt EUD omfattar begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen ”alla felaktiga 

ageranden som inverkar på den ifrågavarande aktörens trovärdighet i professionellt 

avseende och inte endast överträdelser av i strikt mening etiska regler för den yrkes-

grupp som aktören tillhör.”
71

 Det är beställaren som ska bevisa att fel begåtts, men det 

krävs inte en lagakraftvunnen dom för att fastställa ett sådant fel. En leverantör som inte 

                                                   
69

 Domstolens dom av den 13 december 2012  i mål nr C-465/11 Forposta SA och ABC Direct Contact 

sp. z o.o. mot Poczta polska SA , REG 2012, s I-00000.  
70

 Domstolens dom av den 13 december 2012  i mål nr C-465/11 Forposta SA och ABC Direct Contact 

sp. z o.o. mot Poczta polska SA , REG 2012, s I-00000, p. 15. 
71

 Domstolens dom av den 13 december 2012  i mål nr C-465/11 Forposta SA och ABC Direct Contact 

sp. z o.o. mot Poczta polska SA , REG 2012, s I-00000, p. 27.  



26 

 

iakttar sina kontraktsskyldigheter kan anses begå ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Begreppet syftar dock normalt på ett agerande som tyder på att leverantören besitter en 

felaktig avsikt eller till viss del har varit vårdslös. Ett kontrakt som genomförs på fel sätt 

eller med brister kan tyda på att leverantören har en bristande yrkeskompetens men det 

betyder inte automatiskt att denne har begått ett allvarligt fel. För att klargöra om leve-

rantören begått ett allvarligt fel krävs i princip en konkret och individuell bedömning av 

inställningen hos leverantören.  

EUD fann att den polska regeln gick utöver det utrymme för skönsmässig bedömning 

som medlemsstaterna ges möjlighet till enligt försörjningsdirektivet och regeln var där-

för inte förenlig med EU-rätten. Eftersom en bedömning ska göras i det enskilda fallet 

får en medlemsstat inte ha en regel som medför automatisk uteslutning på vissa i för-

hand bestämda grunder. Dessutom konstaterade EUD att regeln inte kan motiveras med 

hänsyn till skydd för allmänintresset, den upphandlande myndighetens intressen eller 

skydd för en lojal konkurrens mellan leverantörer. Ett kontraktsbrott kan utgöra ett all-

varligt fel men det krävs att beställaren kan bevisa, genom en bedömning av den aktu-

ella situationen, att leverantören innehar en felaktig avsikt, eller varit vårdslös på något 

sätt, för att uteslutning ska få ske. 

6.3.3 ”Osanna fakturor” 

6.3.3.1 HFD:s prövning av ”Osanna fakturor”72  

En beställare uteslöt en leverantör med motiveringen att leverantören gjort sig skyldig 

till allvarligt fel i yrkesutövningen och att den inte hade uppfyllt sina skyldigheter vad 

gällde skatt och avgifter. Leverantören hade inte uppfyllt den nivå av seriositet som be-

ställaren förväntade sig. De påstådda felen låg tre till sex år tillbaka i tiden, räknat från 

datumet för tilldelningsbeslutet och beslutet om att utesluta leverantören. Grunden för 

beställarens beslut att utesluta leverantören var ett omprövningsbeslut från Skatteverket 

där leverantören påförts skatt, arbetsgivaravgifter och skattetillägg om drygt 2,4 miljo-

ner kronor. FR i Göteborg hade fastställt Skatteverkets beslut och leverantören hade 

överklagat beslutet till KamR i Göteborg. HFD konstaterade att ett förfarande med 

osanna fakturor utgjorde ett allvarligt fel i yrkesutövningen och att beställaren visat det 

genom omprövningsbeslutet. Felen som begåtts ansågs ligga nära i tiden.  

                                                   
72

 HFD 2013 ref. 61. 



27 

 

6.3.3.2 KamR:s prövning av ”Osanna fakturor och åtagandegaranti”73 

Beställaren uteslöt en leverantör med motiveringen att denne inte uppfyllde de kvalifi-

ceringskrav som angetts i förfrågningsunderlaget avseende likviditet och soliditet. En 

åtagandegaranti hade utställts från LLAB, systerbolag till leverantören, och innebar att 

samtliga åtaganden i anbudet garanterades. KamR i Stockholm meddelade en dom i 

vilken det framkom att fyra underentreprenörer till LLAB utställt osanna fakturor.
74

 

Fakturorna motsvarades inte av uppgivet utfört arbete av personal hos underentreprenö-

rerna utan istället av anställda hos LLAB. Skatteverket påförde LLAB bland annat högt 

skattetillägg, vägrade avdrag och höjde underlaget för arbetsgivaravgifterna.
75

 De 

osanna fakturorna hade använts till att avlöna svart arbetskraft och för att göra det möj-

ligt för LLAB:s företrädare att göra uttag ur bolaget. Felet som leverantören påstods ha 

begått var hänförligt till åren 2004-2006 och beslutet om uteslutning fattades 2011. Det 

var inte mot beställaren i den aktuella upphandlingen som felet begåtts.  

KamR kom fram till att användandet av osanna fakturor ska anses som allvarligt fel i 

yrkesutövningen. Trots att domen i skatterättsmålet inte vunnit laga kraft fann KamR 

det bevisat att LLAB gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och fog för 

uteslutning av leverantören fanns. Den omständigheten att LLAB betalat in skatter och 

avgifter i anledning av skattedomen påverkade inte bedömningen.   

6.3.4 ”Överdebitering”  

6.3.4.1 ”Överdebitering med mångmiljonbelopp”76 

Beställaren valde att utesluta en leverantör från en upphandling avseende bussresor. 

Leverantören var tidigare underleverantör till ett bolag som haft kontrakt med beställa-

ren angående skolskjutsar. En granskning av debiterade körsträckor visade att leverantö-

ren gjort sig skyldig till grov överdebitering av körsträckor under tiden 2002 till och 

med 2008. Överdebiteringen uppgick till mångmiljonbelopp och beställaren valde att 

polisanmäla händelsen som grovt bedrägeri. På grund av det inträffade upphörde leve-

rantören att vara underleverantör till bolaget. Beställaren och bolaget förlikades om 

tre miljoner kronor.  
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KamR konstaterade först att systemet som använts av beställaren för att mäta upp kör-

sträckorna fick anses tillförlitligt. Metoden för beräkning av körsträckor som leverantö-

ren hävdade att de använt sig av stred mot givna instruktioner i kontraktet och gav upp-

hov till för långa körsträckor och därav att för hög ersättning utbetalats. Att för hög er-

sättning betalats styrktes av att bolaget valt att betala tillbaka ett betydelsefullt belopp 

och att leverantören vitsordat att för hög ersättning betalats. KamR fann att beställaren 

visat att leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.   

6.3.4.2 ”Överdebitering och bristande kvalitet” 77  

En leverantör uteslöts från en upphandling avseende måleriverksamhet. Beställaren 

hade tidigare samma år haft kontrakt med samma leverantör. Leverantören hade, enligt 

beställaren, under det tidigare kontraktet begått allvarligt fel i yrkesutövningen. Felet 

bestod i att det inte funnits anställda med relevanta kunskaper för att uppfylla kontrak-

tet, att någon kontrollmätning av ytorna som målats aldrig skett och att leverantören 

överdebiterat beställaren med ett väsentligt belopp. Leverantören hade inte informerat 

om underentreprenörer, vilket utgjorde ett kontraktsbrott. Dessutom hade leverantören 

fakturerat för arbeten som inte utförts och kvalitén i de arbeten som hade utförts var av 

bristande. Leverantören å sin sida anförde bland annat att den felaktiga mätningen som 

skett omfattade såväl för stora som för små uppmätningar. Leverantören hade accepterat 

att göra en återbetalning av ett ansenligt belopp för att korrigera vad som tidigare hänt 

mellan parterna samt återställa relationen.  

KamR fann att beställaren gjort det sannolikt att omfattande överdebitering förekommit. 

För att avgöra huruvida förfarandet varit att anse som allvarligt fel i yrkesutövningen 

hänvisade KamR till ett avgörande från HFD.
78

 KamR anförde att omfattande och 

upprepade överdebiteringar är ett handlande som, oavsett om det sker medvetet eller på 

grund av vårdslöst kontrollerande av de anställda, normalt sett påverkar leverantörens 

professionella anseende negativt. Att leverantören i efterhand vidtar åtgärder för att för-

hindra att samma händelser sker igen förtar inte att agerandet ursprungligen varit felak-

tigt och att det professionella anseendet påverkats negativt vid tidpunkten för uteslut-

ning. Att beställaren inte hävt kontraktet på grund av det som skett medför inte att hän-

delsen ska betraktas som mindre allvarlig. Leverantören hade gjort sig skyldig till så 

pass allvarligt fel i yrkesutövningen att uteslutning var befogat.  
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6.3.5 ”Icke obetydligt antal fel”
79

 

Beställaren och leverantören hade 2008 ingått ett kontrakt avseende tolkförmedlings-

tjänster. Efter att kontraktstiden löpt ut 2010 förlängdes kontraktet. Därefter fortsatte 

leverantören att erhålla uppdrag från beställaren. I efterföljande upphandling valde be-

ställaren att utesluta leverantören på grund av att tolkuppdragen sällan kunde tillsättas 

och att många tolkar avbokades med kort varsel. Vidare förekom det att tolkar uteblivit 

från avtalad tid, kommit försent till avtalad tid och att de brustit i sin yrkeskompetens. 

Missbelåtenheten hos beställaren avsåg således ett stort antal avvikelser av leveransen 

av tjänsterna i tolkningsuppdraget. Beslutet att utesluta leverantören fattades under 

2011-2012.  

KamR konstaterade att det var oklart vad det tidigare kontraktet mellan parterna innebu-

rit, exempelvis huruvida leverantören varit tvungen att tillsätta tolk till varje uppdrag 

eller om det funnits möjlighet för leverantören att tacka nej. Inte heller framgick det 

klart om kontraktet tillåtit för leverantören att avboka beställningar. KamR fann dock att 

uteblivna tolkar, försenade tolkar och tolkar som brustit i sin yrkeskompetens fick anses 

som händelser som generellt sett utgör kontraktsbrott och därmed fel i yrkesutövningen. 

Det hade således skett ett icke obetydligt antal fel i yrkesutövningen med avseende på 

det tidigare kontraktet.  

Därefter prövade KamR huruvida beställaren hade bevisat att felet var allvarligt. Enligt 

KamR ska frågan bedömas med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning samt 

vad som skett efter att felen begåtts och vad som kunde förväntas ske om ett nytt kon-

trakt ingås. Den aktuella tolkverksamheten skedde inom sjukvården och det handlade 

ofta om akuta situationer och folk som kunde utsättas för fara om en tolk uteblev. Felen 

kunde därför anses vara allvarliga. Att beställaren löpande rapporterat de avvikelser som 

skett till leverantören tydde på att felen haft väsentlig betydelse för beställaren. Antalet 

fel ska dock enligt KamR sättas i relation till verksamhetens omfattning och felen ut-

gjorde endast några få procent av uppdragen. Beställaren hade valt att inte påpeka att 

kontraktsbrott skett efter att avvikelserna uppdagats. Dessutom förlängde beställaren 

kontraktet. Leverantören hade även vidtagit insatser för att minimera risken för framtida 

fel. Med beaktande av nyss nämnda omständigheter fann KamR att beställaren inte upp-
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fyllt sin bevisbörda, eftersom det inte var bevisat att leverantören gjort sig skyldig till ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen.  

6.3.6 ”Sopig leverantör”
80

 

Beställaren uteslöt i en upphandling 2012 en leverantör som de tidigare haft ett kontrakt 

avseende samma typ av tjänst som nu upphandlades. Under kontraktstiden 2006 till och 

med 2012 hade beställaren, efter kontroller, funnit att leverantören tömt matfall felak-

tigt, kört med överlast, gjort felaktiga inventeringar och utfört otillåten insamling av 

farligt avfall samt sammanblandat avfall. Beställaren begärde, i enlighet med vad kon-

traktet angav, ett avtalsvite på grund av det inträffade. Vitet betalades aldrig. Beställaren 

ansåg att leverantören gjort sig skyldig till kontraktsbrott och valde att i den nya upp-

handlingen utesluta leverantören. I upphandlingen deltog en annan leverantör som haft 

kontrakt med beställaren tidigare. Den leverantören hade också transporterat med över-

laster men uteslöts inte i den nya upphandlingen.  

KamR fann att felaktig tömning av matavfall, som förekommit sammanlagt 156 veckor 

under fyra år, var att betrakta som ett fel i yrkesutövningen. Att vid cirka 1 600 tillfällen 

kört fordon med betydande överlast utgjorde också ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Vidare hade inventeringstillfällena sänkts från två gånger per år till en gång per år, men 

leverantören hade ändå brustit i sin skyldighet att genomföra dem enligt kontraktets 

villkor. De felaktiga inventeringarna var att anse som bristfälliga men de var inte av 

sådan omfattning att de var grund för uteslutning. Sammantaget konstaterade KamR att 

beställaren haft fog för sitt val att utesluta leverantören och att likabehandlingsprincipen 

inte åsidosatts när den andra leverantören inte uteslutits från upphandlingen. Det fanns 

inga villkor som reglerade överlast i kontraktet mellan den andra leverantören och be-

ställaren. Leverantören lämnade inte in tillräcklig bevisning för att bevisa att beställaren 

åsidosatt likabehandlingsprincipen genom att inte utesluta den andra leverantören.  

6.3.7 ”Icke färdigställd entreprenad”
81

  

I ett tilldelningsbeslut fattat under 2010 angav beställaren att en av leverantörerna ute-

slutits på grund av problem som uppstått vid en tidigare upphandling av ett liknande 

arbete. Leverantören hade inte färdigställt en markentreprenad i tid till slutbesiktningen 

2006, men fick ytterligare tid på sig. Tre till fyra år senare var entreprenaden fortfarande 
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inte färdigställd och beställaren valde att häva kontraktet i de delar som inte var utförda 

enligt kontraktet. Ett skiljeförfarande hade påkallats mellan parterna med anledning av 

kostnader som uppstått för beställaren vid färdigställandet av entreprenaden. Leverantö-

ren motsatte sig att vite skulle betalas ut för de delar som ännu inte iordningställts, efter-

som deras mellanhavanden var preskriberat och att beställaren tagit anläggningen i bruk 

och därigenom haft ekonomisk nytta av den.  

FR fann att trots att entreprenaden samtidigt var föremål för ett skiljeförfarande, som 

ännu inte avgjorts, hade leverantören inte uppfyllt sin del av kontraktet. Hänsyn togs till 

antalet anmärkningar som gjorts, den tid som passerat sedan entreprenaden var planerad 

att vara färdig och att beställaren valt att häva kontraktet och anlita annan leverantör för 

att färdigställa uppdraget. Det fick anses klarlagt att leverantören inte vidtagit de åtgär-

der som behövts för att se till att fullgöra sin del av kontraktet. Anmärkningarna som 

gjorts av besiktningsmannen, och som föranledde uteslutningen, var av stor betydelse 

för den nu aktuella upphandlingen. FR konstaterade att beställaren bevisat att leverantö-

ren begått allvarligt fel i yrkesutövningen. KamR gjorde samma bedömning som FR.  

6.3.8 ”Patientsäkerhet”
82

 

En leverantör uteslöts från en upphandling 2008 avseende tjänster inom klinisk fysio-

logi och klinisk neurofysiologi. Uteslutningen berodde dels på oklarheter angående vem 

eller vilka som ansetts ha lämnat anbudet, dels på grund av att företrädaren för leveran-

tören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Det konstaterades att bolaget 

Specialistvård var den leverantör som lämnat anbud i upphandlingen och också den le-

verantör som uteslutits ur upphandlingen. Specialistvård ägdes av Avesina AB som i sin 

tur ägde bolaget FlyktingMedicinskt Centrum AB (FMC AB). VD och kontaktperson 

för Specialistvård var Shori Zand (Z). 

I FMC AB uppdagades under 2008 av Socialstyrelsen ett flertal fel. Felen som företaget 

gjort sig skyldig till var bland annat att patienters identiteter förväxlats, prov feltolkats, 

diagnosticering av allvarliga smittsamma sjukdomar hade förbisetts, omhändertaganden 

hade fördröjts och att det fanns brister i bevakningen av efterlevnaden av rutiner och att 

medicinska remisser varit av undermålig kvalité. 

KamR fann det bevisat att Z varit att betrakta som företrädare för Specialistvård vid 

tiden för uteslutningen. Felen som Z påstods ha begått var hänförliga till verksamheten i 
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FMC AB, inte verksamheten i Specialistvård. Vad gällde bedömningen av allvarlighe-

ten i felen som begåtts konstaterade KamR att felen varit av sådan karaktär att de kunde 

utsätta patienter för fara, varför de var att betrakta som allvarliga. Felen var även till sin 

art sådana att de var relevanta för den aktuella upphandlingen. Vidare påpekades att 

trots att verksamhetschefer åläggs ett stort ansvar för verksamheten finns det alltid kvar 

ett övergripande ansvar hos styrelsen. Kvantiteten av de begångna felen och deras art 

innebar att de var att anses som systematiska brister för vilket ansvar inte kunde åläggas 

befattningshavare utan istället styrelsen. Z bedömdes inneha en nyckelposition i Ave-

sina AB och därigenom haft möjlighet att påverka organisationen i FMC AB så att 

brister kunnat undvikas och avhjälpas. Z var således att betrakta som företrädare för 

såväl FMC AB som Specialistvård. Trots att FMC AB vidtagit åtgärder för att avhjälpa 

brister som funnits bedömde KamR att det inte gått tillräckligt lång tid (cirka ett år) 

mellan avhjälpandet och uteslutningen för att risken för nya fel skulle anses tillräckligt 

minimerad. KamR fann det bevisat att en av Specialistvårds företrädare, Z, gjort sig 

skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och beställarens beslut att utesluta Specia-

listvård fick därför kvarstå.  

6.3.9 ”Incidenter i vårdhem”
83

 

I samband med en upphandling 2009 av familjevård för vuxna människor inkom kri-

tiska synpunkter från flera stadsdelsförvaltningar och kommuner avseende en av an-

budsgivarna. Det gällde problem som förelegat för fyra enskilda personer vilka varit 

placerade i ett av leverantörens familjehem under åren 2005 till och med 2009. Beställa-

ren valde att utesluta leverantören och menade att denne gjort sig skyldig till allvarligt 

fel i yrkesutövningen då både enskilda klienter och beställare drabbats av leverantörens 

problem relaterat till familjehemmen. Leverantören anförde att de agerat korrekt utifrån 

givna förutsättningar i de fyra fallen där problem uppstått och att de arbetat för att kor-

rigera dem så snart problemen uppdagats.  

KamR konstaterade att bestämmelsen om uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkes-

utövningen ska tolkas restriktivt. Händelseförloppet i de fyra fallen var ostridigt mellan 

parterna, likväl som att fallen var att betrakta som allvarliga till sin karaktär. Ett av fal-

len avsåg en vårdtagare som utnyttjats ekonomiskt av en av familjehemmets medlem-

mar. Ett annat fall innebar att en vårdtagare vistats i en olämplig vårdmiljö, vilket bidra-
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git till att vårdtagaren begått en våldshandling. Det var dock enligt KamR inte bevisat 

att händelserna kunnat härledas till att leverantören skulle ha försummat sin utrednings-

skyldighet vid rekryteringen av familjehemmen eller att leverantören brustit i lämnade 

vårddirektiv. Vård av vuxna missbrukare var enligt KamR en typ av vård förknippad 

med betydande komplikationer. Det framkom inte något som visade annat än att leve-

rantören agerat när den fått kännedom om problemen och att den vidtagit nödvändiga 

åtgärder. KamR fann att beställaren inte skulle ha uteslutit leverantören från upphand-

lingen.  

6.3.10 ”Konkurrensbegränsande verksamhet”  

De två första fallen som presenteras nedan, BHM och Markona I, avser samma upp-

handling vari två leverantörer uteslutits på grund av konkurrensbegränsande samarbete 

som skett i en tidigare upphandling. Båda fallen kommer att redogöras för då de till viss 

del skiljer sig åt med avseende på vilka frågor som prövats av domstolen. Det finns yt-

terligare två fall prövade på grund av samma konkurrensbegränsande verksamhet som i 

de två första fallen, vilka kort nämnas i slutet av avsnittet.  

6.3.10.1 ”BHM” 84  

Beställaren valde att utesluta en leverantör med motiveringen att denne, tre år tidigare, 

gjort sig skyldig till överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 2 

kap. 1 § KL. Leverantören hade tillsammans med en annan leverantör i en beställares 

upphandling år 2010 angett varandra som tilltänkta underleverantörer. Ingen av dem 

hade vunnit den upphandlingen men Konkurrensverket uppmärksammade att de uppgett 

samma priser i sina anbud. Konkurrensverket ålade leverantören att erlägga 175 000 kr i 

ett avgiftsföreläggande, vilket leverantören erlade. Leverantören hävdade dock att av-

giftsföreläggandet var en förlikning som inte inneburit att det fastslagits att någon före-

trädare för leverantören begått en överträdelse av KL. Dessutom påpekades att leveran-

tören vidtagit självsanerande åtgärder genom att byta ut styrelse, VD samt den ansvarige 

för anbudet efter det inträffade.  

KamR hade att avgöra huruvida beställaren uppfyllt sin bevisbörda. Först konstaterades 

att en överträdelse av KL är ett allvarligt fel som kan medföra uteslutning i en upphand-

ling. Dessutom konstaterade KamR att det inte krävs att det är en företrädare för leve-

rantören som gjort sig skyldig till brott eller allvarligt fel för att uteslutning ska bli aktu-
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ellt. Istället ska det ses som en möjlighet att utesluta en leverantör om företrädaren och 

inte den juridiska personen begått brottet eller felet. Det är beställaren som har att be-

visa att leverantören gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Det kunde 

konstateras att en företrädare för leverantören begått ett allvarligt fel. Konkurrensverket 

fann att överträdelsen skett uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet och att överträdel-

sen inte var av ringa karaktär. Dessutom anförde Konkurrensverket att förfarandet 

skulle betraktas som allvarlig. Företrädaren var dömd för ekonomisk brottslighet, bland 

annat bokföringsbrott och skattebrott, vilket skulle vägas in i bedömningen då brotten 

hade förhållandevis nära koppling till yrkesutövningen hos leverantören. Felet som be-

gås måste enligt KamR sättas i proportion till den tid som gått mellan felet och upp-

handlingen. Sammanfattningsvis fann KamR att överträdelsens svårighetsgrad, karaktär 

och tillvägagångssätt samt den korta tid som förflutit mellan händelsen och den nya 

upphandlingen såväl som företrädarens kriminalitet gav beställaren rätt att utesluta leve-

rantören. Uteslutningen ansågs stå i proportion till leverantörens överträdelse av KL.  

6.3.10.2 ”Markona I” 85 

Beställaren uteslöt en leverantör på grund av att denne, tre år tidigare, överträtt förbudet 

mot konkurrensbegränsade samarbete i 2 kap. 1 § KL. Leverantören hade enligt bestäl-

laren ingått kontrakt eller tillämpat ett samordnat förfarande i syfte att hindra, begränsa 

eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett påtagligt sätt. Leverantören hade ac-

cepterat ett avgiftsföreläggande från Konkurrensverket som uppgick till 293 000 kr, 

vilket utgjorde fyra procent av leverantörens omsättning på den aktuella marknaden. 

Leverantören ansåg att beloppets storlek indikerade att allvarligheten i förfarandet var 

av låg grad varför uteslutning inte skulle vara proportionell. Enligt Konkurrensverkets 

beslut ansågs leverantörens beteende vara uppsåtligt eller i vart fall oaktsamt och inte av 

ringa karaktär. Dessutom betraktade Konkurrensverket händelsen som mycket allvarlig.  

KamR konstaterade att leverantörens tidigare handlande kunde utgöra allvarligt fel i 

yrkesutövningen. Därefter prövades frågan huruvida beställaren bevisat att leverantören 

gjort sig skyldig till ett uteslutningsgrundande beteende. Ett godkänt avgiftsföreläg-

gande är enligt 3 kap. 1 § UB en exekutionstitel som kan verkställas som en lagakraft-

vunnen dom. Att åberopa avgiftsföreläggandet räckte för att beställaren skulle anses 

uppfyllt sin bevisbörda. Vidare fann KamR att överträdelsen var av sådan svårighets-
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grad att den skulle betraktas som ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Den tid (cirka tre 

år) som förflutit mellan avgiftsföreläggandet och den aktuella upphandlingen var inte 

tillräcklig för att det skulle anses oproportionerligt att utesluta leverantören. 

6.3.10.3 ”Markona II” 86  och ”Markona III” 87 

Leverantören i Markona I blev utesluten på samma grund i ytterligare två upphand-

lingar. Samma omständigheter, yrkanden, bestridanden och domslut som framkommit i 

BHM och Markona I framkom även i Markona II och Markona III.  

6.4 Självsanering 

I andra medlemsstater, exempelvis Tyskland och Storbritannien, har förfarandet ”self-

cleaning” eller självsanering blivit aktuellt. Förfarandet innebär att leverantörer vidtar 

vissa åtgärder för att visa beställaren att tidigare begångna brott och fel inte påverkar 

den verksamhet leverantören bedriver nu. Åtgärderna är av karaktären att de rättar till 

sådant som skulle kunna utgöra grund för uteslutning i en upphandling. Det kan exem-

pelvis vara förtydligande av fakta, att ersättning betalas till eventuella skadelidande, 

åtgärder inom personalstyrkan och strukturella och organisatoriska åtgärder.
88

  

Självsanering behandlas inte i det nuvarande direktivet men är inte heller förbjudet att ta 

hänsyn till. Det har varit upp till medlemsstaterna själva att bestämma i vilken mån de 

vill beakta självsanering. Att tillåta självsanerande åtgärder kan ses som en medelväg 

mellan att tillämpa grunderna för uteslutning och de grundläggande principerna, speci-

ellt proportionalitets- och likabehandlingsprinciperna. Genom att beställaren prövar om 

självsanering utförts kan det hjälpa dem att genomföra en objektiv och heltäckande be-

dömning av leverantören innan uteslutning sker. Nuvarande art. 45 ger beställare rätt att 

beakta självsanering om åtgärderna visar att leverantörens problem med avseende på 

deras yrkesmässiga integritet, soliditet och tillförlitlighet är undanröjda. De åtgärder 

som leverantörer vidtar med anledning av självsanering beaktas av vissa medlemsstater, 

men det finns inga enhetliga regler.
89

  

Inom EU har ett nytt upphandlingsdirektiv antagits. En av punkterna som granskats och 

ändrats är uteslutning av leverantörer. Direktivet innehåller en uttrycklig fakultativ 
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möjlighet till självsanering. Det innebär att beställare får välja att inte utesluta en leve-

rantör trots att uteslutningsskäl föreligger. Kravet är att leverantören avhjälpt konse-

kvenserna som uppkommit på grund av deras uteslutningsgrundande beteende samt 

vidtagit lämpliga åtgärder för att se till att förhindra att brott eller fel inträffar i framti-

den. Leverantören har möjlighet att lämna bevis för att självsaneringsåtgärder vidtagits. 

Det som ska bevisas är att leverantören ersatt eller åtagit sig att ersätta eventuella skador 

som orsakats genom det allvarliga felet, att leverantören på ett uttömmande sätt klar-

gjort förhållanden och omständigheterna samt aktivt samarbetat med utredande myn-

digheter.
90

 Åtgärderna som vidtas kan bestå i exempelvis personella och organisatoriska 

åtgärder, att avbryta förbindelser med organisationer som varit eller är inblandade i 

olämpliga förfaranden, införa rapporterings- och kontrollsystem samt inrätta en intern 

kontrollorganisation för övervakning av att ansvars- och ersättningsregler efterlevs.
91

  

6.5 Vem ska ha begått det allvarliga felet?  

För att en leverantör ska kunna uteslutas enligt 10 kap. 2 § 1 st. p. 4 LOU krävs att leve-

rantören gjort sig skyldig till felet. Det räcker att leverantören kan åläggas felet, någon 

specifik person behöver inte pekas ut. Det finns dock en möjlighet att utesluta leveran-

törer enligt p. 4 på grund av att en företrädare för leverantören gjort sig skyldig till all-

varligt fel i yrkesutövningen. I propositionen till LOU anges att personer som omfattas 

av företrädarbegreppet i 10 kap. 1 § LOU ska betraktas som företrädare i 10 kap. 2 § 

LOU. Det är således samma personkrets som aktualiseras i båda paragraferna.
92

  

I ett fall från HFD utgjorde en av frågorna huruvida en person, som dömts för brott i 

yrkesutövningen, kunde ses som företrädare för en leverantör som uteslutits enligt 10 

kap. 2 § 1 st. p. 3 LOU. Personen var inte en del av leverantörsbolagets styrelse eller 

ledning och ägde inga aktier. Däremot ägde han hälften av aktierna i moderbolaget och 

hans hustru ägde resterande hälft. Moderbolaget ägde 100 % av aktierna i leverantören. 

Dessutom var mannen styrelseordförande i moderbolaget. Hustrun var VD för leveran-

tören och mannen var anställd som entreprenadchef. Så sent som 2008 hade han även en 

generalfullmakt för leverantörsbolaget, vilket gav honom en oinskränkt rätt att företräda 

och teckna leverantörens firma. HFD gjorde bedömningen att omständigheterna sam-
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mantaget visade på att mannen haft en sådan ställning hos leverantören att han var att 

betrakta som företrädare.
93

 I ett annat fall från FR i Göteborg ansågs en extern 

firmatecknare vara företrädare för en leverantör enligt lagens mening. KamR fann ingen 

anledning att ändra domen varför prövningstillstånd inte meddelades.
94

  

6.6 När är uteslutning av leverantören inte länge tillåtet?   

En uteslutning måste stå i proportion till allvarligheten av felet som begåtts. Det medför 

att händelser som ligger alltför långt tillbaka i tiden inte ska beaktas vid en upphandling. 

Frågan är dock hur lång tid som ska ha passerat. Vägledning kan fås genom att studera 

vad som gäller för regeln i 10 kap. 2 § 1 st. p. 3 LOU.
95

  

Det finns ingen exakt tidsgräns angiven för 10 kap. 2 § 1 st. p. 3 LOU utan det får avgö-

ras i det enskilda fallet. I praxis har tidsfristen från det att brottet begicks ansetts ha be-

tydelse för avgörandet om uteslutning får ske eller inte.
96

 Enligt HFD är det proportio-

nellt att utesluta en leverantör, vars företrädare begått brott i yrkesutövningen, cirka fem 

år efter det sista brottet begicks tills att tiden för anbudsingivningen gått ut.
97

 KamR i 

Stockholm har dock funnit att det inte är förenligt med proportionalitetsprincipen att 

utesluta en leverantör, vars företrädare dömts för ekonomisk brottslighet avseende bland 

annat bestickning, då åtta till tio år passerat från brottstidpunkten till beslutet om ute-

slutning fattats.
98

 

7 Analys 

7.1 Introduktion 

Det här kapitlet innehåller uppsatsens analys och strukturen följer den i problemformu-

leringen angivna ordningen av delfrågor att undersöka. Det är många faktorer som av-

gör huruvida ett förfarande faller in under begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Begreppet är otydligt och kan tolkas vitt samt omfatta många olika ageranden. Delfrå-

gorna bygger på de omständigheter som domstolarna beaktat och resonerat kring i de 

rättsfall som tagits upp i uppsatsen. Det går att bryta ned begreppet allvarligt fel i yrkes-
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utövningen till olika delfrågor som alla måste beaktas och sättas i relation till varandra 

för att åstadkomma en fullständig bedömning . De olika delfrågorna analyseras separat.  

Som angavs i metodavsnittet i det inledande kapitlet erhålls inte mycket vägledning i 

förarbeten och doktrin. Det är beklagligt att de rättskällorna inte kan ge en tydligare 

förklaring av innebörden av begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen. I och med okun-

skapen om begreppets innebörd minskar förutsägbarheten i upphandlingsförfaranden. 

Bristen på kunskap medför att utfallet av en leverantörsprövning blir svårt att förutsäga, 

vilket missgynnar såväl beställare som leverantörer. Genom att göra analogier till när-

liggande bestämmelser i exempelvis den tvingande uteslutningsregeln görs en ansatts 

till att på ett så omfattande sätt som möjligt resonera kring vad begreppet allvarligt fel i 

yrkesutövningen innebär. Då begreppet till största del behandlats i praxis, främst kam-

marrätterna, kommer den rättskällan av naturliga skäl att få störst utrymme i analysen.  

Om beställaren har för avsikt att använda möjligheten att utesluta leverantörer enligt den 

fakultativa lagregeln måste det, mot bakgrund av transparensprincipen, anges i förfråg-

ningsunderlaget. I och med EU-rättens status anger den gränserna för vad som utgör 

allvarligt fel i yrkesutövningen. De svenska domstolarna har därför att döma mot bak-

grund av primärrätten, sekundärrätten och EUD:s praxis. Även om domstolarna kon-

staterat att vissa förfaranden är att betrakta som allvarliga fel betyder inte det att förfa-

randena alltid ska klassificeras som allvarliga fel. Det finns omständigheter som dom-

stolarna valt att ta hänsyn till i olika fall och som inverkar på bedömningen av om det är 

ett allvarligt fel eller inte. Domstolarna har dessutom resonerat kring huruvida en leve-

rantör som begått ett allvarligt fel ska uteslutas eller inte trots att denne vidtagit åtgärder 

för att felet inte ska ske igen. Det finns möjlighet för beställaren att välja att inte utesluta 

en leverantör trots att denne begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Frågan är dock 

vid vilka förutsättningar den möjligheten ges. Analysen kommer således inledas med en 

undersökning av vilka förfaranden som kan utgöra allvarliga fel samt vilka omständig-

heter som ska beaktas vid bedömningen. Därefter redogörs för vad domstolarna anser 

om självsanering samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att beställaren ska 

kunna beakta självsaneringsåtgärderna.  

I fallen har det varierat mot vilken beställare leverantören begått det allvarliga felet. I 

vissa fall var det mot den beställare som därefter valt att utesluta leverantören medan det 

i andra fall varit mot en annan beställare eller kontraktspart utanför offentliga sektorn. 
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Det är viktigt att undersöka om det finns begränsningar avseende vilken beställare eller 

kontraktspart felet ska ha begåtts mot, eftersom detta kan avgöra om uteslutning kan 

ske.  

Ibland företräds leverantörer av personer som av olika anledningar inte bör tilldelas of-

fentliga kontrakt. Beställaren kan använda sig av möjligheten att utesluta en leverantör 

på grund av att dennes företrädare begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen. För att an-

vända regeln krävs att beställaren vet vem som omfattas av begreppet företrädare. Som 

anförts i kapitel sex kan viss vägledning erhållas genom att jämföra med den tvingande 

uteslutningsregeln och således även skatteförfarandelagen och lagen om näringsförbud. 

Det följer att olika omständigheter ska beaktas för att avgöra om en person anses vara 

en företrädare eller inte. I analysen kommer omständigheterna undersökas och samman-

föras för att visa på vilka personer som kan omfattas av företrädarbegreppet.  

Trots att det konstaterats att en leverantör eller företrädare begått ett allvarligt fel i yr-

kesutövningen och inga förmildrande omständigheter föreligger kan det ändå anses 

oproportionerligt att utesluta leverantören. Det är inte förenligt med proportionalitets-

principen att alltid utesluta en leverantör som begått ett allvarligt fel. Det måste finnas 

en tidsbegränsning för när uteslutning inte längre ska ske, varför analysen avslutas med 

en redogörelse för vilka tidsgränser som urskiljts i praxis och förarbeten.   

7.2 Vilka situationer kan utgöra allvarliga fel i yrkesutövningen och vilka 

omständigheter tillmäts betydelse? 

7.2.1 Kontraktsbrott 

Omständigheter som kan utgöra allvarliga fel i yrkesutövningen har endast prövats av 

EUD vid ett tillfälle.
99

 EUD fann att kontraktsbrott är ett förfarande som kan utgöra ett 

allvarligt fel men att det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om det ak-

tuella kontraktsbrottet är ett allvarligt fel eller inte. För att beställaren ska få utesluta en 

leverantör krävs att beställaren bevisar att leverantören gjort sig skyldig till ett förfa-

rande som inverkar negativt på leverantörens professionella anseende. Leverantörens 

agerande ska även ha skett i dennes verksamhet. Ett allvarligt fel i yrkesutövningen är 

ett agerande som tyder på att leverantörens avsikt med handlandet varit felaktigt eller att 

leverantören förfarit vårdslöst. För att fastställa det ska beställaren göra en konkret och 

individuell bedömning av leverantörens inställning.  
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Det är viktigt att beställaren gör en konkret bedömning av varje enskilt fall. Fokus ska 

vara på att bedöma huruvida felet skett i verksamheten, om det påverkat leverantörens 

anseende negativt och vilken avsikt leverantören haft med förfarandet. Att bedöma leve-

rantörens avsikt innebär enligt EUD att avgöra huruvida den varit felaktig eller inte. 

Frågan är om EUD med felaktig avsikt menar att det måste finnas uppsåt eller vårdslös-

het för att det allvarliga felet ska medföra uteslutning. Att utesluta en leverantör som av 

misstag gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen strider förmodligen mot 

proportionalitetsprincipen. Det är därför viktigt att beställaren fastställer leverantörens 

avsikt med förfarandet för att inte fatta ett beslut i strid med primärrätten. Hur bedöm-

ningen av leverantörens avsikt görs i praktiken anges inte men beställaren måste troli-

gen beakta hur ofta felet skett och graden av allvarlighet i felet. De omständigheterna 

bör ge en indikation på huruvida felen skett genom misstag eller om leverantören med-

vetet agerat så att felen inträffat.  

En leverantör som utfört felaktig tömning av matavfall och transporterat med överlast 

har av KamR bedömts skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
100

 I fallet hade felen 

skett upprepade gånger, exempelvis hade 75 procent av alla tömningar under fyra år 

utförts felaktigt. Icke kontraktsenliga inventeringar var dock ett förfarande som inte 

ensamt kunde utgöra ett allvarligt fel. Det betyder, precis som angivits i samband med 

EUD:s dom, att kontraktsbrott inte alltid utgör ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
101

 

Hänsyn måste tas till de specifika omständigheterna i det enskilda fallet. De fel som 

skett måste bedömas mot bakgrund av såväl kontraktet som frekvensen av felen. I fallet 

från KamR anfördes att ytterligare en leverantör som lämnat anbud gjort sig skyldig till 

transportering med överlast. Den leverantören hade inte uteslutits med motiveringen att 

kontraktet inte reglerat frågan om överlast. Enligt KamR var det inte ett åsidosättande 

av likabehandlingsprincipen att inte utesluta även den andra leverantören. Trots att båda 

leverantörerna gjort sig skyldiga till samma felaktiga förfarande utgjorde endast ett av 

dem ett kontraktsbrott. Därför är det av stor vikt att beställaren undersöker vad som 

stadgas i kontraktet när bedömningen görs. Vad som stadgas i kontraktet är viktigt då ett 

agerande i en situation kan utgöra kontraktsbrott medan det i en annan situation bedöms 

annorlunda. Resonemanget stämmer väl överens med vad EUD konstaterade. Att be-
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döma situationen efter de klausuler som intagits i kontraktet innebär en prövning av de 

specifika omständigheterna i det enskilda fallet.    

Vissa situationer kan dock utgöra fel i yrkesutövningen trots att de inte reglerats i kon-

traktet mellan parterna. KamR ansåg i ett fall att tolkar som uteblivit från sina uppdrag, 

tolkar som kommit försent till avtalat möte och tolkar som brustit i sin yrkeskompetens 

utgjorde omständigheter som, oavsett om de reglerats i kontraktet eller inte, är att be-

trakta som fel i yrkesutövningen.
102

 Anledningen kan vara att det i uppdraget att anlita 

en tolk anses underförstått att tolken ska närvara, komma i tid och utföra sitt uppdrag 

korrekt. När sådana underförstådda krav inte följs kan det sägas ligga i sakens natur att 

ett kontraktsbrott skett, trots att kraven inte reglerats i kontraktet. Även om det kan kon-

stateras att den typen av kontraktsbrott skett ska dess antal sättas i relation till det totala 

antalet uppdrag som lämnats. Antalet fel i förhållande till de lämnade uppdragen avgör 

om felet ska anses allvarligt eller inte. Det räcker inte att fel förekommit utan det måste 

ha skett en viss mängd fel för att klassificera det som ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Det är dock möjligt att bedömningen ändras eftersom det nya upphandlingsdirektivet 

föreskriver att upprepade fall av mindre allvarliga förfaranden leder till att leverantörens 

seriositet ifrågasätts, varpå följden kan bli uteslutning. Stadgandet tyder på att även om 

en leverantör är skyldig till upprepade fall av mindre allvarliga fel ska dess antal på-

verka bedömningen av graden av allvarlighet. Att begå ett eller ett fåtal mindre allvar-

liga fel är inte ett förfarande som ska medföra uteslutning från en upphandling, men att 

vid upprepade tillfällen begå fel tyder på brister hos leverantören. Bristerna kan avse 

exempelvis dåligt utbildad personal, bristfälliga rutiner eller okunskap avseende vilka 

bestämmelser som gäller för verksamheten. Kan en leverantör inte bedriva sin verksam-

het utan att fel konstant uppstår är risken stor att leverantören inte kan prestera sin del 

av kontraktet.  

Ytterligare en typ av kontraktsbrott är att som leverantör inte färdigställa en entreprenad 

i enlighet med kontraktet, trots att tiden för färdigställandet förlängts.
103

 Att en process 

förs vid sidan av i anledning av parternas mellanhavanden påverkar inte bedömningen 

av om leverantören begått ett allvarligt fel eller inte. Av betydelse vid bedömningen av 

den typen av kontraktsbrott är mängden avvikelser som kan åläggas leverantören, den 

tid som förflutit efter det ursprungliga datumet för färdigställandet samt beställarens val 
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att häva kontraktet. Leverantörens beteende har av beställaren uppfattats som icke 

lämpligt. Beställaren har således bedömt att leverantörens beteende haft en negativ in-

verkan på dennes professionella anseende, något som av EUD ansetts bidra till att ett 

förfarande ska betraktas som ett allvarligt fel. 

7.2.2 Osanna fakturor  

HFD och KamR har i två fall kommit fram till att användning av osanna fakturor är ett 

förfarande som utgör allvarligt fel i yrkesutövningen. I HFD-fallet fanns ett ompröv-

ningsbeslut från Skatteverket, vilket fastställts av FR, som grund för uteslutningen.
104

 

Trots att domen överklagades till KamR, som inte hann meddela dom i ärendet innan 

frågan om uteslutning prövades av HFD, konstaterade HFD att det vid tiden för pröv-

ningen i HFD gjorts sannolikt att leverantören använt sig av osanna fakturor. Vad som 

är viktigt att beakta är att KamR kan göra en annan bedömning än den FR gjort gällande 

Skatteverkets beslut och komma fram till att leverantörens förfarande inte strider mot 

gällande skatteregler. Det är därför viktigt att beställaren gör en egen bedömning av 

leverantörens beteende och förfarande. Även om domar och beslut har starkt bevisvärde 

är beställaren skyldig att, i enlighet med vad som framkom av EUD:s avgörande, göra 

en konkret och individuell prövning av varje enskilt fall och inte förlita sig på andra 

myndigheter eller domstolars bedömning.  

I KamR-fallet var det systerbolaget till den uteslutna leverantören som använt osanna 

fakturor som medel för att finansiera svart arbetskraft samt för att möjliggöra uttag ur 

bolaget för bolagets företrädare.
105

 Systerbolaget garanterade att leverantören uppfyllde 

kraven på likviditet och soliditet som angetts i förfrågningsunderlaget. KamR fann att 

leverantören kunde uteslutas eftersom systerbolaget begått ett allvarligt fel och garan-

terat leverantörens åtaganden i upphandlingen. En leverantör kan således uteslutas trots 

att det är ett annat bolag i koncernen som gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesut-

övningen, under förutsättning att det bolaget lämnat en garanti i upphandlingen. Det 

medför att leverantörer som ingår i koncerner måste införskaffa information om hur 

andra företag i koncernen agerat och avstå från att ta hjälp av företag om det finns risk 

att det företagets agerande kan medföra uteslutning för leverantören. Även om ett före-

tag, som lämnat garanti eller liknande för leverantören, inte ingår i samma koncern som 
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leverantören är det troligt att företagets eventuella allvarliga fel i yrkesutövningen kan 

medföra att leverantören utesluts från en upphandling. 

7.2.3 Överdebitering  

I två fall från KamR har det fastslagits att överdebitering är att betrakta som ett allvar-

ligt fel i yrkesutövningen. Huruvida det överdebiterade beloppets storlek påverkar be-

dömningen anges inte. I ett av fallen utgjordes överdebiteringen av ett mångmiljonbe-

lopp.
106

 Den exakta siffran anges inte i fallet men summan som återbetalades uppgick 

till tre miljoner kronor, varför överdebiteringen förmodas ha uppgått till minst det be-

loppet. I det andra fallet angavs inte heller med vilket belopp överdebiteringen skett 

men en återbetalning hade gjorts till ett belopp om 625 000 kronor.
107

 Det får antas att 

överdebiteringen uppgått till minst det beloppet. Den senare överdebiteringen var enligt 

KamR av omfattande karaktär. Det är oklart huruvida beloppet påverkar bedömningen 

av om överdebitering är ett allvarligt fel eller inte eller om överdebitering, oavsett be-

lopp, i sig är ett allvarligt fel i yrkesutövningen. I det andra fallet fann KamR att det är 

oviktigt vem i företaget som gett upphov till att överdebitering skett. Överdebitering är 

ett förfarande som inverkar negativt på leverantörens anseende i branschen, därför utgör 

det ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Att KamR kommenterat att storleken av överde-

biteringen varit av omfattande karaktär tyder på att beloppets storlek kan vara av bety-

delse för att avgöra om felet är av allvarlig karaktär. Ett sådant resonemang ter sig lo-

giskt då proportionalitetsprincipen ska beaktas. Att utesluta en leverantör från en upp-

handling värd flera miljoner då leverantören överdebiterat med exempelvis 10 000 kro-

nor skulle förmodligen anses oproportionerligt. Vilket belopp som utgör gränsen för om 

det är proportionerligt eller inte torde inte vara relevant att fastställa eftersom det måste 

bero av värdet av upphandlingsföremålet. Beställaren bör därför, när ett förfarande in-

volverar ett belopp, sätta beloppet i relation till värdet av upphandlingsföremålet för att 

avgöra huruvida uteslutning är en proportionerlig åtgärd eller inte.   

7.2.4 Konkurrensbegränsande samarbete 

Lagstiftning om otillåten samverkan utgörs av KL och om en leverantör gör sig skyldig 

till överträdelser av lagen kan det medföra att beställaren får utesluta leverantören. Det 

är enligt propositionen till LOU de samverkansformerna som framkommer i 2 kap. 1 § 
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KL, vilken bygger på art. 101 FEUF, som åsyftas.
108

 Eftersom svensk rätt ska tolkas 

mot bakgrund av primärrätten är det således samverkansformerna som anges i art. 101 

FEUF som kan medföra uteslutning.
109

 Förfaranden som missbruk av dominerande 

ställning och företagskoncentrationer regleras inte i 2 kap. 1 § KL eller i art. 101 i 

FEUF, men är ageranden som riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. 

Anledningen till att de två sistnämnda formerna av konkurrensbegränsande förfaranden 

inte nämnts i propositionen till LOU som uteslutningsgrundande beteende kan vara för 

att förfarandena normalt inte uppstår i samband med upphandling. Det anges dock inte i 

det klassiska direktivet att ett förfarande som innebär missbruk av dominerande ställ-

ning inte skulle kunna medföra uteslutning.  

Konkurrensbegränsande samarbete i form av gemensamt prissättningsförfarande som 

allvarligt fel har prövats av KamR i ett antal fall.
110

 Förfarandet sätter konkurrensen ur 

spel och motverkar syftet med LOU. Att Konkurrensverket ålagt leverantörerna avgifts-

förelägganden och gjort uttalanden om deras syn på leverantörernas ageranden har be-

aktats av KamR. Ett avgiftsföreläggande om 175 000 kronor har påförts en leverantör i 

en situation som av Konkurrensverket benämnts som ett icke ringa förfarande och som 

begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet. När avgiftsföreläggandet uppnådde ett belopp 

om 293 000 kronor har förfarandet av Konkurrensverket benämnts som allvarligt. I fal-

len lades vikt vid Konkurrensverkets åsikt. Det är troligt att dess förelägganden och ut-

talanden tillmäts betydelse när bedömningen görs av om ett förfarande är allvarligt eller 

inte. Avgiftsföreläggandet bör sättas i proportion till omfattningen av leverantörens 

verksamhet för att konstatera huruvida uteslutning är proportionerligt eller inte. Dess-

utom anförde Konkurrensverket huruvida den anser att förfarandet är allvarligt eller 

inte, något som också torde inverka på domstolarnas bedömning av allvarligheten i le-

verantörens förfarande. Beställaren ska göra en individuell prövning av varje enskilt 

fall. Dock borde Konkurrensverkets inställning användas som riktlinje och utgöra stöd i 

motiveringen till varför en leverantör utesluts eller inte. Även här kan frågan ställas hu-

ruvida beloppet inverkar på bedömningen av om förfarandet är ett allvarligt fel eller 

inte. Det är troligt att beloppen tillmäts betydelse, eftersom dess storlek tagits med i mo-

tiveringen till att förfarande varit ett allvarligt fel. Precis som anförts, ovan i samband 

med överdebiteringarna, är det troligtvis olönt att fastställa en gräns för vilket belopp 
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som ska avgöra om uteslutning ska ske eller inte. Huruvida uteslutning ska ske eller inte 

måste avgöras på mer än avgiftsföreläggandets storlek. Beloppet kan dock användas för 

att bedöma allvarligheten av det konkurrensbegränsande samarbetet samt påverka be-

dömningen av om tillräckligt lång tid passerat mellan förfarandet och uteslutningen för 

att avgöra om det är proportionerligt att utesluta leverantören.  

I det nya upphandlingsdirektivet har den fakultativa uteslutningsregeln utökats med fler 

omständigheter som kan medföra rätt att utesluta en leverantör. En sådan omständighet 

är överenskommelser mellan leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen. Konkur-

rensbegränsande samarbete blir då en egen uteslutningsgrund och inte längre del av be-

greppet allvarligt fel i yrkesutövningen. Huruvida lagstiftaren inför alla de i artikeln 

angivna fakultativa uteslutningsgrunderna i det svenska rättssystemet är ännu oklart. 

Rätten att utesluta en leverantör på grund av konkurrensbegränsande förfarande kommer 

med största sannolikhet kvarstå när direktivet implementerats i svensk rätt. Frågan åter-

står om det kommer utgöra en egen punkt eller om det fortsatt kommer falla in under 

begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen.  

7.2.5  Andra typer av lagbrott 

7.2.5.1 Miljöbrott 

Ett förfarande som i det klassiska direktivet exemplifierats som allvarligt fel i yrkesut-

övningen är överträdelser av miljölagstiftning. Svensk miljölagstiftning utgörs till 

största del av MB. Brott som kan komma ifråga är exempelvis miljöbrott, miljöfarlig 

kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet och otillåten avfallstransport. Leverantö-

rer som tillverkar produkter med hjälp av eller som innehåller potentiellt miljöfarliga 

ämnen och som missköter sin verksamhet kan dömas för miljöbrott vilket i sin tur med-

för att de rent teoretiskt kan uteslutas från upphandlingar. Saknar leverantören erforder-

liga tillstånd för miljöverksamhet eller kemikaliehantering gör leverantören sig skyldig 

till otillåten miljöverksamhet eller olovlig kemikaliehantering. Förutsatt att beställaren 

kan bevisa att leverantören gjort sig skyldig till något av brotten som anges i 29 kap. 

MB kan det medföra rätt att utesluta leverantören från en upphandling. 

7.2.5.2 Bokförings- och skattebrott  

KamR har anfört att en företrädare som gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet i 

form av bokföringsbrott och skattebrott samtidigt gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
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yrkesutövningen.
111

 Brottet hade begåtts av företrädaren för en av leverantörerna som 

var inblandade i fallen med det konkurrensbegränsande samarbetet. Domstolarna utta-

lade inte att ekonomisk brottslighet, som det i fallet var frågan om, självständigt kan 

utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen. Det är dock troligt att den typen av ekonomisk 

brottslighet, i de flesta situationerna, kan medföra rätt för beställaren att utesluta leve-

rantören. Ekonomisk brottslighet i form av bokföringsbrott och skattebrott kan ske i alla 

typer av verksamheter. Det påverkar leverantörens anseende negativt och det får förmo-

das att det ligger en felaktig avsikt bakom förfarandet. I annat fall måste det anses 

vårdslöst att av misstag begå den typen av brott. Skattebrott är dessutom ett förfarande 

som kan falla in under 10 kap. 2 § 1 st. p. 5 LOU och på så vis medföra att beställaren 

har rätt att utesluta leverantören. 

Bokföringsbrott innebär enligt 9 kap. 5 § BrB ett åsidosättande av reglerna i BFL. Efter-

som det i 6 kap. 2 § BFL anges att en årsredovisning ska uppföras i enlighet med vad 

som stadgas i ÅRL, kan redovisningsförfaranden i strid med den lagen utgöra bokfö-

ringsbrott och således även allvarligt fel i yrkesutövningen. 

7.2.5.3 Likabehandlings av arbetstagare 

I beaktandesats 43 i det klassiska direktivet stadgas att allvarligt fel i yrkesutövningen 

kan vara att inte följa inhemska regler för skydd av likabehandling av arbetstagare. Så-

dana regler utgörs exempelvis av AML, LUA och DL. Följer inte leverantören bestäm-

melserna i dessa lagar finns det möjlighet för beställaren att utesluta leverantören. Det 

kan exempelvis röra sig om diskriminering av arbetstagare på grund av deras etnicitet 

eller särbehandling av arbetstagare hemmahörande i en annan medlemsstat. Den bris-

tande efterlevnaden av reglerna måste ha utgjort ett led i verksamhetsutövningen för att 

agerandet ska anses som allvarligt fel i yrkesutövningen.  

7.2.5.4 Immateriella intrång  

I det nya upphandlingsdirektivet anges att immateriella intrång kan utgöra allvarligt fel i 

yrkesutövningen. Rätten till immateriella prestationer regleras bland annat i URL, VmL, 

ML och PatL. Om en leverantör gör sig skyldig till intrång i de immateriella rättigheter 

som skyddas i lagarna kan ett sådant förfarande utgöra ett allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen. Huruvida de immateriella intrången måste ha skett i anknytning till en upp-

handling framgår inte men det är förmodligen inte relevant. Det som är viktigt att kon-
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statera är om intrång skett och om det inverkar negativt på leverantörens professionella 

anseende. Därefter får andra omständigheter avgöra huruvida leverantörens beteende 

ska leda till uteslutning eller inte, exempelvis hur lång tid som förflutit sedan intrånget 

begicks. 

7.2.5.5 Övriga lagbrott och yrkesfusk 

Det finns även andra lagregler som vid överträdelse skulle kunna medföra uteslutning 

av en leverantör. Rent hypotetiskt borde en yrkesjägare som bryter mot jaktreglerna, och 

vars tjänst upphandlas av en beställare, uteslutas med motiveringen att jägaren eller dess 

företag, leverantören, gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Detsamma 

torde gälla för alla leverantörer vars verksamhet styrs av lagar. Även om brott inte be-

gåtts, men leverantören misskött sig och agerandet kan klassificeras som yrkesfusk, 

torde uteslutning vara motiverat. 

7.2.6 Omständigheter domstolen lägger vikt vid  

I samband med analysen av rättsfallen har jag kommit fram till att vissa ytterligare om-

ständigheter återkommit i flera av fallen och kommenterats av domstolarna. Omstän-

digheterna kan vara sådana att felet som leverantören gjort sig skyldig till har betydelse 

för det nya upphandlingsföremålet. Exempelvis kan det röra sig om att felet begåtts i 

samma typ av verksamhet som upphandlingsföremålet avser. Har felet som leverantören 

begått nära anknytning till upphandlingsföremålet kan det påverka domstolens bedöm-

ning av felet. Felet kan anses vara av allvarligare grad och medföra att uteslutning av 

leverantören kan anses proportionerlig. Vet beställaren att leverantören misskött tidigare 

uppdrag eller gjort sig skyldig till brott eller fel i verksamheten är risken stor att leve-

rantören upprepar agerandet. Om beställaren rapporterar in fel, väljer att häva kontrakt 

eller företar en liknande åtgärd tyder det på att felet som begåtts varit av betydelse för 

beställaren. I ett fall hade leverantören inte färdigställt en entreprenad åt en beställare.
112

 

I beställarens nästa upphandling, som också avsåg en entreprenad, uteslöts leverantören.  

Anmärkningarna som gjorts i den första entreprenaden, och som avsåg det allvarliga 

felet i yrkesutövningen, var av stor betydelse även i den nya upphandlingen och bidrog 

därför till FR:s bedömning av händelsen. Det faktum att felet hade betydelse för upp-

handlingsföremålet medförde att uteslutning ansågs vara en proportionerlig åtgärd. I 

ytterligare ett fall kommenterade KamR att felet var av sådan karaktär att det var rele-
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vant för den nya upphandlingen.
113

 Felet avsåg brister i vården av patienter och 

verksamheten i övrigt och medförde att patienterna utsattes för fara. Den nya upphand-

lingen avsåg olika vårdbehandlingar och diagnosticeringar. Felen var av sådan art att de 

kunde förekomma i anslutning till de nya upphandlingsföremålen. Att felet hade bety-

delse i den nya upphandlingen var en bidragande orsak till att beställaren hade rätt att 

utesluta leverantören. Avgörande vikt bör inte läggas vid den omständigheten men den 

kan med största sannolikhet vägas in i helhetsbedömningen av om ett allvarligt fel be-

gåtts.   

Domstolarna har även kommit fram till att hänsyn ska tas till beställarens uppfattning 

om felets allvarlighet. Att som beställare tidigare påpekat felen medför att felen kan 

anses vara av betydelse för beställaren. Om beställaren istället, trots att fel begåtts, fort-

sätter att anlita leverantören medför det att felet kan anses mindre allvarligt. Väljer be-

ställaren att frivilligt fortsätta använda leverantörens tjänster kan inte felen vara av stor 

vikt för beställaren. Beställarens agerande i samband med en leverantörs potentiellt fel-

aktiga förfarande är således av betydelse vid avgörandet av om förfarandet är av allvar-

lig karaktär och ska medföra uteslutning.  

Att människor riskerar att fara illa som en konsekvens av leverantörens agerande beak-

tades i ett fall.
114

  Att ha bristande rutiner, förväxla patienter, felaktigt diagnosticera och 

feltolka prover är exempel på omständigheter som, inom vårdverksamhet, är av sådan 

karaktär att de utgör allvarliga fel i yrkesutövningen. I ett fall kom KamR fram till att 

leverantörens verksamhet var förknippad med svårigheter och att leverantören, när pro-

blem uppstått, följt rutinerna på företaget.
115

 Hade leverantören inte haft rutiner eller 

inte följt befintliga rutiner är det möjligt att domstolen skulle ha ansett att det skett ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen. Trots att verksamheten är av svårare karaktär kan all-

varliga fel ske i yrkesutövningen, men det krävs att varje enskilt fall bedöms individu-

ellt. Även om fel inträffar i verksamheten och de är av betydelse i upphandlingen som 

leverantören uteslutits från finns det omständigheter som gör att felen inte ska anses 

allvarliga. Då verksamheten är behäftad med väsentligt försvårande omständigheter kan 

fel uppstå som, trots att de är av allvarlig karaktär och kan utsätta människor för fara, 

inte kan läggas leverantören till last och därför inte rättfärdiga uteslutning. Det tyder på 
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att vad som utgör fel i en situation kanske inte är det vid ett annat tillfälle. Ageranden 

som normalt inte är att betrakta som allvarliga kan i situationer eller verksamheter, där 

de exempelvis utsätter människor för fara, ändå anses allvarliga. Återigen konstateras 

det att det är viktigt att beakta alla omständigheterna i fallet och göra en individuell 

prövning av varje enskilt fall. Påträffas ingen försummelse hos leverantören, som ex-

empelvis bristande utredning eller ofullständiga anvisningar, kan leverantören inte anses 

ha begått något fel i yrkesutövningen. Fel kan inträffa i alla verksamheter men finns 

rutiner för att åtgärda felen som uppstår och följs dem kan uteslutning anses oproportio-

nerlig.  

7.2.7 Lika fall ska behandlas lika  

Det är viktigt att beställaren behandlar lika fall lika för att inte åsidosätta likabehand-

lingsprincipen i 1 kap. 9 § LOU och ådra sig ett eventuellt skadeståndskrav.  Beställarna 

måste därför vara införstådda med vilka omständigheter som kan skilja sig åt och ändå 

rättfärdiga uteslutning av flera leverantörer. Det gäller även kunskapen om omständig-

heterna som kan vara lika men trots det rättfärdiga att leverantörerna inte behandlas lika. 

I leverantörens intresse ligger att behandlas på samma sätt som övriga leverantörer i en 

upphandling, när det är erforderligt. För att behandla lika fall lika krävs att omständig-

heterna är just lika.  

I ett KamR:s fall konstaterades att två leverantörer gjort sig skyldiga till samma fel men 

att det i kontraktet med den ena leverantören inte reglerats vad som gällde för den typen 

av fel.
116

 Domstolen kom fram till att kontraktets utformning bidrog till att situationerna 

var olika och att uteslutning således kunde ske i ena fallet, men inte behövde ske i det 

andra. I två andra fall hade två leverantörer tillsammans överträtt förbudet mot konkur-

rensbegränsande samarbete och belagts med avgiftsföreläggande av Konkurrensver-

ket.
117

 Den ena leverantören, BHM, fick erlägga en avgift om 175 000 kronor medan 

den andra leverantören, Markona I, fick erlägga 293 000 kronor. Det konkurrensbegrän-

sande samarbetet bestod i att leverantörerna gått samman och satt lika priser inför en 

upphandling. Trots att leverantörerna fick betala olika stora avgiftsbelopp fick beställa-

ren utesluta båda leverantörerna från upphandlingen som båda lämnat anbud i. Att de 

erlagt olika stora belopp hade ingen betydelse. De hade båda förfarit på ett sätt som 

kunde betraktas som allvarligt fel i yrkesutövningen och båda kunde därför uteslutas, 
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trots att deras ageranden i förfarandet inte varit likvärdiga. I en sådan situation är det 

med största sannolikhet förenligt med likabehandlingsprincipen att utesluta båda leve-

rantörerna.  

Det tycks inte krävas att alla omständigheter ska vara lika för att uteslutning ska få ske. 

Frågan blir då vilka omständigheter som ska vara lika. Av fallen kan det konstateras att 

när flera leverantörer förfarit lika, och endast nivåer av ansvar i förfaranden skiljer dem 

åt, ska leverantörerna behandlas lika. Men när omständigheter som exempelvis ett kon-

trakt, och däri reglerade förehavanden, skiljer sig åt kan det innebära att leverantörerna 

inte behöver eller ens ska behandlas lika. Återigen är det omständigheterna i det en-

skilda fallet som påverkar bedömningen av om leverantörer, som begått i princip samma 

fel, ska behandlas lika eller inte. Det viktiga torde vara att fastställa vad det är som 

skiljer fallen åt och om de omständigheterna som skiljer dem åt är av betydelse eller inte 

i upphandlingen. 

7.2.8 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan sägas att kontraktsbrott kan vara ett förfarande som utgör ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen. Vidare har användning av osanna fakturor och överde-

bitering och konkurrensbegränsande samarbete mellan två eller flera företag också an-

setts kunna omfattas av begreppet. Att dessa ageranden utgör allvarliga fel är inte alltid 

givet utan det krävs att beställaren gör en konkret och individuell bedömning av varje 

enskilt fall. Det bör även påpekas att företag inom samma koncern behöver kontrollera 

vilka garantier eller åtaganden som gjorts till övriga företag i koncernen, eftersom en 

leverantör kan uteslutas om exempelvis ett systerbolag begått ett allvarligt fel och läm-

nar en garanti åt leverantören i en upphandling.  

Vilka förfaranden och ageranden som kan medföra uteslutning enligt 10 kap. 2 § 1 st. p. 

4 LOU är beroende av olika omständigheter. Bland annat kan leverantörens typ av verk-

samhet ha betydelse då olika bestämmelser är förknippade med olika typer av verksam-

heter. Brott mot regler och föreskrifter kan, då beställaren fått kännedom om regelöver-

trädelsen, medföra att leverantören kan uteslutas från en upphandling. Vilka svårigheter 

som är förknippade med verksamheten har också betydelse och medför att vad som ut-

gör fel i en verksamhet kanske inte är fel i en annan. Det finns även förfaranden som 

kan medföra uteslutning oavsett vilken typ av verksamhet som leverantören bedriver. 

Då rör det sig exempelvis om diskriminering eller särbehandling av arbetstagare eller att 
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det förekommer ekonomisk brottslighet i form av bokföringsbrott eller skattebrott i 

verksamheten.  

Återigen bör det poängteras att det krävs av beställaren att denne gör en konkret och 

individuell bedömning av varje enskilt fall för att fastställa om det skett ett allvarligt fel 

i yrkesutövningen. Som nämndes i avsnitt 3.4 finns det olika tolkningsmetoder inom 

EU-rätten. Det är troligt att den tolkningsmetod som bör användas här är den funktio-

nella eller teleologiska tolkningsmetoden. Beställaren måste se till ändamålet med den 

fakultativa uteslutningsregeln vid bedömningen av om det skett ett allvarligt fel eller 

inte. Regeln finns för att förhindra att konkurrensen snedvrids och att skattemedlen an-

vändas felaktigt. Det är mot bakgrund av LOU:s syfte som beställaren ska avgöra om 

uteslutning ska ske eller inte. Det ligger i beställarens intresse att göra en korrekt be-

dömning av leverantörens agerande för att undvika att åsidosätta de grundläggande EU-

rättsliga principerna och ådra sig ett skadeståndsansvar.  

7.3 Vilken inverkan har självsanering på bedömningen om uteslutning? 

Leverantörens agerande efter det att fel begåtts inverkar också på bedömningen av om 

leverantören ska uteslutas. I händelse av att leverantören åtgärdar de bakomliggande 

orsakerna till felen kan det inverka förmildrande på graden av allvarlighet i felet. Det 

ligger i leverantörens intresse att åtgärda de felaktigheter som funnits i verksamheten för 

att undvika uteslutning. Det krävs att beställaren har möjlighet ta hänsyn till självsane-

ring. Hitintills har självsanering inte reglerats i det klassiska direktivet men i och med 

införandet av det nya upphandlingsdirektivet kommer en uttrycklig möjlighet för be-

ställaren att beakta det. Trots avsaknaden av reglering i det klassiska direktivet har 

självsanering aktualiserats i flera av fallen som tas upp i den här uppsatsen. I vissa av 

dem har domstolarna tagit hänsyn till att leverantören vidtagit självsaneringsåtgärder, 

medan de i andra fall anfört att sådana åtgärder inte ska tas med i bedömningen. Dom-

stolarna har även i vissa fall kommenterat att tiden som passerat mellan självsanerings-

åtgärden och uteslutningsbeskedet varit för kort. Det medför ytterligare en aspekt av 

självsanering som leverantören behöver beakta.  

Självsanering innebär att leverantören vidtar åtgärder som visar beställaren att de tidi-

gare brott eller fel som begåtts inte längre är en del av leverantörens verksamhet. De 

åtgärder som vidtas varierar beroende på vilket brott eller fel som begåtts. I ett fall kon-

staterade KamR att självsanering har betydelse och minimerar risken för att leverantö-
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ren begår samma misstag igen.
118

 Vad som inte framkom i fallet var vilka åtgärder som 

leverantören vidtagit för att minska risken för framtida fel. Domstolen konstaterade en-

dast att åtgärder vidtagits. En annan leverantör uteslöts på grund av att skatt och avgifter 

inte betalats in, vilket ansågs vara ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
119

 Att leverantören 

sedermera betalade in vad som underlåtits att betala tidigare var inte en åtgärd som en-

ligt domstolen kunde föranleda annan utgång än att leverantören fick uteslutas. Det ut-

talas inte att åtgärden skulle syfta till självsanering men det kan konstateras att om en 

leverantör erlägger vad de är skyldiga att göra enligt lag, som exempelvis skatter och 

avgifter, är det inte troligt att en sådan åtgärd kan likställas med självsanering. Ett beslut 

eller en dom som leverantören rättar sig efter kan inte ses som en frivillig åtgärd att 

strukturera upp sin verksamhet. Leverantören fullföljer endast sin ursprungliga plikt. 

Hade leverantören istället upprättat rutiner för att skatt och avgifter skulle betalas in, 

bytt ut eller utbildat personalen som ansvarat för arbetsuppgifterna eller tillsatt en ny 

ledning kanske de åtgärderna hade inneburit att leverantören minimerat risken för att i 

framtiden göra sig skyldig till samma fel igen.  

KamR har i ett annat fall konstaterat att även om självsanering utförts, och leverantören 

således minimerat risken för att felen ska upprepas i framtiden, krävs att viss tid förflutit 

mellan åtgärderna och den nya upphandlingen.
120

 Domstolen fann att även om åtgärder 

vidtagits måste viss tid passera för att det ska stå klart att risken för framtida fel är till-

räckligt minimerad. Enligt domstolen tycks det krävas att viss tid gått för att beställarna 

ska kunna försäkra sig om att åtgärderna fått avsedd effekt. I det aktuella fallet hade 

endast ett år passerat från det att åtgärderna vidtagits. Det var enligt domstolen för kort 

tid för att garantera att risken för att fel skulle ske igen minimerats. I ett annat fall kon-

staterade domstolen att även om leverantören åtgärdat felet förtar det inte allvarligheten 

av felet eller att felet fortsättningsvis påverkar leverantörens anseende negativt.
121

 Dom-

stolen i det fallet tycks mena att även om leverantören vidtar åtgärder för att komma till 

rätta med tidigare problem, en form av självsanering, ska det inte påverka bedömningen 

av om leverantören bör uteslutas eller inte. Domstolen konstaterade att vid tidpunkten 

för uteslutning hade felet fortfarande en negativ inverkan på leverantörens trovärdighet. 

Det är därför troligt att domstolen funnit att det inte gått tillräckligt lång tid mellan att 
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åtgärderna vidtagits och uteslutningstidpunkten. Frågan blir vad som är tillräckligt lång 

tid.  

I ett fall från KamR hade förfarandet som utgjorde allvarligt fel i yrkesutövningen upp-

dagats under oktober 2012, varför självsaneringsåtgärderna måste skett efter det.
122

 

Tilldelningsbeslutet var daterat 10 december 2012 och innebar att maximalt två måna-

der passerat från det att åtgärderna vidtagits till dess beslutet om uteslutning fattats. 

Domstolen i ett annat fall konstaterat att ett år inte var tillräckligt lång tid, varför det är 

högst troligt att två månader också betraktas som för kort tid. I fallet med konkurrens-

begränsande verksamhet fann KamR att tre år var för kort tid för att självsaneringen 

skulle beaktas.
123

 Det är inte troligt att tiden som ska ha passerat ska vara lika i alla 

situationer. Olika brott och fel kräver förmodligen olika lång tid mellan att åtgärderna 

vidtagits och när uteslutning inte längre är proportionerligt. Varje situation måste be-

dömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det går med andra ord inte att med 

säkerhet säga hur lång tid som är tillräckligt lång tid. Det är möjligt att frågan kommer 

prövas i domstol när det nya upphandlingsdirektivets regler införts i det svenska regel-

systemet.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att det idag inte finns någon skyldighet för beställa-

ren att beakta självsanering. Domstolarna har olika åsikter huruvida självsanering ska 

påverka bedömningen av om uteslutning ska ske, vilket gör det svårt för beställarna att 

veta om de ska ta hänsyn till självsanering eller inte. Det gynnar ingen att praxis blir 

spretig och det är därför önskvärt att frågor där underinstansernas domar går isär prövas 

av högre instans. Möjligheten till självsanering kommer förmodligen få större betydelse 

i och med det nya upphandlingsdirektivet, vari det kommer finnas en fakultativ be-

stämmelse om självsanering som medlemsstaterna kan införa i regelverket. Väljer lag-

stiftaren att införa möjligheten till självsanering kommer förhoppningsvis förarbeten att 

innehålla riktlinjer för vad beställaren har att ta hänsyn till vid bedömningen. I annat fall 

får beaktandesatserna till det nya upphandlingsdirektivet utgöra riktlinjer för beställarna 

och leverantörerna. Det förefaller rimligt att en ”läkningsmetod” införs för leverantörer. 

Trots att praxis inte ger en enhetlig bild av hur självsanering ska tillämpas i dagsläget 

tycks domstolarna över lag ställa sig positiva till det som företeelse. Efter ett eventuellt 
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införande av reglerna i svensk rätt kommer förmodligen domstolarna ges möjlighet till 

fortsatt prövning av hur reglerna om självsanering ska tillämpas.   

7.4 Finns det begränsningar avseende mot vilken kontraktspart felet ska ha 

begåtts? 

Det finns ingen uttrycklig begränsning i lagtext eller förarbeten om det allvarliga felet 

måste ha begåtts mot beställaren i den upphandling där uteslutning är aktuell. Inte heller 

anges krav på att felet ska ha begåtts mot en beställare, varför felet torde kunna begås 

mot en kontraktspart såväl inom den offentliga sektorn som inom den privata sektorn 

utan att det innebär någon begränsning. 

I rättspraxis har domstolarna inte kommenterat huruvida det varit av vikt i vilken kon-

traktsrelation felet begåtts. I såväl situationer där felet begåtts i en tidigare kontraktsre-

lation mellan beställaren och leverantören som i de fall då felet begåtts mot en annan 

kontraktspart har felet ansetts kunna medföra uteslutning. Det borde därför vara ovä-

sentligt i vilken kontraktsrelation det allvarliga felet har begåtts i, vilket ter sig rimligt. 

Oavsett i vilken kontraktsrelation felet skett kan ett fel fortfarande begås igen. Det är 

därför väsentligt att beakta andra omständigheter, exempelvis huruvida felet har bety-

delse i den nya upphandlingen eller om felet utsatt människors liv för fara.  

Vad som dock observerats är att i de fall felet begåtts mot den beställare som genomför 

den nya upphandlingen, som leverantören uteslutits från, har domstolarna kommenterat 

och ibland beaktat huruvida beställaren hävt det tidigare kontraktet eller inte. I ett av 

fallen konstaterade domstolen att det faktum att beställaren inte hävt avtalet inte med-

förde att felet skulle anses mindre allvarligt.
124

 I ett annat fall, där förvisso felet ansågs 

mindre allvarligt i sig, fann domstolen att eftersom beställaren inte hävt kontraktet med-

förde det att felet var mindre allvarligt.
125

 Det kan konstateras att domstolarna inte är 

överens i frågan om beställarens val att häva kontraktet eller inte ska påverka bedöm-

ningen av om uteslutning varit berättigad eller inte. Vad som kan konstaterats är dock 

att då en av kammarätterna ansåg att frågan om hävning hade betydelse var felet i sig 

ändå inte tillräckligt allvarligt för att ge beställaren rätt att utesluta. I ytterligare ett fall 
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har KamR funnit att då beställaren valt att häva kontraktet med leverantören betyder det 

att felet som begåtts varit av väsentlig betydelse för beställaren.
126

  

Valet att häva kontraktet har således påverkat domstolarnas bedömning av graden av 

allvarlighet i felet. Det torde tyda på att i de fall leverantören begått ett fel mot beställa-

ren kan beställarens val att häva kontraktet eller inte påverka bedömningen av huruvida 

uteslutning varit proportionerligt eller inte. Det gäller dock fallen där förfarandet varit 

så pass allvarligt i sig självt att det utgjort allvarligt fel i yrkesutövningen. KamR tycks 

beakta valet att häva eller inte vid proportionalitetsbedömningen snarare än vid bedöm-

ningen av graden av allvarlighet. Vad som anförts ovan betyder dock inte att domstolen 

inte kan ta hänsyn till om hävning skett eller inte för att avgöra om felet är tillräckligt 

allvarligt. Vad som konstateras är endast att den frågan ännu inte prövats . Enligt min 

uppfattning borde valet att häva eller inte ha betydelse för huruvida felet är allvarligt 

eller inte. En beställare som häver ett kontrakt gör bedömningen att felet är så pass all-

varligt att en fortsatt kontraktsrelation inte är av intresse, varför felet måste haft bety-

delse för beställaren.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det är oväsentligt mot vem felet begåtts. Kan det kon-

stateras att det är ett allvarligt fel har beställaren troligen rätt att utesluta leverantören. 

Vad som kan ha betydelse är dock hur beställaren agerat om felet begåtts i en tidigare 

kontraktsrelation med leverantören. Har beställaren valt att inte häva tyder det på att 

felet inte varit så pass allvarligt att uteslutning ska ske. Om beställaren rapporterat in 

felen som skett till leverantören och/eller hävt dåvarande kontrakt kan det indikera att 

felen är av väsentlig betydelse för beställaren och således att uteslutning torde vara en 

proportionerlig åtgärd. 

7.5 Vem omfattas av företrädarbegreppet? 

I lagtexten stadgas att det är leverantören som ska ha gjort sig skyldig till felet. Är leve-

rantören en fysisk person blir det således den personen som ska ha begått felet. Då leve-

rantören är en juridisk person räcker det med att felet kan härledas till någon eller några 

personer inom den juridiska personen, oavsett deras position i företaget. Det behöver 

inte fastställas vilka personerna är utan endast att personal hos leverantören begått ett 

allvarligt fel. Lagstiftaren har valt att i 10 kap. 1 § 2 st. LOU även låta beställaren ute-

sluta leverantören om en företrädare för leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i 
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yrkesutövningen. I praxis har en leverantör hävdat att uteslutning varit en felaktig sank-

tion då ingen företrädare för leverantören ålagts ansvar för felet ifråga.
127

 KamR 

konstaterade att regeln i andra stycket ska ses som en möjlighet för beställaren att ute-

sluta en leverantör trots att den juridiska personen inte kunnat åläggas ansvar för felet 

men en företrädare i verksamheten gjort sig skyldig till ett allvarligt fel. Det är således 

viktigt att hålla isär de två bestämmelserna. Om ett fel kan hänföras till leverantören 

som sådan behöver en utredning inte företas avseende huruvida felet kan åläggas före-

trädaren för leverantören. Därför bör det först göras en undersökning för att se om felet 

kan härledas till leverantören. Om felet inte kan åläggas leverantören kan istället före-

trädare för leverantören kontrolleras.  

Bestämmelsen i 10 kap. 1 § 2 st. LOU ska användas i situationer då leverantören före-

träds av en eller flera personer som gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen. Felet behöver inte ha begåtts i leverantörens verksamhet, utan kan exempelvis 

ha skett i ett annat bolag i samma koncern.
128

 Trots att felet inte begåtts av företrädaren 

ifråga, utan istället av de anställda i företaget, kan företrädaren åläggas ansvaret för felet 

förutsatt att det är av sådan karaktär att ansvar för det inte rimligen kan åläggas de an-

ställda eller deras chefer. Styrelsen och VD har det övergripande ansvaret för verksam-

heten och om felen beror på bristande omsorg eller bristande direktiv från dem ska de 

bära ansvaret för felen som uppstår i verksamheten. Om en styrelseledamot eller VD 

dessutom har samma eller liknande uppdrag i andra bolag i samma koncern kan det ris-

kera att de andra bolagen utesluts ur upphandlingar. Avgörandet i KamR innebär att 

begreppet företrädare kan omfatta en tämligen vid krets av personer. Det är sannolikt att 

en person som företräder en leverantör, samtidigt som denne företräder ett annat företag, 

utan att företagen ingår i samma koncern, och i det andra företaget gör sig skyldig till 

fel, riskerar att medföra att leverantören kan uteslutas från en upphandling.  

En fråga som uppkommer är vilka personer som omfattas av företrädarbegreppet. I det 

klassiska direktivet används inte begreppet företrädare men det anges att företagschefer 

och personer behöriga att företräda, fatta beslut och kontrollera leverantören är avsedda 

att falla in under den tvingande uteslutningsgrunden. I propositionen till LOU anges att 

samma krets av personer som träffas av bestämmelsen i 10 kap. 1 § 2 st. LOU också 

träffas av 10 kap. 2 § 2 st. LOU. Företrädare är personer med en maktposition hos leve-

                                                   
127

 Se avsnitt 6.3.10.1 och avsnitt 6.3.10.2.   
128

 Se avsnitt 6.3.8.  



57 

 

rantören, vilket medför att personen kan påverka hur företaget och verksamheten be-

drivs. I propositionen till LOU anges att vägledning till hur begreppet företrädare ska 

tolkas kan hämtas i praxis knuten till skatteförfarandelagen och 4 § lagen om närings-

förbud och dess förarbeten.
129

 

Praxis med anledning av företrädarbegreppet i skatteförfarandelagen har visat på att 

aktieinnehavet varit av väsentlig betydelse. Det behöver inte vara eget aktieinnehav utan 

även närståendes innehav beaktas. Aktieinnehavet kan innebära att personen antingen 

har ett betydande intresse i bolaget eller ett bestämmande inflytande. Det finns dock 

tillfällen då en aktieägare, trots sitt ekonomiska intresse i bolaget, inte utgör företrädare 

för det. Det handlar om situationer då innehavet endast är av formell karaktär och per-

sonen inte har någon reell möjlighet att faktiskt ingripa i verksamheten. Aktieinnehavets 

storlek torde ha betydelse för huruvida personen är att betrakta som företrädare eller 

inte. I ett av fallen konstaterade HD att en person som saknar ägarintresse i leverantören 

inte bör åläggas betalningsansvar för obetald skatt. Huruvida den personen ska betraktas 

som företrädare eller inte är oklart. En person som ensam utgör styrelsen för ett bolag 

vars aktier ägs av en närstående till personen är dock att betrakta som företrädare. Om 

en person äger aktier i leverantören, exempelvis en fjärdedel av den totala aktiemäng-

den, och sitter i styrelsen och är VD för leverantören anses personen vara dess företrä-

dare. Aktieinnehavet ger ett betydande intresse i leverantören och styrelse- och VD-

uppdraget innebär att personen har ett bestämmande inflytande.  

I propositionen till lagen om näringsförbud anförs att avgörande för bedömningen inte 

är vem som har den formella rätten att fatta beslut i leverantören utan vem som faktiskt 

har den reella rätten att bestämma över leverantören. Den givna förklaringen till hur 

företrädarbegreppet ska tolkas överensstämmer väl med praxis som HD utarbetat i an-

ledning av företrädarbegreppet i skatteförfarandelagen. Att en person innehar den reella 

rätten att fatta beslut i leverantören, och faktiskt utnyttjar rätten, medför att personen har 

ett bestämmande inflytande i leverantören. Vad som skiljer resonemangen i praxis i an-

ledning av skatteförfarandelagen åt från vad som anges i förarbetena till lagen om när-

ingsförbud är frågan om aktieinnehavets vikt i bedömningen. Oavsett om det finns ett 

ägarintresse i bolaget är det enligt lagen om näringsförbud viktigt att undersöka om per-

sonen ifråga utnyttjar sin givna möjlighet att utöva inflytande i leverantören eller inte. 
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Ett ägarintresse medför inte automatiskt att personen har ett bestämmande inflytande i 

leverantören.  

Även om en stor del av praxis i anledning av skatteförfarandelagen påvisat ägarintresset 

som en viktig del i företrädarbegreppet finns det även praxis som talar i motsatt riktning 

och stödjer att ägarintresset inte är den viktigaste faktorn. I ett av fallen ägde en person 

aktier i ett bolag, men hade ingen reell möjlighet att påverka besluten som fattades.
130

 

HD kom fram till att personen, trots sitt ägarintresse, inte var att anse som företrädare 

för bolaget. Resonemanget leder till att ägarintresset inte bör vara det avgörande ele-

mentet eftersom personer utan ägarintresse kan ha ett bestämmande inflytande i leve-

rantören genom andra medel, exempelvis genom styrelseuppdrag eller dylikt. Vad som 

ska fästas vikt vid torde istället vara om personen i realiteten kan påverka leverantörens 

verksamhet, oavsett om det sker genom uppdrag, fullmakt, bulvan eller liknande. Med 

andra ord räcker det inte att beställaren undersöker aktieinnehav eller formella poster. 

Beställaren måste ta reda på vem som har den faktiska möjligheten att påverka leveran-

tören, oavsett hur det sker.  

Huruvida en företrädare kan bära med tidigare misskötsamhet från ett annat företag och 

medföra att leverantören utesluts ur en upphandling på grund därav är oklart och har 

inte prövats i domstol. En omständighet som bör påverka bedömningen är om felet som 

begåtts är av betydelse för den nya upphandlingen. Har en person företrätt ett företag 

inom exempelvis byggbranschen, och ansetts ansvara för att felaktiga hus konstruerats, 

sedan byter verksamhetsområde, och företräder ett företag som levererar mat till skolor, 

uppstår frågan om felet kan anses ha betydelse i en upphandling av skolmat. De två 

verksamhetsområdena är förvisso tämligen olika, vilket talar för att de tidigare felen inte 

ska påverka leverantörens möjligheter i den nya upphandlingen. Leverantören har dock 

gjort sig skyldig till fel och det kanske finns omständigheter som tyder på att leverantö-

ren kommer begå fel i den nya upphandlingen. Är felen av ringa karaktär kan det anses 

att felen torde ha liten eller ingen betydelse i den nya upphandlingen. Har grövre fel 

begåtts påverkar det förmodligen bedömningen negativt och det blir irrelevant att felen 

skett i en annan typ av verksamhet.  

Bokföringsbrott, skattebrott eller liknande misskötsamhet är förfaranden som kan före-

komma i de flesta företag, oavsett verksamhetsområde. Har företrädaren för ett företag 
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gjort sig skyldig till sådan typ av brottslighet kan det ha relevans även för leverantören 

och utgöra grund för uteslutning. Ytterligare en omständighet som bör ha betydelse för 

om den tidigare misskötsamheten ska kunna påverka leverantören i en senare upphand-

ling är den tid som passerat sedan misskötsamheten skedde. Har det allvarliga felet skett 

för länge sedan torde det innebära att uteslutning inte anses proportionerligt.  

I händelse av att felet nyligen begåtts är risken större att felet kan påverka leverantörens 

chanser i en upphandling. En företrädare för leverantören som kan hållas ansvarig för ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen, och som sedan lämnar sitt uppdrag, säljer sitt aktieinne-

hav eller på annat sätt upphör att företräda leverantören, bör inte utgöra grund för ute-

slutning. Härleds felet till en företrädare som inte längre är verksam eller kan påverka 

leverantören ska inte denne uteslutas från upphandlingen. Kan exempelvis en hel sty-

relse åläggas ansvar för ett fel som skett i verksamheten och endast styrelseordföranden 

frånträder sitt uppdrag är det troligt att uteslutning får ske, eftersom övriga personer 

fortfarande kan påverka leverantörens verksamhet.  

Sammantaget kan det konstateras att det antingen är leverantören som sådan eller en 

företrädare för leverantören som ska ha begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen för att 

beställaren ska kunna utesluta leverantören från en upphandling. Till beställarens fördel 

kan sägas att kretsen av personer som kan omfattas av företrädarbegreppet är relativt 

vid. Vad beställaren måste undersöka är vem som har den reella makten i leverantören. 

Det kan enklast bevisas genom aktieinnehav eller med formella uppdrag, exempelvis 

styrelseuppdrag eller VD-uppdrag i leverantören. Beställaren bör dock inte enbart be-

akta de uppenbara sätt på vilket en person kan företräda ett företag, utan göra en be-

dömning i varje enskilt fall och undersöka vem som faktiskt företräder leverantören. Att 

företrädarbegreppet omfattar många personer medför att beställaren ges större chans att 

utesluta leverantörer som misskött sig och att tilldela kontrakt till seriösa leverantörer. 

För leverantörerna innebär det fler omständigheter som kan medföra att de inte tilldelas 

kontrakt i upphandlingar. Leverantörer måste undersöka vilka som företräder dem och 

avsäga personer deras uppdrag eller poster om de kan anses ha gjort sig skyldiga till 

misskötsamhet som kan medföra uteslutning.  
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7.6 När är uteslutning av en leverantör inte längre en proportionerlig åt-

gärd?  

För att beställaren ska få utesluta en leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutöv-

ningen krävs att uteslutning står i proportion till leverantörens agerande. Att proportio-

nalitetsprincipen ska beaktas innebär att beställaren måste ta hänsyn till hur lång tid som 

förflutit mellan den uteslutningsgrundande handlingen företogs och den aktuella upp-

handlingen görs. Att tiden ska beaktas är inget som framkommer av lagtexten eller di-

rektivet utan följer av primärrätten i form av proportionalitetsprincipen i art. 5 FEU. För 

att avgöra frågan om hur lång tid som ska passera för att uteslutning inte längre ska an-

ses proportionerligt har det i doktrin anförts att praxis i anslutning till 10 kap. 2 § 1 st. p. 

3 LOU kan ge vägledning. HFD konstaterade att fem år är för kort tid och att uteslut-

ning fortfarande får ske. Däremot har åtta till tio år ansetts tillräckligt lång tid för att 

uteslutning inte längre ska anses som en proportionerlig åtgärd.
131

  

Praxis i anledning av 10 kap. 2 § 1 st. p. 4 LOU har varit knapphändig, varför vägled-

ning fått sökas i den tvingande uteslutningsregeln i 1 §. Den tvingande regeln innehåller 

möjligheten för beställaren att beakta särskilda skäl vid bedömningen av om uteslutning 

ska ske eller inte. Att beakta särskilda skäl innebär att beställaren kan ta hänsyn till  om-

ständigheter som motiverar att uteslutning inte ska ske, trots att brott begåtts. En sådan 

omständighet är hur lång tid som passerat mellan förfarandet och uteslutningen. Har 

tillräckligt lång tid passerat medför det att uteslutning inte anses vara en proportionerlig 

åtgärd. Ju grövre brottet är desto längre tid ska ha förflutit till dess det anses oproportio-

nerligt att utesluta leverantören. Då brottet är av ringa art tillåts kortare tid. Rekvisiten 

borde bli aktuella även när det gäller den fakultativa uteslutningsgrunden. Beställaren 

bör således ta hänsyn till typen av brott eller fel som leverantören gjort sig skyldig till 

och svårighetsgraden av det. Teoretiskt sett kan ett brott av ringa art medföra att kortare 

tid anses som proportionerligt jämfört med ett fel som klassificeras som mycket allvar-

ligt, då längre tid anses proportionerligt. Brott behöver således inte per automatik med-

föra att tiden som passerat ska vara längre. Istället är det omständigheterna i det en-

skilda fallet som är av avgörande betydelse. KamR konstaterade i ett av fallen att tiden 

som passerat ska sättas i relation till allvarligheten i felet som begåtts.
132

 I fallet, som 
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 Se avsnitt 6.5. 
132

 Se avsnitt 6.3.10.1.  
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avsåg ett förfarande med konkurrensbegränsande effekt, ansågs tre år vara för kort tid 

och medförde att uteslutning från upphandlingen var proportionerlig.  

I rättsfallen som presenteras i uppsatsen tar domstolen inte alltid upp och diskuterar frå-

gan om hur lång tid som passerat mellan förfarandet och uteslutningstidpunkten. I vissa 

fall nämner domstolen endast kortfattat huruvida de anser att tillräckligt lång tid passe-

rat eller inte, utan närmare förklaring eller motivering. Att domstolen faktiskt beaktar 

tiden i många av fallen står dock klart. I ett fall avseende en leverantörs förfarande med 

osanna fakturor, vilket medfört krav hos Skatteverket om dryga två och en halv miljon 

kronor, har HFD funnit att tre till sex år inte utgjort tillräckligt lång tid, varför uteslut-

ning var en proportionerlig åtgärd.
133

 Förfarande uppgick till en ansenlig summa och 

den omständigheten kan ha betydelse för hur lång tid som ska ha förflutit. I ett annat fall 

avseende osanna fakturor från KamR hade fem till sju år passerat från förfarandet till 

dess beslut om uteslutning fattats.
134

  KamR kommenterade inte tidsaspekten men fast-

slog att beställaren hade rätt att utesluta leverantören. Vilket belopp som förfarandet 

med de osanna fakturorna uppgick till angavs inte i domen men av Skatteverkets om-

prövningsbeslut, vilket KamR fastställt, framkom att det avsåg ett väsentligt belopp.
135

  

I fallen med överdebitering hade förfarandena skett ett till sex år tillbaka i tiden. KamR 

uttalat dock inte att den korta tid som gått haft betydelse för utgången i fallet.
136

 Att ett 

förfarande som anses utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen skett ett till fyra år tillbaka i 

tiden torde sällan medföra annan utgång än att beställaren har rätt att utesluta leverantö-

ren. Det stöds av flertalet fall som KamR prövat, trots att KamR inte uttryckligen kon-

staterat i samtliga fall att för kort tid passerat för att det ska vara oproportionerligt att 

utesluta.
137

   

I doktrin har Falk föreslagit att när det avgörs huruvida det är proportionerligt eller inte 

att utesluta en leverantör enligt den tvingande uteslutningsregeln kan hänsyn tas till 

brottets strafflatitud. Några riktlinjer för hur det ska göras nämns inte och det finns en 

del problem med Falks förslag. Som exempel kan brottet bedrägeri nämnas, vilket ger 

maximalt två års fängelse vid normalgraden enligt 9 kap. 1 § BrB. Frågan uppstår om 

det medför att leverantören får uteslutas fram till dess två år passerat från dagen brottet 

                                                   
133
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 Se avsnitt 6.3.3.2.  
135

 Se avsnitt 6.3.3.2.  
136
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begicks, från dagen gärningsmannen dömts i en lagakraftvunnen dom eller från dagen 

straffet avtjänats. Två år är visserligen maxstraffet men om gärningsmannen endast 

dömts till fängelse i ett år uppkommer frågan huruvida det är den utdömda strafftiden 

som avgör tiden eller om det är maxstrafftiden som ska tillämpas. Med hänsyn till vad 

som framkommit i praxis i anslutning till 10 kap. 2 § 1 st. p. 3 och p. 4 LOU torde tids-

gränsen för när det inte längre är proportionerligt att utesluta en leverantör vara fyra år 

som lägsta gräns och möjligen åtta år som högsta gräns. Mellan gränserna tycks det fin-

nas utrymme för individuell bedömning. Om brottet bedrägeri medför att beställaren 

kan utesluta leverantören upp till två år efter att brottet exempelvis begåtts, vilket är det 

troliga, ter det sig märkligt att felet konkurrensbegränsande samarbete möjliggör för 

beställaren att utesluta leverantören under minst tre år. Det är dock inte omöjligt att 

brottets strafflatitud kan användas som en lägsta gräns. Oavsett bedrägeriets svårighets-

grad ska leverantören uteslutas i upp till två år efter att brottet begåtts. Därefter skulle en 

individuell bedömning ske och beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan-

ske leverantören utesluts under ytterligare några år.  

Sammanfattningsvis tycks fyra år utgöra en lägsta gräns för de flesta typer av förfaran-

den som kan utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen. Samtidigt finns det indikationer på 

att åtta år skulle kunna vara en högsta gräns. Mellan dessa två nivåer måste en individu-

ell bedömning göras och hänsyn bör tas till exempelvis vilket belopp det allvarliga felet 

omfattar samt eventuellt den strafflatitud som enligt BrB gäller för brottet som begåtts. 

För att uteslutning ska anses proportionell krävs att beställarens intressen vägs mot leve-

rantörens och att en individuell bedömning görs i varje enskilt fall.  
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8 Slutsats 

Först kan det konstateras att begreppet allvarligt fel i yrkesutövningen är ett tämligen 

vitt begrepp som kan omfatta många ageranden från leverantörens sida. Beställaren 

måste göra en konkret och individuell bedömning och se till omständigheterna i det en-

skilda fallet för att avgöra vilka förfaranden som kan omfattas av begreppet. Förfarandet 

ska ha skett i leverantörens verksamhet och inverka negativt på leverantörens professio-

nella anseende. Det är ändamålet med uteslutningsregeln som utgör gränsen för vilka 

förfaranden som ska omfattas och det är mot bakgrund av LOU:s syfte som beställaren 

ska avgöra om leverantörens agerande faller in under begreppet allvarligt fel i yrkesut-

övningen.  

Domstolen har även lagt vikt vid andra omständigheter när bedömningen gjorts av hu-

ruvida förfarandet utgör ett allvarligt fel i yrkesutövningen eller inte. Har felet betydelse 

för det nya upphandlingsföremålet medför det att uteslutning kan anses proportionerligt. 

Avgörande vikt ska inte läggas vid den omständigheten utan ska endast vägas in i hel-

hetsbedömningen av leverantörens agerande. Dessutom har domstolarna tagit hänsyn 

till beställarens uppfattning om allvarligheten i förfarandet. Beställarens agerande i 

samband med en leverantörs eventuella felaktiga beteende är av betydelse när det av-

görs om uteslutning får ske. Det finns även omständigheter som medför att ageranden, 

som normalt inte utgör fel i särskilda verksamheter, ändå kan betraktas som allvarliga 

fel. Det rör exempelvis förfaranden som innebär att människors liv utsätts för fara. 

Vissa verksamheter är dock förknippade med väsentligt försvåranden omständigheter 

och fel som uppstår i sådana, trots att de är av allvarlig natur, ska inte alltid leda till att 

leverantören utesluts.  

Självsanering har förekommit i flera av fallen i uppsatsen, men domstolarna är oeniga 

om huruvida sådana åtgärder ska beaktas eller inte. Vad som urskiljts i fallen är att det 

inte räcker att leverantören vidtar åtgärder utan det måste bevisas att åtgärderna fått av-

sedd effekt. Dessutom kräver domstolarna att viss tid ska ha passerat mellan åtgärderna 

och när uteslutning inte längre får ske för att det ska stå klart att risken för att fel begås 

igen minimerats. Hur lång tid som är rimligt måste avgöras från fall till fall beroende på 

omständigheterna i det enskilda fallet. I och med det nya upphandlingsdirektivet kom-

mer självsanering med största sannolikhet få större inverkan på bedömningen av om 

uteslutning är proportionerligt eller inte. 
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Det finns inga restriktioner mot vem det allvarliga felet ska ha begåtts för att uteslutning 

av leverantören ska få ske. Vad som dock kunnat urskiljas i fallen är att om leverantören 

begått felet mot samma beställare som genomför den nya upphandlingen har domstolen 

lagt vikt vid beställarens ageranden i den upphandlingen där felet begicks. Väljer be-

ställaren att påpeka fel och häva kontraktet tyder det på att felet är av betydelse för be-

ställaren och således att felet är allvarligt. Om beställaren istället fortsätter anlita leve-

rantören, trots att fel begåtts, indikerar det att felet inte är så pass allvarligt att uteslut-

ning anses som en proportionerlig åtgärd.  

Det allvarliga felet ska ha begåtts av leverantören, men det behöver inte fastställas nå-

gon eller några specifika personer endast att personal hos leverantören gjort sig skyldig 

till förfarandet. Beställaren kan även utesluta en leverantör på grund av att dess företrä-

dare gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Företrädarbegreppet omfattar 

en vid krets av personer och den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid bedömningen är 

om personen har en maktposition som medför att denne kan påverka verksamheten i 

leverantören. En maktposition har den som har ett betydande intresse eller ett betydande 

inflytande i leverantören. Det kan exempelvis erhållas genom aktieinnehav, styrelse-

uppdrag, VD-post, fullmakt eller annan typ av uppdrag. Det är dock inte den formella 

rätten att fatta beslut som leder till att en person omfattas av företrädarbegreppet, utan 

vem som har den reella rätten att faktiskt påverka leverantören och utnyttjar den rätten. 

En företrädare för ett företag som har samma eller liknande uppgifter i andra företag 

som ingår i samma koncern kan påverka de andra företagens möjligheter att delta i upp-

handlingar. Samma torde med stor sannolikhet gälla även om företagen inte ingår i 

samma koncern.  

Beställaren kan inte utesluta en leverantör som begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen 

för alltid, eftersom det inte är förenligt med proportionalitetsprincipen. När bedömning 

görs av hur lång tid som är proportionerlig ska hänsyn tas till typen och svårighetsgra-

den av förfarandet som leverantören gjort sig skyldig till. Fyra år tycks vara den lägre 

gränsen medan åtta år är den högre gränsen. Inom det tidsintervallet måste beställaren 

göra en individuell bedömning av vad som skett i det enskilda fallet. Det är viktigt att 

beställarens intresse av att tilldela kontraktet till en seriös leverantör vägs mot leverantö-

rens intresse av att inte bli avstängd från den offentliga sektorn.  
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