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Sammanfattning 

Uppsatsen behandlar konkurrens- och upphandlingsrätten. Den syftar till att klargöra 

när det kan uppstå parallell tillämpning av områdena samt att analysera hur de sam-

verkar. Avseende konkurrenslagstiftningen behandlas den s.k. konkurrensbegränsnings-

regeln, som stadgar att konkurrensbegränsande samarbeten mellan företag är förbjudna. 

Särskilt behandlas företagsbegreppet och dess avgränsning mot upphandlande 

myndigheter. 

 

Avseende företagsbegreppet kan konstateras att det har givits ett vidsträckt 

tillämpningsområde genom målet Höfner. I målet fastställde EU-domstolen att 

företagets juridiska form och finansiering saknar betydelse. Genom målet FENIN har 

denna tolkning blivit mer snäv. Av målet FENIN följer exempelvis att kommunala 

företag vid offentliga upphandlingar kan falla utanför företagsbegreppet när de köper in 

för intern användning. Det framkommer av målet EasyPay att företag som har en koppling 

till ett allmännyttigt system behöver kunna särskilja sin verksamhet från systemet för att 

kunna räknas som företag och omfattas av konkurrensreglerna. 

 

Målen påvisar att offentliga organ kan undkomma konkurrenslagstiftningen. De visar även 

att lagstiftningen för att förbjuda konkurrensbegränsande åtgärder inte är tillräckliga. Upp-

handlande myndigheter kan därför agera konkurrensbegränsande, trots att KL söker 

förbjuda konkurrensbegränsningar. Det föreligger en skillnad i tillämpning av exempelvis 

konkurrensbegränsningsregeln, beroende på om det är en privat eller offentlig aktör som 

agerar. Från en konkurrensrättslig synvinkel är resultatet inte önskvärt, eftersom 

konkurrensbegränsningar inte är beroende av den som handlar. 

 

I uppsatsens kapitel om upphandling sätts fokus på de grundläggande upphandlings-

rättsliga principerna: likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, 

transparensprincipen, principen om ömsesidigt erkännande samt proportionalitets-

principen. Särskild uppmärksamhet lämnas till det nya upphandlingsdirektivet och dess 

art. 18 som stadgar konkurrensprincipen. Det kan tänkas att konkurrensprincipen kan 

komma att fungera som påtryckningsmedel för att upphandlande myndigheter ska ta 

större hänsyn till konkurrensen. 
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LUFS Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I den första paragrafen i konkurrenslagen (2008:579) (nedan kallad KL), stadgas 

att lagens syfte är att undanröja och motverka hinder för effektiv konkurrens. 

Konkurrensrättens syfte är att upprätthålla och skapa effektiv konkurrens på 

marknaden. Vid sidan av huvudsyftet finns intresset av konsumentskydd och att 

skydda näringsidkare från att andra näringsidkare otillbörligt utnyttjar sin 

marknadsposition.
1
 

 

När konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids tillämpas KL. När 

konkurrensbegränsning skrivs i uppsatsen omfattas härefter både hinder, 

begränsningar och snedvridningar. Det finns tre förbud i KL, varav det första 

förbudet är mot konkurrensbegränsande samarbeten, enligt 2:1 KL. Regeln kallas 

nedan för konkurrensbegränsningsregeln. Vidare är missbruk av dominerande 

ställning förbjudna, enligt 2:7 KL. Slutligen kan företagskoncentrationer 

förbjudas, i enlighet med 4 kap. KL. 

 

2:1 KL har sin grund i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (nedan 

kallat FEUF). Regeln finns i art. 101 FEUF. När hänvisningar görs till 

konkurrensbegränsningsregeln åsyftas både 2:1 KL och art. 101 FEUF. Enligt 3:1 

KL får konkurrensverket (nedan kallat KKV), tillämpa art. 101 FEUF. Vilken 

regel som ska tillämpas är beroende av vilken relevant marknad som berörs av det 

konkurrensbegränsande samarbetet. 

 

Enligt 1:5 KL omfattas endast företag av konkurrensbegränsningsregeln. Ett 

företag kan vara såväl en fysisk som juridisk person som bedriver ekonomisk 

verksamhet, men utanför begreppet faller myndighetsutövning. Det blir därför av 

vikt att konkretisera vad som avses med ekonomisk verksamhet. Om en upp-

handlande myndighet bedriver verksamhet av ekonomisk natur räknas 

myndigheten som företag. Om den upphandlande myndigheten agerar 

konkurrensbegränsande och inte anses bedriva ekonomisk verksamhet, faller 

                                                 
1
 Nordell, P.J, Marknadsrätten - en introduktion, s. 24. 
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agerandet å andra sidan utanför konkurrensbegränsningsregelns 

tillämpningsområde. 

 

Upphandlingsrättens syfte är att säkerställa likabehandling mellan leverantörer på 

marknaden.
2
 Det framgår av 1:9 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 

(nedan kallad LOU). I den äldre LOU gällde istället ett krav på affärsmässighet, 

men i propositionen till LOU uttalades att affärsmässighetskravet utmönstrats till 

att omfatta de grundläggande principerna som stadgas i 1:9 LOU. Det nämns 

vidare i propositionen att den nya regleringen inte skulle innebära några föränd-

ringar mot det tidigare stadgade affärsmässighetsbegreppet. Ett av syftena med 

begreppet affärsmässighet var att se till att konkurrensen på marknaden 

utnyttjades på bästa sätt. Det ska därför fortfarande anses vara gällande.
3
 

 

År 2014 antogs ett nytt upphandlingsdirektiv och art. 18 stadgar, till skillnad från 

det gamla upphandlingsdirektivet, en allmän konkurrensprincip.
4
 Principen 

innebär att upphandlande myndigheter inte får utforma upphandlingar i syfte att 

begränsa konkurrensen på ett konstgjort sätt. Det kan ifrågasättas vad denna 

princip innebär för upphandlingsrätten, samt vilka kopplingar principen får till 

konkurrensrätten. 

 

1.2 Problemformulering 

- Hur samverkar reglerna om att motverka hinder för effektiv konkurrens i 

LOU och KL? 

- Vilken förändring innebär den nya upphandlingsrättsliga konkurrens-

principen och vilket syfte samt vilket tillämpningsområde får den? 

- Vad avses med ekonomisk verksamhet i konkurrensbegränsningsregeln? 

 

                                                 
2
 Pedersen, K, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och 

upphandling i försörjningssektorerna, s. 19. 
3
 Prop. 2006/07:128, s. 156. 

4
 Direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av 

direktiv 2004/18/EG. 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera när det kan uppstå parallell tillämpning 

mellan konkurrens- och upphandlingsrätten. Vidare är syftet att analysera vilket 

syfte och tillämpningsområde den nya konkurrensprincipen, vilken följer av art. 

18 i det nya upphandlingsdirektivet, har. Uppsatsen avser belysa tillämpningen 

och innehållet av konkurrensbegränsningsregeln i ljuset av upphandlingsrätten. 

För att det ska kunna göras krävs en identifiering av begreppet ekonomisk verk-

samhet i företagsbegreppet, eftersom det har betydelse för om upphandlande 

myndigheter omfattas av konkurrenslagstiftningen. 

 

1.4 Metod 

För att uppnå uppsatsens syfte används i första hand traditionell juridisk metod. 

Med denna metod avses att rättskällorna systematiseras och tolkas. Claes 

Sandgren, professor i civilrätt, menar att systematiseringen kan ha olika innebörd 

beroende på syfte.
5
 Tolkningen sker i enlighet med Sandgrens resonemang.

6
 De 

rättskällor som används är lag, förarbeten, praxis och doktrin, samt de EU-

rättsliga källorna, fördrag, direktiv och praxis. Även tillkännagivanden och medd-

elanden från Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) behandlas i 

uppsatsen. De lagar som är av intresse för uppsatsen är främst KL och LOU. De 

paragrafer som är av särskilt intresse och som främst analyseras i uppsatsen är 2:1 

KL och 1:9 LOU. 

 

Vidare avser uppsatsen visa en samverkan mellan reglerna i KL och LOU. Upp-

satsen avser därför skapa en systematik mellan rättsområdena konkurrens- och 

upphandlingsrätt. För att åstadkomma denna används den komparativa metoden, 

d.v.s. en jämförelse görs mellan reglerna i KL och LOU, där likheter och 

skillnader påvisas. Praxis från såväl Europeiska unionens domstol (nedan kallad 

EU-domstolen) som nationella domstolar och då främst marknadsdomstolen 

(nedan kallad MD) behandlas. 

 

                                                 
5
 Sandgren, C, Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 324-326. 

6
 A.a. s. 297-333. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla LOU. Lagen (2008:962) om 

valfrihetssystem (LOV), lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller lagen (2011:1029) om upp-

handling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) behandlas därför inte i upp-

satsen. Avseende de konkurrensrättsliga reglerna görs en avgränsning mot 

konkurrensbegränsningsregeln i 2:1 KL resp. art. 101 FEUF. När de 

upphandlingsrättsliga reglerna behandlas avgränsas uppsatsen till de grund-

läggande principerna som följer av 1:9 LOU, samt konkurrensprincipen. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen delas in i sex kapitel. Efter detta inledande kapitel presenteras 

konkurrensrätten i kapitel två. Kapitlet är avgränsat till att behandla konkurrens-

rättens syften och konkurrensbegränsningsregeln. I det tredje kapitlet behandlas 

upphandlingsrätten. Kapitlet behandlar gällande principer på området för offentlig 

upphandling. Det fjärde kapitlet inleder uppsatsens analysdel och sammanför 

kapitel två om konkurrensrätt och kapitel tre om upphandlingsrätt. I det femte 

kapitlet analyseras konkurrensprincipen i upphandling. Det sista och sjätte kapitlet 

är av sammanfattande karaktär och innehåller uppsatsens slutsatser. 
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2. Konkurrensrätt 

2.1 Allmänt om konkurrenslagstiftning 

Som tidigare nämnts är KL tillämplig lag på konkurrensrättsområdet. Lagen är 

uppdelad i åtta kapitel, varav det första kapitlet innehåller lagens ändamål, syfte 

och definitioner. Det andra kapitlet stadgar två av KL:s förbud, nämligen förbudet 

mot konkurrensbegränsande samarbeten och förbudet mot missbruk av 

dominerande ställning. Efterföljande kapitel innehåller de åtgärder KKV kan 

använda sig av för att få företag att upphöra med de förbjudna åtgärderna. KKV 

kan exempelvis besluta om konkurrensskadeavgift och näringsförbud, enligt 3:5 

resp. 3:24 KL. Vidare har KKV, enligt sjätte kapitlet, en rätt att föra talan vid 

tingsrätt om åläggande av vite. Det fjärde kapitlet stadgar förbudet mot företags-

koncentrationer. 

 

Utöver förbuden mot konkurrensbegränsande samarbeten, missbruk av 

dominerande ställning och företagskoncentrationer, finns sedan 2010 ett förbud 

mot att stat, kommun eller landsting verkar konkurrensbegränsande i sin säljverk-

samhet, vilket följer av 3:27 KL. Det skulle således kunna hävdas att det finns 

fyra förbud i KL. Kapitel fem, sju och åtta behandlar hur processen, d.v.s. själva 

utredningen går till, rätten till överklagan och handläggningen i domstol. 

 

Sedan Sveriges medlemskap i EU räknas även de grundläggande fördragen, 

fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat FEU) och FEUF till svensk 

gällande rätt. Därav följer att det är en nödvändighet att ta hänsyn till de artiklar i 

fördragen som behandlar konkurrensrätt. Reglerna som behandlar konkurrensrätt i 

fördraget finns i art. 101-109 FEUF. Art. 101 FEUF behandlar, som ovan nämnt, 

konkurrensbegränsande samarbeten. Efterföljande artikel avser missbruk av 

dominerande ställning. Reglerna om företagskoncentrationer finns istället i en 

förordning.
7
 

 

Sammanfattningsvis är KL inriktad mot att förbjuda åtgärder som begränsar, 

hindrar eller snedvrider konkurrensen. Av 1:1 KL, som stadgar att lagens ändamål 

                                                 
7
 Förordning (EG) nr 139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer. 
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är att motverka hinder för effektiv konkurrens, följer att det finns en konkurrens-

frihet. Syftet med att ha en marknad, såväl svensk marknad som europeisk inre 

marknad, är att företag ska kunna konkurrera på lika villkor. KL motverkar 

otillbörliga utnyttjanden av konkurrensen, vilket leder till att marknaden kan 

fungera.
8
 

 

2.2 Syftet med konkurrensrätt 

2.2.1 Effektiv konkurrens 

I 1:1 KL stadgas att syftet med KL är att åstadkomma effektiv konkurrens på 

marknaden. Effektiv konkurrens bidrar till att resurser används på ett bättre sätt, 

vilket i sin tur innebär fördelar för konsumenterna, eftersom ökad konkurrens ofta 

bidrar till lägre priser.
9
 Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att 

främja effektiv konkurrens på marknaden. Dels kan effektiv konkurrens bidra till 

ekonomisk effektivitet, vilket i sin tur kan leda till välfärd.
10

 Vidare bidrar 

konkurrensen till att utforska utbudet och efterfrågan på marknaden.
11

 

 

Kravet på att upprätthålla effektiv konkurrens innebär en skyldighet att se till att 

konkurrensen inte begränsas, hindras eller snedvrids och att konkurrensen 

tillvaratas.
12

 Enligt propositionen till den äldre KL ska hänsyn enbart tas till rent 

konkurrensrättsliga aspekter och inte allmänna intressen.
13

 Det innebär 

exempelvis att det vid KL:s tillämpning inte tas hänsyn till sociala aspekter.
14

 I 

propositionen till gällande KL fastställde riksdagen att detta fortfarande ska vara 

fallet.
15

 

 

I art. 3.3 FEU stadgas att Europeiska unionen (nedan kallad EU) ska verka för en 

hög konkurrenskraftig inre marknad. Det ingår i EU:s uppdrag att anta nya 

bestämmelser för att uppnå detta syfte, vilket framgår av ett protokoll till FEU och 

                                                 
8
 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 48-49. 

9
 Whish, R, Competition Law, s. 4. 

10
 Jones, A, Sufrin, B, EU Competition Law, s. 4. 

11
 A.a. s. 4-7. 

12
 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 9. 

13
 Prop. 1992/93:56, s. 70. 

14
 Indén, T, Kommunen som konkurrent - kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 

begränsningar, s. 119. 
15

 Prop. 2007/08:135, s. 66. 
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FEUF.
16

 Ytterligare stöd för att EU har ett uppdrag att verka för effektiv 

konkurrens finns i art. 120 FEUF, där principen om öppen marknadsekonomi med 

fri konkurrens stadgas. 

 

2.2.2 Förbudsprincipen 

Förbudsprincipen är den grundläggande konkurrensrättsliga principen. Principen 

är inte lagstadgad, utan finns inbyggd i KL:s förbud, som missbruk av 

dominerande ställning, företagskoncentrationer och konkurrensbegränsande 

samarbeten. Förbudsprincipen innebär att konkurrensbegränsningar är förbjudna, 

eftersom de har skadlig inverkan på konkurrensen. Tidigare gällde den s.k. 

missbruksprincipen, vilken innebar att en bedömning gjordes i varje enskilt fall. 

Huruvida ett visst agerande hade en skadlig inverkan på konkurrensen bedömdes 

utifrån allmän synpunkt och inte p.g.a. någon bestämmelse.
17

 Missbruksprincipen 

tillämpas dock gällande konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, enligt 

3:27 KL. Till skillnad från missbruksprincipen innebär förbudsprincipen att det 

går att sanktionera företag som har vidtagit konkurrensbegränsande åtgärder, trots 

att åtgärden inte längre vidtas.
18

 

 

2.2.3 Sekundära konkurrensrättsliga syften 

Vid sidan av det primära syftet, att upprätthålla effektiv konkurrens på mark-

naden, finns intresset av att skydda konsumenterna och samhällsekonomin.
19

 Att 

skydda näringsidkare från att andra näringsidkare otillbörligt utnyttjar sin 

marknadsposition är ytterligare ett syfte med konkurrensrätten.
20

 Av 3.3 FEU 

följer att EU:s syfte är att skapa en konkurrenskraftig inre marknad. Av 

propositionen till KL framgår att konkurrenslagstiftningens syfte är att ”främja 

integrationen mellan medlemsstaterna”
21

. KL förbjuder konkurrensbegränsningar 

till förmån för att konkurrensen ska kunna utnyttjas på bästa sätt.
22

 

 

                                                 
16

 Protokoll (nr 27) om den inre marknaden och konkurrens. 
17

 Prop. 2007/08:135, s. 66. 
18

 Carlsson, K, Bergman, M, Konkurrenslagen – en kommentar, s. 17. 
19

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 9-10 och prop. 2007/08:135, s. 67. 
20

 Nordell, P.J, Marknadsrätten - en introduktion, s. 24. 
21

 Prop. 2007/08:135, s. 67. 
22

 A.prop. s. 67. 
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2.3 Konkurrensbegränsande samarbete 

2.3.1 Allmänt om 2 kap. KL och art. 101 FEUF 

I 2:1 KL föreskrivs att: 

”sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat 

att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat 

följer av denna lag. Detta gäller särskilt sådana avtal som 

innebär att 

1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor 

direkt eller indirekt fastställs, 

2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller 

investeringar begränsas eller kontrolleras, 

3. marknader delas upp, 

4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, 

varigenom vissa handelspartner får en konkurrensnackdel, 

eller 

5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra 

parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin 

natur eller enligt handelsbruk har något samband med 

föremålet för avtalet.”
23

 

2:1 KL:s motsvarighet är art. 101.1 FEUF. Reglerna innebär att konkurrens-

begränsande samarbeten är förbjudna. Bevisbördan åläggs den som hävdar att ett 

konkurrensbegränsande samarbete föreligger.
24

 Det finns inga per se förbud i KL, 

vilket innebär att det måste göras en bedömning i det enskilda fallet.
25

 2:1 KL 

inleds med ett förbud mot hinder, begränsningar och snedvridningar av 

konkurrensen. Det krävs inte att alla dessa föreligger, utan av EU-praxis följer att 

det räcker att endast ett av förbuden har överträtts. EU-domstolen har uttalat att 

det även följer av ordalydelsen, eftersom bestämmelsen innehåller ordet ”eller”.
26

 

 

I konkurrensrättsliga sammanhang görs en åtskillnad mellan horisontella och 

vertikala avtal. De horisontella avtalen är avtal mellan företag som verkar i samma 

led d.v.s. mellan exempelvis en leverantör och en annan leverantör. De vertikala 

avtalen är istället avtal där företagen inte verkar i samma led, d.v.s. mellan 

                                                 
23

 2:1 KL. Författarens kursivering. 
24

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 168. 
25

 Gustafsson, L, Westin, J, Svensk konkurrensrätt, s. 53. 
26

 Dom av den 30 juni 1966 i mål 56/65, Société Technique Minière (L.T.M) mot Maschinenbau 

Ulm GmbH (M.B.U.) (nedan kallad domen i mål 56/65, Société Technique Minière). 
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exempelvis en leventör och en återförsäljare.
27

 Konkurrensbegränsningsregeln 

gäller båda typer av avtal, men det skulle kunna hävdas att de horisontella avtalen 

är av mer intresse än de vertikala, eftersom de anses vara mer skadliga för 

konkurrensen.
28

 

 

Konkurrensbegränsande samarbeten kan dock tillåtas när fördelarna med 

samarbetet överväger nackdelarna.
29

 De kan godtas om avtalet främjar den 

tekniska eller ekonomiska utvecklingen (rationaliseringskriteriet), om 

konsumenterna gynnas en skälig andel av vinsten som kan komma av avtalet 

(konsumentkriteriet), om begränsningarna endast berör avtalsparterna och 

konkurrensen inte väsentligen begränsas. Samtidigt måste avtalets effekter stå i 

relation till konkurrensbegränsningen (proportionalitetskriteriet).
30

 Detta s.k. 

legalundantag finns stadgat i 2:2 KL resp. art. 101.3 FEUF.
31

 

 

I 2:3 KL stadgas de s.k. gruppundantagen som gäller för exempelvis taxi-

samverkan och konkurrensbegränsande specialiseringsavtal. Varje gruppundantag 

har en egen lag. De är tillåtna konkurrensbegränsande samarbeten, därför att 

fördelarna med avtalen oftast har visat sig överväga nackdelarna. Undantagen är 

egentligen konkurrensbegränsande samarbeten, men eftersom de uppfyller 

kriterierna i 2:2 KL är samarbetena tillåtna.
32

 

 

Det åligger företagen att avgöra om de ingår ett konkurrensbegränsande sam-

arbete. Reglerna infördes för att underlätta bedömningen för företagen.
33

 Enligt 

2:6 KL är avtal som har till syfte eller resultat att begränsa konkurrensen ogiltiga. 

Regeln motsvaras av art. 101.2 FEUF. Ogiltigheten gäller från tidpunkten när det 

konkurrensbegränsande samarbetet ingicks.
34

 

 

                                                 
27

 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 58. 
28

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 205. 
29

 Nordell, P.J, Marknadsrätten - en introduktion, s. 40. 
30

 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 130. 
31

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 12. 
32

 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 245. 
33

 Nordell, P.J, Marknadsrätten - en introduktion, s. 40-41. 
34

 Bernitz, U, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 245. 
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Som framgår av ovan föreligger inte någon materiell skillnad mellan reglernas 

tillämpningsområden. Den svenska konkurrensbegränsningsregeln överens-

stämmer med art. 101 FEUF. Det som styr vilken rättsregel som ska tillämpas är 

marknaden för det konkurrensbegränsande samarbetet.
35

 

 

2.3.2 Avtalskriteriet 

Avtalsdefinitionen i svensk rätts konkurrenslagstiftning stadgas i 1:6 KL. Dess 

EU-rättsliga motsvarighet finns i art. 101.1 FEUF. Där föreskrivs att även sam-

ordnade förfaranden och beslut av företagssammanslutningar ska innefattas i 

begreppet avtal. Även s.k. gentlemen’s agreements innefattas i begreppet avtal. 

Gentlemen’s agreements är överenskommelser som egentligen inte är bindande, 

men som parterna väljer att följa.
36

 Det kan konstateras att den svenska 

definitionen av avtal i konkurrensrättsligt hänseende är likalydande med den EU-

rättsliga definitionen. 

 

För avtalskriteriets uppfyllelse krävs en gemensam vilja. Kravet har utvecklats 

genom praxis från EU-domstolen.
37

 Det har förtydligats i det svenska målet 

Volvohandlarna, av vilket det följer att viljan inte behöver uttryckas aktivt genom 

deltagande i möten. Viljan kan komma till uttryck genom att ett företag endast tar 

emot information om ett samordnat förfarande.
38

 Slutsatsen som kan dras av målet 

är att en passivitet att agera inte medför ansvarsfrihet. Det saknar betydelse om 

parterna har undertecknat ett avtal eller inte.
39

 För att ett avtal ska komma till 

stånd krävs det att åtgärderna är ömsesidiga. Det innebär att överenskommelser 

som är ensidiga faller utanför konkurrensbegränsningsregelns tillämpning.
40

 

Kravet på gemensam vilja innebär därför att det krävs fler än en part.
41

 

 

                                                 
35

 Se vidare nedan i avsnitt 2.3.5. 
36

 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, s. 345. 
37

 Se t.ex. dom (tredje avdelningen) av den 4 juni 2009 i mål C-8/08, T-Mobile Netherlands BV 

m.fl. mot Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nedan kallad domen i mål 

C-8/08 T-Mobile) och dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209-215 och 218/78, 

Heintz van Landewyck Sari, Federation belgo-luxembourgeoise des industries du tabac, 

Établissements Gösset SA, BAT Benelux SA, Compagnie indépendante des tabacs CINTA SA, 

Weitab SA, Jubilé SA, Vander Elst SA mot Europeiska gemenskapernas kommission (nedan 

kallad domen i de förenade målen 209-215 och 218/78 van Landewyck), p. 85. 
38

 MD 2008:12. 
39

 Domen i de förenade målen 209-215 och 218/78 van Landewyck, p. 90-91. 
40

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 179. 
41

 Gustafsson, L, Westin, J, Svensk konkurrensrätt, s. 46. 
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I målet T-mobile behandlades definitionen av ett samordnat förfarande av EU-

domstolen.
42

 I målet hade flera nederländska mobiloperatörer haft ett möte där det 

diskuterats om prissättningen till sina återförsäljare.
43

 EU-domstolen uttalade att 

ett samordnat förfarande innebär att risken med konkurrens försvinner, eftersom 

det istället finns ett samarbete.
44

 Om det samordnade förfarandet är konkurrens-

begränsande ska, enligt EU-domstolen, bedömas utifrån syftet med det sam-

ordnade förfarandet, samt ”det ekonomiska och juridiska sammanhang i vilket det 

ingår”
45

. 

 

Om mötet var ägnat att begränsa konkurrensen, räcker det för att det samordnade 

förfarandet ska vara konkurrensbegränsande.
46

 Konkurrensen präglas av en 

osäkerhet på marknaden och om den undanröjs, med avseende på när prissättning 

exempelvis ska ändras, kan det innebära att en konkurrensbegränsning 

föreligger.
47

 EU-domstolen utreder dock inte detta vidare utan menar att 

utredningen åligger nationell domstol.
48

 Att operatörerna endast haft ett möte 

hindrar inte att ett konkurrensbegränsande samordnat förfarande skulle kunna 

föreligga.
49

 

 

2.3.3 Företagsbegreppet 

I 1:5 KL stadgas att ett företag föreligger när det bedrivs ekonomisk verksamhet. 

Såväl KL som FEUF är endast tillämpliga när företag har agerat konkurrens-

begränsande på marknaden. Om den som bedriver ekonomisk verksamhet är 

fysisk eller juridisk person saknar betydelse, eftersom det enligt ordalydelsen är 

aktiviteten ekonomisk verksamhet som är av vikt i bedömningen. Företags-

begreppet har utvecklats genom praxis från EU-domstolen. Det krävs inte att 

företagen har vinstsyfte för att KL ska vara tillämplig, utan det är möjligt för 

företag utan vinstsyfte att falla inom ramen för begreppet.
50

 Däremot har EU-

                                                 
42

 Domen i mål C-8/08 T-Mobile. 
43

 A.a. p. 12. 
44

 A.a. p. 26. 
45

 A.a. p. 27. 
46

 A.a. p. 31. 
47

 A.a. p. 41 och p. 43. 
48

 A.a. p. 42. 
49

 A.a. p. 59. 
50

 Domen i de förenade målen 209-215 och 218/78 van Landewyck, p. 87-88. 
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domstolen uttalat att vinstintresset kan vara relevant i bedömningen av om 

ekonomisk verksamhet bedrivs eller inte.
51

 

 

Av målet Höfner följer att det inte krävs att den ekonomiska verksamheten som 

företaget bedriver sker mot någon penningprestation.
52

 I målet hade Höfner och 

Elser ingått avtal med Macrotron om att de skulle rekrytera en försäljningschef till 

Macrotron.
53

 Förbundsinstitutionen för sysselsättning, nedan kallad BA, utövade 

exklusiv rätt på marknaden för arbetsförmedling, utom i vissa fall när BA under 

särskilda förutsättningar kunde överlåta uppdraget till någon annan institution 

eller företag.
54

 Höfner och Elser hade tilldelats rekryteringsuppdraget av BA. När 

de fann en kandidat för uppdraget vägrade Macrotron att anställa denne och de 

avstod från att betala arvodet.
55

 Denna vägran föranledde Höfner och Elser att 

väcka talan.
56

 Fråga i målet var således huruvida BA var ett företag i konkurrens-

rättslig mening eller om det var en offentlig institution.
57

 

 

EU-domstolen uttalade att det avgörande i företagsbegreppet är huruvida det 

bedrivs ekonomisk verksamhet eller inte. Företagets juridiska form eller 

finansiering saknar betydelse i bedömningen.
58

 I och med detta uttalande har 

företagsbegreppet givits ett vidsträckt tillämpningsområde. EU-domstolens 

uttalande innebär att företag som är företag bolagsrättsligt inte behöver vara det i 

konkurrensrättslig mening. Å andra sidan innebär domen att ett företag i 

konkurrensrättsliga termer inte behöver vara ett företag bolagsrättsligt.
59

 

 

I koncernförhållanden gäller den ekonomiska enhetens princip.
60

 Företag inom en 

och samma koncern kan inte ingå konkurrensbegränsande samarbeten. Moder-

                                                 
51

 Dom (andra avdelningen) av den 26 mars 2009 i mål C-113/07, SELEX Sistemi Integrati SpA 

mot Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad domen i mål C-113/07 SELEX), p. 

116. 
52

 Dom (sjätte avdelningen) av den 23 april 1991 i mål C-41/90, Claus Höfner och Fritz Elser mot 

Macrotron GmbH (nedan kallad domen i mål C-41/90 Höfner), p. 21. 
53

 A.a. p. 2. 
54

 A.a. p. 6. 
55

 A.a. p. 11. 
56

 A.a. p. 12. 
57

 A.a. p. 20. 
58

 A.a. p. 21. 
59

 Bastidas, Venegas, V, Autonomi och begreppet företag inom EU:s konkurrensrätt, s. 62. 
60

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 69. 
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bolagets möjligheter att kontrollera dotterbolagets beslut är avgörande i 

koncernfallet. Om dotterbolaget har en självständig beslutanderätt kan avtalet 

omfattas av konkurrensbegränsningsregeln.
61

 I offentligrättsliga sammanhang blir 

det istället fråga om sambandet mellan det kommunala bolaget och kommunen. 

Det är inte alltid självklart att en kommun (som uppträder som moderbolag) har 

kontrollen över ett kommunalt bolag (som uppträder som dotterbolag).
62

 När 

kommunala bolag saknar detta samband till kommunen, kan de komma att 

definieras som företag enligt KL och därmed omfattas av konkurrenslag-

stiftningen. 

 

I offentligrättsliga sammanhang görs en distinktion mellan ekonomisk verksamhet 

och verksamhet som måste ske av en offentlig myndighet eller som fyller en 

funktion i samhället.
63

 Om den offentligt bedrivna verksamheten skulle kunna 

bedrivas med vinst om den bedrevs privat, talar det för att ett företag föreligger.
64

 

Bedömningen av om ekonomisk verksamhet bedrivs blir av betydelse, eftersom 

annan verksamhet inte omfattas av konkurrensbegränsningsregeln. 1:5 KL stadgar 

särskilt att myndighetsutövning inte omfattas av KL. Av det ovan anförda följer 

att ekonomisk verksamhet som bedrivs av offentliga organ kan komma att 

definieras som företag om de bedriver ekonomisk verksamhet.
65

 

 

I art. 101 FEUF finns undantaget avseende myndighetsutövning inte stipulerat i 

fördragstexten, utan har utvecklats genom praxis från EU-domstolen. EU-

domstolen har i ett flertal fall uttalat att utövande av offentliga maktbefogenheter 

inte omfattas av konkurrensreglerna och exempelvis konkurrens-

begränsningsregeln.
66

 Det som är myndighetsutövning enligt svensk rätt faller 

generellt under begreppet utövande av offentliga maktbefogenheter. Däremot kan 

begreppet utövande av offentliga maktbefogenheter innehålla annan verksamhet 

än myndighetsutövning.
67

 Departementschefen uttalade i propositionen till 

                                                 
61

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 201. 
62

 A.a. s. 202-203. 
63

 Jones, A, Sufrin, B, EU Competition Law, s. 129. 
64

 A.a. s. 129. 
65

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 69-70. 
66

 Se t.ex. dom av den 18 mars 1997 i mål C-343/95, Diego Calì & Figli Srl mot Servizi ecologici 

porto di Genova SpA (SEPG), p. 22-23 och domen i mål C-113/07 SELEX. 
67

 Karlsson, J, Östman, M, Konkurrensrätt - en handbok, s. 82-83. 
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förvaltningslagen (1986:223) (nedan kallad FL) att det med myndighetsutövning 

avses befogenheten att ”bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär 

bestraffning eller annat jämförbart förhållande”
68

. 

 

Begreppet myndighetsutövning har ingen entydig definition, men generellt sett 

har det ställts upp sex kriterier som kan vara avgörande vid bedömningen av om 

myndighetsutövning föreligger eller inte. Det ska vara ett ensidigt avgörande från 

det allmännas sida, det allmännas agerande ska leda till rättsverkningar, åtgärden 

och dess rättsverkningar ska vara underkastade offentligrättsliga regler, åtgärden 

ska leda till en monopolställning för motparten, så att en annan part inte kan 

genomföra samma åtgärd och motparten ska ha en beroendeställning i förhållande 

till det allmänna. Dessa kriterier är inte absoluta, vilket inverkar på begreppets 

komplexitet.
69

 

 

När myndigheter ingår avtal är det inte myndighetsutövning.
70

 I förhållande till 

upphandlingsrätten innebär det att kommuners upphandlingar inte omfattas av 

FL:s särskilda bestämmelser, utan endast de allmänna.
71

 Den tidigare chefsjuristen 

för Nämnden för offentlig upphandling (nedan kallad NOU), Michael Slavicek, 

diskuterade i en artikel om upphandlingar får karaktären av myndighetsutövning 

när upphandlande myndigheter i sina förfrågningsunderlag ställer krav på 

leverantörerna med avseende på sociala hänsyn eller miljöhänsyn.
72

 

 

Även i målet FENIN tog EU-domstolen ställning till företagsbegreppet.
73

 FENIN 

är en sammanslutning av flera företag som säljer sjukvårdsprodukter till SNS-

organ i Spanien. Vid tidpunkten för målet bestod 80 procent av företagens 

omsättning av försäljning till SNS-organen.
74

 SNS-organens verksamhet består i 

att tillhandahålla sjukvård och de var systematiskt i dröjsmål med betalningen till 

företagen på i genomsnitt 300 dagar, vilket fick FENIN att inge klagomål till 

                                                 
68

 Prop. 1971:30, s. 333. 
69

 SOU 1993:55, s. 84-85. 
70

 Prop. 1971:30, s. 331-332 och Slavicek, M, Upphandlingens olika ansikten, Ert 2002 s. 25. 
71

 A.prop. s. 332. 
72

 Slavicek, M, Upphandlingens olika ansikten, Ert. 2002 s. 19, 25-26. 
73

 Dom (stora avdelningen) av den 11 juli 2006 i mål C-205/03, Federación Española de Empresas 

de Tecnología Sanitaria (FENIN) mot Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad 

domen i mål C-205/03 FENIN). 
74

 A.a. p. 3. 
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kommissionen om att SNS-organens agerande utgjorde missbruk av dominerande 

ställning.
75

 

 

Kommissionen avslog klagomålet, eftersom inköpen skulle ses i samband med 

hur de inköpta produkterna användes. SNS-organen var inte företag i konkurrens-

rättslig mening p.g.a. deras medverkan i administreringen av den offentliga sjuk- 

och hälsovården, enligt kommissionen.
76

 FENIN anförde att SNS-organens 

inköpsverksamhet skulle ses som en separat verksamhet, vilket skulle innebära att 

de var företag och därmed träffades av förbuden.
77

 FENIN menade att offentliga 

organ skulle kunna undkomma konkurrenslagstiftningen fastän deras agerande har 

en inverkan på konkurrensen.
78

 

 

EU-domstolen förklarade att begreppet företag omfattar alla verksamheter, oavsett 

rättslig form eller finansiering, vilket var en återupprepning av målet Höfner.
79

 

Vidare konstaterade domstolen att det är tillhandahållandet av en vara eller tjänst 

på marknaden som är avgörande vid bedömningen av om en verksamhet är 

ekonomisk eller inte.
80

 EU-domstolen menade, likt kommissionen, att det saknas 

anledning att separera inköpsverksamheten från användningen av varan. EU-

domstolen fastställde i detta mål att det är användningen av en vara som avgör om 

en verksamhet är ekonomisk eller inte. Eftersom SNS-organens tillhandahållande 

av sjukvård hade offentlig karaktär ansågs därför inköpsverksamheten också ha 

det, vilket innebar att SNS-organen inte träffades av konkurrensreglerna.
81

 

 

Det framkommer av FENIN-målet att kommunala företag vid offentliga 

upphandlingar kan falla utanför företagsbegreppet, därför att de köper in för 

konsumtion. Av FENIN-målet framgår vidare att konkurrensrättens regler inte 

tillämpas när inköp endast sker för konsumtion, men det kan även tänkas att 

endast en andel i verksamheten används för konsumtion och en annan andel till 

den ekonomiska verksamheten. I den situationen går det att utläsa av det svenska 

                                                 
75

 Domen i mål C-205/03 FENIN, p. 4. 
76

 A.a. p. 5. 
77

 A.a. p. 17. 
78

 A.a. p. 23. 
79

 Domen i mål C-41/90 Höfner, p. 21. 
80

 Domen i mål C-205/03 FENIN, p. 25. 
81

 A.a. p. 26. 
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Ekfors-målet att det krävs att ”en beaktansvärd del” av verksamheten går ut på att 

utbjuda en vara på marknaden för att kravet på ekonomisk verksamhet ska vara 

uppfyllt.
82

 

 

I Ekfors-målet tog MD ställning till huruvida upphandlande myndigheter, i detta 

fall kommuner, var att anse som företag i KL:s mening. Ekforsbolagen levererade 

gatu- och vägbelysning till Övertorneå och Haparanda kommuner, nedan kallade 

kommunerna, under belysningssäsongen, vilken äger rum mellan augusti och maj. 

Ekforsbolagen hade aviserat kommunerna om höjda priser, vilka kommunerna 

inte fann rimliga, varför tvist uppstod. Kommunerna anförde att Ekforsbolagen 

hade missbrukat sin dominerande ställning. Ekforsbolagen å sin sida ifrågasatte 

kommunernas talerätt, eftersom kommunerna inte var företag i konkurrensrättslig 

mening. 

 

MD klargjorde att relevant geografisk marknad var koncessionsområdet och att 

relevant produktmarknad var belysningstjänsten, vilken Ekforsbolagen 

tillhandahöll kommunerna.
83

 Huruvida kommunerna var att anse som företag, var 

beroende av om ekonomisk verksamhet bedrevs eller inte. MD inhämtade väg-

ledning från kommissionen som uttryckte att det avgörande för bedömningen var 

om den upphandlande myndigheten handlade i en verksamhet av ”allmänt 

ekonomiskt intresse”, vilket EU-domstolen tidigare hade hänvisat till i målet porto 

di Genova.
84

 Eftersom kommunerna sålde vidare ”en beaktansvärd del” av 

belysningen till Vägverket Norr AB och eftersom de tillhandahöll en produkt på 

marknaden, d.v.s. belysningstjänsten, ansågs kommunerna bedriva ekonomisk 

verksamhet. MD fann att kommunernas inköpsverksamhet skulle ses i samband 

med säljverksamheten. 

 

MD konstaterade att Ekforsbolagen hade dominerande ställning på marknaden, 

men eftersom kommunerna planerade att anlita annan aktör, fann domstolen att 

Ekforsbolagens dominerande ställning skulle bestå en kortare tid. Ekforsbolagen 

                                                 
82

 MD 2007:26. 
83

 För begreppen relevant produktmarknad och relevant geografisk marknad, se avsnitt 2.3.5. 
84

 Dom av den 10 december 1991 i mål C-179/90, Merci concenzionali porto di Genova SpA mot 

Siderurgica Gabrielli SpA, p. 25. 
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hade genom media försökt påskynda att andra aktörer skulle träda in på 

marknaden, vilket MD inte ansåg vara ett missbruk av dominerande ställning. 

Kommunernas talan lämnades således utan bifall, men kommunerna var att anse 

som företag. 

 

Ytterligare ett mål är SELEX, där EU-domstolen tog ställning till om Eurocontrol 

var ett företag i konkurrensrättslig mening.
85

 SELEX är ett företag som agerar 

inom marknaden för flygledningssystem. Eurocontrol är en organisation som 

skapar nya system inom området för flygledning, bistår nationella myndigheter 

vid utvecklingen av deras flygledningssystem, standardiserar tekniken i 

flygledningssystem och forskar samt utvecklar dessa. SELEX menade att 

Eurocontrol skapade monopolställningar på marknaden samt att Eurocontrol inte 

hade sett till principerna om insyn, öppenhet och icke-diskriminering. Slutligen 

hävdade SELEX att Eurocontrols leverantörer fick konkurrensfördelar i upp-

handlingar.
86

 

 

SELEX anmälde därför Eurocontrol till kommissionen för missbruk av 

dominerande ställning och begränsande av konkurrensen.
87

 Kommissionen å sin 

sida bestred klagomålen med hänvisning till att Eurocontrol inte var ett företag i 

konkurrensrättslig mening, eftersom organisationen inte bedrev ekonomisk 

verksamhet.
88

 Det som EU-domstolen hade att ta ställning till var huruvida 

Eurocontrol var ett företag. 

 

EU-domstolen inleder sin bedömning med att förtydliga att när offentliga 

maktbefogenheter utövas bedrivs inte ekonomisk verksamhet.
89

 EU-domstolen 

räknar därefter upp flera exempel som anses vara typiska för offentliga 

maktbefogenheter. En verksamhets natur, syfte, kontroll, övervakning eller regler 

som den agerar under är bidragande faktorer till varför EU-domstolen skulle 

kunna finna att Eurocontrols verksamhet inte är av ekonomisk art.
90

 EU-
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domstolen förtydligar att det räcker att syftet med Eurocontrols verksamhet är att 

skapa och upprätthålla säker flygtrafik för att det ska betyda att offentliga 

maktbefogenheter utövas.
91

 

 

När Eurocontrol utformar nya standarder för flygledningssystemen blir dessa 

bindande för de nationella myndigheterna, vilket enligt EU-domstolen, innebär att 

verksamheten genomförs som en del i ett offentligt uppdrag.
92

 Vidare bidrar 

utformandet av de nya standarderna till att syftet med verksamheten uppnås, vilket 

i sin tur betyder att verksamheten är ett utövande av offentliga 

maktbefogenheter.
93

 Till följd därav konstaterade EU-domstolen att Eurocontrol 

inte bedrev ekonomisk verksamhet i konkurrensrättslig mening och att 

Eurocontrol därför inte var ett företag.
94

 

 

I målet EasyPay blev företagsbegreppet ytterligare en gång fråga för EU-

domstolen.
95

 I detta mål hade Bulgarien antagit ett dekret, som innebar att alla 

pensioner skulle utbetalas av postoperatören Balgarski poshtis, som är ägt av 

staten. Dekretet innebar att det endast var Balgarski poshti som kunde 

tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster, i vilket postgireringar 

innefattades.
96

 År 2009 ändrades dekretet och postgireringar innefattades inte 

längre.
97

 

 

Företagen EasyPay AD och Finance Engineering AD är företag som har licens att 

tillhandahålla postgireringstjänster. Företagen menade att ändringen av dekretet 

innebar en inskränkning i deras rättigheter och att ändringen var konkurrens-

begränsande.
98

 Ministerrådet å sin sida menade att utbetalningar av pensioner är 

en statsfunktion inom området för social trygghet och att tjänsten som Balgarski 
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poshti tillhandahåller är av allmänt ekonomiskt intresse. Därför är det inte fråga 

om någon ekonomiskt bedriven verksamhet.
99

 

 

Reglerna om statligt stöd finns i art. 107 FEUF. Där föreskrivs att statligt stöd till 

företag är oförenligt med den inre marknaden om konkurrensen hotas eller sned-

vrids genom att vissa företag eller viss produktion gynnas. Inledningsvis 

konstaterade EU-domstolen att alla rekvisit i art. 107 FEUF behöver vara upp-

fyllda för att den ska kunna tillämpas.
100

 Art. 107 FEUF innebär att endast företag 

kan ges statligt stöd, därför utreder EU-domstolen om Balgarski poshti är ett 

företag. 

 

Likt de ovan nämnda målen avseende företagsbegreppet konstaterar EU-

domstolen att verksamhetens form och finansiering saknar betydelse. Likväl 

innebär begreppet ekonomisk verksamhet att en vara eller tjänst utbjuds på en 

marknad.
101

 För att Balgarski poshti skulle kunna ses som ett företag, krävdes att 

verksamheten kunde särskiljas från pensionssystemet. Vid denna bedömning 

menade EU-domstolen att verksamheten till sin natur, sitt syfte och de regler som 

den agerar under skulle ha en oskiljaktig anknytning till systemet.
102

 Eftersom 

utbetalningarna av pensioner kunde ske genom bankgirering och inte enbart 

genom postgirering via Balgarski poshti, skulle Balgarski poshtis verksamhet 

kunna särskiljas från pensionssystemet och därmed räknas som företag, men EU-

domstolen fann att denna bedömning ålåg nationell domstol.
103

 

 

FENIN- och SELEX-målen har kritiserats. Det har framförts att upphandlande 

myndigheters inköp bör omfattas av konkurrensreglerna och att konkurrens-

reglernas tillämpning inte bör styras av hur de upphandlande myndigheterna sedan 

använder det inköpta. Det har hävdats att konkurrensbegränsningar är oberoende 

av hur de upphandlande myndigheterna använder det inköpta.
104

 EU-domstolens 

tolkning av företagsbegreppet i målet EasyPay har däremot välkomnats, eftersom 
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företagsbegreppet där ges en mer funktionell tolkning. Med denna funktionella 

tolkning menas att det avgörande var huruvida Balgarski poshtis verksamhet 

kunde särskiljas från pensionssystemet.
105

 

 

2.3.4 Syfte eller resultat 

Avtal som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida 

konkurrensen är förbjudna enligt konkurrensbegränsningsregeln. Om ett avtal har 

detta syfte behöver det inte undersökas huruvida avtalet ger ett konkurrens-

begränsande resultat.
106

 Hur avtalsparterna uppfattar avtalet saknar betydelse, 

eftersom det görs en objektiv bedömning av om avtalet kan ha ett konkurrens-

begränsande syfte. Parternas egna, subjektiva tolkning, av avtalet saknar således 

betydelse.
107

 I målet T-Mobile, som nämnts ovan, fann EU-domstolen att ett avtal 

är konkurrensbegränsande om det är ägnat att påverka företagens ageranden på 

marknaden.
108

 

 

I första hand utreds huruvida avtalet har konkurrensbegränsande syfte. Finner 

domstolen det behövs ingen vidare utredning. Är syftet med avtalet inte 

konkurrensbegränsande, utreds om avtalets resultat kan vara det. Utredningen 

genomförs genom ett s.k. konkurrenstest där varorna, leverantörernas ställning 

och avtalsparterna undersöks.
109

 I konkurrenstestet görs en jämförelse mellan 

situationen när avtalet fanns och den hypotetiska situationen som kunde ha upp-

stått om avtalet inte fanns.
110

 

 

2.3.5 Marknaden 

Att definiera relevant marknad är av vikt, eftersom det har betydelse för om KL 

eller FEUF ska tillämpas. Det innebär att det finns två marknader. KL tillämpas i 

de fall som marknaden endast definieras som Sverige. När syftet eller resultatet 
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med det konkurrensbegränsande samarbetet är gränsöverskridande kan såväl KL 

som FEUF tillämpas.
111

 Likt företagsbegreppet har marknadsbegreppet getts en 

vidsträckt tillämpning.
112

 

 

När det ska undersökas om avtalet är gränsöverskridande har EU-domtolen 

utvecklat det s.k. samhandelskriteriet.
113

 Om ett avtal direkt, indirekt, faktiskt eller 

potentiellt kan hindra den inre marknaden och påverka handeln mellan flera 

medlemsstater är samhandelskriteriet uppfyllt.
114

 En direkt påverkan har avtalet 

om det exempelvis innebär att en rabatt är villkorad av att en vara inte ska säljas i 

en annan medlemsstat. En faktisk påverkan finns om resultatet av avtalet, vid dess 

genomförande, innebär att samhandeln påverkas. I bedömningen av om påverkan 

är indirekt eller potentiell är det istället sannolikheten för att handeln kan komma 

att påverkas som är viktig.
115

 Det krävs inte att avtalet är ingått mellan företag 

som har säte i olika medlemsstater, utan det är effekten eller syftet av avtalet som 

är av vikt i bedömningen av samhandelskriteriet, vilket innebär att avtal mellan 

företag med säte i samma medlemsstat kan påverka samhandeln mellan 

medlemsstaterna.
116

 

 

För det första fastställs relevant produktmarknad. Vid bedömningen identifieras 

de produkter som kan tänkas omfattas av samarbetet.
117

 När bedömningen görs tas 

hänsyn till produkternas utbytbarhet och hur konsumenternas beteenden förändras 

beroende på exempelvis förändring av pris.
118

 Med utbytbarhet menas att en vara 

direkt kan bytas mot en annan utan att konsumenten ändrar sitt behov. När 

utbytbarheten mäts används det s.k. SSNIP-testet, vilket innebär att priset ökas på 

en viss vara, för att se om konsumenten då väljer en annan vara.
119

 Syftet med 

testet är att undersöka vilka varor som tillhör samma relevanta produktmarknad. 
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Om varorna är utbytbara mot varandra tillhör de samma relevanta produkt-

marknad.
120

 

 

För det andra definieras relevant geografisk marknad. Vid denna bedömning 

undersöks de möjligheter konsumenter har att få tag i exempelvis samma vara 

eller tjänst. Marknadsbegreppet har utvecklats genom EU-rättslig praxis och 

särskilt målet United Brands. I målet uttalade EU-domstolen att den relevanta 

geografiska marknaden skiftar beroende på produkt. I bedömningen ska hänsyn 

tas till produktens försäljningsområde och konkurrensförhållanden.
121

 Sveriges 

uppdelning i kommuner och landsting saknar betydelse i denna bedömning.
122

 

MD har i VIVO-målet uttalat att den relevanta geografiska marknaden kan vara 

beroende av företagets marknadsföringsområde. Även områden där företaget har 

möjlighet att utföra leveranser och transportera gods till samt företagets 

expansionsområden räknas till den relevanta geografiska marknaden.
123

 

 

2.3.6 Märkbarhetsrekvisitet 

För att förbjuda ett konkurrensbegränsande samarbete krävs att samarbetet märk-

bart påverkar konkurrensen, enligt 2:1 KL. Till skillnad från fördragen finns 

märkbarhetsrekvisitet uttryckt i lag. Märkbarhetsrekvisitet har på EU-nivå 

utvecklats genom praxis från EU-domstolen, men tolkningen av 2:1 KL ska göras 

mot bakgrund av EU-rätten.
124

 För att konkurrensen ska påverkas märkbart krävs 

att det konkurrensbegränsande samarbetet har ekonomiska verkningar.
125

 Det 

innebär att samarbetet ska ge en viss effekt på marknaden. Avtal som inte märk-

bart påverkar konkurrensen faller därför utanför konkurrensbegränsningsregelns 

tillämpning.
126

 

 

Avtal som normalt sett påverkar konkurrensen märkbart finns uppräknade i 2:1 1-

5 p. KL. Som exempel kan nämnas att priser fastställs, marknader kontrolleras 
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eller delas upp eller att olika villkor används, vilket leder till konkurrensnackdelar 

för vissa parter som agerar inom den relevanta marknaden. Listan i 2:1 KL är 

dock inte uttömmande.
127

  

 

Märkbarheten är uppdelad i två aspekter, dels en kvantitativ och dels en kvalitativ. 

På EU-nivå har kommissionen definierat den kvantitativa märkbarheten i ett 

tillkännagivande.
128

 I tillkännagivandet definieras när avtal inte märkbart påverkar 

konkurrensen utifrån rent kvantitativa kriterier. Tillkännagivandet är en följd av 

målet Völk, i vilket EU-domstolen slog fast att avtal som obetydligt påverkar 

marknaden inte ska omfattas av konkurrensbegränsningsregeln.
129

 I Sverige har 

KKV definierat den kvantitativa märkbarheten i ett allmänt råd.
130

 Innebörden av 

märkbarhetsrekvisitet är att avtal som har en ringa konkurrensbegränsande effekt 

är undantagna från konkurrensbegränsningsregelns tillämpningsområde. 
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3. Upphandlingsrätt 

3.1 Allmänt om offentlig upphandling 

Eftersom offentliga organs inköp finansieras av statliga medel, finns det ett 

intresse av att de gör bra affärer och att offentliga medel d.v.s. skattemedel, inte 

utnyttjas otillbörligt.
131

 I lagens terminologi kallas statliga och kommunala 

myndigheter, inom ramen för LOU, för upphandlande myndigheter, enligt 2:19 

LOU. Av samma paragraf framgår exempelvis att även offentligt styrda organ och 

kommunfullmäktige omfattas av lagen. 

 

Offentlig upphandling används när en upphandlande myndighet ska göra inköp 

och tilldela en eller flera leverantörer avtal. Offentliga upphandlingar innefattar 

alla de åtgärder som den upphandlande myndigheten företar i detta syfte, i 

enlighet med 2:13 LOU. LOU gäller endast när upphandlande myndigheter ska 

köpa in byggentreprenader, varor, tjänster eller anordna projekttävling, vilket 

följer av 1:2 LOU. 

 

Skyldigheten att tillämpa LOU följer av 2:10 LOU. Av samma paragraf framgår 

definitionen av ett upphandlingsavtal, enligt vilken det krävs att avtalet, mellan 

den upphandlande myndigheten och leverantören, har ömsesidiga villkor. Det som 

är av vikt i bedömningen av om kravet på ömsesidiga villkor är uppfyllt är 

huruvida det har skett ett ekonomiskt utbyte av prestationer. För att så många som 

möjligt av de statliga och kommunala myndigheternas inköp ska omfattas av 

reglerna för offentlig upphandling har definitionen av ett upphandlingsavtal givits 

en vidsträckt tolkning.
132

 I regel innebär det att upphandlingslagarna ska tillämpas 

utom när det finns särskilda undantag.
133

 Ett sådant undantag är exempelvis när 

upphandlingen avser förvärv av fastighet, enligt 1:6 LOU. 

 

I 1:9 a LOU stadgas att upphandlande myndigheter bör se till miljöhänsyn och 

sociala hänsyn. Tidigare skulle upphandlande myndigheter endast se till det 

ekonomiska i sina beslut. Enligt kommissionen ska upphandlande myndigheter se 
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till att förfrågningsunderlagets krav på miljöhänsyn har en koppling till föremålet 

för avtalet. Vidare måste miljökravet tydligt framgå av avtalet och överensstämma 

med de grundläggande principerna. Slutligen måste den upphandlande 

myndigheten kunna kontrollera att leverantören de facto uppfyller de ställda 

kraven.
134

 

 

Det hävdas ibland att upphandlingslagstifningen ska ses som ett komplement till 

konkurrenslagstiftningen. Effektiv konkurrens på upphandlingsmarknaderna ökar 

sannolikheten för att upphandlande myndigheter gör bra affärer. Samtidigt har det 

hävdats att upphandlande myndigheter inte ska skapa konkurrens utan endast 

utnyttja befintlig konkurrens.
135

 I en artikel påvisar EU-advokaten, doktoranden 

och tidigare domaren, Robert Moldén, att situationen för de upphandlande 

myndigheterna har förändrats. Upphandlande myndigheter är inte endast åskådare 

på marknaden längre, utan deras ageranden kan påverka såväl konkurrensen som 

marknadsvillkoren för leverantörerna.
136

 

 

Relationen mellan upphandlings- och konkurrensrätten har diskuterats och 

exempelvis har författaren och juristen inom upphandlings- och konkurrensrätt, 

Albert Sánchez Graells, diskuterat huruvida upphandlingslagstiftningen ska ses 

som lex specialis i förhållande till konkurrenslagstiftningen. I en artikel kommer 

han fram till att det inte kan vara fallet, med hänvisning till att en tillämpning av 

de upphandlingsrättsliga reglerna inte utesluter en tillämpning av de konkurrens-

rättsliga reglerna.
137

 Michael Slavicek framhöll i en artikel att konkurrens- och 

upphandlingslagstiftningen samverkar med varandra, men att de nödvändigtvis 

inte behöver anses ha samma mål.
138
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3.2 Principer för offentlig upphandling 

3.2.1 Introduktion till principerna 

I äldre LOU gällde ett krav på affärsmässighet och på att upphandlande 

myndigheter skulle utnyttja konkurrensmöjligheterna på marknaden.
139

 Idag är 

både affärsmässighetsbegreppet och kravet på att konkurrensmöjligheterna ska 

utnyttjas utmönstrat och istället gäller de grundläggande principerna i 1:9 LOU. 

Utmönstringen hade sin grund i att regeringen eftersträvade en direktivkonform 

utformning av den svenska LOU.
140

 

 

Syftet med upphandlingslagstiftningen är att konkurrensutsätta offentliga 

upphandlingar och att se till att alla företag kan konkurrera på lika villkor.
141

 

Syftena är tänkta att tillgodoses genom de grundläggande principerna som 

upphandlande myndigheter har att ta hänsyn till. De stadgade principerna i 1:9 

LOU är likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, transparens-

principen, principen om ömsesidigt erkännande samt proportionalitetsprincipen 

och de ska iakttas under hela upphandlingsförfarandet.
142

 Principerna är generella 

för det EU-rättsliga området, vilket innebär att EU-domstolens tolkning av 

principerna kan skifta beroende på juridiskt område. Därav följer att respektive 

princips innebörd är beroende av praxis från EU-domstolen på upphandlings-

området.
143

 

 

Principerna medverkar till ökad konkurrens och ökar sannolikheten för att 

upphandlande myndigheter ska ingå ekonomiskt fördelaktiga avtal. När 

upphandlande myndigheter ingår fördelaktiga avtal menas att skattebetalarnas 

pengar används på ett bra sätt.
144

 Likt konkurrenslagstiftningen är upphandlings-

lagstiftningens syfte att öppna upp marknaden för konkurrens. Detta har slagits 

fast i EU-domstolens praxis.
145

 Utöver de fem grundläggande principerna har det i 

det nya upphandlingsdirektivets art. 18 införts en konkurrensprincip som 
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förbjuder upphandlande myndigheter att begränsa konkurrensen på ett konstgjort 

sätt. 

 

3.2.2 Likabehandlingsprincipen 

Det skulle kunna hävdas att den mest centrala principen är likabehandlings-

principen.
146

 Principen innebär att upphandlande myndigheter och leverantörer 

ska behandlas lika i lika situationer under hela anbudsförfarandet. Motsatsvis 

innebär den också att olika situationer ska behandlas olika, såvida sakliga skäl inte 

föranleder annat.
147

 Syftet med likabehandlingsprincipen är att utveckla effektiv 

konkurrens mellan leverantörerna.
148

 Genom effektiv konkurrens ökar sannolik-

heten för att det offentliga gör bra affärer, vilket ökar välfärden i det långa loppet, 

eftersom det även gynnar skattebetalarna.
149

 

 

I målet Stora Bält väckte kommissionen talan mot Danmark för att en dansk 

upphandlande myndighet hade uppställt krav på att nationella material, 

förbrukningsvaror, arbetskraft och utrustning skulle användas och för att den upp-

handlande myndigheten förhandlat med en utvald leverantör, fastän anbudet inte 

var förenligt med kontraktshandlingarna.
150

 Upphandlingsavtalet gällde ett 

brobygge över Stora Bälts västra sund.
151

 Kommissionen hävdade att Danmarks 

tillåtande av en klausul likt den i målet, inte respekterade likabehandlings-

principen mellan anbudsgivare.
152

 Enligt EU-domstolen syftar principen till att 

utveckla effektiv konkurrens.
153

 För att den ska anses respekterad, menade EU-

domstolen, att alla inkomna anbud ska vara i förenlighet med kontrakts-

handlingarna.
154

 Eftersom det inte var fallet hindrade den upphandlande 

myndighetens klausul likabehandlingsprincipen.
155

 Av målet får därför anses följa 

                                                 
146

 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43. 
147

 Dom (andra avdelningen) av den 3 mars 2005 i de förenade målen C-21/03 och C-34/03, 

Fabricom SA mot État belge (nedan kallad domen i de förenade målen C-21/02 och C-34/03 

Fabricom), p. 27. 
148

 A.a. p. 26. 
149

 Se avsnitt 2.2.1. 
150

 Dom av den 22 juni 1993 i mål C-243/89, Europeiska gemenskapernas kommission mot 

Danmark (nedan kallad domen i mål C-243/89 Stora Bält), p. 1. 
151

 A.a. p. 2. 
152

 A.a. p. 32. 
153

 A.a. p. 33. 
154

 A.a. p. 37. 
155

 A.a. p. 44. 



33 

 

 

 

att anbud som inte är i linje med kontraktshandlingarna ska förkastas, för att 

likabehandlingsprincipen ska respekteras. 

 

Robert Moldén framhåller i en artikel att ett åsidosättande av likabehandlings-

principen alltid innebär att konkurrensen sätts ur spel. Samtidigt menar han att en 

konkurrensbegränsning till följd av en offentlig upphandling inte alltid behöver 

innebära att likabehandlingsprincipen tillämpas. Enligt honom är likabehandlings-

principen därför inte tillräcklig för att upprätthålla effektiv konkurrens på 

upphandlingsmarknaderna.
156

 

 

3.2.3 Icke-diskrimineringsprincipen 

Den andra principen, icke-diskrimineringsprincipen innebär att upphandlande 

myndigheter måste behandla leverantörer från andra EU-länder på samma sätt 

som svenska leverantörer. Den allmänna principen följer av art. 18.1 FEUF. Icke-

diskrimineringsprincipen kan därför kopplas till likabehandlingsprincipen, men 

icke-diskrimineringsprincipen finns stipulerad för att se till att upphandlande 

myndigheter inte uppställer krav som kan verka diskriminerande mot en viss 

leverantör p.g.a. leverantörens nationalitet.
157

 Även indirekt diskriminering är 

förbjuden enligt principen.
158

 

 

Det kan även avseende denna princip hänvisas till målet Stora Bält.
159

 Ett annat 

exempel på icke-diskrimineringsprincipens tillämpning är målet Gebroeders där 

en upphandlande myndighet antog ett anbud som var dyrare än det lägsta anbudet, 

med hänvisning till att leverantören med lägst pris saknade relevant erfarenhet, att 

anbudet inte verkade vara det mest acceptabla enligt den upphandlande 

myndigheten och för att leverantören inte hade förmåga att anställa långtids-

arbetslösa.
160

 EU-domstolen förklarade att det står klart att upphandlande 

myndigheter endast kan bedöma leverantörerna efter deras ekonomiska och 
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finansiella ställning, samt sin tekniska kunskap och förmåga.
161

 EU-domstolen 

menade att kravet på att anställa långtidsarbetslösa skulle kunna strida mot icke-

diskrimineringsprincipen om kravet endast kunde uppfyllas av inhemska 

anbudsgivare. Om kravet var svårt att uppfylla för utländska anbudsgivare skulle 

det kunna strida mot icke-diskrimineringsprincipen.
162

 För att kravet över 

huvudtaget skulle kunna godtas krävdes att det fanns med i förfrågnings-

underlaget.
163

 

 

3.2.4 Transparensprincipen 

Transparensprincipen innebär att upphandlingsförfarandet ska ske på ett öppet och 

förutsebart sätt. Med det menas att det ska gå att genomlysa hela upphandlings-

förfarandet, för att säkerställa att den upphandlande myndigheten kan kontrollera 

att transparensprincipen iakttas.
164

 Uppgifter om själva upphandlingsförfarandet 

ska vara i princip offentligt. Det ska tydligt framgå vad som kommer att ske och 

det ska kunna säkerställas att det gjordes på detta sätt.
165

 Utöver kravet på 

öppenhet innebär principen att upphandlande myndighet måste hålla sig till 

förfrågningsunderlaget.
166

 

 

I målet Wallonska bussarna behandlades både transparensprincipen och 

likabehandlingsprincipen. I målet skulle en belgisk upphandlande myndighet köpa 

in bussar genom åtta leveranser på tre år.
167

 En av anbudsgivarna hade lämnat 

tilläggsanmärkningar, vilka den upphandlande myndigheten hade tagit hänsyn till. 

Denne anbudsgivare hade därmed en fördel i förhållande till övriga anbudsgivare. 

Enligt EU-domstolen innebar det ett försämrande av insynen i upphandlings-

förfandet och ett åsidosättande av likabehandlingsprincipen och transparens-
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principen.
168

 Vidare påpekade EU-domstolen vikten av att likabehandlings-

principen och transparensprincipen iakttas under hela upphandlingsförfarandet, 

eftersom principerna garanterar att anbudsgivarna ges samma möjligheter att 

utforma sina anbud.
169

 Genom rättsfallet synliggörs transparensprincipens mål, 

nämligen att öppna upp upphandlingsförfarandet så att likabehandlingsprincipen 

kan respekteras.
170

 

 

För att uppnå syftet att öppna upp för effektiv konkurrens slog EU-domstolen i 

målet Telaustria fast att transparensprincipen gäller även i de fall som 

upphandlingsdirektiven inte tillämpas, eftersom transparensen i offentliga 

upphandlingar är viktig med hänsyn till konkurrensen på marknaden.
171

 Genom 

transparensprincipen upprätthålls möjligheten att övervaka tilldelningen av 

upphandlingskontrakt. Vidare övervakas upphandlingsförfarandenas 

opartiskhet.
172

 Transparensprincipen kan kopplas till konkurrensen på marknaden, 

eftersom den indirekt möjliggör att leverantörer kan konkurrera i pris, vilket är en 

följd av att upphandlande myndigheter offentliggör sina behov av inköp.
173

 

 

3.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande 

Enligt principen om ömsesidigt erkännande är det förbjudet att inte erkänna 

exempelvis intyg från andra EU-länder. En svensk upphandlande myndighet får 

inte ställa krav i förfrågningsunderlaget som endast svenska leverantörer kan 

uppfylla.
174

 

 

3.2.6 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen är stadgad i 5.4 FEU och innebär att varje åtgärd i en 

offentlig upphandling måste stå i rimlig proportion till åtgärden.
175

 Vidare måste 

åtgärdernas syfte vara att se till att målet med upphandlingen uppnås.
176

 

Exempelvis måste det råda proportionalitet mellan kraven i förfrågnings-
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underlaget och målen som den upphandlande myndigheten eftersträvar.
177

 Utöver 

det har upphandlande myndigheter en skyldighet att välja det alternativ som är 

minst ingripande för leverantören.
178

 NOU, har i ett yttrande fastställt att det krävs 

att de vidtagna åtgärderna är både ”nödvändiga och lämpliga” i förhållande till de 

eftersträvade målen.
179

 

 

I målet RÅ 2010 ref. 78 hade en upphandlande myndighet, i sitt förfrågnings-

underlag, uppställt krav på att ett ämne inte fick inkluderas i varan som skulle 

upphandlas. Den upphandlande myndigheten menade att kraven kunde rätt-

färdigas av miljöhänsyn. För att ett miljökrav ska kunna rättfärdigas krävs att det 

har en koppling till föremålet för avtalet, att miljökravet är tydligt utformat och att 

den upphandlande myndigheten kan kontrollera att miljökravet är uppfyllt.
180

 

 

I målet uttalade domstolen att miljökravet hade en koppling till föremålet för 

avtalet och att kravet inte kunde anses vara godtyckligt eller osakligt utformat. 

Därför saknades det anledning att undersöka kravets förenlighet med 

proportionalitetsprincipen. Domstolen utredde dock inte om kravet de facto 

medförde miljövinst. Eftersom konkurrensbegränsande åtgärder ofta har en 

koppling till föremålet för avtalet, går det inte att förbjuda konkurrensbegränsande 

åtgärder företagna genom upphandlande myndigheters miljökrav. Med anledning 

av RÅ 2010 ref. 78 har det därför framförts synpunkter på att konkurrensen inte är 

tillräckligt skyddad.
181

 

 

Ytterligare ett exempel på proportionalitetsprincipens tillämpning är ett svenskt 

mål från 2011 där Kommunförbundet Skåne, nedan kallat kommunförbundet, 

uppställt krav på att en och samma leverantör skulle ha möjlighet att leverera 

posttjänster över hela landet samt att leverantören skulle ha möjlighet att utföra 

leverans alla vardagar.
182

 Företaget Bring Citymail Sweden AB, nedan kallat 
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Citymail, begärde överprövning, eftersom de ansåg att det första kravet stängde 

ute all konkurrens på marknaden och för att Posten var ensam leverantör som 

kunde uppfylla det andra kravet. Citymail menade att kravet på leverans alla 

vardagar inte var proportionerligt. Kommunförbundet å sin sida menade att de inte 

kunde styra över hur marknadssituationen såg ut och att det heller inte är deras 

uppgift att ändra konkurrenssituationen. 

 

Förvaltningsrätten (nedan kallad FR:en) inledde sitt avgörande med att påpeka att 

det är av vikt att kravet har en koppling till syftet med upphandlingen. Vidare 

påpekade domstolen att upphandlande myndigheter har en skyldighet att se till att 

konkurrensen utnyttjas, genom att inte utesluta onödigt många leverantörer från 

en upphandling. I målet fann FR:en att upphandlingens syfte var att få ett så lågt 

pris på posttjänsten som möjligt. Angående kravet på att kunna leverera över hela 

Sverige uttalade FR:en att det inte var självklart att det lägsta priset uppnås om en 

leverantör lämnar anbud för hela området. Kravet ansågs därför inte vara 

proportionerligt. 

 

Kammarrätten (nedan kallad KamR:en) instämde i FR:ens bedömning angående 

detta krav. Kravet på att kunna leverera alla vardagar ansågs dock vara 

proportionerligt, eftersom det kan vara av vikt för kommunförbundet att styra över 

när viktig samhällsinformation skickas ut. FR:en fann att upphandlingen i sin 

helhet skulle göras om. Eftersom Citymail inte hade möjlighet att uppfylla kravet 

på att leverera posttjänster i hela Sverige, menade KamR:en att de inte hade lidit 

skada. Därför saknades det anledning att göra om upphandlingen med anledning 

av det andra kravet. 

 

3.3 Konkurrensprincipen 

Den äldre LOU innehöll ett krav på att konkurrensmöjligheterna skulle 

utnyttjas.
183

 Kravet togs bort i samband med utmönstringen av affärsmässighets-

begreppet och införandet av 1:9 LOU. Upphandlingsutredningen föreslog i 

samband med LOU:s införande att det skulle fortsätta finnas en bestämmelse som 
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ställde krav på att upphandlande myndigheter skulle utnyttja konkurrensen.
184

 

Regeringen hade en strävan mot att LOU skulle ha samma utformning som det 

dåvarande upphandlingsdirektivet, vilket saknade en stadgad konkurrensprincip. 

Kravet på att utnyttja konkurrensen ansågs därför vara överflödigt. Samtidigt 

framhölls av regeringen att någon ändring av rättsläget inte var avsedd angående 

vilka principer som de upphandlande myndigheterna ska ta hänsyn till vid 

offentliga upphandlingar.
185

 

 

När offentliga organ ska göra inköp finansieras dessa av statliga medel. För att 

skattemedel inte ska utyttjas otillbörligt är det därför av vikt att offentliga organ 

gör bra affärer.
186

 I doktrinen har det tidigare framförts att upphandlande 

myndigheter inte ska skapa konkurrens, utan de ska verka för att konkurrensen 

inte begränsas.
187

 Samtidigt har det diskuterats om det inte finns ytterligare en 

grundläggande princip som bör införas i LOU, nämligen en konkurrensprincip, 

vilken skulle innebära att upphandlande myndigheter de facto åläggs en 

skyldighet att utnyttja konkurrensen på marknaden.
188

 

 

Det krävs ett handlande från upphandlande myndigheters sida för att 

konkurrensen ska kunna utnyttjas. Å ena sidan har det framförts att kravet på att 

utnyttja konkurrensen innefattas i principerna i 1:9 LOU.
189

 Om exempelvis flera 

kommuner gemensamt upphandlar potatis i stora volymer kan småföretag stängas 

ute från upphandlingen. Konkurrensen hade kunnat utnyttjats bättre om 

leverantörerna kunnat lämna anbud till enskilda kommuner, eftersom volymerna 

inte skulle bli lika stora kommunvis. Småföretag gynnas därför av mindre 

upphandlingar, eftersom de har lättare att leverera då.
190

 I den äldre LOU 

motverkades detta förfarande genom dess fjärde paragraf som stadgade att 

konkurrensmöjligheterna som fanns skulle utnyttjas.
191

 Därför har det också 

framförts synpunkter på att kravet att konkurrensmöjligheterna skulle utnyttjas var 
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tydligare än 1:9 LOU.
192

 Å andra sidan har det framförts att principerna i 1:9 LOU 

inte är tillräckliga för att upprätthålla effektiv konkurrens på upphandlings-

marknaderna och att det därför finns anledning att införa en konkurrensprincip i 

upphandling.
193

 

 

I ett mål från KamR:en i Göteborg, efter införandet av principerna i 1:9 LOU och 

utmönstringen av affärsmässighetsbegreppet, skulle Kommunförbundet Skåne, 

nedan kallat kommunförbundet, upphandla vård- omsorgs- och behandlingsplatser 

till 36 kommuner.
194

 Leverantören Björkviks Vårdhem AB, nedan kallat 

Björkviks, begärde överprövning, eftersom kommunförbundet hade använt 

kvalificeringskriterier som tilldelningskriterier, vilket är förbjudet enligt praxis 

från EU-domstolen.
195

 Björkviks menade också att kommunförbundets 

förfrågningsunderlag och utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen 

och transparensprincipen. Slutligen åberopade Björkvik att omfattningen av 

upphandlingen var konkurrensbegränsande, eftersom de leverantörer som inte 

blev tilldelade avtalet skulle stängas ute från marknaden under avtalstiden. Det 

skulle leda till att konkurrensen inte utnyttjades av den upphandlande 

myndigheten, vilket är ett syfte med LOU. 

 

KamR:en menade att praxis från EU-domstolen inte hindrade kommunförbundet 

från att koppla personalens erfarenhet till kvaliteten på den erbjudna tjänsten, men 

utredde inte detta vidare, eftersom domstolen fann att förfrågningsunderlaget var 

bristfälligt och stred mot transparensprincipen samt likabehandlingsprincipen. 

Kommunförbundets utvärderingsmodell ansågs inte strida mot principerna, men 

KamR:en fann ändå att förfrågningsunderlagets bristfällighet utgjorde tillräcklig 

grund för att ge bifall till Björkviks talan. Angående Björkviks åberopade grund 

att upphandlingen leder till konkurrensbegränsningar uttalade KamR:en att 

upphandlingsrättens syfte förvisso är att sträva mot effektiv konkurrens, men att 
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det inte strider mot principerna i 1:9 LOU att låta utformningen av upphandlingen 

leda till att leverantörer slås ut från marknaden. 

 

I generaladvokaten Christine Stix-Hackls förslag till avgörande i målet Sintesi 

hävdas att konkurrensprinciper i upphandlingsrätten går att utläsa på flera ställen i 

det gamla upphandlingsdirektivet.
196

 Reglerna om urvalskriterier har till syfte att 

skydda konkurrensen och därför finns det en bakomliggande konkurrens-

princip.
197

 Hon tillskriver konkurrensprinciperna tre syften, vilka är att skydda 

anbudsgivarna från varandra och från upphandlande myndigheter, samt att skydda 

konkurrensen.
198

 Albert Sánchez Graells, menar å andra sidan att konkurrens-

principen endast har till syfte att skydda konkurrensen, eftersom tillämpningen av 

de två andra syftena är i överensstämmelse med de allmänna konkurrensrättsliga 

syftena.
199

 

 

Det nya upphandlingsdirektivets art. 18.1 andra stycke föreskriver ett förbud för 

upphandlande myndigheter att begränsa konkurrensen på ett konstgjort sätt.
200

 

Artikeln stadgar en generell konkurrensprincip som gäller utöver de fem grund-

läggande principerna. Artikeln anger att konkurrensen anses vara konstgjort 

begränsad när syftet med upphandlingen är att favorisera eller missgynna 

leverantörer på ett otillbörligt sätt. I engelsk översättning har art. 18 följande 

lydelse: 

”The design of the procurement shall not be made with the 

intention of excluding it from the scope of this Directive or of 

artificially narrowing competition. Competition shall be 

considered to be artificially narrowed where the design of the 

procurement is made with the intention of unduly favouring or 

disadvantaging certain economic operators.”
201
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Albert Sánchez Graells, välkomnar konkurrensprincipen till upphandlingsrätten, 

men ser även problem med formuleringen ”with the intention of”, eftersom 

medlemsstaterna ges möjlighet att tolka begreppet i enlighet med nationell 

lagstiftning. Å andra sidan menar han att ledning i konkurrensprincipens 

tillämpningsområde kan finnas i konkurrensrättens regler om konkurrens-

begränsningar samt missbruk av dominerande ställning.
202

  

 

Ytterligare ett problem med konkurrensprincipen är artikelns andra mening, 

eftersom den ställer upp en presumtion om att konkurrensen endast är snedvriden i 

de fall när någon otillbörligt gynnas eller missgynnas. Enligt Albert Sánchez 

Graells behöver ett gynnande av en leverantör inte alltid innebära en konkurrens-

begränsning, därför finner han presumtionen onödig. Istället bör presumtionen ses 

som ett exempel och han menar att den inte ska utesluta en prövning av huruvida 

en upphandling har utformats så att konkurrensen begränsas.
203

 

 

Med anledning av det nya upphandlingsdirektivets art. 18 andra stycke går det att 

tillskriva upphandlingsrätten en stadgad konkurrensprincip.
204

 Genom 

konkurrensprincipen stärks vikten av att upphandlande myndigheter utnyttjar 

konkurrensen.
205

 En stadgad konkurrensprincip stärker troligen kravet på att 

upphandlingar ska ske i enlighet med konkurrenslagstiftningen. Konkurrens-

principen kan även tänkas verka mot ett mer konkurrensorienterat upphandlings-

förfarande.
206

 Mot bakgrund av det nya upphandlingsdirektivet och den nya 

konkurrensprincipen har Genomförandeutredningen föreslagit att konkurrens-

principen ska ha följande lydelse i svensk rätt: 

”En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från 

denna lags tillämpningsområde och får inte heller utformas i 
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syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer 

gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.”
207

 

Vid utformandet av paragrafen lade Genomförandeutredningen vikt vid att det 

svenska stadgandet skulle vara så direktivnära som möjligt.
208

 Robert Moldén har 

i en artikel diskuterat om inte konkurrensprincipen bör omfatta konkurrenshinder 

och konkurrenssnedvridningar.
209

  

 

Av Lagrådets yttrande till förslaget hävdas att konkurrensprincipen är överflödig, 

eftersom bestämmelsen inte omfattar någon situation utanför de allmänna 

principernas tillämpningsområde. Å andra sidan påpekas att regeringen lade vikt 

vid att konkretisera handlingsutrymmena för de upphandlande myndigheterna, 

vilket enligt Lagrådet talar för konkurrensprincipens införande.
210

 

 

Lagrådet framhåller att konkurrensprincipen innehåller två regler som bör hållas 

isär. Lagrådet anser att den ena innebär att upphandlingar inte får utformas i syfte 

att undanta den från LOU:s tillämpningsområde och att den andra innebär att 

konkurrensen inte får begränsas så att leverantörer gynnas eller missgynnas 

otillbörligt. Den andra regeln bör enligt Lagrådet strykas, eftersom den utgör en 

upprepning av likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen.
211

 

 

3.4 Ramavtal 

Reglerna om ramavtal finns i 5 kap. LOU. I kapitlets första paragraf föreskrivs att 

upphandlande myndigheter får använda sig av ramavtal. Om en upphandlande 

myndighet väljer att ingå ramavtal får löptiden inte överstiga fyra år, om inte 

särskilda skäl föreligger, vilket framgår av 5:3 LOU. Definitionen av begreppet 

ramavtal finns i 2:15 LOU. Ett ramavtal är ett avtal som ingås för framtida 

tilldelning av ett kontrakt mellan upphandlande myndigheter och leverantörer. 
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I art. 32.2 femte stycket, i det gamla upphandlingsdirektivet, stipulerades att 

upphandlande myndigheter inte fick ingå konkurrensbegränsande ramavtal.
212

 

Anledningen till förbudet är att små- och medelstora företag har svårare att delta i 

upphandlingar, när ramavtalen har en lång löptid eller i övrigt är omfattande. 

Artikeln har inte införts i svensk rätt, men KamR:en i Göteborg har i ett mål från 

2014 uttalat att ”otillbörlig och konkurrenssnedvridande användning av ramavtal 

är förbjuden”
213

. I målet hänvisas till art. 32.2 i det gamla upphandlingsdirektivet. 

KamR:en fann dock inte att sådan konkurrenssnedvridning förelåg. 

 

I det nya upphandlingsdirektivets art. 33 finns bestämmelser om ramavtal. I 

artikeln finns inte bestämmelsen om konkurrensbegränsningar, utan art. 32.2 

femte stycket i det gamla upphandlingsdirektivet har till sin ordalydelse sin 

motsvarighet i beaktandesats 61 tredje stycket till det nya upphandlingsdirektivet. 

Det finns därför en skillnad mellan det gamla upphandlingsdirektivet, som endast 

förbjuder konkurrensbegränsningar avseende ramavtal och det nya upphandlings-

direktivet som förbjuder konkurrensbegränsningar generellt. Art. 18 i det nya 

upphandlingsdirektivet innehåller en allmänt stadgad konkurrensprincip, vilket 

innebär att upphandlande myndigheter inte får använda ramavtal på ett otillbörligt 

sätt. 
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4. Parallell tillämpning av KL och LOU 

4.1 Inledande kommentarer 

I upphandlingssituationer köps varor, tjänster eller byggentreprenader in från olika 

aktörer. LOU gäller även när projekttävlingar anordnas av upphandlande 

myndigheter, enligt 1:2 LOU. I dessa inköpssituationer krävs att upphandlande 

myndigheter handlar inom ramen för de grundläggande principerna, för att de inte 

ska verka konkurrensbegränsande, vilket följer av 1:9 LOU. 

 

Det finns, med anledning av uppsatsens referensram, skäl att fråga sig i vilka fall 

som det går att parallellt tillämpa KL och LOU. Det som visat sig vara avgörande 

för KL:s tillämpning är företagsbegreppet. Om upphandlande myndigheter 

definieras som företag i konkurrensrättslig mening innebär det att KL tillämpas. 

Det innebär att upphandlande myndigheter exempelvis kan ingå konkurrens-

begränsande samarbeten i enlighet med 2:1 KL och art. 101 FEUF. Motsatsvis 

kan upphandlingar av en upphandlande myndighet, som inte är företag, falla 

utanför KL:s tillämpning, vilket exempelvis var fallet i det ovan nämnda FENIN-

målet. 

 

4.2 Upphandlande myndigheters konkurrensbegränsande 

åtgärder 

En upphandlande myndighets konkurrensbegränsande åtgärd kan förbjudas om 

åtgärden anses vara ett åsidosättande av konkurrensreglerna eller de 

grundläggande principerna i 1:9 LOU. Av 1:5 och 2:1 KL följer att konkurrens-

begränsningsregeln endast kan tillämpas på företag. I målet Höfner förklarare EU-

domstolen att företagets juridiska form och finansiering saknar betydelse.
214

 Det 

innebär att även offentliga organ kan omfattas av begreppet. Av det ovan anförda 

följer därför att företagsbegreppet i ett första steg givits ett vidsträckt 

tillämpningsområde. 

 

I ett andra steg har EU-domstolen begränsat företagsbegreppet till att endast avse 

företag som bedriver ekonomisk verksamhet. I målet FENIN var offentliga organ 
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systematiskt i dröjsmål med betalning. Dessa ansågs inte vara företag i 

konkurrensrättslig mening p.g.a. att de medverkade i administreringen av den 

offentliga sjuk- och hälsovården.
215

 I målet EasyPay krävdes att det statligt ägda 

Balgarski poshtis verksamhet kunde särskiljas från pensionssystemet för att det 

skulle kunna räknas som företag.
216

 Målen påvisar att offentliga organ kan 

undkomma konkurrenslagstiftningen. Målen visar också att gällande lagstiftning 

för att förbjuda konkurrensbegränsande åtgärder, såväl i KL som i LOU, inte är 

tillräckliga och att upphandlande myndigheter kan agera konkurrensbegränsande, 

trots att KL söker förbjuda konkurrensbegränsningar. 

 

Gränsen mellan myndighetsutövning och ekonomisk verksamhet är svår att dra, 

eftersom myndighetsutövning inte har någon entydig definition. Offentlig 

upphandling utgör inte myndighetsutövning, eftersom det handlar om kontrakts-

tilldelning.
217

 P.g.a. upphandlande myndigheters möjlighet att ställa miljökrav och 

krav på sociala hänsyn, har det hävdats av Michael Slavicek att offentliga 

upphandlingar kan komma att få karaktären av myndighetsutövning.
218

 Om 

offentliga upphandlingar skulle räknas som myndighetsutövning får det effekten 

att konkurrensreglerna inte är tillämpliga. 

 

Bedömningen av om myndighetsutövning, eller enligt EU-domstolens termer, 

offentliga maktbefogenheter utövas eller inte, är inte enkel att genomföra. Det 

beror på att en och samma myndighet kan bedriva olika former av verksamhet. En 

del av verksamheten kan bestå i ett utövande av offentliga maktbefogenheter, 

medan en annan del av verksamheten faller inom begreppet ekonomisk 

verksamhet. Huruvida upphandlande myndigheters konkurrensbegränsningar kan 

förbjudas är beroende av om EU-domstolen eller nationella domstolar finner att 

det bedrivs ekonomisk verksamhet. 

 

I Ekfors-målet ansågs två upphandlande myndigheter vara företag, eftersom de 

sålde vidare ”en beaktansvärd del” av den upphandlade tjänsten. I detta fall 
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konstaterade MD att inköpsverksamheten skulle ses i samband med sälj-

verksamheten.
219

 Det är således inte den företagna åtgärden som ska bedömas 

huruvida den är ekonomisk, utan bedömningen sker efter hur det inköpta används. 

I målet FENIN ansågs ekonomisk verksamhet inte bedrivas, eftersom det inköpta 

användes internt inom verksamheten (för konsumtion), men i Ekfors-målet ansågs 

ekonomisk verksamhet bedrivas, eftersom ”en beaktansvärd del” såldes vidare. 

 

Om en vara utbjuds på marknaden av en upphandlande myndighet, smittar denna 

verksamhet över på inköpsverksamheten. Det innebär att ekonomisk verksamhet 

bedrivs och ett företag föreligger. Det kan med anledning av Ekfors-målet och det 

ovan anförda konstateras att svensk praxis överensstämmer med praxis från EU-

domstolen. Det kan dock ifrågasättas var gränsen går för när ett utövande av 

offentliga maktbefogenheter övergår till att vara ekonomiskt bedriven verksamhet. 

 

Å ena sidan tycks EU-domstolen söka ett vidsträckt tillämpningsområde för 

företagsbegreppet, eftersom form och finansiering saknar betydelse, vilket följer 

av målet Höfner.
220

 Å andra sidan innebär FENIN-målet en snäv tillämpning av 

företagsbegreppet, eftersom alla inköp av upphandlande myndigheter som 

används för konsumtion faller utanför företagsbegreppet. Av FENIN-målet följer 

att inköpsverksamhet inte per se är ekonomisk verksamhet. I jämförelse med 

FENIN-målet vidgar målet EasyPay företagsbegreppet. För att kunna undkomma 

konkurrenslagstiftningen följer att det krävs att offentliga organ har en 

närliggande koppling till ett system som innebär ett utövande av offentliga makt-

befogenheter. Kravet på oskiljaktig anknytning till systemet skulle kunna innebära 

att fler verksamheter omfattas av konkurrensreglerna, vilket är till fördel för 

konkurrensen, eftersom konkurrensbegränsande åtgärder enklare kan förbjudas. 

 

Trots att EU-domstolen sökt finna ett vidsträckt tillämpningsområde för företags-

begreppet och framför allt lika tillämpning oavsett form och finansiering, 

föreligger det en skillnad i tillämpning av exempelvis konkurrens-

begränsningsregeln, beroende på om det är en privat eller offentlig aktör som 

agerar. Resultatet är inte önskvärt från en konkurrensrättslig synvinkel, eftersom 

                                                 
219

 MD 2007:26. 
220

 Domen i mål C-41/90 Höfner, p. 21. 



47 

 

 

 

en konkurrensbegränsning rimligen inte är beroende av det handlande rätts-

subjektet. En stark inköpare skulle möjligen kunna agera konkurrensbegränsande 

och åtgärden är i det fallet oberoende av om det är en privat eller offentlig aktör 

som agerar. 

 

Konkurrensbegränsningsregeln är inte tillräcklig för att förbjuda upphandlande 

myndigheters konkurrensbegränsande åtgärder. Eftersom LOU i viss mån syftar 

till att förbjuda konkurrensbegränsande åtgärder, syns LOU:s och KL:s samverkan 

med varandra. Fråga kvarstår dock om LOU:s principer är tillräckliga för att 

upprätthålla effektiv konkurrens på upphandlingsmarknaderna. Detta diskuteras i 

avsnitt 5.3. 

 

4.3 KL:s och LOU:s likheter och skillnader 

Inledningsvis kan konstateras att KL tar sikte på alla former av företag, medan 

LOU endast gäller för upphandlande myndigheter. Vidare behandlar LOU endast 

situationen när upphandlande myndigheter agerar som köpare. KL kan komma att 

tillämpas när statliga och kommunala företag agerar som både säljare och köpare. 

När de statliga och kommunala företagen agerar som köpare kan konkurrens-

begränsningsregeln tillämpas. 

 

När en verksamhet består i myndighetsutövning eller när offentliga makt-

befogenheter utövas kan offentliga organ agera konkurrensbegränsande på 

marknaden, utan att det föranleder KL:s eller fördragets tillämpning. Det saknar å 

andra sidan betydelse för LOU:s tillämpning om myndighetsutövning innefattas i 

en upphandlande myndighets verksamhet. Om upphandling räknades som 

myndighetsutövning skulle det få resultatet att konkurrensbegränsande åtgärder 

vidtagna av upphandlande myndigheter inte skulle kunna förbjudas genom KL, 

vilket skulle kunna bli till nackdel för konkurrensen. 

 

Å andra sidan skulle det kunna vara till fördel för miljön eller andra sociala 

aspekter. Om upphandling ska ses som myndighetsutövning skulle därför kunna 

komma att bli en avvägningsfråga, beroende på i vilken grad som upphandlande 

myndigheter bestämmer om vilka allmänna målsättningar som anbudsgivarna bör 
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ha. Det skulle möjligen innebära ytterligare belastning för domstolarna, eftersom 

det skulle krävas en bedömning i det enskilda fallet. Att offentliga upphandlingar 

skulle räknas som myndighetsutövning är därför från denna synvinkel inte 

önskvärt. 

 

LOU syftar till att styra de upphandlande myndigheternas beteenden, medan KL 

tar sikte på att styra både leverantörernas och de upphandlande myndigheternas 

beteenden på marknaden. Vidare tar LOU hänsyn till sociala hänsyn, miljöhänsyn 

och inte minst av intresse för denna uppsats, hänsyn till konkurrensen som sådan. 

Enligt ovan anfört tar KL endast hänsyn till konkurrensrättsliga aspekter. 

 

I jämförelse med 2:1 KL och art. 101 FEUF handlar det om ensidiga ageranden 

från den upphandlande myndighetens sida i upphandlingssituationer. Konkurrens-

begränsningsregeln förutsätter att avtalskriteriet är uppfyllt, d.v.s. det måste finnas 

uttryck för gemensam vilja. Enligt målet Volvohandlarna följer dock att den 

gemensamma viljan kan komma till uttryck genom passivitet.
221

 Detta är en 

skillnad mellan KL och LOU. 

 

Ett rekvisit i konkurrensbegränsningsregeln är att det konkurrensbegränsande 

samarbetet ska ha en viss effekt på marknaden, d.v.s. att det ska vara märkbart för 

att omfattas av förbudet. Kravet på märkbarhet syns inte i förbudet mot att 

upphandlande myndigheter agerar konkurrensbegränsande. Därför synes förbudet 

i LOU vara strängare än förbudet i KL. När företag ingår samarbeten som strider 

mot konkurrensbegränsningsregeln förklaras deras samarbete ogiltigt, enligt 2:6 

KL. Enligt 16:4 resp. 16:20 LOU har leverantörer som lidit skada p.g.a. en 

upphandlande myndighets ensidiga konkurrensbegränsande agerande rätt att 

begära överprövning samt rätt till ersättning för den skada som leverantören lidit. 

 

Konkurrensprincipen åsidosätts om upphandlingen utformas i syfte att undanta 

den från LOU eller om upphandlingen utformas i syfte att begränsa konkurrensen, 

så att leverantörer gynnas eller missgynnas otillbörligt.
222

 Till skillnad från 

konkurrensprincipen förbjuder konkurrensbegränsningsregeln avtal som både har 
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till syfte och resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen.
223

 Som 

förslaget till konkurrensprincipen ser ut tar den endast sikte på syftet med 

utformningen av upphandlingen och att motverka ageranden som begränsar 

konkurrensen. Fråga är därför om konkurrensprincipen omfattar situationer när 

upphandlingen genererar resultatet att konkurrensen begränsas. Vidare kan det 

ifrågasättas om konkurrenssnedvridningar och konkurrenshinder även innefattas i 

principens tillämpningsområde. Det diskuteras i kapitel 5. 

 

I och med konkurrensprincipen i upphandling kan ytterligare en likhet påpekas. 

Principen syftar till att förbjuda konkurrensbegränsningar som är gjorda på ett 

konstgjort sätt. Konkurrensprincipen kan därför ses som ett resultat av vikten av 

att upprätthålla effektiv konkurrens i upphandlingar. Vidare blir konkurrens-

principen av vikt, eftersom den kan komma att fungera som ett komplement till 

konkurrenslagstiftningen. Samtidigt kan förhållandet även sägas vara det motsatta, 

eftersom konkurrenslagstiftningen kan komma att påverka konkurrensprincipen. 

Konkurrensprincipen är därför viktig för relationen mellan konkurrens- och 

upphandlingsrätten. Det är rimligt att anta att det efter konkurrensprincipens 

införande ställs högre krav på de upphandlande myndigheterna att se till 

konkurrenshänsyn. I och med konkurrensprincipen kan det därför anföras att 

kopplingen mellan konkurrens- och upphandlingslagstiftningen stärks. 

 

KL:s syfte är att skapa konkurrens, medan upphandlande myndigheter ska 

tillvarata konkurrensen, i enlighet med de grundläggande principerna i 1:9 LOU. 

Eftersom LOU utnyttjar konkurrensen som skapas genom KL, framstår det som 

att LOU kompletterar KL i det avseendet. När effektiv konkurrens råder på 

marknaderna för offentlig upphandling ökar sannolikheten för att upphandlande 

myndigheter gör bra affärer och att skattemedlen används effektivt. Vad som blir 

en skillnad mellan LOU och KL är att LOU inte skapar konkurrens, utan endast 

utnyttjar den. 

 

Albert Sánchez Graells har diskuterat upphandlingslagstiftningens förhållande till 

konkurrenslagstiftningen och särskilt om upphandlingslagstiftningen ska ses som 
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lex specialis.
224

 Lex specialis bygger på att speciallag går före generell lag. I detta 

sammanhang passar därför begreppet inte in, eftersom en tillämpning av LOU, 

nödvändigtvis inte behöver utesluta en tillämpning av KL. Detta är i linje med 

Sánchez Graells resonemang. Med avseende på konkurrensbegränsningsregeln har 

denna uppsats avsett visa att konkurrens- och upphandlingslagstiftningen 

samverkar med varandra, samt att de kan tillämpas parallellt, under vissa 

förutsättningar, om exempelvis företagsbegreppet är uppfyllt. 

 

Om lex specialis rent hypotetiskt skulle gälla, skulle det föranleda att det inte går 

att tillämpa KL. När det gäller förbud mot konkurrensbegränsande åtgärder, 

saknar LOU heltäckande regler, vilket skulle innebära att upphandlande 

myndigheter kan agera konkurrensbegränsande. Som systemet är byggt idag 

skulle lex specialis inte kunna fungera, eftersom LOU:s konkurrensregler inte är 

tillräckliga för att upprätthålla effektiv konkurrens. Dessa exempel gör det enklare 

att förstå hur regelverken samverkar med varandra. 

 

Tillsammans torde LOU och KL bidra till ökad konkurrens inom såväl den 

svenska marknaden som den inre marknaden. Genom KL:s förbud och strävan 

mot effektiv konkurrens ökar sannolikheten för att upphandlande myndigheter gör 

bra affärer, vilket kan förklaras genom att konkurrensen påverkar den relevanta 

marknaden. Vidare syftar KL till att förbjuda beteenden på marknaden som kan 

skada den. LOU å sin sida utnyttjar konkurrensen så att leverantörer ska kunna 

åtnjuta den, på ett konkurrensneutralt sätt. 

 

Sammanfattningsvis reglerar KL alla företags beteenden och LOU upphandlande 

myndigheters beteenden. KL kan tillämpas på både leverantörer och 

upphandlande myndighet, medan LOU endast gäller för upphandlande 

myndigheter. LOU tillåter upphandlande myndigheter att ställa krav på 

miljöhänsyn och sociala hänsyn. KL å sin sida tillåter endast att hänsyn tas till 

konkurrensen. KL gäller inte när verksamheten består i myndighetsutövning. 

Myndighetsutövning som sådan saknar dock betydelse för LOU:s tillämpning. 
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Eftersom LOU saknar krav på märkbarhet, tyder det på att reglerna mot 

konkurrensbegränsande åtgärder, d.v.s. åtgärder i strid med de grundläggande 

principerna, är strängare i LOU än KL. LOU gäller ensidiga ageranden, men 

konkurrensbegränsningsregeln förutsätter uppfyllelse av avtalskriteriet. LOU är 

inte lex specialis i förhållande till KL, eftersom det skulle utesluta KL:s 

tillämpning. KL skapar konkurrensen mellan företagen och LOU ser till att 

konkurrensen upprätthålls mellan de upphandlande myndigheternas leverantörer. 

Det skulle därför kunna hävdas att det är detta förhållande mellan KL och LOU 

som gör att reglerna samverkar. 

 

4.4 Samverkan mellan konkurrensreglerna i KL och LOU 

Det har framhållits att målen med KL och LOU inte är desamma, även om de kan 

samverka med varandra.
225

 Det kan till viss del hållas med om. Uppsatsens 

referensram har visat att både KL och LOU eftersträvar effektiv konkurrens. Av 

KL följer att lagens mål är att undanröja och motverka hinder för effektiv 

konkurrens. För att uppnå målet finns förbuden mot konkurrensbegränsande 

åtgärder.
226

 Upphandlingslagstiftningens mål finns inte direkt uttryckt i lag, utan 

följer av principerna i 1:9 LOU och särskilt propositionen, där det föreskrivs att 

syftet med LOU är att se till att konkurrensen utnyttjas.
227

 LOU är öppen för 

konkurrens på marknaden. KL söker skapa konkurrens och LOU utnyttja den. KL 

ser till att konkurrensen upprätthålls genom att inrikta sig mot konkurrens-

begränsande åtgärder. Lagarnas samverkan kan därför förstås genom att LOU 

utnyttjar konkurrensen och KL motverkar att upphandlande myndigheter utnyttjar 

konkurrensen otillbörligt. 

 

För denna uppsats vidkommande är den mest relevanta likheten mellan KL och 

LOU att de båda avser skapa och upprätthålla effektiv konkurrens. Det kan anses 

vara ett gemensamt mål. LOU har ett snävare konkurrensrättsligt mål, nämligen 

att utnyttja befintlig konkurrens. Det gemensamma målet bidrar till att 

upphandlings- och konkurrenslagstiftningen samverkar med varandra. Deras 

                                                 
225

 Slavicek, M, Upphandlingens olika ansikten, Ert. 2002 s. 17. 
226

 Se avsnitt 2.2.1. 
227

 Prop. 2006/07:128, s. 156. 



52 

 

 

 

samverkan och möjlighet till parallella tillämpning blir särskilt tydlig avseende 

konkurrensbegränsningsregeln, eftersom den endast omfattar företag. 

 

Genom den nya konkurrensprincipen kan upphandlingslagstiftningen tydligare 

fungera som ett komplement till konkurrenslagstiftningen. Samtidigt kan 

konkurrenslagstiftningen komplettera tolkningen av konkurrensprincipen i upp-

handlingslagstiftningen, eftersom principen torde ha likheter med konkurrens-

begränsingsregeln. Även konkurrensprincipen blir ett exempel på regelverkens 

samverkan.
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5. Konkurrensprincipen i upphandling 

5.1 Den nya konkurrensprincipen och dess syfte 

Regeringen ställde sig kritisk till att införa en konkurrensprincip i gällande LOU, 

eftersom det eftersträvades att LOU skulle utformas i så nära anslutning till 

upphandlingsdirektivet som möjligt.
228

 Även om det gamla upphandlings-

direktivet saknade en allmänt stadgad konkurrensprincip, går det att se att det 

gamla upphandlingsdirektivet innehöll bestämmelser vilka hade till syfte att 

skydda konkurrensen, som exempelvis reglerna om urval. Detta går exempelvis 

att utläsa av generaladvokaten Christine Stix-Hackl:s resonemang i hennes förslag 

till avgörande i målet Sintesi.
229

  

 

Samtidigt som regeringen ställde sig kritisk till ett införande av en konkurrens-

princip i LOU, framhölls att någon ändring av rättsläget inte var avsedd. En 

tolkning av detta innebär att en konkurrensprincip fanns redan vid införandet av 

LOU, även om den inte fanns stadgad i lagtext. Åtminstone talar uttalandet för att 

konkurrensprincipen som sådan inte är ny. 

 

Sammanfattningsvis behöver konkurrensprincipen inte ses som ny princip i 

upphandlingsrätten, eftersom det funnits en strävan för konkurrens i upphandling. 

Å andra sidan blir konkurrensprincipen ny som stadgad princip, vilket föranleder 

att konkurrensprincipen kan anses vara ny. Något som kan slås fast med anledning 

av det nya upphandlingsdirektivets art. 18 är att det finns en konkurrensprincip i 

upphandling. 

 

Som tidigare har framhållits innehöll det gamla upphandlingsdirektivets art. 32.2 

femte stycke ett stadgande som förbjöd upphandlande myndigheter från att agera 

på marknaden så att konkurrensen begränsades inom ramavtalsförfarandet. Det 

nya upphandlingsdirektivets art. 18 ställer upp en mer generell konkurrensprincip 

som förbjuder upphandlande myndigheter att begränsa konkurrensen på ett 

konstgjort sätt. Det finns därför anledning att fråga sig vad denna nya princip 

innebär för upphandlingslagstiftningen. För att kunna svara på denna fråga krävs 
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ett svar på hur konkurrensrätten samverkar med upphandlingsrätten, vilket kapitel 

fyra syftade till att svara på. Fråga kvarstår dock i vilken mån som konkurrens-

rätten kommer att påverka tolkningen av principen och vilka kopplingar principen 

kan tänkas få till konkurrensrätten och särskilt konkurrensbegränsningsregeln. 

 

Av uppsatsens kapitel fyra följer att upphandlingslagstiftningen och konkurrens-

lagstiftningen delvis har samma mål, d.v.s. att åstadkomma och upprätthålla 

effektiv konkurrens. Strävan mot effektiv konkurrens har funnits före konkurrens-

principens införande, vilket exempelvis framgår av det gamla upphandlings-

direktivets andra preambel, där det föreskrivs att upphandlingslagstiftningen 

syftar till att öppna upp marknaderna för offentlig upphandling för konkurrens. 

Med anledning av konkurrensprincipens införande finns det anledning att 

fastställa bestämmelsens syfte. 

 

Christine Stix-Hackl framförde i sitt förslag till avgörande i målet Sintesi att 

konkurrensprinciperna har tre syften. Det första syftet är att skydda anbudsgivarna 

från varandra, så att de har konkurrens mellan sig.
230

 Det andra syftet är att skydda 

anbudsgivarna från att upphandlande myndigheter eller offentliga företag, som 

uppträder som anbudsgivare, agerar konkurrensbegränsande.
231

 Slutligen är syftet 

att skydda konkurrensen.
232

 Albert Sánchez Graells, å sin sida menade att det enda 

syftet som ska tillerkännas konkurrensprincipen är att skydda konkurrensen.
233

 

 

Om vi sätter Christine Stix-Hackl:s uppfattning om konkurrensprincipens syften i 

relation till konkurrensrättens syften, upptäcks att de ligger delvis nära varandra. 

Att skydda anbudsgivarna kan liknas vid det allmänna konkurrensrättsliga syftet 

att skydda näringsidkare från varandra. Vad som då återstår och vad som skiljer 

sig från de ovan nämnda, allmänna konkurrensrättsliga syftena, är att skydda 

konkurrensen. Det talar för att konkurrensprincipen har ett primärt syfte, nämligen 

att skydda konkurrensen. Uppsatsens författare finner därför att Albert Sánchez 

Graells resonemang kan ligga till grund för konkurrensprincipens syfte. 
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Rimligheten i detta påstående följer av att det innan konkurrensprincipen inte 

fanns någon princip till skydd för konkurrensen, medan de andra av Stix-Hackl:s 

föreslagna syften innefattas i de andra konkurrensrättsliga syftena. 

 

5.2 Konkurrensprincipens utformning 

Enligt konkurrensprincipens ordalydelse i art. 18 nya upphandlingsdirektivet 

förbjuds upphandlande myndigheter från att begränsa konkurrensen på ett 

konstgjort sätt. Konkurrensprincipens införande kan anses vara till fördel för 

konkurrensen på upphandlingsmarknaderna, eftersom den skulle kunna innebära 

att upphandlande myndigheters konkurrensbegränsande åtgärder lättare kan 

förbjudas. Konkurrensprincipen torde också vara önskvärd med anledning av att 

KL:s förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten inte räcker till, p.g.a. EU-

domstolens tolkning av företagsbegreppet. I längden skulle konkurrensprincipens 

införande därför kunna innebära att effektiv konkurrens uppnås i högre grad. 

 

Enligt Genomförandeutredningens förslag får upphandlingar inte utformas i syfte 

att undantas från LOU eller utformas i syfte att begränsa konkurrensen, så att 

leverantörer gynnas eller missgynnas otillbörligt.
234

 I avsnitt 4.2 gjordes en 

parallell till konkurrensbegränsningsregeln som förbjuder avtal som både har till 

syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Eftersom 

reglerna ligger nära varandra till ordalydelsen och för att de har till syfte att 

åstadkomma effektiv konkurrens, skulle konkurrensprincipens tolkning möjligen 

kunna ske mot bakgrund av domstolarnas tolkning av konkurrens-

begränsningsregeln. Konkurrensprincipens tillämpningsområde kan därför tänkas 

bli beroende av konkurrenslagstiftningen, samt utvecklad praxis på området. 

 

Gällande konkurrensbegränsningsregeln har det framförts i referensramen att det i 

första hand undersöks om ett avtal har till syfte att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen. Om svaret är jakande på denna fråga behöver det inte 

utredas om avtalet får ett konkurrensbegränsande resultat. Är svaret istället 

nekande görs ett konkurrenstest där situationen med avtalet jämförs med 

situationen om avtalet inte fanns. Sammanfattningsvis går det att utläsa av 
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konkurrensbegränsningsregeln att den omfattar avtal som såväl har till syfte som 

resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. 

 

Genomförandeutredningens förslag till konkurrensprincipens utformning tycks 

dock endast avse upphandlingar som utformas i syfte att begränsa konkurrensen. 

Samtidigt har förslaget utformats med orden ”så att” leverentörer gynnas eller 

missgynnas otillbörligt. Dessa ord ger en antydan att utformningen av 

upphandlingen ska ge resultatet att leverantörer gynnas eller missgynnas 

otillbörligt. Därmed skulle konkurrensprincipen kunna ha ännu en likhet med 

konkurrensbegränsningsregeln i sitt tillämpningsområde. Å andra sidan kanske 

detta inte är fallet, eftersom art. 18 i det nya upphandlingsdirektivet inte har denna 

utformning. Istället innehåller art. 18 orden i syfte att, vilket talar för att 

upphandlingar som utformas och får ett konkurrensbegränsande resultat inte 

kommer att träffas av konkurrensprincipen. En tolkning av konkurrensprincipens 

ordalydelse i art. 18 föranleder denna bedömning. Det torde dock inte finnas 

någon rimlig anledning att utesluta upphandlingar som ger resultatet av en 

konkurrensbegränsning från konkurrensprincipens tillämpningsområde. 

 

Genomförandeutredningens förslag antyder att endast konkurrensbegränsningar 

omfattas av konkurrensprincipen. Det har diskuterats om även konkurrens-

snedvridningar och konkurrenshinder ska falla inom principens tillämpnings-

område.
235

 Det synes rimligt att tolkningen av principen sker mot bakgrund av 

konkurrensreglerna och konkurrensbegränsningsregeln, eftersom den omfattar 

hinder, snedvridningar och begränsningar av konkurrensen. Det saknas anledning 

att utesluta konkurrenshinder och konkurrenssnedvridningar från konkurrens-

principens tillämpningsområde. I ett de lege ferenda-resonemang talar det för att 

konkurrensprincipen bör omfatta även dessa, eftersom de har skadlig inverkan på 

konkurrensen. 
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5.3 Konkurrensprincipens tillämpningsområde 

Med anledning av konkurrensprincipen finns det anledning att undersöka om det 

finns situationer när en konkurrensbegränsning kan föreligga utan att en 

grundläggande upphandlingsrättslig princip åsidosätts. Om en domstol skulle göra 

bedömningen att ett visst agerande faller utanför en princips tillämpningsområde, 

förefaller det hypotetiskt möjligt att den upphandlande myndighetens agerande är 

konkurrensbegränsande. Även om kravet på att utnyttja konkurrensen finns 

inbyggt i principerna, skulle principerna kanske inte räcka till. Det skulle innebära 

att det finns en anledning till konkurrensprincipens införande och att denna nya 

princip får ett eget tillämpningsområde. I ett vidare perspektiv innebär det att 

leverantörerna ges bättre skydd mot att upphandlande myndigheter agerar 

konkurrensbegränsande. Samtidigt bidrar det även till att effektiv konkurrens 

enklare kan upprätthållas på marknaderna för upphandlingar. 

 

Frågan som följer av stycket ovan blir om en upphandlande myndighet kan agera 

konkurrensbegränsande, utan att de grundläggande principerna åsidosätts. I detta 

avsnitt ska det därför utredas om det finns någon situation när de grundläggande 

principerna inte skyddar leverantörerna i tillräcklig utsträckning från att 

upphandlande myndigheter agerar konkurrensbegränsande och konkurrens-

principen således kan tillerkännas ett eget tillämpningsområde. 

 

De regler som finns till skydd för leverantörerna kan vara såväl de konkurrens-

rättsliga reglerna som de upphandlingsrättsliga reglerna. Denna uppsats har visat 

att de konkurrensrättsliga reglerna och främst konkurrensbegränsningsregeln inte 

skyddar leverantörerna i tillräcklig utsträckning när upphandlande myndigheter 

agerar konkurrensbegränsande. Konkurrensbegränsningsregeln tillämpas endast 

när de upphandlande myndigheterna är företag i konkurrensrättslig mening. KL 

och FEUF skapar således inte en tillräckligt effektiv konkurrens på marknaden ur 

detta perspektiv. 

 

Som komplement till konkurrenslagstiftningen och i samverkan med den, finns de 

grundläggande principerna inom upphandlingsrätten. Principerna är 

likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, transparensprincipen, 
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principen om ömsesidigt erkännande samt proportionalitetsprincipen.
236

 Dessa 

principers syfte är att utsätta offentliga upphandlingar för konkurrens. En tolkning 

av det innebär att när principerna är åsidosatta är konkurrensen också satt ur spel. 

Till följd av effektiv konkurrens på upphandlingsmarknaderna följer en minskning 

i pris på varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna som de upphandlande 

myndigheterna köper in. I linje därmed innebär det att risken minskar för att 

skattemedel används otillbörligt. 

 

Robert Moldén framförde att likabehandlingsprincipen inte tillgodoser syftet att 

upprätthålla effektiv konkurrens.
237

 Hans resonemang kan rättfärdigas genom ett 

exempel. Om alla leverantörer behandlas lika, men på ett konkurrensbegränsande 

sätt, kan den upphandlande myndighetens agerande inte förbjudas. Det går inte att 

upprätthålla effektiv konkurrens ur detta perspektiv. Samma resonemang skulle 

möjligen kunna användas avseende icke-diskrimineringsprincipen, p.g.a. 

principens koppling till likabehandlingsprincipen. 

 

Exemplet skulle möjligen kunna appliceras på det ovan nämnda målet från 

KamR:en i Göteborg.
238

 Utfallet i målet blev förvisso att upphandlingen skulle 

göras om med hänvisning till transparensbrist i förfrågningsunderlaget. Hade detta 

inte varit fallet hade kommunförbundet upphandlat vård-, omsorgs- och 

behandlingsplatser till 36 kommuner, vilket skulle kunnat leda till att leverantörer 

slagits ut från marknaden och avslutat sin verksamhet innan kommunförbundet 

inledde nytt upphandlingsförfarande. KamR:en uttalade i målet att resultatet av 

upphandlingens utformning inte stred mot likabehandlingsprincipen eller 

transparensprincipen. 

 

Likabehandlingsprincipen torde därför inte i tillräcklig utsträckning se till det 

upphandlingsrättsliga syftet att utveckla effektiv konkurrens. Det finns därför ett 

behov av konkurrensprincipen, eftersom den möjligen skulle kunna föranleda en 

domstol att göra en annan bedömning och förbjuda en upphandlande myndighet 

från att utforma sina upphandlingar enligt ovan. Det har även i referensramen 
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framförts att små- och medelstora företag gynnas av mindre upphandlingar, 

eftersom det gör det enklare för dem att delta. Det talar därför för att konkurrensen 

skulle gynnas av konkurrensprincipen. 

 

Transparensprincipens syfte, att öppna upphandlingar för konkurrens har en 

koppling till syftet att upprätthålla effektiv konkurrens. Att upphandlingar inte 

sker öppet betyder att en konkurrensbegränsning föreligger, eftersom alla inte ges 

lika villkor att konkurrera på marknaden. Transparensprincipen kan därför i 

tillräcklig utsträckning anses tillgodose syftet att upprätthålla effektiv konkurrens. 

 

Målet RÅ 2010 ref. 78, som nämndes i samband med proportionalitetsprincipen, 

innebär att domstol inte behöver ta hänsyn till huruvida miljökrav de facto gynnar 

miljön, när kravet har en koppling till föremålet för upphandlingen. Den 

upphandlande myndigheten hade uppställt krav på att ett visst ämne inte skulle 

inkluderas i varan som skulle upphandlas. Domstolen uttalade att kravet hade en 

koppling till föremålet för avtalet och därför undersöktes inte kravets förenlighet 

med proportionalitetsprincipen. Detta fall föranleder inte någon upphandlings-

rättslig princips tillämpning. 

 

Frågan som följer av målet RÅ 2010 ref. 78 är huruvida en upphandlande 

myndighets krav kan innebära en konkurrensbegränsning. Om miljökravet inte 

innebär att miljön gynnas, skulle kravet kunna utesluta leverantörer, vilket är till 

nackdel för konkurrensen. Det skulle tala för att den upphandlande myndighetens 

miljökrav är konkurrensbegränsande. Trots det skulle konkurrensbegränsningen 

inte föranleda konkurrensbegränsningsregelns eller de grundläggande principerna 

i 1:9 LOU:s tillämpning. LOU och KL räcker därför inte till för att tillvarata 

konkurrensen. Skyddet för effektiv konkurrensen upprätthålls inte i tillräcklig 

utsträckning av proportionalitetsprincipen. 

 

RÅ 2010 ref. 78 föranleder också frågan om konkurrensprincipen skulle medföra 

någon skillnad i tillämpning. Å ena sidan skulle kanske en domstol tvingas 

undersöka om miljökravet de facto gynnar miljön. Om den skulle finna att så inte 

är fallet, skulle en konkurrensbegränsning kunna föreligga och förbjudas mot 
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bakgrund av konkurrensprincipen. Konkurrensprincipen tillerkänns ett eget 

tillämpningsområde. Å andra sidan skulle en domstol kunna finna att det saknas 

anledning att utreda om miljön gynnas av kravet. Det skulle innebära att 

konkurrensbegränsningen är tillåten och att konkurrensprincipen inte har ett eget 

tillämpningsområde. Huruvida konkurrensprincipen har ett eget tillämpnings-

område kan komma att bli beroende av en domstols bedömning. 

 

Om konkurrensprincipen innebär att det ställs högre krav på upphandlande 

myndigheter att utnyttja befintlig konkurrens, likt det tidigare stadgade i 1:4 i 

äldre LOU, talar det för att domstolen skulle förbjuda miljökravet mot bakgrund 

av konkurrensprincipen, eftersom miljökravet innebär att leverantörer utesluts 

från upphandlingsförfarandet. 

 

I samband med proportionalitetsprincipen, nämndes även målet CityMail där en 

upphandlande myndighet ställt krav på att en leverantör självständigt skulle kunna 

leverera posttjänster över hela Sverige. KamR:en fann att kravet kunde 

rättfärdigas med hänsyn till proportionalitetsprincipen, eftersom det var av vikt för 

den upphandlande myndigheten att kunna välja när viktig samhällsinformation 

skulle skickas ut. FörvR:en påpekade i sin dom att det fanns en skyldighet för den 

upphandlande myndigheten att utnyttja konkurrensen. KamR:en tar dock inte 

några konkurrensrättsliga hänsyn. 

 

Å ena sidan kan det tyckas rimligt att upphandlingen inte gjordes om med 

anledning av kravet på att kunna leverera över hela Sverige, eftersom CityMail 

inte hade möjlighet att uppfylla kravet i förfrågningsunderlaget och därför inte 

kunde lida skada. Å andra sidan skulle fler leverantörer ha kunnat gå ihop 

gemensamt för att täcka det krävda leveransområdet. Genom en sådan lösning 

skulle syftet med upphandlingen, nämligen att uppnå det lägsta priset, samt 

konkurrensen kunna ha tillgodosetts. Den upphandlande myndighetens krav på att 

endast en leverantör skulle kunna leverera posttjänsterna skulle därför kunna 

anses begränsa konkurrensen, eftersom konkurrensen hade utnyttjats bättre om 

fler leverantörer tilläts att delta i förfarandet. Till viss del visar därför även detta 

mål att proportionalitetsprincipen inte är tillräcklig för att tillvarata konkurrensen. 
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Principen om ömsesidigt erkännande innebär att alla leverantörer ska kunna 

konkurrera på lika villkor. Genom att underkänna ett visst lands intyg åsidosätts 

konkurrensen. Det torde därför inte vara möjligt att åsidosätta principen om 

ömsesidigt erkännande utan att en konkurrensbegränsning föreligger. 

 

Mot bakgrund av RÅ 2010 ref. 78 kan utläsas att de grundläggande principerna 

inte räcker till för att upprätthålla effektiv konkurrens och att konkurrensprincipen 

är nödvändig för att förbjuda de upphandlande myndigheternas konkurrens-

begränsande åtgärder. Genom konkurrensprincipen kan upphandlande 

myndigheter tvingas utforska konkurrensen på marknaden för det den ska köpa. 

Om det är relativt få aktörer på en viss marknad kan exempelvis ett långt ramavtal 

leda till att leverantörer slås ut från marknaden under ramavtalets löptid. Med 

anledning av exemplet skulle det kunna hävdas att konkurrensprincipen kan 

komma att fungera som ett komplement till de grundläggande principerna och 

påtryckningsmedel för de upphandlande myndigheterna att se till att konkurrensen 

utnyttjas. Vidare förefaller det troligt att konkurrensprincipen innebär att 

upphandlande myndigheter åläggs en skyldighet att se till att konkurrensen inte 

begränsas, vilket följer av konkurrensprincipens föreslagna utformning. 

 

Av det ovan anförda följer att likabehandlingsprincipen och proportionalitets-

principen inte tillgodoser syftet att upprätthålla effektiv konkurrens. För att 

konkurrensprincipen ska innebära att syftet tillgodoses i större utsträckning, måste 

den således tillerkännas ett eget tillämpningsområde. Om vi ser till att konkurrens-

principens syfte är att skydda konkurrensen, bör också dess tillämpningsområde 

vara beroende av syftet. Konkurrensprincipen kan tänkas få störst betydelse i de 

fall som alla leverantörer behandlas lika, men på ett konkurrensbegränsande sätt 

och i de fall som krav i förfrågningsunderlaget kan anses vara konkurrens-

begränsande, men kan rättfärdigas genom dess samband med föremålet för 

avtalet. Eftersom likabehandlingsprincipen syftar till att öppna upp marknaden för 

konkurrens, får den en koppling till konkurrensprincipen. 
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5.4 Konkurrensprincipens resultat  

Konkurrensrätten söker skapa konkurrens på marknaden, medan upphandlings-

rätten söker utnyttja den. Konkurrensprincipen kan därför få sin tillämpning när 

konkurrensen inom offentliga upphandlingar har utnyttjats otillbörligt. Medan 

konkurrensprincipen får sin självklara koppling till upphandlingslagstiftningen, 

eftersom det är där den ska införas, bidrar den även till att samverkan mellan 

konkurrensrätten och upphandlingsrätten stärks. 

 

Konkurrensprincipen kan tänkas medföra en skyldighet för de upphandlande 

myndigheterna att i större utsträckning än tidigare se till konkurrensen och 

utnyttja den. Konkurrensprincipen skulle därför kunna fungera som påtrycknings-

medel på de upphandlande myndigheterna. Det ovan nämnda målet CityMail 

skulle möjligen ha fått en annan utgång om det funnits en generellt stadgad 

konkurrensprincip, som innebar en skyldighet för de upphandlande 

myndigheterna att utnyttja konkurrensen. Om detta skulle vara fallet, skulle 

kommunförbundet ha förbjudits från att ha krav som endast en leverantör kunde 

uppfylla, trots att kravet på att kunna leverera alla vardagar ansågs 

proportionerligt. I längden skulle därför konkurrensprincipen kunna leda till ökad 

konkurrens. 

 

Konkurrensprincipen innebär att lagstiftaren har uppmärksammat glappet i 

lagstiftningen i såväl KL som LOU. Konkurrensprincipen slår fast att 

upphandlande myndigheters agerande på marknaden kan påverka konkurrensen 

och begränsa den, vilket torde ha sin grund i att offentliga organ alltmer agerar 

likt privata aktörer på marknaden, d.v.s. utbjuder varor på marknaden och kan 

konkurrera med privata aktörer. 

 

Konkurrensprincipen skulle kunna ses som ett led i EU:s mål att verka för en 

konkurrenskraftig inre marknad.
239

 Det kan även hänvisas till ett protokoll till 

FEU och FEUF, vilket stadgar att EU:s uppdrag är att anta nya bestämmelser för 
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 Art. 3.3 FEU. 
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att uppnå målet.
240

 Även art. 120 FEUF kan läggas till grund för EU:s uppdrag att 

utveckla effektiv konkurrens. 

 

I samband med att målet från KamR:en i Göteborg nämndes i avsnitt 5.3 

diskuterades om konkurrensprincipen skulle kunna leda ett förbjudande av 

upphandlingar som har en alltför omfattande utformning. Det skulle kunna tala för 

att alltfler upphandlingsavtal tecknas efter konkurrensprincipens införande, men 

mindre till storleken. Ett resultat av konkurrensprincipen skulle därmed kunna 

vara en ökning av antalet upphandlingsavtal. Å andra sidan skulle det innebära en 

ökad börda för de upphandlande myndigheterna, eftersom det exempelvis betyder 

att fler förfrågningsunderlag ska utformas. Resultatet av konkurrensprincipen kan 

därför även tänkas bli det motsatta, om upphandlande myndigheter ges 

möjligheten att välja om de vill dela upp kontrakt eller inte. 

 

Av ovan anfört skulle fler upphandlingsavtal kunna bidra till ökad konkurrens på 

upphandlingsmarknaderna, eftersom det ökar möjligheten för små- och 

medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Att gynna små- och 

medelstora företag har tidigare inte varit möjligt, eftersom upphandlande 

myndigheter måste iaktta likabehandlingsprincipen under hela upphandlingen. 

Konkurrensprincipens införande skulle därför kunna ses som ett underlättande för 

små- och medelstora företag att delta i upphandlingar och som en ändring av 

rättsläget angående i hur stor utsträckning upphandlande myndigheter ska 

respektera likabehandlingsprincipen. Huruvida upphandlande myndigheter ska 

utnyttja konkurrensen och se till att små- och medelstora företag deltar i 

upphandlingar, respektive huruvida upphandlande myndigheter ska se till att 

likabehandlingsprincipen iakttas kan komma att bli ett gränsdragningsproblem. 

 

Eftersom konkurrensprincipen ännu inte har använts eller införts i svensk rätt är 

det svårt att förutspå effekterna för de upphandlande myndigheterna och 

leverantörerna. Om konkurrensprincipen innebär att upphandlande myndigheter 

ska utnyttja befintlig konkurrens talar det för att det ska finnas tillräcklig kon-

kurrens i den enskilda upphandlingssituationen. De upphandlande myndigheterna 
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 Protokoll (nr 27) om den inre marknaden och konkurrens. 
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kanske tänker en gång extra innan de väljer att genomföra en upphandling genom 

direktupphandling. För leverantörernas del kan det vara en fördel, eftersom det ger 

dem möjlighet att ställa krav på att det finns en konkurrenssituation.



65 

 

 

 

6. Sammanfattande slutsatser 

KL syftar till att förbjuda hinder, snedvridningar och begränsningar av 

konkurrensen. Genom förbuden öppnas möjligheten upp för att de facto utnyttja 

konkurrensen. I och med detta förhållande förstås samverkan mellan KL och 

LOU, eftersom LOU utnyttjar konkurrensen. 

 

Uppsatsen visar att företagsbegreppet och begreppet ekonomisk verksamhet har 

ett vidsträckt tillämpningsområde i och med målet Höfner. Genom målen FENIN 

och SELEX har definitionen blivit snävare. Företagsbegreppet har dock åter 

vidgats med anledning av målet EasyPay. Tillsammans bidrar målen till att visa 

att offentliga organ kan undkomma konkurrenslagstiftningen och kan agera 

konkurrensbegränsande, utan att åtgärderna förbjuds. Det föreligger en skillnad i 

exempelvis konkurrensbegränsningsregelns tillämpning beroende på om aktören 

är privat eller offentlig. 

 

Konkurrenslagstiftningen och begreppet ekonomisk verksamhet har inte visat sig 

vara tillräckliga, trots att KL:s främsta uppgift är att förbjuda konkurrens-

begränsningar. Inte heller de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna 

likabehandlingsprincipen och proportionalitetsprincipen skyddar konkurrensen. 

Konkurrensprincipens införande skulle kunna ses som ett resultat av att 

lagstiftaren uppmärksammat att varken de konkurrensrättsliga eller de 

upphandlingsrättsliga reglerna räcker till för att skydda konkurrensen. 

 

Konkurrensprincipen är delvis ny i upphandlingsrätten, men denna uppsats har 

visat att konkurrensrättsliga hänsyn och strävan efter effektiv konkurrens har 

funnits tidigare i upphandlingsrätten. Eftersom konkurrensprincipen blir en del av 

upphandlingslagstiftningen kan det hävdas att principen bidrar till en tydligare 

koppling mellan konkurrens- och upphandlingsrätten. Av uppsatsen följer att 

konkurrensprincipens syfte primärt är att skydda konkurrensen, eftersom det i 

konkurrensrätten inte finns någon annan bestämmelse som har detta syfte. 

 

Konkurrensprincipen torde innebära ett förbud för upphandlande myndigheter att 

utforma upphandligar i såväl syfte som resultat att såväl hindra, begränsa som 
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snedvrida konkurrensen. Detta till trots konkurrensprincipens föreslagna 

ordalydelse som endast tycks omfatta upphandlingar som har utformats i syfte att 

begränsa konkurrensen. Det finner sin rimlighet, eftersom det inte torde finnas 

någon rimlig anledning att utesluta konkurrenshinder eller konkurrens-

snedvridningar från konkurrensprincipens tillämpningsområde, eftersom det följer 

av konkurrenslagstiftningen att dessa har en skadlig inverkan på konkurrensen. 

 

Förhoppningsvis är resultatet av konkurrensprincipen att upphandlande 

myndigheters konkurrensbegränsande åtgärder enklare kan förbjudas. 

Konkurrensprincipen bidrar förhoppningsvis också till att leverantörerna kan 

åtnjuta ett bättre skydd mot upphandlande myndigheter som agerar konkurrens-

begränsande på marknaden. Konkurrensprincipen kan tänkas innebära en 

förändring i de upphandlande myndigheternas förhållningssätt på marknaden. 

 

Troligtvis innebär konkurrensprincipen ett högre krav på de upphandlande 

myndigheterna att utforska hur konkurrenssituationen ser ut på marknaden för den 

vara, tjänst eller byggentreprenad som den ska inköpa. Konkurrensprincipen kan 

därmed ha funktionen som påtryckningsmedel på de upphandlande 

myndigheterna. Det mest tydliga resultatet är att upphandlingsrätten de facto kan 

tillskrivas en konkurrensprincip. Konkurrensprincipen kan tänkas fungera som en 

länk mellan konkurrensrätten och upphandlingsrätten, stärka dess samband och 

fungera som ett komplement till de andra upphandlingsrättsliga principerna som 

stadgas i 1:9 LOU. 
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