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Sammanfattning 

Att en upphandlande myndighet väljer att avbryta en upphandling är inte ovanligt. Skälen 

varför en myndighet väljer att göra det är mycket varierande. Möjligheten för en 

upphandlande myndighet att avbryta en pågående upphandling finns dock inte stadgat i LOU 

eller i bakomliggande direktiv. Enligt rättspraxis på området krävs att det föreligger sakligt 

godtagbara skäl för att en upphandling ska kunna avbrytas. Ett av syftena med 

framställningen är att försöka skapa en klarhet i när sakligt godtagbara skäl anses föreligga 

och inte. Genom att studera både EU-praxis och svensk rättspraxis kan det konstateras att 

domstolarna i vissa fall, som vid bristande konkurrens, är enhälliga om att sakligt godtagbara 

skäl föreligger. I andra fall, t.ex. vid tidsbrist, kommer domstolar fram till olika domslut vilket 

tyder på att omständigheter i enskilda fall är av avgörande betydelse. Det är också svårt att dra 

några klara slutsatser från de rättsfall där sakligt godtagbara skäl inte ansetts föreligga. Vad 

som står i förfrågningsunderlaget angående avbrytande av upphandlingen synes inte spela 

någon roll vid bedömningen om sakligt godtagbara skäl föreligger eller inte. Det är inte heller 

lättare för en myndighet att avbryta en upphandling om skälen härför angetts i 

förfrågningsunderlaget eftersom domstolarna inte synes lägga någon vikt på om det står något 

om avbrytande i förfrågningsunderlaget. 

 

Ett avbrytande av en upphandling medför en del risker som både leverantörer och 

myndigheter måste tänka på. De största rättsliga riskerna som föreligger är att en 

upphandlande myndighet, under en pågående överprövning, startar ett nytt 

upphandlingsförfarande som avser samma upphandlingsföremål eller ingår ett avtal med en 

leverantör. Vad som händer i situationer som dessa är inte helt klart och nya frågor uppstår 

istället. 

 

Det finns skäl för ändringar vad gäller möjligheten att avbryta en upphandling och de rättsliga 

möjligheterna för leverantörer att tillvarata sin rätt när så sker. Självklart ska upphandlande 

myndigheter kunna avbryta upphandlingar om det finns en risk att de inte kommer att kunna 

slutföra upphandlingen på ett tillfredställande sätt. Jag är dock av åsikten att vissa grunder för 

när ett sakligt godtagbart skäl föreligger tillämpas alltför strikt. Tillräcklig  hänsyn tas inte till 

leverantörers intresse av att upphandlingen fortskrider. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för omkring 600 miljader kronor, vilket 

innebär att det är en verksamhet som har stor påverkan på samhällsekonomin.
1
 För att på ett 

tillfredställande sätt ta tillvara på konkurrensen och hushålla med skattemedlen måste 

upphandlande myndigheter och enheter följa en rad bestämmelser under 

upphandlingsprocessen. De centrala lagarna på området är lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling, nedan kallad LOU, som stadgar om vilka särskilda bestämmelser en 

upphandlande myndighet har att följa vid en upphandling och lag (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, nedan kallad LUF, 

som innehåller bestämmelser om vilka regler en upphandlande enhet har att förhålla sig till. 

Andra lagar på området är lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) och lag (2011:1029) 

om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). 

 

Varken LOU eller de bakomliggande EU-direktiven reglerar när det är tillåtet för en 

upphandlande myndighet att avbryta en upphandling. Det kan finnas flera olika anledningar 

till att en upphandlande myndighet vill avbryta en upphandling. När frågan om när en 

upphandlande myndighet har rätt att avbryta en upphandling inte regleras i lag blir rättsläget 

om när det är tillåtet och inte tillåtet osäkert, vilket kan leda till problem för den upphandlande 

myndigheten men också för de deltagande leverantörerna.  

 

Det var länge oklart om ett beslut om avbrytande av en upphandling kunde bli föremål för 

domstolsprövning. EU-domstolen klargjorde dock frågan genom mål C-92/00, Hospital 

Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH, och mål C-15/04, 

Koppensteiner, vilket ledde till att HFD anpassade sin praxis efter avgörandena och att ett 

beslut att avbryta en pågående upphandling kan bli föremål för överprövning i dagsläget. Det 

har utvecklats en rättspraxis som innebär att en upphandling får avbrytas om det finns sakligt 

godtagbara skäl.
2
 Uttrycket sakligt godtagbara skäl kan skapa förvirring eftersom en rad olika 

situationer kan inrymmas i begreppet och det är svårt för berörda parter att förutse hur 

domstolarna kommer att döma då uttrycket är så generellt. 

                                                 
1
 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/, (2015-11-22) samt Rosén Andersson, 

Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 33.  
2
  Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder- en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 132. 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/


7 

 

Det har på senare tid kritiserats att domstolarna har gjort möjligheten till att avbryta en 

upphandling alltför långtgående.
3
 Frågan som då uppkommer vid ett sådant kritiserande är 

vilken hänsyn som ska tas till å ena sidan leverantörerna som lagt ned resurser för att lämna 

anbud och vara med som kandidat i upphandlingen och å andra sidan den upphandlande 

myndigheten eller som vill avbryta upphandlingsförfarandet av olika skäl. Andra frågor som 

uppkommer vid ett avbrytandebeslut från en upphandlande myndighets sida är om skälen för 

avbrytandet måste anges i förfrågningsunderlaget och om det är lättare att avbryta om skälen 

har angetts. Dessutom kan frågan om nya skäl i en överprövningsprocess kan framföras också 

uppstå och vilka följder och risker ett avbrytandebeslut medför. 

 

1.2 Problemformulering  

- Vilka skäl kan anses sakliga vid ett avbrytandebeslut?  

- Vilka är de rättsliga följderna och legala riskerna vid ett avbrytandebeslut när det fattats, 

under överprövningsprocessen och därefter? 

- Finns skäl för ändringar vad gäller möjligheten att avbryta en upphandling och de rättsliga 

möjligheterna för leverantörerna att tillvarata sin rätt när så sker? 

 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Ändamålet med framställningen är att utreda när upphandlande myndigheter har rätt, 

respektive inte rätt, att avbryta en upphandling och vad domstolarna då anser vara avgörande 

omständigheter. I anslutning till detta undersöks om förfrågningsunderlagets utformning har 

någon betydelse vid ett avbrytandebeslut och om det finns möjlighet att framföra nya skäl 

under en överprövningsprocess. Dessutom förs ett de lege ferenda-resonemang om 

bestämmelser härom bör införas i lag för att underlätta rättstillämpningen. Framställningen 

syftar också till att undersöka vilka de rättsliga följderna och legala riskerna med ett 

avbrytandebeslut är. Syftet med uppsatsen är med andra ord att beskriva gällande rätt men 

också att analysera om rättsordningen borde vara utformad på ett annat sätt och problem som 

kan uppstå vid nu gällande utformning och vad dessa problem i sin tur kan leda till.  

 

Uppsatsen kommer i första hand att behandla LOU med tillhörande lagtext, förarbeten, 

rättspraxis och doktrin, vilket innebär att andra upphandlingslagar får begränsad 

uppmärksamhet. Eftersom rättsområdet är under utveckling
4
 är även EU-rättsligt material av 

                                                 
3
 http://upphandling24.se/0begransad-mojlighet-att-avbryta-en-upphandling/, (2015-11-22). 

4
 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU. 
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central betydelse för att uppnå uppsatsens syfte. Dock är framställningen avgränsad på så sätt 

att nya bestämmelser på upphandlingsområdet endast kommer att beaktas i de hänseenden de 

har relevans för uppsatsen. 

 

1.4 Metod 

För att uppnå syftet med framställningen på ett tillfredställande sätt har rättskälleläran 

använts, vilket innebär att lagtext, propositioner och bakomliggande utredningar, rättspraxis, 

rättsvetenskaplig doktrin och allmänna rättsgrundsatser har studerats.
5
 I den inledande delen 

av framställningen där historiken bakom nu gällande upphandlingslagar och där LOU:s 

grundläggande regler beskrivs används lagtext, förarbeten och doktrin i stor omfattning. I 

resterande delar av framställningen har stor vikt lagts på både svensk och EU-rättslig 

rättspraxis då lagregler om när en upphandling får avbrytas saknas, som nämnts tidigare. I en 

del av analysen förekommer ett de lege ferenda-resonemang till skillnad från övriga delar som 

beskriver det rådande rättsläget. 

 

Den rättsvetenskapliga doktrinen som används i framställningen har använts som ett 

komplement till övriga rättskällor, vilket har medfört en djupare förståelse för aktuella 

lagbestämmelser och rättspraxis. De elektroniska källor som framställningen hänvisar till har 

granskats noga och valts med omsorg. Vid tolkning av lagtext används en teleologisk metod, 

vilket innebär att lagtextens bakomliggande syfte och skyddsintresse beaktas.
6
  

 

1.5 Disposition 

Framställningen har inletts med en inledning med tillhörande problembakgrund, 

problemformulering, syfte, avgränsningar och metod vilka beskriver vad uppsatsen behandlar. 

Efter inledningen består framställningen av två delar. Den första delen, referensramen, inleds 

med en introduktion till den offentliga upphandlingen där historik och relevanta bestämmelser 

i LOU beskrivs. De grundläggande rättsprinciperna som gäller för all upphandling  beskrivs i 

efterföljande kapitel. Referensramen avslutas med två kapitel vilka är av stor vikt för att 

kunna besvara problemformuleringarna ställda i inledningen, nämligen när sakligt godtagbara 

skäl anses föreligga och inte och vilka rättsliga följder och legala risker som uppkommer när 

en upphandlande myndighet beslutar att avbryta en upphandling. I den andra delen av 

                                                 
5
 Sandgren,Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 36-41.   

6
 Lehrberg, , Bert, Praktisk juridisk metod,  s. 225. 
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framställningen, analysen, besvaras de problemformuleringar som framställningen har till 

syfte att besvara och som referensramen har legat till grund för. 
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2. Upphandlingsrätt 

2.1 Kapitlets innehåll 

I det här kapitlet beskrivs först historiken bakom dagens upphandlingsrätt med tillhörande 

direktiv och förarbeten. Vidare behandlas vissa grundläggande regler i LOU som en 

introduktion till lagen för läsaren.  

 

2.2 Historik 

I Sverige infördes de första bestämmelserna om offentlig upphandling på 1800-talet.
 7

 

Bestämmelserna på den tiden var inte lagreglerade utan bestod enbart av föreskrifter som 

reglerade statens upphandling på det militära området.
8
 Fram till 1952 hade svenska varor i 

princip företräde framför andra, utländska varor. De statliga myndigheterna skulle också, vid 

upphandling, särskilt ta hänsyn till behovet att bevara en viss näring i landet och förhindra 

arbetslöshet.
9
 

 

I den upphandlingskungörelse som utkom år 1952 skärptes kravet på affärsmässighet. 

Preferensen för svenska varor togs bort och myndigheterna fick inte påverkas av 

sysselsättningssituationen vid sina inköpsbeslut. Besluten skulle grundas enbart på 

affärsmässiga bedömningar. År 1973 ersattes 1952-års kungörelse med 1973-års kungöresle, 

upphandlingskungörelsen (1973:600), som stadgade om tre grundläggande principer för 

offentlig upphandling; affärsmässighet, offentlighet och rättssäkerhet. Principen om 

affärsmässighet ansågs vara den viktigaste av de tre principerna.
10

 Dessutom innebar 

kungörelsen från 1973 att det infördes regler för upphandling av tjänster.
11

 Kravet på 

affärsmässighet kunde under vissa förhållanden ge vika för t.ex. sysselsättningspolitiska 

mål.
12

 I juli 1986 ersattes upphandlingskungörelsen (1973:600) av upphandlingsförordningen 

(1986:366). Innehållet hade då moderniserats men bestämmelserna liknade på många sätt de 

tidigare reglerna i kungörelsen. Upphandlande myndigheter skulle bl.a. fortsätta att iaktta 

                                                 
7
 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 34. 

8
 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 

9
 Prop. 1992/93:88, s. 34. 

10
 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 34. 

11
  Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder- en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 9.  
12

 Se Prop. 1973:73. 
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affärsmässighet och behandla anbudsgivare objektivt.
13

 Riksrevisionsverket hade till uppgift 

att utfärda kompletterande föreskrifter eftersom förordningen endast angav huvudregler.
14

 

 

Den 1 januari 1994 trädde Lag (1992:1528) om offentlig upphandling, nedan kallad ÄLOU, i 

kraft och ersatte därmed 1986-års upphandlingsförordning. Lagen infördes för att anpassa 

svenska regler om offentlig upphandling till de EU-direktiv som reglerade den offentliga 

upphandlingen inom EU.
15

 Sverige gick med i EU år 1995 och endast mindre ändringar 

gjordes då i ÄLOU. Ledande principer var att upphandlingar skulle genomföras affärsmässigt, 

icke-diskrimenerande, objektivt och med hänsyn till konkurrens.
16

  Nu gällande LOU infördes 

den 1 januari 2008 och tillsammans med LUF ersatte den ÄLOU.
17

 Bestämmelserna i lagarna 

har genomgått en del förändringar från det att de blev tillämpliga, bl.a. när LUFS trädde i 

kraft 2011.
18

  

 

Den 1 januari 2017 beräknas även nya upphandlingslagar, som ska ersätta de nu gällande 

LOU och LUF och en ny lag, lag om upphandling av koncessioner
19

, att träda i kraft vilket 

innebär att rättsområdet är under fortsatt utveckling.
20

 Att de aktuella upphandlingsdirektiven 

beräknas införlivas i svensk rätt för sent innebär svårigheter för upphandlande myndigheter 

och enheter att veta vilka av bestämmelserna i direktiven som har direkt effekt.
21

 

 

2.3 LOU 

LOU innehåller bestämmelser som den offentliga sektorn har att ta hänsyn till vid 

anskaffningar av varor, byggentreprenader och andra tjänster. Lagen är en av de lagar som är 

av central betydelse inom upphandlingsområdet och ändamålet med upphandlingsdirektiven 

som ligger till grund för lagen är att säkerställa att de EU-rättsliga grundprinciperna som 

                                                 
13

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 35. 
14

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder- en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 9. 
15

 Se t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 71/305/EEG om bygg- och anläggningsarbeten, direktiv 

77/62/EEG med ändringar 80/767/EEG och 88/295/EEG om varor, direktiv 92/50/EEG om tjänster och direktiv 

89/667/EEG och 92/13/EEG om rättsmedel. 
16

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 35. 
17

 A.a. s. 35. 
18

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder- en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 10. 
19

 Kallad LUK. 
20

 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och  2014/25/EU samt 

http://upphandling24.se/ardalan-shekarabi-nya-lou-kommer-forst-2017/, (2016-01-25). 
21

 http://inkopsradet.se/expert/direkt-effekt-av-upphandlingsdirektiven/, (2016-01-25). 
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beskrivs nedan i kap. 3 efterföljs.
22

 Dessutom har EU-domstolen i mål C- 380/98, The Queen 

mot H.M. Treasury, bekräftat att syftet och ändamålet med direktiven, och därmed LOU, är att 

upprätthålla konkurrensen och att skydda leverantörer på så sätt att upphandlande 

myndigheter inte ger nationella anbudsgivare företräde framför utländska anbudsgivare och 

att myndigheter inte tar hänsyn till andra skäl än de ekonomiska. Nedan ges en översiktlig 

sammanställning om lagens tillämplighet, upphandlingsprocessen och vilka påföljder och 

sanktioner som kan bli aktuella om lagens bestämmelser åsidosätts. 

 

2.3.1 Tillämplighet 

Enligt 1 kap. 2 § LOU gäller lagen offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 

tjänster samt byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar 

projekttävlingar. Vad som menas med offentlig upphandling definieras i 2 kap. 13 § LOU 

som stadgar att de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett 

kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader är att anse 

som offentlig upphandling och omfattas därför av lagen. Vad som menas med en 

upphandlande myndighet stadgas i 2 kap. 19 § LOU. I paragrafen definieras en upphandlande 

myndighet som statliga och kommunala myndigheter. Med myndighet jämställs vidare 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, vissa offentligt styrda organ
23

 samt 

sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller organ.
24

  

 

2.3.2 Upphandlingsförfaranden 

LOU innehåller olika slag av upphandlingsförfaranden som en offentlig myndighet ska och 

kan använda sig av under olika omständigheter. En upphandlande myndighet bör noga välja 

vilket upphandlingsförfarande som ska användas i den offentliga upphandlingen eftersom det 

kan vara svårt att byta upphandlingsförfarande när det valda upphandlingsförfarandet 

annonserats.
25

 Som framkommer i avsnitt 4.3.7 kan dock ett val av fel upphandlingsförfarande 

vara ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta en upphandling.  

 

4 kap. LOU reglerar fyra olika upphandlingsförfaranden som används inom det direktivstyrda 

området. Enligt 4 kap. 1 § 1 st. LOU ska, vid en offentlig upphandling, ett öppet eller selektivt 

                                                 
22

 Direktiv 2004/18/EG p. 2 i ingressen. 
23

 Vad som avses med offentligt styrda organ beskrivs i 2 kap. 12 § LOU. 
24

 Undantag från när LOU ska tillämpas behandlas inte i framställningen men de aktuella bestämmelserna 

återfinns i 1 kap. 3-8 §§ LOU. 
25

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar s. 237-238. 
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förfarande användas. Öppet förfarande innebär att alla leverantörer som vill får lämna ett 

anbud.
26

 Den upphandlande myndigheten är inte tillåten att begränsa antalet intressenter vilka 

önskar att få del av förfrågningsunderlaget och därefter lämna anbud. Den upphandlande 

myndigheten får heller inte förhandla med leverantörerna vid ett öppet förfarande.
27

  

 

Selektivt förfarande
28

, som också får användas som en huvudregel enligt LOU, innebär att alla 

leverantörer som vill får ansöka om att delta i upphandlingen. Till skillnad mot öppet 

förfarande är dock selektivt förfarande uppdelat i två faser.
29

 Alla leverantörer som är 

intresserade är tillåtna att ansöka om att få lämna anbud efter att myndigheten har annonserat 

de krav som ställs på intressenterna. Efter det bjuder myndigheten in de leverantörer som 

kvalificerat sig att lämna anbud. Liksom vid öppet förfarande får inte heller förhandling ske 

mellan den upphandlande myndigheten och leverantörerna.
30

 

 

Förhandlat förfarande, med eller utan föregående annonsering, får användas under vissa 

omständigheter.
31

 Med förhandlat förfarande med föregående annonsering avses, liksom vid 

selektivt förfarande, att myndigheten tillämpar ett tvåfasförfarande där myndigheten först 

prövar om leverantörerna är kvalificerade för att bjudas in till anbudsgivning eller 

förhandling. Den andra fasen går ut på att myndigheten bjuder in de leverantörer man valt ut 

och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem.
32

 Förhandlingsförfarandet är  

inte begränsad under en viss tid utan kan ske till dess att tilldelningsbeslut fattats.
33

  

 

Konkurrenspräglad dialog innebär att varje leverantör kan begära att få delta i 

upphandlingsförfarandet och att en dialog förs med de anbudssökande som har bjudits in att 

delta.
34 

Konkurrenspräglad dialog får bara användas av den upphandlande myndigheten vid 

tilldelning av ett särskilt komplicerat kontrakt och då öppet eller selektivt 

upphandlingsförfarande inte medger tilldelning av kontraktet.
35

 Ett särskilt komplicerat 

kontrakt är ett kontrakt där den upphandlande myndigheten inte rimligen kan krävas att den 

                                                 
26

 2 kap. 22 § LOU. 
27

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 206. 
28

 4 kap. 1 § 1 st. LOU. 
29

 2 kap. 16 § LOU. 
30

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 190. 
31

 Se 4 kap. 2-9 §§ LOU. 
32

 2 kap. 9 § LOU samt Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 132. 
33

 Rosén Andersson, Helena, m. fl., Lagen om offentlig upphandling: en kommentar, s. 283. 
34

 2 kap. 9 b § LOU. 
35

 4 kap. 10 § LOU. 
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ska kunna definiera tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav som kan 

tillgodose myndighetens behov eller med vilka dess mål kan uppnås, eller ange den rättsliga 

eller finansiella utformningen av ett projekt.
36

 Kammarkollegiet anser bl.a. att den 

upphandlande myndigheten är tvungen att säkerställa att informationen som riktar sig till 

leverantörerna ska tillhandahållas på ett likabehandlande sätt, att man dokumenterar möten 

och beslut och att sekretess mellan leverantörerna upprätthålls för att dialogen ska ske i 

enlighet med unionsrättsliga principer.
37

 Dialogen ska avslutas när myndigheten har funnit 

den eller de lösningar som tillgodoser dennes behov och ska snarast underrätta  

anbudssökandena om det skriftligen.
38

 Efter det att en underrättelse om avslutande av 

dialogen skett ska den upphandlande myndigheten uppmana de kvarvarande anbudssökandena 

att slutligen lämna sina anbud och det slutliga anbudsförfarandet inleds.
39

 Konkurrenspräglad 

dialog kan ibland även användas vid upphandlingar enligt 15 kap. LOU. 

 

När värdet av kontraktet understiger de fastställda tröskelvärdena tillämpas bara de nationella 

reglerna i 15 kap. LOU.
40

 Kapitlet ska också tillämpas vid upphandling av så kallade B- 

tjänster som finns i bilaga 3 till lagen.
41

 Huvudregeln enligt 15 kap. 3 § 1 st. LOU är att 

upphandlingsförfaranden under tröskelvärden ska göras genom förenklat förfarande eller 

urvalsförfarande. Förenklat förfarande innebär att alla leverantörer har rätt att delta i 

upphandlingen genom att lämna anbud. Den upphandlande myndigheten får sedan förhandla 

med en eller flera av anbudsgivarna.
42

 Ett urvalsförfarande görs genom två faser likt det 

selektiva och förhandlade förfarandet. Enligt 2 kap. 25 § LOU bjuds leverantörer in vilka får 

ansöka om att lämna anbud. De leverantörer som kvalificerat sig efter första fasen bjuds sedan 

in och får lämna anbud. Den upphandlande myndigheten har möjlighet att förhandla med 

anbudsgivarna även här. 

 

I 2 kap. 23 § LOU framgår det att direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan krav 

på anbud i viss form. De anbud som lämnas till en upphandlande myndighet kan vara 

muntliga, skriftliga eller i annan form. Direktupphandling får endast användas om kontraktets 

värde högst uppgår till tjugoåtta procent av de tröskelvärden som andra myndigheter än just 

                                                 
36

 4 kap. 11 § LOU. 
37

 Kammarkollegiets vägledning 2010:1 Konkurrenspräglad dialog, s. 43. 
38

 4 kap. 15 § LOU. 
39

 4 kap. 16 § LOU. 
40

 15 kap. 1 § LOU. 
41

 1 kap. 2 § 2 st. samt 15 kap. 1 § LOU . 
42

 2 kap. 24 § LOU. 
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statliga sådana har att tillämpa vid upphandling av varor och tjänster.
43

 Vidare får 

direktupphandling, enligt 15 kap. 3 § 2 st. LOU användas om förutsättningarna för förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. 

Genom mål C-394/02 p. 33, Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, och mål C-

26/03 p. 46, Stadt Halle, kom EU-domstolen fram till att bevisbördan för att omständigheter 

för direktupphandling föreligger alltid ligger på den upphandlande myndigheten. Synnerliga 

skäl kan föreligga om det har uppkommit en synnerlig brådska för den upphandlande 

myndigheten att ingå det aktuella avtalet.
44

 Dock uttalas det i mål nr. 1178-1183-12, KamR i 

Jönköping, att självförvållad brådska inte faller in under begreppet. Andra situationer som kan 

falla inom begreppet är om det är fråga om allmännyttiga tjänster eller om det rör sig om ett 

extra förmånligt köp som erbjuder ett pris väsentligt under marknadsvärdet.
45

 

 

Som nämnts tidigare har nya direktiv införts på upphandlingsområdet
46

 och ett nytt 

upphandlingsförfarande som införts är innovationspartnerskap. Innovationspartnerskap är 

utformat likt ett förhandlat förfarande med annonsering vilket innebär att 

upphandlingsförfarandet består av ett tvåfasförfarande och har till syfte att offentlig 

upphandling stimulerar innovation och forskning.
47

  

 

2.3.3 Förfrågningsunderlaget 

När en upphandlande myndighet bestämmer sig för att genomföra en upphandling ska 

myndigheten utforma ett förfrågningsunderlag. Ett förfrågningsunderlag sätter ramen för hela 

upphandlingen.
48

 Begreppet förfrågningsunderlag definieras i 2 kap. 8 § LOU och beskrivs 

som ”ett underlag för anbud som en upphandlande myndighet tillhandahåller en eller flera 

leverantörer.” En förändring som skett i och med de nya upphandlingsdirektiven är att 

begreppet förfrågningsunderlag ingår i samlingsbegreppet upphandlingsdokument.
49

 I 

framställningens fortsättning används dock begreppet förfrågningsunderlag. 

 

                                                 
43

 Se 3 kap. 1 § samt 15 kap. 3 § 2 st. LOU. 
44

 Prop. 2009/10:180 s. 344. 
45

 Prop. 2009/10:180 s. 344-345.   
46

 Se bl.a. avsnitt 2.2. 
47

 Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement- regulation in the EU and UK , s.1046.    
48

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder- en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 79. 
49

 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 309. 
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Eftersom ingen upphandling är den andra lik är förfrågningsunderlag inte alltid utformade på 

liknande sätt. Några punkter som alltid borde vara med enligt Konkurrensverket
50

 är dock en 

allmän orientering innehållande bl.a. en övergripande beskrivning av upphandlingen, den 

upphandlande myndigheten och det som ska upphandlas. Vidare borde administrativa villkor, 

krav på leverantörerna, krav på upphandlingsföremålet, en anbudsutvärdering, 

kontraktsvillkor och en kontraktsuppföljning ingå i underlaget.
51

 Det är viktigt att 

upphandlande myndigheter utformar förfrågningsunderlaget så precist och tydligt som möjligt 

eftersom det minimerar risken att eventuella otydligheter leder till problem. Att otydligheter 

och brister i förfrågningsunderlaget kan leda till att sakligt godtagbara skäl för att avbryta en 

upphandling föreligger behandlas i avsnitt 4.3.6.  

 

2.3.4 Val av leverantör 

Om allt har gått som planerat ska den upphandlande myndigheten som ett sista steg i 

upphandlingsprocessen tilldela det aktuella kontraktet till en eller flera av anbudssökandena. 

Innan tilldelningsbeslutet måste dock den upphandlande myndigheten göra olika prövningar 

av leverantörerna. I 10 kap. 1 § LOU räknas olika typer av brott upp som ska medföra att en 

leverantör utesluts om inte särskilda skäl föreligger. Dessutom räknas det i 10 kap. 2 § LOU 

upp olika situationer när en  leverantör får uteslutas från upphandlingen. Lägg märke till att 

den ena paragrafen stadgar att en leverantör ska uteslutas och den andra paragrafen att en 

leverantör kan uteslutas. 

 

En kontroll ska därefter göras enligt 11 kap. LOU. Kontrollen går i stort sätt ut på att den 

upphandlande myndigheten kontrollerar de kvarvarande leverantörernas lämplighet och 

undersöker om leverantörerna uppfyller de krav och specifikationer som ställts i 

förfrågningsunderlaget. En utvärdering sker därefter och kontraktet tilldelas en av 

leverantörerna. Enligt 12 kap. 1 § sista st. LOU ska det alltid i annonsen eller 

förfrågningsunderlaget framgå vilken grund för tilldelning av kontraktet som kommer att 

tillämpas. Hur kriterier viktas inbördes ska anges i annonsen eller förfrågningsunderlaget men 

kan också anges i inbjudan  eller i det beskrivande dokumentet.
52

  

                                                 
50

 Konkurrensverket är en förvaltningsmyndighet som bl.a. arbetar för en effektiv offentlig upphandling, se 

http://www.konkurrensverket.se/omossmeny/om-oss/uppgifter/ (2016-03-05). 
51

 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/upphandlingsprocessen/forberedelse/utforma-ett-forfragningsunderlag/, (2016-02-06). 
52

 12 kap. 2 § LOU. 
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Enligt 9 kap. 9 § LOU ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt skriftligen 

underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om det beslut som har fattats om att sluta ett 

ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten. I meddelandet ska också en 

avtalsspärr
53

 finnas angiven.  

 

2.3.5 Påföljder och sanktioner 

Vad som händer när en upphandlande myndighet inte följer bestämmelserna i LOU och de 

nedan beskrivna rättsprinciperna regleras främst i 16 kap. LOU men också i 17 kap. LOU. Det 

första som kan konstateras är att det föreligger en avtalsspärr för den upphandlande 

myndigheten att ingå avtal när man skickat underrättelse om tilldelningsbeslut. Förbudet att 

ingå avtal gäller antingen i tio dagar, om det är fråga om en underrättelse genom ett 

elektroniskt medel, eller femton dagar, om det är fråga om en underrättelse på annat sätt.
54

 

Som i de flesta fall finns det även här undantag från huvudregeln och någon avtalsspärr gäller 

inte då tilldelning av kontrakt sker efter upphandling genom förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering, på grund av ramavtal eller vid direktupphandling.
55

 Ändamålet med 

att det införts regler om avtalsspärrar är att ge leverantörer en tid att fundera på en eventuell 

överprövning och få till stånd en överprövning innan ett avtal ingås mellan den upphandlande 

myndigheten och vinnande anbudsgivare.
56

 En avtalsspärr kan inte bli aktuell vid ett 

avbrytandebeslut från en upphandlande myndighets sida eftersom ett avtal vid ett avbrytande 

inte kommit till stånd överhuvudtaget. 

 

Enligt 16 kap. 4 § LOU får en leverantör, som anser sig ha lidit skada eller anser sig kunna 

komma att lida skada, ansöka om att allmän förvaltningsdomstol överprövar en upphandling 

eller giltigheten av avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en eller flera 

leverantörer. På samma grund som att någon avtalsspärr inte kan förekomma vid ett 

avbrytandebeslut kan inte heller det faktum att ett avtal ogiltigförklaras bli aktuellt.  Ett avtal 

har överhuvudtaget inte kommit till stånd i upphandlingsprocessen vid en avbruten 

upphandling. Vid en överprövning av en upphandling kan domstolen, om den upphandlande 

myndigheten brutit mot de fem grundläggande principerna
57

 eller mot någon annan 

bestämmelse i LOU, besluta att upphandlningen ska göras om eller rättas.
 58

 Viktigt att 

                                                 
53

 Beskrivs närmare i avsnitt 2.3.5 nedan. 
54

 16 kap. 1 § som hänvisar till 9 kap. 9 § 1 st. och 15 kap. 19 § LOU. 
55

 16 kap. 2 § LOU. 
56

 Prop. 2010/11:150 s. 294. 
57

 Se kap. 3 nedan. 
58

 16 kap. 6 § LOU.  
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understryka är att leverantören som vänder sig till domstolen ska ha lidit eller kan komma att 

lida skada för att bestämmelserna ska var tillämpliga. En ansökan om överprövning av ett 

beslut att avbryta en upphandling ska, enligt 16 kap. 12 § LOU, ha inkommit till domstol 

innan tio dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel 

skickat en underrättelse om beslutet eller inom femton dagar om underrättelsen skickats på 

annat sätt än med ett elektroniskt medel.
59

  

 

Skadestånd kan bli aktuellt om den upphandlande myndigheten inte följt bestämmelserna i 

LOU och om åsidosättandet menligt påverkat en anbudsgivares möjligheter att tilldelas 

kontraktet. Den upphandlande myndigheten ska då ersätta uppkommen skada och inbegriper 

ersättning till en anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en offentlig 

upphandling och som har haft kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i 

upphandlingen.
60

 Begreppet uppkommen skada inbegriper även det positiva kontraktsintresset 

och därför kan en leverantör också få ersättning för utebliven handelsvinst. Att tänka på är att 

det inte förekommer något krav på oaktsamhet som det gör i allmänna skadeståndsrättsliga 

regler utan den upphandlande myndighetens ansvar synes vara strikt. Den som begär 

ersättning har bevisbördan för att skada uppkommit.
 61

 Enligt  16 kap. 21 §  LOU ska talan om 

skadestånd väckas vid allmän domstol, alltså i första hand en TR, inom ett år från den 

tidpunkt när avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en eller flera 

leverantör eller har förklarats ogiltigt. 

 

När en upphandlande myndighet avbryter en upphandling är inte det i sig en självständig 

ansvarsgrund som kan föranleda skadeståndsskyldighet, ingen bestämmelse i LOU har ju 

överträtts. Genom lagreglernas ordalydelse följer att en skadeståndsskyldighet skulle kunna 

aktualiseras om en upphandling avbryts och den upphandlande myndigheten samtidigt har 

överträtt någon regel i LOU. I mål nr 4966-08, KamR i Stockholm, konstaterade domstolen 

att om en upphandlande myndighet bryter mot någon regel i LOU och efter överträdelsen 

avbryter en upphandling leder det till  att den tidigare överträdelsen av LOU läks av ett sakligt 

avbrytande av upphandlingen. Det finns också rättspraxis som visar att skadeståndsskyldighet 

inte föreligger när det har funnits sakligt godtagbara skäl att avbryta en upphandling.
62

  

                                                 
59

 Om överprövning se också  Asplund, Anders m.fl., Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel 

enligt LOU och LUF s. 139-141. 
60

 16 kap. 20 § LOU. 
61

 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
62

 Mål nr. T 4475-12, Svea HovR. 
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Ett annat fall som också blivit uppmärksammat är NJA  2013 s. 762, Polititransportmålet. 

Målet bestod egentligen av två mål men grundfrågan var densamma. Rikspolisstyrelsen hade i 

fallet, efter en dom, gjort en rättelse av ett upphandlingsfel och därefter meddelat 

leverantörerna att upphandlingen var avbruten. HD konstaterade att för att skadestånd skulle 

kunna utgå för det positiva kontraktsintresset krävdes det att ett kontrakt slutits mellan den 

upphandlande myndigheten och en annan leverantör, vilket inte hade skett i fallet. Domstolen 

lade med andra ord stor vikt på själva kontraktstecknandet och menade att det var 

kontraktstecknandet som var skadeståndsgrundande. För att få skadestånd för det negativa 

kontraktsintresset krävdes det dessutom att leverantören visat att denne haft en realistisk 

möjlighet att tilldelas det aktuella kontraktet. Rättelsen som skett innebar att leverantören 

försattes i samma situation som leverantören skulle ha befunnit sig i om den upphandlande 

myndigheten agerat korrekt från början och inget skadestånd utgick för det negativa 

kontraktsintresset heller.  

 

Allmän förvaltningsdomstol får vidare, enligt 17 kap. 1 § LOU, besluta att en upphandlande 

myndighet ska betala en särskild upphandlingsskadeavgift i vissa uttryckligt angivna 

situationer. Situationerna som nämns är om allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande som 

har vunnit laga kraft fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med 

bestämmelserna om avtalsspärr, att ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse enligt 16 kap. 4 § LOU, eller om myndigheten har slutit avtal med en 

leverantör utan föregående annonsering. Som nämnts har inget avtal kommit till stånd mellan 

en upphandlande myndighet och en eller flera leverantörer vid ett avbrytandebeslut och den 

särskilda upphandlingsskadeavgiften kan därför inte vara aktuell vid ett avbrytandebeslut. 
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3. Rättsprinciperna för upphandling 

3.1 Kapitlets innehåll 

Inom EU finns fyra grundläggande friheter som ska främja den inre marknaden, nämligen fri 

rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital, samt den fria etableringsrätten.
63

 Inom 

upphandlingsområdet finns ytterligare principer som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU och 

som upphandlande myndigheter alltid är tvungna att följa vid all slags upphandling.
 64

  Det 

finns inte direkt beskrivet i direktiven eller lagtext exakt vad principerna innebär och därför är  

rättspraxis, och främst rättspraxis från EU-domstolen, av stor betydelse vid fastställandet av 

principernas innebörd. Nedan beskrivs de olika rättsprinciperna och välkända fall som syftar 

till att klargöra vad de olika rättsprinciperna innebär.  

 

3.2 Likabehandlingsprincipen  

Den första principen som upphandlande myndigheter har att följa är likabehandlingsprincipen. 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer under en upphandlingsprocess ska 

behandlas lika och utan ovidkommande hänsyn.
65

 Ett uppmärksammat mål på området är mål 

C-87/94, Wallonska bussarna. I målet lämnade fem leverantörer anbud och en av dessa 

ingav  tre "tilläggsanmärkningar" i vilka leverantören kommenterade vissa punkter i sina 

ursprungliga anbud. Den upphandlande myndigheten tog sedan, under upphandlingen, hänsyn 

till dessa tillägg vilket ledde till att alla leverantörer inte ansågs ha behandlats lika.  

 

Svenska avgöranden som kan nämnas är mål nr. 2458-11, KamR i Sundsvall, där en kommun 

använde sig av ett öppet förfarande men där en av leverantörerna ansågs ha erhållit en 

otillbörlig konkurrensfördel genom att leverantören fått mer och tidigare information än 

övriga leverantörer. Leverantören som erhöll en otillbörlig konkurrensfördel hade 

nämligen  upprättat ett förslag till förfrågningsunderlag som gavs till den aktuella kommunen 

och som kommunen sedan använde i upphandlingen. Nämnas kan också mål nr. 7138- 10, 

KamR i Stockholm, där Statens fastighetsverk hade låtit en eller några anbudsgivare 

komplettera sina anbud och krävt förtydligande av anbud på olika sätt av olika anbudsgivare. 

 

I ett annat fall på området, där likabehandlingsprincipen inte ansågs åsidosatt och där 

domstolen även tog ställning till proportionalitet
66

, hade Stockholms läns landsting genomfört 

                                                 
63

 Art. 26.2 och 49-55 FEUF-fördraget. 
64

 Direktiv 2014/24/EU, skäl 1. 
65

 Mål nr. C-243/89, Stora Bält. 
66

 Proportionalitetsprincipen behandlas i avsnitt 3.6 nedan. 
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en upphandling. Inbjudan till anbudsgivning var daterad i slutet av juni. Sista dagen för att 

inkomma med anbud var knappt tre månader senare. En av leverantörerna menade att den 

korta tid som gällt i detta fall stred mot likabehandlingsprincipen eftersom endast den 

befintliga leverantören kunde lämna anbud. HFD ansåg att det inte visats att den tid som 

sammantaget stått till leverantörers förfogande för att vidta de åtgärder som fordrades för att 

fullgöra uppdraget vid avtalsstart varit icke-tillräcklig och att den relativt korta 

genomförandetiden inte stod i strid med likabehandlingsprincipen.
67

 

 

3.3 Icke-diskriminering 

Den andra av de fem grundläggande rättsprinciperna är principen om icke-diskriminering. 

Principen innebär ett förbud mot direkt men också indirekt diskriminering på grund av 

nationalitet eller viss etablering.
68

 

 

Det finns relativt många fall där EU-domstolen har tagit ställning till om en upphandlande 

myndighet brutit mot icke-diskrimineringsprincipen eller inte. Nämnas kan det 

uppmärksammade målet mål C-243/89, Stora Bält, som också hänvisats till i avsnittet innan. 

EU-domstolen konstaterade att principen om icke-diskriminering förutsätter att 

upphandlingen inte får gynna någon som kommer från en viss ort eller visst område, i det här 

fallet inhemska danska företag, och att det leder till att utländska leverantörer diskrimineras.
69

 

Ett annat rättsfall som kan nämnas är mål C-199/07, Kommissionen mot Grekland, där 

utländska leverantörer som redovisat kvalifikationer som överensstämde med andra kategorier 

av certifikat än dem som krävdes i den aktuella upphandlingen hade uteslutits. 

 

3.4 Transparensprincipen 

Principen om öppenhet, eller transparensprincipen som den också benämns, innebär i korthet 

att själva upphandlingsförfarandet ska vara öppet för konkurrens och att det ska kunna 

kontrolleras
70

 vilket har konstaterats i t.ex. mål C-458/03, Parking Brixen. EU-domstolen 

uttalade i målet att ” Principerna om likabehandling och icke-diskriminering på grund av 

nationalitet innebär bland annat en skyldighet att lämna insyn, så att den koncessionsgivande 

myndigheten kan försäkra sig om att principen iakttas. Denna skyldighet att lämna insyn som 

åvilar nämnda myndighet syftar till att garantera varje potentiell anbudsgivare att 
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koncessionen kringgärdas av sådan offentlighet att tjänstekoncessionen är öppen för 

konkurrens och att det går att kontrollera om upphandlingsförfarandena är opartiska”
71

. 

 

I mål C-532/06, Lianakis, behandlades också den upphandlande myndighetens skyldighet att 

möjliggöra insyn i upphandlingsförfarandet. I målet konstaterade EU-domstolen att en 

upphandlande myndighet inte har rätt att tillämpa bestämmelser om viktning och 

underkriterier med avseende på kriterier för tilldelning utan att i förväg underrätta 

anbudsgivarna om dessa. 

 

Ett svenskt avgörande som kan nämnas är mål nr. 4777-13, KamR i Stockholm,  

där domstolen konstaterade att det aktuella förfrågningsunderlaget och utvärderingsmodellen 

ska vara fullständigt klar och tydlig så att leverantörerna vet vad som gäller och prioriteras 

under upphandlingen. En leverantör som inte tilldelades kontraktet menade att det inte gick att 

utläsa av förfrågningsunderlaget vem som utgjorde upphandlande myndighet och att det är en 

klar brist vad gäller tydlighet och transparens. Vidare menade leverantören att det förelåg en 

brist på mängduppgifter och att ange att det arbete som eftersöktes och ingick i åtagandet 

förekom i normal omfattning för kommunala fastigheter inte var tillräckligt för att bilda sig en 

tillräcklig uppfattning. Domstolen menade att kravet på att upphandlingar ska genomföras på 

ett öppet sätt bl.a. innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet. En 

anbudsgivare ska exempelvis genom förfrågningsunderlaget kunna få insikt i hur 

kvalifikationen och utvärderingen av anbud kommer att bedömas. 

 

3.5 Ömsesidigt erkännande 

Den fjärde principen, principen om ömsesidigt erkännande, innebär att intyg och liknande 

bevis och certifikat som utfärdas av behöriga myndigheter i ett land som är medlem i EU ska 

godtas av övriga medlemsländer.
72

 

 

Ett välkänt fall på upphandlingsområdet behandlar principen. I fallet vägrade Tyskland att 

importera och marknadsföra en fransk likör med en alkoholhalt som låg på en lägre 

procentsats än tyska likörer. EU-domstolen fastslog att en vara som tillverkats lagligen i ett 

land som är medlem i EU inte får nekas tillträde på andra medlemsländers marknader.
73

 Ett 

annat fall som kan nämnas, och som har samband med principen, är mål C- 340/89, Irène 
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Vlassopoulou mot Ministerium für Justiz, där en tvist uppstod mellan en grekisk medborgare 

som var medlem av advokatsamfundet i Aten, och Ministerium für Justiz, Bundes- und 

Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, som vägrade att bevilja den grekiska 

medborgaren tillstånd att bli medlem i advokatsamfundet i Tyskland. EU-domstolen fastslog 

att ”Om det vid en jämförande undersökningen av examensbevisen framgår att de kunskaper 

och kvalifikationer som garanteras genom det utländska examensbeviset motsvarar dem som 

krävs enligt de nationella bestämmelserna, är medlemsstaten skyldig att erkänna att det 

examensbeviset uppfyller de villkor som landets lagstiftning föreskriver”
74

. 

 

3.6 Proportionalitet 

Med den sista principen, principen om proportionalitet, menas att de krav som den 

upphandlande myndigheten ställer i upphandlingsförfarandet är tvungna att stå i proportion 

och ha ett naturligt samband till målen som eftersträvas med upphandlingen. Villkor i 

anbudsförfarandet och anbudsförfrågans innehåll ska också stå i proportion till 

upphandlingens art.
75

  

 

I mål C-234/03, Contse, berörde EU-domstolen proportionalitetsprincipen. Domen klargör att 

proportionalitetsbedömningen ska göras i tre steg. Först ska bedömas om åtgärden är lämplig 

och effektiv för att uppnå syftet med upphandlingen. Därefter ska en bedömning göras om 

åtgärden är nödvändig för att uppnå syftet och slutligen ska man bedöma om det negativa som 

åtgärden innebär är oproportionerlig i jämförelse med syftet med upphandlingen. I fallet, som 

rörde upphandling av olika tekniker för andningsstöd inom sjukvården, ansåg EU-domstolen 

att de krav som ställts, i både kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen, skulle anses vara 

oproportionerliga i jämförelse med upphandlingens syfte. Syftet med upphandlingen var att 

säkra skyddet för patienters hälsa. Ett av de krav den upphandlande myndigheten hade 

uppställt var att leverantörerna skulle äga de aktuella produktionsanläggningarna vilket inte 

kunde anses ha ett samband med målet med kontraktet. 

 

När det kommer till fall där den upphandlande myndigheten har som krav att leverantörer ska 

kunna visa sin förmåga genom tekniska specifikationer kan nämnas det svenska avgörandet, 

mål nr. 6065-04, KamR i Stockholm, där upphandlingen gällde lokalvård på museum. 

Domstolen menade att tidigare erfarenheter av lokalvård på museer kan skilja sig åt på grund 
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av olika miljöer och därför var ett krav på referenser avseende det oproportionerligt. När det 

kommer till krav från en upphandlande myndighets sida på att leverantörerna ska ha viss 

personal anställd kan nämnas mål nr. 66-52-05, KamR i Stockholm, där domstolen även där 

kom fram till att ett sådant krav stred mot proportionalitetsprincipen. 
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4. Att avbryta en offentlig upphandling   

4.1 Kapitlets innehåll 

LOU innehåller som framgått inte någon bestämmelse om när en upphandling får avbrytas, 

vilket innebär att rättspraxis på området är av stor betydelse. Genom rättspraxis har det 

uttarbetats en princip som innebär att det måste föreligga sakligt godtagbara skäl och att 

avbrytandebeslutet inte får vara godtyckligt för att ett avbrytande av en upphandling ska vara 

tillåtet. Nedan redogörs olika situationer där ett avbrytande från en upphandlande myndighets 

sida har fått ske men också där ett avbrytande av en upphandling inte har ansetts sakligt 

grundad. I samband med det kommer också bevisbördan, frågan om skäl för avbrytande måste 

anges i förfrågningsunderlaget och om det är tillåtet för en part i ett upphandlingsmål att 

åberopa nya omständigheter under överprövningsprocessen behandlas. Innan detta behandlas 

klargörs dock när en upphandling ska anses vara avbruten. 

 

4.2 Då är en upphandling avbruten 

Som nämnts tidigare är en upphandlings syfte i LOU:s mening uppfylld när ett kontrakt 

mellan en upphandlande myndighet och en eller flera leverantörer ingåtts.
76

 LOU förutsätter 

att ett giltigt avtal mellan den upphandlande myndigheten och en eller flera leverantörer 

kommer till stånd för att upphandlingen ska vara klar och avslutad.
77

 Enligt 9 kap. 9 § andra 

st. LOU ska den upphandlande myndigheten snarast möjligt lämna  en skriftlig underrättelse  

till anbudssökandena och anbudsgivarna när  den upphandlande myndighet beslutar att 

avbryta en upphandling för vilken det har gått ut inbjudan att lämna anbud. Dessutom ska 

skälen till varför den upphandlande myndigheten väljer att avbryta upphandlingen anges. 

 

Det står inte uttryckligt stadgat i lagen när en upphandling ska anses vara avbruten. Den 

slutsats som kan dras är dock att en upphandling ska ses som avbruten så fort en upphandling 

inte har lett till att ett giltigt avtal kommit till stånd mellan en, eller flera olika leverantörer, 

och en upphandlande myndighet och den upphandlande myndigheten har meddelat 

leverantörerna om att upphandlingen är avbruten.  
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4.3 Sakligt godtagbara skäl för att avbryta en offentlig upphandling 

4.3.1 Bristande konkurrens  

Det finns  flera rättsfall som har behandlat frågan om en upphandlande myndighet får avbryta 

en upphandling vid bristande konkurrens och som också har behandlat frågan när bristande 

konkurrens ska anses föreligga. Det första som kan konstateras är att det verkar som att 

domstolarna är överens om att om det endast återstår en anbudsgivare efter det att 

leverantörskvalificeringen ägt rum är det fullt tillåtligt för en upphandlande myndighet att 

avbryta upphandlingen. Exempel på förhandsavgöranden som stödjer konstaterandet är mål 

C- 27/98, Fracasso och Leitschutz. EU-domstolen uttalade i målet att skälet härför är ett en 

upphandlande myndighet i situationer där det endast återstår en anbudsgivare inte kan utnyttja 

en effektiv konkurrens. När det endast återstår en anbudsgivare har inte en upphandlande 

myndighet möjlighet att välja bland flera olika anbudsgivare och på så sätt kunna välja det 

förmånligaste anbudet.  

 

Några svenska avgöranden som bekräftar synsättet är RÅ 2008 ref. 35, RegR, och mål nr. 

3226-08, KamR i Jönköping. I det förstnämnda målet inbjöd Gävle kommun, genom en 

förenklad upphandling, leverantörer att inkomma med anbud avseende installation av 

utrymningslarm i konserthuset och teatern i Gävle. Tre leverantörer inkom med anbud och en 

av dem erhöll uppdraget. Dock förordnade domstol efter ansökan att rättelse av 

tilldelningsbeslutet skulle ske och den vinnande leverantörens anbud skulle förkastas. 

Kommunen valde dock att avbryta upphandlingen och meddelade att en ny upphandling 

skulle ske. En av de två återstående leverantörerna hade inte angett viktig fakta i sitt anbud 

och skulle på den grunden också förkastas vilket ledde till att det bara fanns ett anbud kvar att 

ta ställning till. Domstolen kom fram till att det förelåg sakligt godtagbara skäl för att avbryta 

upphandlingen eftersom det förelåg bristande konkurrens och inga av de grundläggande 

principerna i gemenskapsrätten hade överträtts. 

 

Ett annat svenskt avgörande som kan nämnas är mål nr. 4564-15, KamR i Göteborg,  vilken 

skiljer sig från de andra angivna fallen på så sätt att när avbrytandebeslutet togs återstod två 

anbud att ta ställning till. Domstolen kom fram till att man kan göra en jämförelse med vad 

som anses utgöra tillräcklig konkurrens vid selektivt och förhandlat förfarande (minst fem 

respektive tre anbuddsökande)
78

 även om det inte rörde sig om några sådana förfaranden i 

fallet. Vid bedömningen av om bristande konkurrens föreligger ska hänsyn även tas till vad 

                                                 
78

 Se 11 kap. 4 § LOU. 



27 

 

som kännetecknar upphandlingen och vad det är som upphandlas. Med hänsyn till det nämnda 

och till att den upphandlande myndigheten hade förväntat sig fler anbud ansågs sakligt 

godtagbara skäl för ett avbrytande av den aktuella upphandlingen föreligga. 

 

4.3.2 Byte av tilldelningsgrund 

I mål C-244/02, Kauppatalo Hansel, uttalade EU-domstolen  att en upphandlande myndighet 

kan avbryta en upphandling som påbörjats om tilldelningsgrunden lägsta pris valts och den 

upphandlande myndigheten inser att, med hänsyn till förfrågningsunderlaget och på grund av 

fel som begåtts vid förhandsbedömningen, den inte kommer att kunna välja det bästa anbudet. 

 

I mål nr. 471-472-14, KamR i Sundsvall, som omfattade upphandling avseende reparationer 

och underhåll av byggnader och anläggningar, framgick att tre entreprenörer skulle antas samt 

att den entreprenör som lämnade det mest förmånliga anbudet först skulle erbjudas ett 

uppdrag. Vid utvärderingen skulle hänsyn tas till dels totalpris, dels arbetsledarens förmåga 

att genomföra entreprenaduppdrag. Totalpriset omfattade bl.a. timdebitering för såväl 

ordinarie arbetstid som icke ordinarie arbetstid. En leverantör hade offererat noll kronor per 

timme för arbeten som skulle utföras utanför ordinarie arbetstid vilket ledde till att det fanns 

en risk att leverantören skulle komma att avböja sådana uppdrag. Domstolen kom fram till att 

den ifrågavarande utvärderingsmodellen inte säkerställde att det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet skulle komma att väljas och att beslutet att avbryta upphandlingen därmed vilat på 

sakligt godtagbara skäl. 

 

4.3.3 För höga anbudspriser 

Om en upphandlande myndighet får inkomna anbud som samtliga överskrider den 

upphandlande myndighetens budget är det självklart att upphandlingen inte kommer att kunna 

genomföras. Den upphandlande myndigheten har inte nog med medel för att genomföra 

upphandlingen. 

 

Det synes inte vara så stort utbud på förhandsavgöranden från EU-domstolen när det kommer 

till just för höga anbudspriser och överskriden budget på den upphandlande myndighetens 

sida som sakligt godtagbara skäl för avbrytande av en upphandling. Ett svenskt rättsfall som 

däremot behandlar situationen är  RÅ 2009 ref. 43, RegR, där Finspångs kommun 

upphandlade inomkommunala transporter. Efter ansökan om överprövning av en av de 

anbudssökande skulle en rättelse ske och en av de vinnande leverantörernas anbud skulle 
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förkastas. Efter överprövningen valde kommunen istället att avbryta upphandlingen då 

kommunen menade att  alla kvarvarande anbud överskred budgeten med ca fyra miljoner 

kronor. Domstolen fann att det i målet var tillfredsställande utrett att samtliga de återstående 

anbud som kommunen hade att ta ställning till var högre än vad kommunens budget tillät. 

Tjänsten visade sig vara dyrare än vad kommunen hade haft anledning att räkna med och 

kommunens beslut att avbryta upphandlingen vilade därför på sakligt godtagbara skäl. 

 

4.3.4 Anbudens giltighetstid har löpt ut 

När det kommer till frågan om en upphandlande myndighet kan avbryta en upphandling om 

anbudens giltighetstid har löpt ut går rättspraxis åt olika håll och rättsläget synes vara oklart. 

Det finns exempel på domslut där en upphandling har ansetts omöjlig att fullfölja men också 

där upphandlande myndigheter kunnat tilldela ett kontrakt till vinnande anbud trots att 

anbudens giltighetstid har löpt ut.
79

  

 

Rättsfall som kan nämnas där en upphandling inte har ansetts kunna fullföljas när anbudens 

giltighetstid har löpt ut är RÅ 2008 not 26, RegR, där grundfrågan egentligen var en annan, 

och mål nr. 1062-06,  KamR i Stockholm. I de olika fallen synes domstolarna ha förutsatt att 

det inte är möjligt för en upphandlande myndighet att anta anbud som inte längre är bindande 

för  anbudsgivarna. 

 

4.3.5 Ändrade förutsättningar 

Mycket kan komma att förändras inom en myndighet under upphandlingsprocessen. Det kan 

uppstå oförutsedda händelser som leder till att behovet som förelåg hos den upphandlande 

myndigheten vid upphandlingens början förändras eller till och med upphör. Verksamhetens 

omfattning eller inriktning kan också komma att ändras under upphandlingens gång och då 

har rättspraxis ansett att en upphandling bör kunna avbrytas. 

 

Mål nr. 6645-08, KamR i Göteborg, gällde upphandling av  en vårdcentral. När en statlig 

utredning lade fram betänkandet om LOV utarbetade den upphandlande myndigheten ett eget 

förslag att regionen skulle åta sig att tillämpa valfrihetssystemet. I ett delbetänkande föreslogs 

sedan ändringar i hälso- och sjukvårdslagstiftningen med den innebörden att ett vårdvalsystem 

i primärvården skulle vara infört i samtliga landsting vid utgången av år 2009. Ett beslut om 
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att avbryta den aktuella upphandlingen togs sedan av myndigheten. Domstolen fann att den 

upphandlande myndigheten hade sakligt godtagbara skäl för att inte fullfölja upphandlingen 

eftersom förutsättningarna för upphandlingen hade ändrats. 

 

Ett annat fall som kan nämnas i sammanhanget är mål nr. 347-06, KamR i Jönköping, där 

stormen Gudrun ledde till ändrade ekonomiska förutsättningar för upphandlaren. Föremålet 

för upphandlingen var återställningsarbeten av skadade vägar som skulle upphandlas, vars 

omfattning blev av en helt annan dimension än den som angivits i förfrågningsunderlaget efter 

det att stormen passerat det aktuella området. 

 

4.3.6 Brister i förfrågningsunderlaget 

Om flera brister i förfrågningsunderlaget konstaterats och som genererat otydliga anbud kan 

det anses sakligt godtagbart att en upphandlande myndighet avbryter en pågående 

upphandling. KamR i Sundsvall har i ett mål där Landstinget i Dalarna avbröt en upphandling 

på grund av brister i förfrågningsunderlaget, bl.a. avseende möjligheten att lämna alternativa 

anbud, uttryckt att avbrytandebeslutet då ansågs sakligt grundad. Bakgrunden var följande. 

Landstinget i Dalarna beslutade att avbryta en upphandling där upphandlingsföremålet var 

livsmedel. Förfrågningsunderlaget innehöll olika varugrupper och den aktuella bristen förelåg 

vid varugruppen färska grönsaker. Upphandlingen avsåg samtliga i förfrågningsunderlaget 

nämnda varugrupper vilket innebar att ett tilldelningsbeslut bara kunde fattas för alla 

varugrupper som en helhet och inte för respektive varugrupp. Som stöd för avbrytandet av  

den aktuella upphandlingen menade Landstinget att det förelåg ett antal otydligheter som 

framkommit efter det att tilldelningsbeslutet fattats. Den huvudsakliga bristen var texten om 

möjligheten för anbudsgivare att komma in med alternativa produkter, vilket resulterade i att 

anbudsgivare lämnat ett flertal alternativ som inte utvärderades i sin helhet. Nya utvärderingar 

som resulterade i att tidigare fattade tilldelningsbeslut återkallades gjordes och ett nytt beslut 

fattades. Även efter detta beslut kom ett antal påpekanden som tydliggjorde brister i 

förfrågningsunderlaget.
80

 

 

4.3.7 Fel upphandlingsförfarande 

En annan situation där ett avbrytandebeslut från en upphandlande myndighets sida kan vara 

sakligt grundad är om myndigheten har använt sig av fel upphandlingsförfarande
81

. Den 
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upphandlande myndigheten kan i sådana fall vara tvungen att avbryta och göra om 

upphandlingen eftersom man bryter mot LOU genom att använda fel förfarande. Ett mål som 

kan nämnas i sammanhanget är mål C-244/02, Kauppatalo Hansel.  Har den upphandlande 

myndigheten använt sig av ett förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog, som 

används i undantagsfall över tröskelvärdena, och beslutet att använda någon av dessa 

förfaranden är felaktigt kan sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen föreligga.
82

 

 

4.4 Ej godtagbara skäl för att avbryta en offentlig upphandling 

4.4.1 Tidsbrist 

Tidsbrist är inte ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta en upphandling vilket framgår av 

mål nr. 4451-08, KamR i Stockholm. I fallet hade Fastighets AB Förvaltaren genomfört en 

upphandling där föremålet för upphandlingen var måleriarbeten. Efter en dom var 

upphandlaren tvungen att rätta utvärderingen av anbuden. Knappt två månader efter domen 

valde upphandlaren att avbryta upphandlingen. Upphandlaren menade att, efter domen om 

rättelse, ingen ny utvärdering skulle hinnas med före anbudens giltighetstid hade löpt ut. 

Domstolen ansåg att upphandlaren inte hade redogjort för varför en ny utvärdering i enlighet 

med domen om rättelse inte skulle hinnas med innan giltighetstiden för anbuden gick ut. 

Tidsbristen ansågs därför inte utgöra sådant sakligt godtagbart skäl som krävs för att en 

upphandling skulle kunna avbrytas.  

 

Dock har tidsbrist i ett annat fall ansetts utgöra ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta en 

upphandling.
83

 När det kommer till att avgöra om tidsbrist är ett sakligt godtagbart skäl till att 

avbryta en upphandling verkar det som att det är av betydelse vad som är föremål för 

upphandlingen. I fallet där tidsbrist godtagits som ett sakligt godtagbart skäl tycks det röra sig 

om sådana varor eller tjänster som har en mycket viktig samhällsfunktion och som måste 

fungera.  

 

4.4.2 Otydlig friskrivningsklausul 

Att en otydlig friskrivningsklausul i förfrågningsunderlaget inte är ett sakligt godtagbart skäl 

att avbryta en upphandling framgår av mål nr. 963-07, LänsR i Stockholms län. 

Avbrytandebeslutet i målet ogiltigförklarades på grund av att friskrivningen hade en otydlig 

och vag formulering vilket inte ansågs uppfylla kravet på transparens. Med andra ord hade 
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upphandlaren i det här fallet brutit mot transparensprincipen
84

 som är en av de grundläggande 

rättsprinciperna inom upphandlingsområdet och som gäller all slags upphandling. 

 

4.4.3 Otillräckliga skäl 

I ett rättsfall som rörde en upphandling av kameraövervakningssystem och där Haninge 

kommun var upphandlande myndighet, beslutade kommunen att tilldelningen av kontraktet 

skulle gå till en av sex anbudssökande. Tio dagar senare meddelade den upphandlande 

myndigheten att upphandlingen skulle avbrytas och att upphandlingen, när den gjordes om, 

skulle inkludera larm- och passersystem eftersom förutsättningarna för upphandlingen hade 

ändrats. Domstolen menade att det meddelande som kommunen sänt till anbudssökandena om 

att avbryta upphandlingen och skälet till beslutet inte var tillräckliga för att kunna ta ställning 

till om sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen förelåg. Någon närmare förklaring 

till exakt vad som ändrats och de bakomliggande förhållandena till avbrytandebeslutet kunde 

inte utläsas av meddelandet. Avbrytandebeslutet upphävdes på den grunden.
85

 

 

4.4.4 Kända uppgifter 

I mål nr. 4691-12, KamR i Stockholm, har uttalats att omständigheter som varit kända innan 

en upphandling påbörjats borde ha beaktats redan vid kvalificeringen och utgör därför inte 

sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling efter att tilldelningsbeslut meddelats.  

I upphandlingen, vars föremål var vård- och omsorgsboenden och omfattade boenden i olika 

stadsnämnder i Stockholm, skulle olika tilldelningsbeslut komma att meddelas för vart och ett 

av boendena. Attendo fick uppdraget att svara för driften vid ett av de aktuella boendena men 

den upphandlande myndigheten valde att avbryta upphandlingen istället för att teckna avtal 

med anbudsgivaren. Den upphandlande myndigheten menade att det efter utvärdering och 

tilldelningsbeslut för boendet  hade visats att förtroendebrist utgjorde ett kvarstående hinder 

och att det inte stod klart om man kunde uppfylla sitt ansvar för tillgodoseende av äldres och 

anhörigas trygghet. Domstolen menade att det i fallet hade visats att den upphandlande 

myndigheten redan innan upphandlingen hade påbörjats hade haft kännedom om att det 

förelåg brister vid det boende som Attendo tidigare skött driften på. Beslutet att avbryta 

upphandlingen upphävdes. 
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4.4.5 Risk för potentiella överprövningar 

En upphandling får inte avbrytas för att förekomma potentiella överprövningar, vilket 

fastslogs i  mål nr. 11969-04 E,  LänsR i Stockholm. Efter två överprövningar, som utföll i 

enlighet med anbudsgivarnas begäran, beslutade Regeringskansliet att avbryta och göra om 

den aktuella upphandlingen efter att ha hittat ytterligare oklarheter i förfrågningsunderlaget 

som skulle kunna föranleda nya överprövningar.  

 

4.5 Bevisbördan  

Att bevisbördans placering är av betydande vikt för parter i en process vid domstol råder det 

inget tvivel om. När det kommer till den situationen att en upphandlande myndighet har 

avbrutit en upphandling synes det vara den upphandlande myndigheten som är tvungen att 

kunna visa att sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen föreligger. Exempel på 

rättsfall där det föreskrivs att det ankommer på den upphandlande myndigheten att visa att 

avbrytandebeslutet är rätteligen tillåtet är mål nr. 4691-12, KamR i Stockholm
86

 som har 

behandlats tidigare. I målet uttalade domstolen uttrycklingen i sitt domskäl att ”Det är den 

upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att det föreligger sakligt godtagbara skäl 

för ett avbrytande”
87

.  

 

Dock uttalade FR i Göteborg i mål nr. 4912-15, som dock senare överklagades men där 

KamR i Göteborg kom fram till samma domslut, att ”I mål om överprövning enligt LOU 

gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett 

klart sätt ska ange på vilka omständigheter denne grundar sin talan och att domstolens 

prövning bör begränsas till de grunder som parten åberopar”
88

. 

 

4.6 Förfrågningsunderlagets betydelse  

Frågan om förfrågningsunderlagets utformning har betydelse vid ett avbrytandebeslut har 

behandlats i några rättsfall. I mål nr. 7224-13, KamR i Göteborg, hade Halmstad kommun 

avbrutit en upphandling. I kommunens förfrågningsunderlag angavs att kommunen förbehöll 

sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffade som väsentligen skulle 

komma att påverka eller förändra förutsättningarna för upphandlingens fullföljande. Det 

angavs också att om inte uppdraget skulle komma att utföras med samma kvalitet till lägre 

kostnad alternativt med högre kvalitet till samma kostnad jämfört med att driva verksamheten 
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i egen regi, skulle upphandlingen avbrytas. Domstolen bedömde att det inte kan anses stå i 

strid med någon av de grundläggande unionsrättsliga principerna för offentlig upphandling att 

en upphandlande myndighet, som i förfrågningsunderlaget tydligt anger under vilka 

förhållanden en upphandling kan komma att avbrytas, väljer att avbryta då förhållandena är 

uppfyllda. 

 

I RÅ 2009 ref. 43, RegR, som nämnts i ett sammanhang tidigare
89

 hade Finspångs kommun 

avbrutit en upphandling. I förfrågningsunderlaget hade det angivits att upphandlingen kunde 

komma att avbrytas för enskilda anbudspaket om kommunens budget för tjänsten överskreds. 

Domstolen syntes inte lägga alltför stor vikt på att det i förfrågningsunderlaget angetts när ett 

avbrytandebeslut skulle kunna tas. Att domstolar inte verkar ta speciell hänsyn till om 

förfrågningsunderlagets innehåll spelar någon roll vid ett avbrytandebeslut framkommer 

också av den förstnämnda domen ovan där domstolen egentligen bara konstaterar att det inte 

kan anses stå i strid med någon av de grundläggande unionsrättsliga principerna för offentlig 

upphandling att en upphandlande myndighet, som i förfrågningsunderlaget tydligt anger under 

vilka förhållanden en upphandling kan komma att avbrytas, väljer att avbryta då förhållandena 

är uppfyllda. 

 

4.7 Nya skäl under överprövningsprocessen 

Genom mål nr. 351-12, HFD, har det konstaterats att  KamR i mål om överprövning av 

offentlig upphandling inte är förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där. 

KamR kan i situationer där nya skäl åberopas välja att pröva de nya omständigheterna själv 

eller välja att återförvisa de delarna till FR eftersom de nya skälen inte har prövats där. I målet 

hade en leverantör, vars anbud diskvalificerats, vid överklagan till KamR åberopat ett antal 

nya grunder. HFD konstaterade att domstolen inte är styrd av vad parterna yrkar när den 

avgör vilken åtgärd som ska beslutas. Det viktigaste synes vara att de nya omständigheterna 

inte innebär att saken ändras. I målet kom domstolen fram till att de nya omständigheterna 

skulle beaktas eftersom omständigheterna inte ansågs förändra saken. Slutsatsen man kan dra 

av målet är att en part vid en överprövning som syftar till att avgöra om det föreligger sakligt 

godtagbara skäl eller inte kan åberopa nya omständigheter under överprövningsprocessen. 
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I  SOU 2015:12 har det föreslagits att en processuell preklusionsregel ska införas i 

upphandlingslagarna. Bestämmelsen skulle innebära att en part i en överprövningsprocess får 

åberopa nya omständigheter i överinstanser endast om parten kan göra det sannolikt att 

omständigheten inte kunnat åberopas i underinstanser eller  annars har haft en giltig ursäkt att 

inte göra det.   
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5. Rättsliga följder och legala risker  

5.1 Kapitlets innehåll 

När ett avbrytandebeslut tas av en upphandlande myndighet uppkommer en rad frågor. Den 

första frågan som uppstår är om det föreligger sakligt godtagbara skäl eller inte för 

avbrytandebeslutet. Eftersom det är osäkert vad som gäller på rättsområdet kan andra frågor 

också uppstå. Vad det finns för rättsliga följder och legala risker när en upphandlande 

myndighet beslutar att avbryta en upphandling behandlas därför nedan. 

 

5.2 När avbrytandebeslut fattas  

När ett avbrytandebeslut fattats riskerar leverantörer som deltagit i upphandlingen att förlora 

alla resurser som dem har lagt ned på att vara med i den aktuella upphandlingen. Som 

nämndes i avsnitt 2.3.5 kan en leverantör aldrig få ersättning bara på grund av att ett 

avbrytandebeslut tagits eftersom det inte är en självständig grund för att skadestånd ska kunna 

utgå. Vidare är kontraktstecknandet av stor betydelse och eftersom ett avbrytandebeslut i regel 

alltid tas innan ett kontrakt slutligt tecknats innebär det att det inte föreligger stora möjligheter 

för en leverantör att tillerkännas skadestånd.    

 

I mål nr. 4912-15,  KamR i Göteborg, konstaterar domstolen, genom hänvisning till EU-

rättslig praxis, att en upphandlande myndighet inte har en skyldighet att slutföra en påbörjad 

upphandling. Den upphandlande myndigheten riskerar dock, vid ett beslut att avbryta 

upphandlingen, att en eller flera leverantörer begär överprövning av avbrytandebeslutet.
90

 Ett 

avbrytandebeslut har egentligen inga direkta rättsliga följder om inte myndigheten har 

överträtt någon bestämmelse i LOU eller de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU.  

 

5.3 Under överprövningsprocessen 

I målen som behandlats i avsnitten om sakligt godtagbara skäl respektive ej godtagbara skäl
91

 

synes påföljden vid ett avbrytandebeslut från en myndighets sida vara att beslutet 

ogiltigförklaras eller upphävs om inte sakligt godtagbara skäl anses föreligga.
92

 Under en 

överprövningsprocess riskerar leverantören att domstol kommer fram till att sakligt 

godtagbara skäl föreligger för avbrytandet av upphandlingen vilket betyder att man har då 

förlorat ännu mer resurser än de man lagt ned innan avbrytandebeslutet togs. 
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Den upphandlande myndigheten riskerar att domstol förklarar avbrytandebeslutet ogiltigt eller 

att avbrytandebeslutet ska upphävas. Det är inte helt ovanligt att den upphandlande 

myndigheten redan vid överprövningen av ett avbrytandebeslut stipulerat att myndigheten 

avser att starta en ny upphandling där upphandlingsföremålet fortfarande är densamma. I mål 

nr. 951-08 E, LänsR i Hallands län, hade den upphandlande kommunen redan när 

avbrytandebeslutet togs meddelat att en ny upphandling skulle komma att annonseras så fort 

som möjligt. I RÅ 2009 ref. 43, RegR, hade den upphandlande kommunen som fallet gällde, 

genom annonsering på nytt påbörjat upphandlingen redan innan överprövningen och 

avgörandet i domstolen var färdigt.  

 

Enligt 16 kap. 8 § LOU föreligger en förlängd avtalsspärr
93

 vid överprövningar. Det innebär 

att om en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts, fortsätter avtalsspärren att 

gälla under handläggningen i domstol. En förlängd avtalsspärr innebär att den upphandlande 

myndigheten inte får ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att domstol har avgjort 

målet.
94

 Det föreskrivs också i 16 kap. 8 § LOU att en domstol faktiskt kan besluta om att en 

förlängd avtalsspärr inte ska gälla vilket skulle kunna leda till att en upphandlande myndighet 

kan träffa avtal med en leverantör under en pågående överprövning. Det finns ingen 

bestämmelse som stadgar att det är förbjudet för en upphandlande myndighet att påbörja en 

ny upphandling under en överprövningsprocess. I avsaknad av en sådan bestämmelse kan en 

risk uppkomma efter det att en domstol har kommit fram till ett beslut i överprövningen. 

Risken består av att en upphandlande myndighet kan komma att ha två pågående 

upphandlingar som båda rör samma upphandlingsföremål.  

 

Ett beslut som visar på problematiken är Konkurrensverkets beslut 08-0525. HÄRAB och 

ÖGRAB hade påbörjat en upphandlingen av en renhållningsentreprenad och kontraktet avsåg 

en avtalsperiod om sex år. Upphandlingen genomfördes som en öppet förfarande. Tre anbud 

inkom men då ett av dem förkastades återstod till slut bara två anbud. Efter en 

anbudsutvärdering beslutades det att kontraktet skulle tilldelas RenoNorge. Sita, vars anbud 

inte antogs, ansökte om överprövning av tilldelningsbeslutet och domstol beslutade kort 

därefter om inhibition. Ett villkorat avtal ingicks då mellan HÄRAB och ÖGRAB och 

RenoNorge där man bl.a. föreskrev att om domstolen i lagakraftvunnen dom förordnar att 

upphandlingen skall göras om eller om beställaren beslutar att upphandlingen skall avbrytas, 

                                                 
93

 Om avtalsspärr se avsnitt 2.3.5. 
94

 16 kap. 10 § 1 st. LOU. 



37 

 

skall parternas åtaganden gälla under en period om två år. Vidare föreskrevs att i det fall 

domstol i lagakraftvunnen dom avslår ansökan om överprövning skall parternas åtaganden 

gälla under en period om sex år. Domstolen beslutade därefter i dom att rättelse skulle ske 

genom att anbudet från RenoNorge skulle förkastas. HÄRAB och ÖGRAB beslutade därefter 

att avbryta upphandlingen. Konkurrensverket uttalade att ”Genom att under pågående 

överprövning ingå ett avtal med en sådan lång bindningstid som skett i förevarande fall finns 

det en risk att den upphandlande myndigheten försätter sig i en situation som gör att en 

lagakraftvunnen dom om rättelse inte kan följas med mindre än att myndigheten i förväg 

avvecklar detta avtal med risk för skadeståndsrättsliga anspråk från avtalskontrahenten. Enligt 

Konkurrensverkets mening bör det således krävas att ett sådant avtal inte löper under längre 

tid än som är absolut nödvändigt för att kunna fullgöra allmännyttiga tjänster under den tid 

som överprövningen pågår”
95

. I beslutet gällde överprövningen inte om sakligt godtagbara 

skäl eller inte förelåg för avbrytandebeslutet. Den upphandlande myndigheten hade ingått ett 

villkorat avtal med en leverantör innan man beslutade att avbryta upphandlingen. Dock visar 

beslutet att problem kan uppstå om en myndighet väljer att starta en ny upphandling eller 

kanske till och med ingå ett avtal med en ny leverantör innan en överprövning är slutligt 

avgjord.   

 

5.4 Efter överprövningsprocessen 

Efter en överprövningsprocess gällande ett avbrytandebeslut av en upphandling kan två 

situationer uppstå. För det första kan domstolen besluta att sakligt godtagbara skäl föreligger 

och att avbrytandebeslutet då är rättsligt grundat. Vad ett sådant beslut får för konsekvenser 

förefaller självklart. När avbrytandebeslutet har sakligt godtagbara skäl är den helt enkelt att 

se som korrekt avbruten och det enda leverantörerna kan välja att göra är att delta i nya 

upphandlingsförfaranden. Som nämndes har i många fall redan ett nytt 

upphandlingsförfarande från myndighetens sida inletts då beslutet gällande överprövningen 

fastslagits.  

 

En domstol kan också besluta att sakligt godtagbara skäl inte föreligger för beslutet att 

avbryta upphandlingen. Påföljden blir, som nämndes tidigare i kapitlet, då i de flesta fall att 

beslutet ogiltigförklaras eller upphävs. Frågan som uppkommer då är vad det innebär att så 

sker. I de rättsfall där domstolarna kommit fram till att sakligt godtagbara skäl för att avbryta 

en upphandling inte förekommer synes bara domstolarna enkelt fastställa att 
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avbrytandebeslutet ska ogiltigförklaras eller upphävas. Domstolarna ger aldrig någon 

förklaring till vad det innebär att ett avbrytandebeslut ska ogiltigförklaras eller upphävas 

vilket kan leda till problem. Det som kan konstateras är att det inte är helt självklart och utrett 

vad en ogiltighetsförklaring eller upphävande av ett avbrytandebeslut leder till. Som jag 

återkommer till i återföljande kapitel skulle man kunna tolka en ogiltighetsförklaring eller ett 

upphävande av ett avbrytandebeslut och dess följder på olika sätt. 

 

Ett annat problem som kan  uppstå om domstolen kommer fram till att sakligt godtagbara skäl 

för ett avbrytandebeslut inte föreligger är att upphandlande myndigheter många gånger har 

startat en ny upphandling vars föremål är detsamma som i upphandlingen som överprövats. 

Den upphandlande myndigheten har då två pågående upphandlingsförfaranden som avser 

samma föremål. En komplicerad situation uppstår dessutom om den nya upphandlingen 

avslutas med att ett kontrakt tecknas före det att domstol meddelat beslutet att sakligt 

godtagbara skäl för att avbryta föregående upphandling inte förelåg. 

 

Om den upphandlande myndigheten har påbörjat en ny upphandling och domstol kommer 

fram till att sakligt godtagbara skäl inte förelegat vid avbrytandet av den första upphandlingen 

skulle man kunna tänka sig att 16 kap. 6 § LOU kan tillämpas. Bestämmelsen stadgar att en 

överprövning av upphandlingen kan ske om den upphandlande myndigheten har brutit mot de 

grundläggande principerna
96

 eller någon annan bestämmelse i LOU och det har medfört att 

leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. Om den upphandlande myndigheten har 

tecknat ett kontrakt med en leverantör i en ny upphandling och om domstol under en 

överprövning av den första upphandlingen kommer fram till att sakligt godtagbara skäl inte 

har förelegat kan i vissa situationer 16 kap. 13 § LOU användas. Enligt bestämmelsen kan  en 

domstol ogiltigförklara ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en 

leverantör om avtalet har slutits i strid mot LOU eller inte följt en del bestämmesler som LOU 

föreskriver. Leverantören i den första upphandlingen kan då i en överprövningsprocess 

försöka få avtalet ogiltigförklarat.  

 

Om den senare upphandlingen gått till på ett riktigt sätt och inga bestämmelser i LOU eller de 

grundläggande principerna har åsidosatts är det mer osäkert vad som gäller. Bristen på 

rättspraxis som behandlar dessa svårigheter tyder på att det inte går att dra några slutsatser om 
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vad som händer i liknande situationer. En rad nya frågor uppkommer till följd av detta, vilka 

frågorna är skildras i kap. 6.  
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6. Analys 

6.1 Kapitlets innehåll 

Följande kapitel innehåller den avslutande delen på uppsatsen, nämligen delen där en analys 

görs av det som framkommit i tidigare kapitel. Syftet är således att besvara frågeställningarna 

som ställts i uppsatsens första kapitel på ett så djupgående sätt som möjligt. 

 

6.2 Sakligt godtagbara skäl respektive ej godtagbara skäl 

Som framkommit i uppsatsen reglerar inte LOU eller bakomliggande direktiv när en 

upphandlande myndighet får avbryta en upphandling. I både EU-praxis och svensk rättspraxis 

har det dock utarbetats en princip som innebär att om det föreligger sakligt godtagbara skäl får 

ett avbrytande av en upphandling ske. Ett syfte med framställningen har varit att försöka 

skapa en klarhet i när sakligt godtagbara skäl anses föreligga och inte. 

 

Det första man kan börja med att konstatera är att upphandlande myndigheter kan ha en rad 

olika anledningar till varför dem vill avbryta en upphandling. De gemensamma orsakerna 

synes dock vara att myndigheten av olika orsaker inte längre har behov av det som är föremål 

för upphandlingen eller att upphandlingen inte har fortlöpt på ett sätt som myndigheten 

önskat. Vad som ska anses utgöra sakligt godtagbara krav och inte är inte  helt klart. När det 

endast återstår en anbudsgivare synes domstolarna vara överens om att det utgör ett sakligt 

godtagbart skäl till att en upphandling avbryts. KamR i Göteborg överraskar dock i mål nr. 

4564-15
97

, då bristande konkurrens ansågs föreligga trots att två anbud fanns att välja på vid 

anbudstidens slut och före beslutet av att avbryta upphandlingen. För höga anbudspriser är 

också ett sakligt godtagbart skäl för ett avbrytandebeslut. Det vore direkt oskäligt att 

upphandlande myndigheter tvingades att teckna avtal med en leverantör om den 

upphandlande myndighetens budget överskridits. En upphandlande myndighet kan ju inte 

tvingas att genomföra en upphandling den inte har råd med.   

 

I rättsfall där anbudens giltighetstid har löpt ut har domstolarna förutsatt att det inte är möjligt 

för en upphandlande myndighet att anta anbud som inte längre är bindande för  

anbudsgivarna. Dock skulle man kunna tänka sig att det är möjligt om anbudsgivarna går med 

på att så sker trots att giltighetstiden löpt ut. Enligt min mening kan en fara uppstå när det 

faktum att anbudens giltighetstid löpt ut ses som ett sakligt godtagbart skäl att avbryta en 

upphandling. En upphandlande myndighet kan genom passivitet skapa sakligt godtagbara skäl 
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för att avbryta en upphandling. För att komma tillrätta med faran borde därför domstolar ta 

hänsyn till varför anbudens giltighetstid har löpt ut och tillmäta det betydelse vid 

bedömningen.  

 

Begreppet ändrade förutsättningar inbegriper många olika situationer och anses också kunna 

utgöra sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling. Eftersom begreppet inrymmer 

så många olika situationer är det svårt att säga exakt vilka situationer som skulle kunna utgöra 

sakligt godtagbara skäl, vilket visar på svårigheten att dra några klara slutsatser från 

rättspraxis på området. Genom att studera rättspraxis har det också framkommit att domstolar 

i vissa mål kommit fram till olika domslut trots att situationerna i målen är väldigt lika. När 

det föreligger tidsbrist på den upphandlande myndighetens sida synes det avgörande vara om 

föremålet som upphandlas har en viktig samhällsfunktion som måste fungera. Att domstolar 

kommer fram till olika domslut i liknande situationer tyder också på att det för det mesta är 

svårt att fastställa i förväg om sakligt godtagbara skäl kommer anses föreligga eller inte. 

Omständigheter i det enskilda fallet synes spela en stor roll för utgången i frågan. Det har 

också visat sig vara svårt att dra några klara slutsatser från de rättsfall där sakligt godtagbara 

skäl inte ansetts föreligga. Situationerna är olika men jag vågar ändå påstå att det i de flesta 

fall rör sig om att de upphandlande myndigheterna på något sätt varit otydliga eller försökt att 

komma ur upphandlingen på tvivelaktiga sätt.  

 

Vid en upphandling har man å ena sidan den upphandlande myndigheten och å andra sidan 

leverantörerna, som lägger ned tid och pengar på att utforma anbud som ska ges in till den 

upphandlande myndigheten, att ta hänsyn till. Liksom upphandlande myndigheter har också 

leverantören rättigheter under en upphandling. Nämnas kan de fem grundläggande 

rättsprinciperna
98

 som aldrig får åsidosättas och bestämmelserna i LOU om de olika 

upphandlingsförfarandena
99

 som regelerar vilka förfaranden som får användas och hur de ska 

användas. Det föreligger ett mer jämlikt förhållande mellan upphandlande myndigheter och 

leverantörer och leverantörerna har inte ansetts behöva ett sådant skydd som t.ex. 

konsumenter har genom konsumentlagstiftningen. Det man kan konstatera vid en 

genomläsning av den praxis som använts i framställningen är att domstolarna, vid en 

överprövning av om det föreligger sakligt godtagbara skäl för ett avbrytande av en 

upphandling, inte synes diskutera huruvida hänsyn ska tas till leverantörernas intresse av att 

                                                 
98

 Se avsnitt 3. 
99

 Se avsnitt 2.3.2. 



42 

 

upphandlingen fortskrider. Domstolarna påpekar ofta att de grundläggande rättsliga 

principerna inte får åsidosättas. De grundläggande rättsliga principerna är väldigt viktiga och 

det är självklart att domstolarna ska utreda att dessa inte har åsidosatts men ibland anser jag 

att tillräcklig hänsyn till leverantörerna ändå inte tas. Om t.ex. enbart ett anbud inkommit till 

den upphandlande myndigheten som uppfyller alla krav och som är förenligt med 

myndighetens krav kan jag tycka att det vore orimligt att denna leverantör skulle mista 

kontraktet enbart på den grund att ingen annan leverantör visat intresse eller inte uppfyllt 

kraven. I vissa situationer tycks, enkelt uttryckt, myndighetens vilja att avbryta en 

upphandling helt klart väga tyngre än leverantörernas vilja att tilldelas kontraktet. 

 

Det är något oklart hur bevisbördans placering ser ut i fall där domstolar i en 

överprövningsprocess prövar frågan om det föreligger sakligt godtagbara skäl till ett 

avbrytandebeslut eller inte. I två rättsfall
100

 har domstolar gjort olika uttalanden om vilken 

part som ska visa vad, vilket talar för att bevisbördans placering kan skilja sig åt beroende på 

omständigheterna i fallet. Slutligen kan nämnas det faktum att det i dagsläget verkar vara fullt 

möjligt för en part i en överprövningsprocess som gäller offentlig upphandling att åberopa nya 

skäl som grund för sin talan så länge inte saken ändras. Det kan underlätta för parterna i en 

överprövningsprocess på så sätt att man då vinner mer tid att utreda vilka skäl man vill 

åberopa under processens gång. 

 

6.3 Förfrågningsunderlagets betydelse vid ett avbrytandebeslut 

Förfrågningsunderlag kan skilja sig åt vad gäller utformning eftersom alla upphandlingar är 

olika och rör olika upphandlingsföremål. Genom att ha ett detaljrikt och gediget 

förfrågningsunderlag undviker upphandlande myndigheter ofta problem under 

upphandlingsprocessen. Ett otydligt förfrågningsunderlag kan medföra att t.ex. otydliga anbud 

inkommer till upphandlande myndigheter. När en upphandling avbryts uppkommer frågan om 

skäl för avbrytande måste anges i förfrågningsunderlaget och om inte, om det är lättare att 

avbryta om skälen angetts.  

 

Mål nr. 7224-13, KamR i Göteborg, och RÅ 2009 ref. 43, RegR, är två rättsfall där de 

upphandlande myndigheterna hade angett olika skäl i förfrågningsunderlaget som kunde leda 

till att upphandlingarna avbröts. Domstolarna synes inte lägga stor vikt vid detta alls. Det 

enda som konstateras är att det inte står i strid med någon av de grundläggande 
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rättsprinciperna om en upphandlande myndighet, som i förfrågningsunderlaget tydligt angett 

under vilka förhållanden en upphandling kan komma att avbrytas, väljer att avbryta 

upphandlingen då ett eller flera av förhållandena är uppfyllda. I Konkurrensverkets 

rekommendationer nämns inget om att en upphandlande myndighet måste ange i 

förfrågningsunderlaget under vilka förutsättningar ett avbrytandebeslut kan fattas av den 

upphandlande myndigheten. I de övrigt behandlade rättsfallen där sakligt godtagbara skäl för 

att avbryta en upphandling ansetts föreligga har inte nämnts något om förfrågningsunderlagets 

utforming och innehåll. Det enda administrativa domstolarna lagt vikt på synes vara att den 

upphandlande myndighteten meddelat leverantörerna om avbrytandebeslutet och skälen som 

ligger till grund för beslutet.  

 

De slutsatser som kan dras är att en upphandlande myndighet inte behöver ange skäl för 

avbrytande i förfrågningsunderlaget. Vidare synes det inte heller vara lättare att avbryta en 

upphandling om skälen angetts i förfrågningsunderlaget eftersom domstolarna inte verkar 

lägga någon stor vikt på vad som skrivits i förfrågningsunderlaget gällande avbrytandebeslut. 

Ett avbrytandebeslut verkar kunna fattas av en upphandlande myndighet utan att några 

särskilda åtgärder tagits vad gäller förfrågningsunderlaget, bara myndigheten meddelar 

leverantörerna om beslutet, skälen härför och har sakligt godtagbara skäl för avbrytandet. Det 

som talar för att domstolar inte ska ta hänsyn till om och vad det står i förfrågningsunderlaget 

avseende avbrytande av upphandling är att en upphandlande myndighet omöjligt kan veta vid 

författandet av förfrågningsunderlaget vad som kommer att hända under 

upphandlingsprocessen. Det som talar emot att domstolar inte ska ta hänsyn till om och vad 

det står i förfrågningsunderlaget avseende avbrytande av upphandling är att 

förfrågningsunderlaget ändå är av central betydelse i en upphandling i övrigt och utgör ramen 

för en upphandling. 

 

6.4 Följderna och riskerna vid ett avbrytandebeslut 

Liksom vid alla beslut en offentlig myndighet tar får också ett avbrytandebeslut följder. 

Dessutom innebär ett avbrytande av en offentlig upphandling en del risker som både 

leverantörer och myndigheter måste tänka på. Som tidigare nämnts står det inte uttryckligt 

stadgat i LOU när en upphandling ska anses vara avbruten. Den slutsats jag däremot dragit är  

att en upphandling ska ses som avbruten så fort en upphandling inte har lett till att ett giltigt 

avtal kommit till stånd mellan en myndighet och en eller flera leverantörer och myndigheten 
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har meddelat leverantörerna om att upphandlingen är avbruten enligt bestämmelsen i 9 kap. 9 

§ LOU. En följd som uppstår vid ett avbrytandebeslut är därmed att ett kontrakt inte tilldelas. 

 

Det stadgas varken i LOU eller bakomliggande direktiv vilken rättslig följd ett 

avbrytandebeslut får. Om den upphandlande myndigheten inte har överträtt någon 

bestämmelse i LOU eller någon eller några av de grundläggande rättsliga principerna synes 

det inte hända någonting såvida inte någon leverantör begär överprövning av beslutet.  

Under en överprövningsprocess riskerar myndigheten att avbrytandebeslutet ogiltigförklaras 

eller upphävs om inte sakligt godtagbara skäl för avbrytandebeslutet anses föreligga. En risk 

för både upphandlande myndigheter och leverantörer är det faktum att vad som utgör sakligt 

godtagbara skäl och ej godtagbara skäl inte synes gå att fastställa helt klart. Vid en 

överprövningsprocess kan inte någon av parterna vara säkra på utgången. 

 

En av de största riskerna jag har kunnat utröna vid ett avbrytandebeslut är om en 

upphandlande myndighet först avbryter en upphandling och avbrytandebeslutet överprövas 

samtidigt som myndigheten väljer att påbörja en ny upphandling som avser samma 

upphandlingsföremål. Risken i en sådan situation är att domstol i överprövningsprocessen kan 

komma fram till domslutet att sakligt godtagbara skäl inte föreligger vid avbrytandet av den 

tidigare upphandlingen och att avbrytandebeslutet därför ska ogiltigförklaras eller upphävas. 

Som nämnts är det inte helt ovanligt att den upphandlande myndigheten redan vid 

överprövningen av ett avbrytandebeslut planerat att starta, eller redan har startat, en ny 

upphandling där upphandlingsföremålet fortfarande är detsamma. Den upphandlande 

myndigheten startar en upphandlingsprocess av en orsak, nämligen att den är i behov av 

föremålet som ska upphandlas. Om en överprövning av ett avbrytandebeslut sker har i de 

flesta fall, om inte förutsättningarna för upphandligen väsentligt har förändrats
101

, 

myndigheten fortfarande behov av en upphandling som inbegriper det föremål som var tänkt 

att upphandlas innan avbrytandebeslutet togs. Om den tidigare upphandlingen som 

myndigheten valde att avbryta inte gick som man planerat så vill myndigheten troligtvis göra 

ett nytt försök. Det finns ingen bestämmelse som stadgar att det är förbjudet för myndigheten 

att påbörja en ny upphandling under överprövningsprocessen.  
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En annan stor risk är att en upphandlande myndighet väljer att avbryta en upphandlig och i en 

ny upphandling, som avser samma upphandlingsföremål, ingår avtal med en leverantör 

samtidigt som domstol i en överprövningsprocess kommer fram till att sakligt godtagbara skäl 

för att avbryta den första upphandlingen inte förelegat och att beslutet ska ogiltigförklaras 

eller upphävas. Den upphandlande myndigheten riskerar då att bli skadeståndsskyldig 

eftersom myndigheten inte kan rätta sig efter domen och samtidigt fortsätta den andra 

upphandlingen. Dock anser jag att det inte är självklart vilka följder en ogiltighetsförklaring 

eller ett upphävande av ett avbrytandebeslut får. En ogiltighetsförklaring eller ett upphävande 

av ett avbrytandebeslut kan tolkas på två sätt. Det självklara borde vara att upphandlingen 

återupptas där den avslutades men man skulle också kunna tolka det som att den 

upphandlande myndigheten inte behöver vidta någon åtgärd alls. Beroende på hur man tolkar 

en ogiltighetsförklaring och ett upphävande av ett avbrytandebeslut kan man komma fram till 

olika svar på vad som händer vid nämnda risker. Om en upphandlande myndighet inte 

behöver vidta några åtgärder alls skulle man kunna tänka sig att den nya upphandlingen och 

ett avtal som tecknats till följd av en ny upphandling får bestå. I avsaknad av rättspraxis och 

bestämmelser om vad som gäller när dessa risker aktualiseras uppkommer också en rad nya 

frågor, nämligen om den nya upphandlingen, där kontraktstecknande skett, utgör ett hinder 

mot att den förra upphandlingen överprövas och om den nya upphandlingen kan överprövas 

med hänsyn till att den aldrig borde ha påbörjats. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att med ett avbrytandebeslut kommer ibland oundvikliga 

följder och i vissa situationer även en del risker. För att minimera de stora riskerna vid ett 

avbrytandebeslut kan en upphandlande myndighet självklart vänta med att påbörja en ny 

upphandling och teckna avtal under en överprövningsprocess. Man skulle också kunna tänka 

sig att en överprövning av avbrytandebeslutet kan undvikas ju tidigare man avbryter en 

upphandling. Leverantörer har då inte hunnit engagerat sig så mycket i upphandlingen. Oftast 

avbryts upphandlingar väldigt sent i upphandlingsprocessen när man upptäcker att det t.ex. 

råder bristande konkurrens eller liknande. Ju tidigare man avbryter desto större är dock risken 

att domstolen anser att ett sakligt godtagbart skäl för avbrytandebeslutet inte föreligger 

eftersom de sakliga skälen ofta visar sig i ett senare skede i upphandlingen.  

 

6.5 De lege ferenda-resonemang  

Frågan om det finns skäl för ändringar vad gäller möjligheten att avbryta en upphandling och 

de rättsliga möjligheterna för leverantörer att tillvarata sin rätt när så sker kan, enligt mig, 
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besvaras med ett ja. För att underbygga svaret kan följande sägas. Vid studerande av rättsfall 

där domstolar utreder om det föreligger sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling 

eller inte föreligger svårigheter att finna rättsfall där domstolar inte har ansett att det 

föreligger sakligt godtagbara skäl. Rättsfall där sakligt godtagbara skäl ansetts föreligga är 

dock inte svåra att hitta och det finns mängder av dem. Möjligheten att avbryta en upphandlig 

har, som nämnts, från en del håll ansetts gått för långt och jag kan i vissa situationer inte annat 

än att hålla med.  

 

Självklart ska upphandlande myndigheter kunna avbryta upphandlingar om upphandlingen 

inte visar sig fortskrida som upphandlande myndigheter räknat med och att risk finns att 

upphandlande myndigheter inte kommer att kunna slutföra en upphandling på ett 

tillfredställande sätt. Problemet ligger i att ingen hänsyn överhuvudtaget tas till leverantörers 

intresse, vilka har lagt ned resurser och tid på att bl.a. utforma anbud. Att t.ex. bristande 

konkurrens anses var ett sakligt godtagbart skäl till att avbryta en upphandling har 

framkommit tidigare. Bristande konkurrens har ansetts föreligga när det återstår två anbud att 

välja mellan. Med det sagt menar jag också att vissa grunder för när ett sakligt godtagbart skäl 

föreligger tillämpas alltför strikt. Det faktum att leverantörer antingen får finna sig i att ett 

avbrytandebeslut fattas eller i bästa fall kan få till stånd en ogiltighetsförklaring eller ett 

upphävande av ett avbrytandebeslut visar också att det finns skäl för ändringar på området. 

Som nämnts anser jag att en ogiltighetsförklaring kan tolkas på två sätt, antingen ska 

upphandlingen återupptas där den avslutades men man skulle också kunna tolka det som att 

den upphandlande myndigheten inte behöver vidta någon åtgärd alls. Om man tolkar en 

ogiltighetsförklaring eller ett upphävande av ett avbrytandebeslut på det sistnämnda sättet kan 

det leda till att leverantörer inte får någon direkt effekt efter en överprövning.   

 

Det har tidigare framgått att det är svårt att dra några slutsatser om när sakligt godtagbara skäl 

föreligger och inte med hjälp av den rättspraxis som behandlats i framställningen. Rättsläget 

är långt ifrån klart och ibland är det omständigheter i enskilda fall som avgör utgången i 

frågan. För att komma tillrätta med problemet skulle en lagbestämmelse som stadgar när en 

upphandling får avbrytas och inte kunna införas. En följdfråga blir såklart hur en sådan 

bestämmelse ska vara utformad. Eftersom en upphandlande myndighet kan komma att behöva 

avbryta en upphandling i många olika situationer går det inte att ha en lagbestämmelse som är 

alltför snäv. Dock är det inte önskvärt att en sådan bestämmelse inrymmer för många 

situationer heller. Om regeln skulle inrymma för många situationer och föreskriva ”eller 
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annan liknande” skulle man troligtvis inte komma tillrätta med problemet. Att utforma en 

lagbestämmelse som inte är för snäv men som inte heller inrymmer för många situationer blir 

en utmaning för lagstiftaren. 

 

Det som talar för en lagreglering på området är att det skulle kunna öka förtroendet hos 

leverantörer och ge dem tryggheten att delta i upphandlingar när de vet att det finns fasta 

regler att förhålla sig till. Det i sin tur kan leda till att fler leverantörer faktiskt vågar delta i 

upphandlingar vilket också gynnar upphandlande myndigheter. Dock tror jag, som framgår 

ovan, att det skulle bli väldigt svårt att utforma lagbestämmelser gällande när en upphandling 

får avbrytas och inte på grund av att begreppet sakligt godtagbara skäl inrymmer så många 

olika situationer. 



48 

 

7. Avslutande kommentarer 

Att kunna dra några klara slusatser om när sakligt godtagbara skäl och ej godtagbara skäl 

föreligger har visat sig vara svårt. Att domstolarna dömer olika i liknande fall tyder också på 

att rättsläget om när ett avbrytande av en upphandling får ske och inte är långt ifrån klart. Att 

rättsläget är så oklart är synd eftersom jag tror att det skulle underlätta för både myndigheter 

och leverantörer om man visste vad som gällde.  

 

Eftersom det är så vanligt att upphandlande myndigheter väljer att avbryta upphandlingar 

förstår jag inte varför lagstiftare inte försöker komma tillrätta med det oklara rättsläget som 

råder. Det är så mycket som är inte är utrett när det kommer till att avbryta en upphandling. I 

många delar av framställningen har jag fått hänvisa till att rättsläget på området är oklart. 

Rättsutvecklingen på upphandlingsområdet går ständigt framåt vilket inte visar sig minst i och 

med de nya upphandlingsdirektiven och de nya upphandlingslagarna som beräknas träda i 

kraft nästa år. Jag är besviken att de nya upphandlingsdirektiven och upphandlingslagarna inte 

innehåller något klargörande gällande det oklara rättsläget som råder vid avbrytandebeslut. 

Jag är av åsikten att något helt klart måste göras för att komma tillrätta med det oklara 

rättsläget och de risker som föreligger i och med ett avbrytandebeslut. Hur man ska komma 

tillrätta med de problem som föreligger är jag inte rätt person att svara på. Som jag nämnt 

skulle man kunna tänka sig en lagreglering gällande när avbrytande av upphandlingar får ske. 

Dock tror jag inte att problemet löser sig så lätt. De situationer där sakligt godtagbara skäl har 

ansetts föreligga är alldeles för många för att inrymmas i en lagbestämmelse. 

 

Jag tror definitivt inte att vi har hört det sista i diskussionen om  upphandlande myndigheters 

möjligheter att avbryta en pågående upphandling. Jag ser fram emot att följa rättsutvecklingen 

på upphandlingsområdet och väntar med spänning på att se om någon klargörande 

lagbestämmelse angående avbrytande av upphandling införs i lag i framtiden.  
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