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Sammanfattning 

Den offentliga upphandlingen i Sverige har sin grund i unionsrättsliga bestämmelser, syftandes 

till att harmonisera upphandlingsförfarandena inom EU och ytterst infria EU:s mål om en inre 

marknad. Den 1 januari 2017 träder den nya svenska lagen om offentlig upphandling i kraft, 

vilken genomför direktiv 2014/24/EU. En av nyheterna med den nya lagstiftningen är 

införandet av self-cleaning. Såväl direktivsbestämmelsen som den svenska regleringen gällande 

self-cleaning är allmänt hållen och self-cleaning är endast sparsamt behandlat i de traditionella 

rättskällorna, varför det bedöms föreligga tillämpningssvårigheter av bestämmelsen. 

 

Uppsatsen redogör för den nya bestämmelsen om self-cleaning i den nya svenska lagstiftningen 

för offentlig upphandling. Uppsatsen redogör vidare för de uteslutningsgrunder som gäller 

utifrån såväl den nuvarande lagstiftningen som den nya och hur self-cleaning har beaktats innan 

införandet av det nya direktivet. Slutligen fastställs hur de respektive leden av rekvisit enligt 13 

kap. 5 § NLOU ska tillämpas, det vill säga vilka åtgärder som ska tillmätas betydelse vid en 

bedömning av huruvida vidtagna självsanerande åtgärder har varit tillfredsställande. 

 

Av den nya lagstiftningen följer att en leverantör som omfattas av en uteslutningsgrund och 

därmed ska, eller får, uteslutas ur ett upphandlingsförfarande trots det inte ska uteslutas om 

leverantören visar sin tillförlitlighet. Detta ska ske genom att leverantören har ersatt eller åtagit 

sig att ersätta skador som orsakats av brottet eller missförhållandet, har klargjort förhållanden 

och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med de utredande 

myndigheterna och har vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga 

åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden. Bedömning av huruvida de 

vidtagna åtgärderna varit tillfredsställande ska enligt lagstiftningen göras av upphandlande 

myndighet, vilket innebär en ökad arbetsbörda för upphandlande myndigheter. Det förefaller 

dock positivt att det finns en explicit möjlighet för tidigare uteslutna leverantörer att åter få 

tillträde till offentliga upphandlingar. Det står dock klart att det kommer krävas mycket av en 

leverantör för att återfå sin förlorade tillförlitlighet. 
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Abstract 

Public procurement in Sweden derives from EU law, aiming at harmonizing procurement 

procedures in the EU and ultimately meet the EU's goal of a single market. On the 1st of January 

2017, the new Swedish Public Procurement Act enters in force, implementing Directive 

2014/24/EC. One of the novelties of the new legislation is the introduction of self-cleaning. 

Both the Directive and the Swedish Public Procurement Act regulation concerning self-cleaning 

are general and self-cleaning is only sparingly dealt with in the traditional sources of law, why 

the application of the provision is deemed to be problematic. 

The paper describes the new provision on self-cleaning in the new Swedish Public Procurement 

Act. The paper also describes the exclusion criteria that apply based on both the current and the 

new legislation, and how self-cleaning has been taken into consideration before the introduction 

of the new directive. Finally, the way to apply the respective prerequisites pursuant to Chapter 

13 Article 5 of the new Swedish Public Procurement Act is determined, i.e. what measures to 

be of relevance when assessing whether the self-cleaning measures have been satisfactory. 

According to the new legislation a supplier that should or must be excluded from a procurement 

procedure can avoid exclusion by demonstrating that it has taken effective measures to ensure 

that wrongful acts will not reoccur. This will be done by the supplier by repaying or pledging 

compensation to any damage caused by the crime or wrongful act, clarifying the conditions and 

circumstances in a comprehensive manner by actively collaborating with the investigating 

authorities and taking concrete technical, organizational and personnel measures designed to 

prevent the crimes or wrongful acts from reoccurring. Assessment of whether the measures 

taken were adequate is made by the contracting authority, which means an increased workload. 

On the one hand, it appears positive that there is an explicit opportunity for previously excluded 

providers to regain access to public procurement. On the other hand, it is clear that it will require 

a lot of a supplier to regain its lost reliability. 
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1. Inledning 

1.1 Ämne 

Offentlig upphandling kan kortfattat beskrivas som det sätt på vilket kontrakt som huvudregel 

ska tilldelas när den offentliga verksamheten ska göra inköp av varor, tjänster eller 

byggentreprenader.1 Varje år sker offentlig upphandling till stora värden inom såväl Sverige 

som EU. Det har uppskattats att värdet av upphandlingar i Sverige årligen uppgår till cirka 634 

miljarder kronor,2 och inom EU spenderar över 250 000 upphandlande myndigheter ungefär 14 

procent av medlemsstaternas bruttonationalprodukt genom upphandling.3 Offentlig 

upphandling utgör således en betydande del av såväl den svenska som europeiska ekonomin. 

 

Offentlig upphandling anses vara ett riskområde för bland annat korruption och det förekommer 

att leverantörer av olika anledningar inte anses vara seriösa.4 Upphandlande myndigheter har i 

vissa fall möjlighet, och ibland även skyldighet, att utesluta leverantör. Ett sådant beslut kan 

naturligtvis innebära stora ekonomiska förluster för leverantören.5 År 2014 antogs ett nytt 

direktiv på upphandlingsområdet, ett direktiv som kommer att genomföras i svensk lagstiftning 

den 1 januari 2017.6 Regleringen innehåller bland annat en helt ny bestämmelse om så kallad 

self-cleaning.7 Om det föreligger relevanta skäl för uteslutning, ska uteslutning trots det i vissa 

fall inte ske om leverantören visar att tillfredsställande självsanerande åtgärder har vidtagits för 

att bevisa sin tillförlitlighet. Leverantörer ges således en möjlighet att rätta till oegentligheter 

för att på så sätt åter få tillträde till offentliga upphandlingar. Bestämmelsen är dock allmänt 

hållen och det har lämnats till medlemsstaterna att själva avgöra vilka villkor som ska ställas 

på en leverantör för att vidtagna självsanerande åtgärder ska bedömas vara tillfredsställande.8 

                                                      
1 Se 1 kap. 2 § NLOU och 1 kap. 2 § LOU. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 53 f. 
2 Beloppet avser värdet av de upphandlingar som omfattades av upphandlingsreglerna under år 2014 exklusive 

moms, se Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, Statistik om offentlig upphandling 2016, s. 12. 
3 Se kommissionens hemsida, Offentlig upphandling.  
4 Se exempelvis kommissionen, Förslag till LOU-direktiv, s. 12, kommissionen, Grönboken, s. 49, Rådet, 

Stockholmsprogrammet, s. 23 och Konkurrensverket, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 91. Noteras 

bör att det inte finns någon vedertagen definition av korruption. För vidare läsning om just korruption, se 

Sundstrand, Offentlig upphandling och korruption och Engström, Korruption i offentlig upphandling. 
5 Som exempel kan nämnas att i samband med misstankar om bestickning i det så kallade ”Arenamålet” framkom 

att Peab hade inkomster om 10-13 miljarder per år från upphandlingar, se hd.se, Miljarder på spel för Peab, 

privataaffarer.se, Peab kan drabbas hårt och di.se, 13 miljarder på spel för Peab. Inblandade personer friades, 

se vidare Svea hovrätts dom av den 29 oktober 2013 i mål nr B 5202-12. 
6 Se övergångsbestämmelserna i NLOU. 
7 Se 13 kap. 5 § NLOU. Se även art. 57.6 i LOU-direktivet. 
8 Se skäl 102 i LOU-direktivet. 



 8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det nya LOU-direktivet innehåller ett flertal nyheter, av vilka bestämmelsen om self-cleaning 

utgör en av de större. Self-cleaning, eller självsanerande åtgärder, har i viss mån beaktats redan 

utifrån det klassiska direktivet, men i och med den nya bestämmelsen blir det obligatoriskt för 

upphandlande myndigheter att beakta leverantörens självsanerande åtgärder. Emellertid är 

bestämmelsen i såväl LOU-direktivet som NLOU allmänt hållen vilket kan föranleda 

tillämpningssvårigheter. Uppsatsen har det övergripande syftet att fastställa hur bestämmelsen 

om self-cleaning i NLOU ska tillämpas. Uppsatsen ämnar vidare klargöra bakgrunden till, och 

syftet med, införandet av self-cleaning. Som ett led i detta ska även uteslutningsgrunderna 

klargöras och tillämpningen av desamma fastställas. Den fortsatta framställningen ämnar 

besvara följande frågeställningar: 

- Vad är den rättsliga innebörden av self-cleaning? 

- Hur har self-cleaning beaktats innan LOU-direktivet?  

- Hur ska self-cleaning tillämpas? 

 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen utgör ett examensarbete inom den offentliga rätten, och mer specifikt på den 

offentliga upphandlingens område. Mot denna bakgrund kommer endast de unionsrättsliga 

direktiv och den nationella lagstiftning som reglerar området behandlas. Motsvarande 

bestämmelser finns avseende upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet, 

försörjningssektorerna och för koncessioner, varför de regelverken av praktiska skäl inte 

kommer att behandlas.9  

 

Vissa av upphandlingsområdets uteslutningsgrunder rör brottsliga gärningar, likväl som att 

vissa självsanerande åtgärder kan sägas aktualisera arbetsrättsliga aspekter. Då uppsatsen 

avhandlar offentlig upphandling, och således inte varken straffrätt eller arbetsrätt, faller de 

rättsområdena utanför uppsatsens syfte och fokusområde. Mot den bakgrunden kommer 

eventuella straffrättsliga eller arbetsrättsliga aspekter inte att utredas vidare. 

 

Enligt såväl LOU som NLOU kan en upphandlande myndighet tilldela kontrakt till en 

leverantör som i och för sig ska uteslutas om det föreligger så kallade tvingande hänsyn till 

                                                      
9 Se vidare LUFS-direktivet och LUFS, LUF-direktivet och NLUF samt LUK-direktivet och LUK. 
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allmänintresset, vilket utgör exceptionella fall. Sådana fall aktualiserar dock inte bestämmelsen 

om self-cleaning, varför tvingande hänsyn till allmänintresset inte kommer att utredas vidare.  

 

Genom NLOU införs ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, ESPD. Genom ESPD ska 

leverantörer kunna lämna en egenförsäkran om att leverantören inte omfattas av någon 

uteslutningsgrund. Vad avser self-cleaning aktualiseras bestämmelsen när en uteslutningsgrund 

de facto föreligger. Mot den bakgrunden bedöms ESPD inte ha någon inverkan på 

tillämpningen av self-cleaning, varför ESPD inte kommer att utredas vidare. 

 

Slutligen ska sägas att uppsatsen inte gör anspråk på att vara en introduktion till offentlig 

upphandling, utan riktar sig till jurister med kunskap om såväl förvaltnings- som EU-rätt.10 

Grundläggande upphandlingsrättsliga begrepp, likväl som centrala EU-rättsliga principer med 

särskild betydelse inom upphandlingsområdet, kan dock komma att förklaras. 

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Metod 

Det ställs särskilda krav på framställningar som gör anspråk på att vara rättsvetenskapliga, 

nämligen opartiskhet och transparens.11 Genom att vara kritisk till materialet, föra en opartisk 

argumentation, vara öppen med källhänvisningar och att bära bevisbördan för sina påståenden 

ska en läsare kunna kontrollera metodens tillämpning, författarens förmåga att hantera juridiskt 

material och styrkan i argumentationen.12 Förevarande uppsats kommer att författas med 

utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden. Offentlig upphandling är ett rättsområde med 

stark anknytning till EU-rätten, varför den rättsdogmatiska metoden kommer att kompletteras 

genom tillämpning av den EU-rättsliga metoden. Uppsatsen syftar bland annat till att fastställa 

hur bestämmelsen om self-cleaning ska tillämpas, det vill säga vilka villkor som ska beaktas 

vid tillämpning av 13 kap. 5 § NLOU, varvid bland annat en utblick i de övriga medlemsstaterna 

i EU har gjorts. Det kan i ett sådant sammanhang diskuteras huruvida en komparativ metod ska 

anläggas. En komparativ metod innebär dock att komparatisten gör mer arbete än att bara söka 

ledning i andra rättsordningar. Det har anförts att komparativ rättskunskap ska syfta till att 

genom jämförande av rättssystem finna likheter och skillnader, bearbeta de identifierade 

                                                      
10 För en introduktion i ämnet hänvisas till Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion. 
11 Se Sandström, Marie, Den late, den tyste och den onde - en forskningsprofil för 2000-talet?, s. 234 
12 Se a.a., s. 233 ff. 
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likheterna och skillnaderna samt behandla de metodologiska problem som då uppstår.13 Att som 

i förevarande fall endast studera utländska rättsordningar i syfte att söka ledning i hur en viss 

bestämmelse ska tillämpas faller följaktligen utanför den komparativa rättskunskapen.14 Med 

insikt om att juridiska konstruktioner inte rakt av kan tas ur ett rättssystem eller rättsområde till 

ett annat, kommer utblickar göras inom ramen för den rättsdogmatiska metoden.15 

 

Juristens huvuduppgift är att fastställa vad som är gällande rätt,16 vilket också är uppgiften för 

den rättsdogmatiska metoden.17 Metoden kan även syfta till att tolka och systematisera gällande 

rätt,18 eller att klarlägga rättsläget och öppna för en reflektion de lege ferenda.19 Termen rätts-

dogmatik har inte varit helt oomtvistad. Hellner anför att termen haft en nedsättande klang, men 

att den efter hand blivit allmänt accepterad och vedertagen.20 Den rättsdogmatiska metoden har 

betraktats som den egentliga rättsvetenskapen,21 och kan på ett kortfattat och förenklat sätt 

beskrivas som fastställandet av gällande rätt utifrån studier av rättskällorna författningar, 

förarbeten, praxis och doktrin.22 Metoden innefattar en selektionsgrund genom tidslig och 

rumslig avgränsning av det juridiska material som ska analyseras.23 Hierarkin och inbördes 

dignitet mellan rättskällor är dock beroende av rättssystem och rättsområde.24 Emellertid kan 

även annat material än de ovan nämnda traditionella rättskällorna beaktas,25 exempelvis 

anvisningar från myndigheter, utländsk rätt och etiska grundsatser.26 Sådant material tillmäts 

dock inte samma värde som de traditionella rättskällorna då de inte har samma auktoritet och 

därmed inte kan läggas till grund för vad som utgör gällande rätt.27 Tillämpning av metoden 

sammanfaller i stort för rättsvetenskap och praktiskt verksamma jurister,28 men skiljer sig åt på 

det sätt att den senare kategorin ska lösa konkreta problem.29 Rättsvetenskapsmannen söker 

                                                      
13 Se Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18. 
14 Se a.a., s. 19 ff. 
15 Se Strömholm, Har den komparativa rätten en metod?, s. 458. 
16 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 16. 
17 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
18 Se Peczenik, Vad är rätt? s. 312. 
19 Se Wahlgren, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, s. 293 och Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 24 f. 
20 Se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 23. 
21 Se a.a., s. 23. 
22 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 54, Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21 och Jareborg, Rättsdogmatik 

som vetenskap, s. 8. 
23 Se Sandström, Den late, den tyste och den onde - en forskningsprofil för 2000-talet?, s. 230. 
24 Se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen, s. 25. 
25 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44. 
26 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 213 ff och s. 316. 
27 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44 och Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga 

kontrakt, s. 25. 
28 Se Hydén & Hydén, Rättsregler, s. 16. 
29 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
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finna resultat med generell räckvidd och rör sig följaktligen på ett mer abstrakt plan.30 

Rättsvetenskapsmannen är således mindre inriktad på konkreta fall och uttalar sig mer generellt 

och abstrakt än praktiskt verksamma jurister.31 En annan uppgift för rättsvetenskapsmannen är 

att systematisera och strukturera det juridiska materialet för att därigenom göra det juridiska 

materialet hanterbart.32  

 

Den rättsdogmatiska metoden kommer, som framgått, att kompletteras med tillämpning av EU-

rättslig metod. Sedan Sveriges inträde i EU är kunskap om EU-rätten och en i vart fall 

grundläggande förmåga att hantera den EU-rättsliga metoden av stor betydelse för verksamma 

jurister.33 En aspekt som särskiljer metoderna är rättskälleläran, då EU-rätten använder 

primärrätt, sekundärrätt, allmänna rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och doktrin som 

rättskällor.34 Primärrätten består av de grundläggande fördragen, sekundärrätten av 

förordningar, direktiv och beslut.35 Det kan följaktligen noteras att förarbeten inte ges samma 

innebörd inom EU-rätten som inom nationell, svensk rätt. Inte heller tillmäts juridisk doktrin 

samma innebörd.36 Vid hantering av EU-rättsligt material måste juristen även vara uppmärksam 

på EU-rättens företräde framför nationell rätt samt kravet om direktivkonform tolkning, det vill 

säga att nationell rätt med bakgrund i direktivsbestämmelser så långt möjligt ska tolkas i ljuset 

av unionsrätten.37 

 

1.4.2 Material 

Det nya direktivet har trätt i kraft, men har i skrivande stund ännu inte genomförts i svensk 

rätt.38 Såväl svenska som europeiska förarbeten kommer att tillmätas betydelse. Det ska dock 

noteras att den svenska lagstiftarens möjlighet att göra auktoritativa uttalanden i förarbetena 

visserligen är begränsad vid genomförande av direktiv.39 Vad avser EU-rättsliga förarbeten har 

de inte samma ställning som rättskälla som svenska jurister vanligtvis är vana vid, utan tillmäts 

en begränsad betydelse vid tolkning av unionsrätten. EU-rättsliga förarbeten kan dock vara av 

                                                      
30 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 
31 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 313. 
32 Se Sandström, Den late, den tyste och den onde - en forskningsprofil för 2000-talet?, s. 231. 
33 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 110. 
34 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 65.  
35 De grundläggande fördragen utgörs av FEU, FEUF och RS. Se vidare Bernitz & Kjellgren, Europarättens 

grunder, s. 47 och s. 54. 
36 Se Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 40. 
37 Se a.a., s. 188 ff. 
38 Den 30 november 2016 godkände riksdagen lagförslaget, med vissa för denna uppsats ej relevanta undantag. 

NLOU ska träda i kraft den 1 januari 2017. Se vidare Betänkande 2016/17: FiU7. 
39 Se prop. 2015/16:195, s. 313. 
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intresse i syfte att undersöka bakomliggande ambitioner och politiskt syfte med nya 

bestämmelser.40  

 

Vid tolkning av unionsrätten är domar från EU-domstolen av stor vikt, då EU-domstolen är den 

instans som i sista hand avgör hur unionsrätten ska tolkas.41 Det finns dock i nuläget ingen 

relevant praxis avseende det nya direktivet gällande tillämpningen av den för självsanerande 

åtgärder relevanta bestämmelsen. På motsvarande sätt finns sparsamt med vägledande praxis 

avseende upphandlingsregelverkets uteslutningsgrunder. För svenskt vidkommande saknas i 

stor utsträckning vägledande praxis från HFD på området. Mot denna bakgrund kommer praxis 

från underrätterna att tillmätas större betydelse än vad som är brukligt. Self-cleaning har vidare 

en koppling till tysk rätt, varför även tyska rättsfall kommer att tillmätas betydelse. 

 

Forskningsläget avseende offentlig upphandling på ett generellt plan bedöms gott, avseende 

såväl de äldre, nu gällande och nya upphandlingsregelverken. Doktrin avseende just self-

cleaning är dock inte lika frekvent förekommande, utan den viktigaste litteraturen på området 

är ett verk från år 2009 som kommer att tillmätas stor betydelse i uppsatsen.42 

 

Allmänna råd och andra myndighetspublikationer ingår inte i rättskälleläran och tillmäts 

vanligen endast ett begränsat värde. Sådana källor kan dock tillmätas viss betydelse för att 

fastställa vad som utgör gällande rätt.43 Som exempel kan härvid nämnas publikationer från 

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det nya LOU-direktivet har genomförts i de 

flesta av EU:s medlemsstater,44 och för svensk del har vägledning efterfrågats angående hur 

self-cleaning ska tillämpas.45 I Sverige har Upphandlingsmyndigheten ansvar för att utveckla, 

förvalta och stödja den offentliga upphandlingen,46 och Konkurrensverket har uppgiften att 

utöva tillsyn för densamma.47 Det finns i dagsläget dock inte någon svensk vägledning avseende 

self-cleaning. Faktum är att det i princip inte finns någon vägledning i ämnet från någon av 

EU:s medlemsstater. Ett undantag är dock Danmark, som genom Konkurrence- og 

                                                      
40 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 187 f och Skovgard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 36 

f. 
41 Se art. 19 i FEU. Se även Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 59 ff.  
42 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning in Public Procurement Law. 
43 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 55. 
44 Se Celex, Nationella införlivandeåtgärder. 
45 Se exempelvis SOU 2011:73, s. 59.  
46 Se förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten. 
47 Se förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket. 
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Forbrugerstyrelsen haft en vägledning om self-cleaning tillgänglig sedan januari 2016.48 Utöver 

det faktum att såväl den danska som svenska upphandlingslagstiftningen har samma EU-

rättsliga bakgrund, kan det i sammanhanget noteras att svensk och dansk rätt har en nära 

gemenskap.49 I egenskap av den i nuläget enda vägledningen på området kommer viss ledning 

således tas av den danska vägledningen.  

 

Slutligen kommer viss ledning även att tas av bedömt närliggande nationella författningar och 

föreskrifter, se vidare avsnitt 5.4.  

 

Mot bakgrund av det anförda kommer framställningen i det följande att ha sin utgångspunkt i 

de traditionella rättskällorna, men lägga större vikt än vad som vanligtvis är brukligt vid EU-

rättsliga förarbeten, allmänna råd och publikationer från myndigheter och domar från 

förvaltnings- och kammarrätter.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel ett har en inledning till ämnet samt förutsättningarna 

för uppsatsen presenterats. I kapitel två kommer en rättslig bakgrund att presenteras i form av 

grunderna för den offentliga upphandlingen samt unionsrättens roll för densamma. I kapitel tre 

kommer bakgrunden till det nya LOU-direktivet att redogöras för i syfte att klargöra 

bakgrunden till införandet av self-cleaning. I kapitel fyra kommer uteslutningsgrunderna att 

klargöras och tillämpningen av desamma fastställas, likväl som att frågan om hur self-cleaning 

beaktats innan LOU-direktivet ska besvaras. I kapitel fem ska bakgrunden och syftet med self-

cleaning klargöras och analyseras, likväl som att andra delar av svensk lagstiftning med bedömt 

likartade bestämmelser kommer att undersökas i syfte att söka ledning för tillämpningen av 

self-cleaning. I kapitel sex ska tillämpningen av self-cleaning utifrån NLOU fastställas. I kapitel 

sju presenteras sammanfattande slutsatser och kommentarer. 

 

1.6 Terminologi 

Uppsatsen handlar om den nya bestämmelsen avseende self-cleaning. I Sverige har olika 

begrepp kommit att användas, men begreppet självsanerande åtgärder förefaller ha blivit 

vedertaget. Self-cleaning och självsanerande åtgärder kommer att användas synonymt.  

                                                      
48 Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udbudsloven: vejledning om udbudsreglerne, s. 188 ff. 
49 Se Bernitz, Ulf, Sverige och Europarätten, s. 185 och s. 189. 
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Begreppen offentlig upphandling, upphandlande myndighet och leverantör används enligt de 

legaldefinitioner som följer av NLOU. Med offentlig upphandling avses följaktligen sådana 

upphandlingar som genomförs av en upphandlande myndighet i syfte att anskaffa varor, tjänster 

eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.50 Med upphandlande myndighet avses 

sådana statliga eller kommunala myndigheter, samt de församlingar, organ eller 

sammanslutningar som ska jämställas med myndighet, och som tillgodoser behov i det 

allmännas intresse och som till största delen är finansierade av staten.51 Med begreppet 

leverantör avses den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster, och begreppet 

omfattar i det följande även anbudssökande och anbudsgivare.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
50 Se 1 kap. 2 § NLOU. 
51 Se 1 kap. 18 och 22 §§ NLOU. 
52 Se 1 kap. 16 § NLOU. 
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2. Rättslig bakgrund 

2.1 Inledning 

Det här kapitlet ämnar presentera en rättslig ram för den fortsatta framställningen. I det följande 

kommer grunderna för den offentliga upphandlingen samt unionsrättens roll för densamma att 

redogöras för. 

 

2.2 Offentlig upphandling 

När en upphandlande myndighet ska göra anskaffningar av byggentreprenader, varor eller 

tjänster ska det ske genom offentlig upphandling.53 Upphandlande myndigheter kan visserligen 

själva välja att utföra exempelvis tjänster, men om sådana tjänster ska utföras av en privat aktör 

mot ersättning ska kontraktet enligt huvudregeln tilldelas genom konkurrensutsättning via 

offentlig upphandling.54 Sverige har haft bestämmelser på upphandlingsområdet sedan 1800-

talet.55 Den 1 september år 1995 blev Sverige en medlemsstat i EU. Genom tillträdet till unionen 

kom den svenska rättsordningen att präglas av EU-rätten.56  

 

Den reglering som utgör EU-rätten delas upp i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten utgör 

fundamentet för EU och består av FEU, FEUF, RS och medlemsstaternas anslutningsfördrag.57 

Genom primärrätten har EU möjlighet att utfärda egna rättsakter samt ingå internationella avtal, 

vilket utgör EU:s sekundärrätt.58 Vidare har EU olika domstolar som ska säkerställa att lag och 

rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.59 EU har flera målsättningar och unionens 

medlemsstater har tilldelat EU befogenhet att tillse att målen uppnås.60 Ett av målen är att 

upprätta en inre marknad.61 Genom utfärdande av olika rättsakter ämnar EU förverkliga sina 

mål. Utöver att EU-rätten ställer krav på ett lojalt samarbete,62 har EU-rätten företräde framför 

                                                      
53 Se skäl 2 i det klassiska direktivet och skäl 4 i LOU-direktivet. 
54 Se Sundstrand, Krav avseende vinstsyfte i offentliga upphandlingar, s. 880.  
55 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 39 och Sundstrand, Offentlig upphandling och 

korruption, s. 109. 
56 Se 2-3 §§ lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 
57 Se art. 1, 6, 51 och 49 FEU. Se dock Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 41 där åsikt framförs om 

att anslutningsfördragen snarast bör betraktas som en blandning av primär- och sekundärrätt. 
58 Art. 288-291 och 217-218 FEUF. 
59 Art. 19.1 FEU. Domstolarna utgörs av EU-domstolen, tribunalen samt specialdomstolar. 
60 Art. 1 FEU. 
61 Art. 3.3 FEU. 
62 Art. 4.3 FEU. 
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medlemsstaternas nationella lagstiftning.63 Nationella domstolar är även skyldiga att så långt 

som möjligt tolka nationell lagstiftning i ljuset av EU-rätten.64 

 

Offentlig upphandling är ett område som omfattas av EU:s kompetens och rättsområdet har 

harmoniserats i medlemsstaterna genom sekundärrättslig reglering i form av direktiv.65 Till 

skillnad från förordningar, som direkt utgör gällande rätt, ska direktiv genomföras i respektive 

medlemsstats lagstiftning.66 Det EU-rättsliga regelverket på upphandlingsområdet syftar, som 

nämnts, ytterst till att realisera EU:s mål om den inre marknaden,67 bland annat genom att 

undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor.68 EU-domstolen har anfört att 

det föreligger ett gemenskapsrättsligt intresse av att säkerställa att så många anbudsgivare som 

möjligt deltar i anbudsförfaranden,69 och även att bekämpa bedrägerier och korruption.70 I 

doktrinen omnämns även andra syften, som att motverka korruption och att offentliga kontrakt 

genom konkurrensutsättning ska säkerställa ekonomisk effektivitet.71 

 

2.3 De allmänna rättsprinciperna 

EU-domstolen är den yttersta tolkaren av unionsrätten,72 och EU-domstolen nyttjar allmänna 

rättsprinciper för att tolka och fylla ut EU-rättens luckor.73 De allmänna rättsprinciperna har 

EU-domstolen härlett ur EU:s fördrag och gemensamma nämnare i medlemsstaternas 

                                                      
63 Se dom av den 3 juni 1964, Costa mot E.N.E.L, C-6/64, EU:C:1964:66. Företrädet gäller även gentemot 

medlemsstaternas grundlagar, se dom av den 17 december 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH, C-

11/70, EU:C:1970:114. 
64 Principen om fördragskonform tolkning, se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 123 ff. Notera att 

också termerna direktivkonform tolkning, von Colson-principen och indirekt effekt förekommer. Se även Hettne 

& Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 173 ff och s. 188 ff. 
65 För en detaljerad genomgång av regelverket, se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 

33 ff. Se även Granmar, Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling, s. 54. 
66 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 55 ff. Även beslut utgör rättsakter, se Hettne & Otken 

Eriksson, EU-rättslig metod, s. 177 ff.  
67 Se skäl 2 i det klassiska direktivet, Sundstrand, Offentlig upphandling och korruption, s. 105 och Rosén 

Andersson m.fl., LOU - En kommentar, s. 75. Notera härvid att unionens inre marknad identifierats som EU:s 

viktigaste tillväxtfaktor, se kommissionen, Genomgång av Europa 2020-strategin, s. 17. 
68 Se dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkt 16. 
69 Se dom av den 23 december 2009, Serrantoni Srl, C-376/08, EU:C:2009:808. Se även dom av den 16 december 

2008, Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731 och dom av den 19 maj 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317. 
70 Se dom av den 16 december 2008, Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731, punkt 59. 
71 Se Bergman m.fl., Offentlig upphandling - På rätt sätt och till rätt pris, s. 14 och s. 38 ff, Sánchez Graells, 

Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 101 ff och Sundstrand, Offentlig upphandling och 

korruption, s. 105. 
72 Se Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 43. 
73 Se a.a., s. 46, Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt, s. 479 ff och Bernitz, Sverige och Europarätten, 

s. 38. 
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rättstraditioner.74 Bakgrunden till rättsprinciperna återfinns i FEU och bestämmelserna om fri 

rörlighet för varor och tjänster, etableringsfrihet, upprättandet av en inre marknad och förbud 

mot diskriminering p.g.a. nationalitet.75 Rättsprinciper står i allmänhet för mer grundläggande 

och bestående värden än konkreta regler och utgör en viktig rättskälla inom samtliga 

västeuropeiska rättssystem.76 De allmänna rättsprinciperna på den offentliga upphandlingens 

område utgörs av likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering p.g.a. 

nationalitet, proportionalitetsprincipen, principen om öppenhet och principen om ömsesidigt 

erkännande.77 Befintliga bestämmelser ska tillämpas och tolkas mot bakgrund av principerna, 

och saknas uttryckliga bestämmelser ska handlanden bedömas mot bakgrund av desamma.78 

 

Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska behandlas 

olika och att särbehandling endast får ske om det finns objektivt godtagbara skäl.79 Principen 

har utvecklats till en av de mest betydelsefulla principerna inom unionsrätten,80 och utgör 

grunden för upphandlingsdirektiven.81 

 

Principen om icke-diskriminering är en grundläggande utgångspunkt för likabehandlings-

principen och innebär att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är 

förbjuden.82 Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer p.g.a. nationalitet 

genom att ge företräde eller fördelar till en leverantör från vissa geografiska områden.83  

 

Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärder som vidtas ska vara just proportionerliga. 

Utifrån EU-domstolens praxis synes bedömningen bestå av tre steg: åtgärden ska vara lämplig 

och effektiv i relation till det eftersträvade målet, nödvändig för att uppnå målet och de negativa 

effekter som åtgärden orsakar får inte vara oproportionerliga eller överdrivna jämfört med 

                                                      
74 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 139 och Steiner & Woods, EU Law, s. 140. Det kan noteras 

att proportionalitetsprincipen hämtats från tysk rätt, se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 192 och 

Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 66. 
75 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 37. 
76 Se Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 62 och Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 36. 
77 Se 4 kap. 1 § NLOU. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 26. 
78 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 36. 
79 Se dom av den 3 mars 2005, Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/04, EU:C:2005:127, punkt 27. 
80 Se dom av den 3 mars 2005, Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/04, EU:C:2005:127, punkt 26. Se 

även Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 43. 
81 Se dom av den 18 juni 2002, HI, C-92/00, EU:C:2002:379, punkt 45 och dom av den 12 december 2002, 

Universale-Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91. 
82 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 153. 
83 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 27. 
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målet.84 Det ska således råda en balans mellan mål och medel samt vara sannolikt att målet kan 

uppnås med vidtagna åtgärder.85 

 

Öppenhetsprincipen innebär att upphandlande myndigheter ska vara transparanta. Exempelvis 

måste alla leverantörer få ta del av vilka regler och villkor som en viss upphandling omfattas 

av och som leverantören har att rätta sig efter, för att aktivt kunna delta i konkurrensen men 

också för att kunna kontrollera opartiska förfaranden.86 Likt principen om icke-diskriminering 

är öppenhetsprincipen ett utflöde av likabehandlingsprincipen.87  

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär slutligen att medlemsstaterna ska godta och 

erkänna andra medlemsstaters intyg och varor, i syfte att motverka handelshinder och realisera 

EU:s mål om fri rörlighet.88 

 

Slutligen ska noteras att det nya LOU-direktivet inför en ny konkurrensprincip, stipulerad i art. 

18.1 andra stycket.89 Principen syftar dels till att säkerställa konkurrens mellan leverantörer och 

dels till att undvika konkurrensbegränsande åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
84 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 41 ff. Se även Sundstrand, Primärrättens reglering av 

offentliga kontrakt, s. 46 f. 
85 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 43. 
86 Syftet med likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering och det efterföljande kravet på öppenhet 

är att garantera att leverantörer ska ha samma förutsättningar såväl vid utformandet av anbud som vid 

upphandlande myndighets anbudsutvärdering, se dom av den 18 oktober 2001, SIAC Construction, C-19/00, 

EU:C:2001:553, punkt 34, dom av den 4 december 2003, EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkt 

47 och dom av den 16 december 2008, Michaniki, C-213/07, EU:C:2008:731, punkt 45. 
87 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46. 
88 Se a.a., s. 47 f. Se även Hettne & Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 101. 
89 Se 4 kap. 2 § NLOU. 
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3. Det nya direktivet 

3.1 Inledning 

De unionsrättsliga bestämmelsernas syfte kan, som ovan anförts, vara av intresse vid tolkning 

av unionsrätten.90 Jämfört med de svenska rättskällorna spelar unionsrättsliga förarbeten en 

mindre roll, men i syfte att undersöka bakomliggande ambitioner kan de tillmätas viss 

betydelse. Mot denna bakgrund ska redogöras för EU:s lagstiftningsarbete inför utfärdandet av 

LOU-direktivet i syfte att klargöra bakgrunden till införandet av self-cleaning. 

 

3.2 Det EU-rättsliga lagstiftningsarbetet 

Under år 2008 utlöstes en ekonomisk kris i USA som kom att påverka Europa.91 Som en följd 

av den ekonomiska krisen kom EU att den 3 mars 2010 anta den så kallade Europa 2020-

strategin, en tillväxtstrategi för åren 2010 till 2020.92 Syftet med strategin är att skapa 

förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla, och offentlig upphandling fyller härvid 

en viktig roll.93 Att offentlig upphandling ges en framskjuten roll i Europa 2020-strategin följer 

även av LOU-direktivet.94 

 

I januari 2011 publicerade kommissionen Grönbok om en modernisering av EU:s politik för 

offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad.95 En 

grönbok ses som ett slags EU-rättsligt förarbete och utgör närmare bestämt ett policydokument 

där problem och åtgärdsmöjligheter inventeras.96 I den aktuella grönboken anfördes att, i ljuset 

av Europa 2020-strategin, upphandlingsregelverket behövde moderniseras. Förhindrandet och 

bekämpandet av korruption och favorisering anfördes som en kompletterande målsättning och 

problemområden som inte i tillräcklig utsträckning hade beaktats i de då gällande 

upphandlingsdirektiven.97 Det nya regelverket skulle följaktligen garantera vad man kallade för 

”sunda förfaranden”. För att uppnå sunda förfaranden var det flera olika aspekter som skulle 

utredas, bland annat om upphandlingsförfarandena kunde bli mer transparenta och om 

ytterligare uteslutningsgrunder borde införas. Det konstaterades i samma anda att 

                                                      
90 Se ovan avsnitt 1.4.2. 
91 För mer information, se exempelvis kommissionens hemsida, Varför spred sig krisen?. 
92 Se kommissionen, Europa 2020-strategin. 
93 Se a.a., s. 10 ff. Se även kommissionens hemsida, Europa 2020 i korthet. 
94 Se skäl 2 i LOU-direktivet. 
95 Se kommissionen, Grönboken. 
96 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 74. 
97 Se kommissionen, Grönboken, s. 5. 



 20 

självsanerande åtgärder inte var någonting som adresserades i det då gällande regelverket, och 

kommissionen anförde att det var en viktig fråga.98 De självsanerande åtgärderna beskrevs som 

”åtgärder som vidtas av den ekonomiska aktören för att rätta till en negativ situation som 

påverkar hans eller hennes rätt att delta i upphandlingen” och att ”[m]ed hjälp av självsanerande 

åtgärder bör det vara möjligt att hitta en medelväg mellan tillämpningen av grunderna för 

uteslutning och principerna om proportionalitet och likabehandling”.99 Genom att pröva 

självsanerande åtgärder skulle en uteslutning föregås av en mer objektiv och heltäckande 

bedömning av den potentiella leverantörens personliga ställning.100 Det ansågs i och för sig 

redan möjligt för medlemsstaterna att utifrån det klassiska direktivets artikel 45 beakta sådana 

åtgärder, men eftersom det inte fanns några enhetliga regler och att beaktandet av åtgärderna 

skilde sig åt mellan medlemsstaterna skulle frågan utredas.101 Inom ramen för samrådet 

skickades 114 frågor ut, och svaren på dessa frågor kom att sammanställas i en rapport.102 

Avseende self-cleaning var det mestadels upphandlande myndigheter som ställde sig negativa 

till förslaget, samtidigt som företag och medlemsstater ansåg att sådan åtgärd borde regleras.103 

 

I april 2011 utkom kommissionen med den så kallade Inremarknadsakten.104 Kommissionen 

anförde bland annat att målen i Europa 2020-strategin enbart kunde uppnås om EU och 

medlemsstaterna, så snart som möjligt, vidtog strukturreformer och att åtgärder som främjade 

tillväxten och sysselsättningen skulle prioriteras.105 En social marknadsekonomi med stor 

konkurrenskraft var ett gemensamt mål, som även olika intressenter ställde sig bakom.106 I syfte 

att stimulera tillväxten och stärka allmänhetens förtroende beslutade kommissionen om tolv 

åtgärder som skulle fungera som hävstänger, varav offentlig upphandling utgjorde en sådan 

åtgärd.107  

 

I juni 2011 utkom kommissionens utvärdering, vari det angavs att de tre huvudsakliga målen 

med direktiven var att för det första främja en effektiv, EU-omfattande konkurrens om 

upphandlingskontrakt, för det andra att till minsta möjliga transaktionskostnader åstadkomma 

                                                      
98 Se kommissionen, Grönboken, s. 53. 
99 Se a. st. 
100 Se a. st. 
101 Se a. st. 
102 Se kommissionen, Grönbokens svarssammanställning. 
103 Se a.a., s. 17. 
104 Se kommissionen, Inremarknadsakten. 
105 Se a.a., s. 2. 
106 Se a.a., s. 3. 
107 Se a. st.  
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bästa möjliga resultat för skattemedlen samt för det tredje att bidra till kampen mot 

korruption.108 I kommissionens utvärdering återgavs en studie som visat att ju fler budgivare 

som deltar i upphandlingsförfarandena, desto större vinster för såväl upphandlande 

myndigheter som leverantörer. För upphandlande myndigheter, och därmed i förlängningen 

skattebetalarna, utgjordes vinsterna primärt av kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingarna 

skulle i förlängningen kunna innebära andra positiva samhällseffekter som exempelvis fler 

arbetstillfällen. För leverantörerna kunde vinsterna primärt bestå av en ökad effektivitet.109  

 

I december 2011 presenterade kommissionen förslag till tre nya direktiv på 

upphandlingsområdet i form av nya direktiv för LOU och LUF samt ett nytt direktiv för 

tilldelning av koncessioner. Det primära syftet med direktiven är att stimulera tillväxten och 

främja förtroendet för EU:s inre marknad, men direktiven syftar därutöver till att uppfylla två 

andra målsättningar. Dels att göra upphandlingsregelverket enklare och mer flexibelt, dels att 

offentlig upphandling ska kunna användas som ett samhälleligt styrinstrument för exempelvis 

skydd av miljö, främjande av innovation och högre resurs- och energieffektivitet.110 Av 

förslaget kunde utläsas att självsanerande åtgärder skulle ha den innebörden att en leverantör 

inte skulle uteslutas trots att sådana skäl förelåg, ”om de har vidtagit lämpliga åtgärder för att 

avhjälpa konsekvenserna av allt olagligt beteende och effektivt förhindra fortsatta 

oegentligheter”.111 

 

I februari 2014 tillkännagav rådet genom ett pressmeddelande att lagstiftningspaketet för 

modernisering av den offentliga upphandlingen hade antagits. Rådet framförde att översynen 

av upphandlingsregelverket utgjorde en av de tolv prioriterade åtgärderna i inremarknadsakten 

och att lagstiftningen syftar till att förbättra flera olika områden för upphandling. Bland dessa 

områden omnämndes att upphandlingsförfarandena skulle göras enklare och mer flexibla för 

upphandlande myndigheter för att nå bättre upphandlingsresultat. Ett annat område som 

belystes var sunda förfaranden. Det innebär att det skulle säkerställas att upphandlande 

myndigheter vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga, upptäcka och åtgärda intressekonflikter 

för att undvika snedvridning av konkurrensen och garantera likabehandling av alla ekonomiska 

aktörer.112 

                                                      
108 Se kommissionen, Utvärdering av upphandlingslagstiftningen, s. 151. 
109 Se a.a., s. 146 ff. 
110 Se kommissionen, Förslag till LOU-direktiv, s. 2. 
111 Se a.a., s. 9. 
112 Angående detta stycke, se Rådets pressmeddelande, Antagande av direktiv.  
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3.3 Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet har syftat till att klargöra bakgrunden till införandet av self-cleaning i LOU-direktivet. 

Det kan härvid konstateras att den offentliga upphandlingen genom Europa 2020-strategin gavs 

en framskjuten roll inom EU, och för att kunna uppnå de i strategin uppsatta målen behövde 

bland annat upphandlingsregelverket moderniseras. Bland annat skulle upphandlings-

regelverket bli enklare, mer flexibelt, främja konkurrens och säkerställa sunda förfaranden. 

Self-cleaning adresserades för första gången i kommissionens Grönbok, vari det anfördes att 

självsanerande åtgärder skulle innebära en medelväg mellan tillämpningen av 

uteslutningsgrunderna och proportionalitets- och likabehandlingsprincipen. En uteslutning 

skulle därmed föregås av en mer objektiv och heltäckande bedömning av den potentiella 

leverantörens personliga ställning. Mottagandet av förslaget var blandat, där upphandlande 

myndigheter ställde sig negativa till förslaget medan företag och medlemsstater ställde sig 

positiva. Noterbart är att det av de EU-rättsliga förarbetena visserligen kan utläsas vad en 

bestämmelse om self-cleaning ämnar syfta till, men att det inte kan utläsas varför EU valde att 

införa en sådan bestämmelse eller varifrån förslaget uppkommit. Det framgick emellertid att 

självsanerande åtgärder ansågs kunna beaktas redan utifrån det klassiska direktivet. Eftersom 

medlemsstaterna beaktat självsanerande åtgärder på olika sätt, samt att konceptet 

uppmärksammats i den juridiska doktrinen, bedöms det troligt att det är en harmonisering på 

området som eftersträvas.  
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4. Uteslutning 

4.1 Inledning 

Self-cleaning innebär att en leverantör som annars ska, eller får, uteslutas ska kunna vidta vissa 

åtgärder för att bevisa sin tillförlitlighet och därmed få möjlighet att åter delta vid offentliga 

upphandlingar. Vid bedömning av huruvida uteslutning ska beslutas, ska tas i beaktande om 

och hur självsanerande åtgärder har vidtagits. Bestämmelsen om self-cleaning har följaktligen 

en direkt koppling till de föreskrivna uteslutningsgrunderna. För att sätta detta i en kontext 

måste läsaren ha en grundläggande förståelse för vad en uteslutning innebär och vad som utgör 

uteslutningsgrunder vid offentlig upphandling. Som ett led i att klargöra bakgrund och syfte till 

införandet av self-cleaning syftar förevarande kapitel till att klargöra uteslutningsgrunderna och 

fastställa tillämpningen av desamma. Vidare ska frågan om hur self-cleaning beaktats innan 

LOU-direktivet besvaras.  

 

4.2 Allmänt om uteslutningar 

Rätten att få delta vid offentliga upphandlingar tillkommer en leverantör, vilken definieras som 

den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader,113 som 

har rätt att leverera den tjänst som upphandlingen avser.114 Begreppet ska tolkas brett.115 Under 

ett upphandlingsförfarande kan en upphandlande myndighet ställa olika typer av krav.116 

Sådana krav utgörs av tilldelningskriterier och urvalskriterier.117 Tilldelningskriterier syftar till 

att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och måste vara hänförliga till föremålet 

för upphandlingen.118 Urvalskriterier utgör istället kriterier för att bedöma en anbudsgivares 

förmåga att utföra kontraktet.119 Till urvalskriterierna hänförs uteslutningsgrunderna, det vill 

säga de förfaranden som antingen ska eller får leda till att en leverantör utesluts ur 

                                                      
113 Se 1 kap. 16 § NLOU. Även grupper av leverantörer omfattas av begreppet. I LOU-direktivet används begreppet 

ekonomisk aktör, se art. 2.1.10 i LOU-direktivet. 
114 Se 4 kap. 4 § NLOU och art. 19.1 i LOU-direktivet. Den nya lydelsen jämförd med 1 kap. 10 § nuvarande LOU 

innebär ingen ändring i sak, se prop. 2015/16:195, s. 435 f och s. 974. 
115 Se skäl 14 i LOU-direktivet. Se även prop. 2015/16:195, s. 941 f. 
116 Urvalskriterier är inte obligatoriska att använda, se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 152. 
117 Under upphandlingsprocessen aktualiseras urvalskriterierna innan tilldelningskriterierna utifrån ett 

kronologiskt perspektiv. 
118 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 157. 
119 Se a.a., s. 152. 
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upphandlingen. Det bör dock noteras att uteslutningsgrunderna inte nödvändigtvis är samman-

kopplade med leverantörens förmåga att utföra det tilltänkta kontraktet,120 utan snarast tar sikte 

på leverantörens personliga lämplighet att utföra detsamma.121 

 

Det har anförts att syftet med uteslutningsgrunderna är att förhindra att upphandlande 

myndigheter ingår avtal med leverantörer som dömts för viss typ av brottslighet.122 Att endast 

seriösa leverantörer tilldelas kontrakt har vidare bedömts av vikt sett såväl utifrån ett 

konkurrensperspektiv som det behov upphandlande myndigheter har av att tilldelade kontrakt 

fullföljs.123 Vidare har anförts att ytterligare syften är att skydda staternas finanser och tilltron 

till den offentliga upphandlingen genom att skattepengar inte kommer oseriösa leverantörer 

tillhanda.124 Med oseriösa leverantörer får förstås sådana leverantörer som vidtagit någon åtgärd 

innebärande att en uteslutningsgrund aktualiseras. 

 

Bestämmelser om uteslutning utgör i sig ingen nyhet inom den offentliga upphandlingen. 

Emellertid har utvecklingen gått från att det endast förekommit fakultativa uteslutningsgrunder, 

till att fler och fler obligatoriska uteslutningsgrunder har tillkommit.125 Med fakultativa 

uteslutningsgrunder menas sådana grunder som föreskriver att en leverantör får uteslutas. De 

obligatoriska uteslutningsgrunderna, där en leverantör ska uteslutas, infördes genom LOU. De 

obligatoriska uteslutningsgrunderna har ansetts omfatta sådana förfaranden som ur ett 

europeiskt ekonomiskt perspektiv ansetts ha betydelse, medan de fakultativa uteslutnings-

grunderna å sin sida ansetts omfatta sådana förfaranden som inte antas utgöra ett problem ur ett 

bredare europeiskt perspektiv.126 Det kan följaktligen konstateras att sådana förfaranden av en 

leverantör som har, eller kan ha, en påverkan ur ett europeiskt perspektiv motiverat en 

obligatorisk uteslutning från upphandlingsförfaranden, medan det överlåtits till medlems-

staterna att beivra sådana förfaranden som endast påverkar medlemsstaten i fråga. För att en 

upphandlande myndighet ska kunna tillämpa fakultativa uteslutningsgrunder måste det anges i 

upphandlingsdokumenten.127 

                                                      
120 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1241 ff. Se dock Pedersen, Upphandlingens 

grunder, s. 99. 
121 Se prop. 2006/07:128, s. 219. 
122 Se prop. 2006/07:128, s. 225 f. 
123 Se prop. 2006/07:128, s. 226 och RÅ 2010 ref. 79. 
124 Se Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 4 ff. 
125 Se 1 kap. 17 § ÄLOU, 10 kap. 1-2 §§ LOU och 13 kap. 1-3 §§ NLOU. 
126 Se prop. 2006/07:128, s. 225 f och RÅ 2010 ref. 79. 
127 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1274 f, Konkurrensverket, Osund konkurrens 

i offentlig upphandling, s. 42 och Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 332 f. 
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Uteslutning på obligatorisk grund sker sällan i Sverige. Enligt en enkätundersökning genomförd 

av Konkurrensverket hade 89 procent av upphandlarna aldrig uteslutit en leverantör på sådan 

grund.128 Det kan även påpekas att reglerna om uteslutning enligt LOU ansågs svåra att tillämpa 

och i behov av förtydligande.129 

 

4.3 Uteslutningar enligt LOU 

4.3.1 De relevanta bestämmelserna 

Uteslutningsgrunderna är, som nämnts, uppdelade i obligatoriska och fakultativa 

uteslutningsgrunder.130 De obligatoriska uteslutningsgrunderna stipuleras i 10 kap. 1 § LOU. 

En leverantör ska uteslutas om det föreligger en lagakraftvunnen dom avseende deltagande i 

kriminell organisation, bestickning, bedrägeri mot EU eller penninghäleri. Dessa förfaranden 

definieras utifrån EU-rättsliga regelverk.131 

 

De fakultativa uteslutningsgrunderna stipuleras i 10 kap. 2 § LOU. De överensstämmer i all 

väsentlighet med de uteslutningsgrunder som föreskrevs redan i ÄLOU.132 Regleringen 

avseende de fakultativa uteslutningsgrunderna är mer omfattande än de obligatoriska. En 

leverantör får uteslutas om leverantören är i konkurs eller likvidation, är under tvångs-

förvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är 

underkastad näringsförbud. Detsamma gäller om leverantören är föremål för ansökan om 

konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Om det 

föreligger en lagakraftvunnen dom där leverantören är dömd för brott avseende yrkes-

utövningen får uteslutning ske, eller om leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 

yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta. Vidare får leverantören 

uteslutas om denne inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller 

skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Slutligen får en leverantör 

uteslutas om denne i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar 

eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 

kap.133 

                                                      
128 Se Konkurrensverket, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 43. 
129 Se SOU 2011:73, s. 19. 
130 Uteslutningsgrunderna tillämpas även vid upphandlingar under tröskelvärdena, se 15 kap. 13 § LOU. 
131 Se vidare 10 kap. 1 § 1 st. LOU. 
132 Se 1 kap. 17 § ÄLOU. 
133 Avseende sådana upplysningar avser 10 kap. LOU uteslutningar och de upplysningar en upphandlande 

myndighet kan begära i det syftet. 11 kap. LOU avser kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare 

m.m. 
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Det saknas vägledande praxis från EU-domstolen och HFD avseende tillämpning av de 

obligatoriska uteslutningsgrunderna.134 Rättsläget i denna del kan därmed anses vara osäker.135 

De fakultativa uteslutningsgrunderna har dock varit föremål för prövning, och då till största del 

tillämpning av bestämmelserna om leverantörer som dömts för brott avseende yrkesutövningen 

samt allvarligt fel i yrkesutövningen.136 Just allvarligt fel i yrkesutövningen har vållat störst 

tillämpningsproblem.137 

 

4.3.2 Allvarligt fel i yrkesutövningen  

Vad som konstituerar ett allvarligt fel i yrkesutövningen har respektive medlemsstat själva fått 

definiera, då det saknats en gemensam unionsrättslig definition.138 I domen Forposta anförde 

EU-domstolen att alla felaktiga ageranden som inverkar på en leverantörs trovärdighet i 

professionellt avseende, och inte endast överträdelser av i strikt mening etiska regler för den 

yrkesgrupp som leverantören tillhör, konstituerar allvarligt fel i yrkesutövningen.139 EU-

domstolen anförde vidare att artikel 45 i det klassiska direktivet var uttömmande avseende skäl 

för uteslutning gällande en leverantörs yrkeskvalifikationer, samt att det klargjordes att ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen inte förutsätter en lagakraftvunnen dom.140 

 

Ur svensk underrättspraxis kan nämnas att exempelvis utfärdande av osanna fakturor,141 

bildande av priskarteller i samband med anbudsförfarande,142 och avtalsbrott har ansetts utgöra 

allvarliga fel i yrkesutövningen143. Det har även anförts att en företrädare inte själv behöver ha 

gjort sig skyldig till det allvarliga felet, utan det har ansetts tillräckligt att företrädaren kan lastas 

för felet,144 samt att bestämmelsen bör tillämpas restriktivt och att det ska vara klart visat att 

leverantören gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.145 

 

                                                      
134 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 154 f. 
135 Det kan härvid noteras att offentlig upphandling i vissa delar anses ha en spretande praxis, se exempelvis 

Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt, s. 493. 
136 10 kap. 2 § 1 st. p. 3-4 LOU. 
137 Se Konkurrensverket, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 47. 
138 Se prop. 2006/07:128, s. 241 och 389 f. Se även Förvaltningsrätten i Linköpings dom av den 25 mars 2013 i 

mål nr 8142-12. 
139 Se dom av den 13 december 2012, Forposta, C-465/11, EU:C:2012:801, punkt 27. 
140 Se dom av den 13 december 2012, Forposta, C-465/11, EU:C:2012:801, punkt 38. 
141 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 12 februari 2016 i mål nr 6478-15. 
142 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3727-13 och Kammarrätten i Stockholms 

dom av den 2 december 2013 i mål nr 3725-13. 
143 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 april 2011 i mål nr 2090-11. 
144 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 8 juli 2009 i mål nr 1406-09. 
145 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 3 februari 2010 i mål nr 4442-09. 
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4.3.3 Bevisbörda och beviskrav 

När en upphandlande myndighet gör gällande att det föreligger sådana missförhållanden som 

konstituerar ett allvarligt fel i yrkesutövningen åligger det den upphandlande myndigheten att 

visa det. Den upphandlande myndigheten har således bevisbördan för sitt påstående. Av domen 

HFD 2013 ref. 61 följer att om den upphandlande myndigheten gör påståendet sannolikt har 

beviskravet uppfyllts. Avgörandet har kritiserats i den juridiska doktrinen, vari framhållits att 

det är osannolikt att en upphandlande myndighet, bland annat mot bakgrund av 

upphandlingsregelverkets karaktär av skyddslagstiftning för leverantörer, endast behöver göra 

det sannolikt att leverantören begått ett allvarligt fel i yrkesutövningen.146 Ur svensk 

underrättspraxis kan nämnas att beviskravet ansetts uppfyllt redan genom att upphandlande 

myndighet åberopat en stämningsansökan från Konkurrensverket.147  

 

4.3.4 Personkretsen 

En leverantör ska uteslutas om en företrädare dömts för brott som omfattas av de obligatoriska 

uteslutningsgrunderna.148 På motsvarande sätt får en leverantör vars företrädare dömts för brott 

avseende yrkesutövningen eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen uteslutas.149 

Det klassiska direktivet lämnade endast vag ledning i frågan om vilken personkrets som skulle 

anses utgöra företrädare för en leverantör.150 För svenskt vidkommande söktes därmed stöd i 

nationell rätt.151 Avgörande för bedömningen om vilka som skulle anses innefattas av 

företrädarbegreppet var således om företrädaren hade ett betydande intresse och ett 

bestämmande inflytande över den juridiska personen. En sådan bedömning skulle därmed göras 

i det enskilda fallet och avse personer som utgjorde företrädare för leverantören vid tiden för 

anbudsgivningen, vilket innebar att tidigare företrädare inte skulle innefattas i företrädar-

begreppet.152 

 

Fråga om vem som kan innefattas i begreppet företrädare var föremål för prövning i domen RÅ 

2010 ref. 79. En person var anställd som entreprenadchef, ägde hälften av aktierna i 

                                                      
146 Se Sundstrand, HFD 2013 ref. 61, s. 114. Att upphandlingsregelverket har karaktär av skyddslagstiftning för 

leverantörer framgår av dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, 

punkterna 16-17. 
147 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 november 2016 i mål nr 1425-16. Kammarrätten konstaterade att 

redan Konkurrensverkets beslut att väcka sådan talan utgjorde en befogad anledning att utesluta en leverantör. 
148 Se 10 kap. 1 § 2 st. LOU. 
149 Se 10 kap. 2 § 2 st. LOU. 
150 Se art. 45 i det klassiska direktivet och prop. 2006/07:128, s. 226. 
151 Se prop. 2006/07:128, s. 226 f och s. 388. 
152 Se prop. 2006/07:128, s. 388. 
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moderbolaget, var styrelseordförande samt innehade en generalfullmakt. Vid tidpunkten för 

anbudsgivningen, vilket enligt såväl förarbeten som den åsyftade domen är den relevanta 

tidpunkten för bedömningen, ansågs personen inneha sådan ställning att han skulle anses vara 

företrädare för leverantören.153 Vidare nedslag i svensk underrättspraxis ger vid handen att 

komplementärer,154 styrelseledamöter,155 och styrelsesuppleanter för en leverantörs 

moderbolag betraktats som företrädare156. 

 

4.3.5 Tidsgränser 

En av de aspekter som upphandlande myndighet har att bedöma är hur långt bakåt i tiden ett 

missförhållande får göras gällande, det vill säga hur lång tid som ska ha förflutit mellan 

tidpunkten för gärningen och tidpunkten för anbudstidens utgång. Enligt en enkätundersökning 

genomförd av Konkurrensverket ansåg 55 procent av upphandlarna att det var oklart hur lång 

tid efter domen eller felet som detta kunde utgöra grund för uteslutning av en leverantör.157 

 

Vid bedömningen ska brottets svårighetsgrad och den tid som förflutit beaktas 

I domen RÅ 2010 ref. 79 hade en företrädare för en leverantör begått brott under perioden år 

1999 till år 2003. Domen avseende brotten, bestående av bokföringsbrott, brukande av falsk 

urkund, bestickning, grovt skattebrott, försvårande av skattekontroll och vållande till 

miljöstörning, hade vunnit laga kraft och bedömdes ha koppling till företrädarens yrkes-

utövning. Det konstaterades att den proportionalitetsbedömning som ska göras ska beakta såväl 

den brottsliga handlingens svårighetsgrad som den tid som förflutit sedan brottet begicks. Den 

aktuella upphandlingen hade skett under hösten år 2008 och följaktligen hade det gått cirka fem 

år mellan den senaste brottsliga gärningen och tidpunkten för uteslutning. I domen ansågs det 

inte oproportionerligt att utesluta leverantören. 

 

Cirka tre år från gärningen var inte oproportionerligt 

Vid en upphandling under våren 2013 gällande inhyrning av anläggningsmaskiner hade en av 

leverantörerna uteslutits. I samband med en tidigare upphandling under våren 2010 hade 

leverantören ingått ett konkurrensbegränsande avtal, vilket lett till ett avgiftsföreläggande från 

                                                      
153 Se prop. 2006/07:128, s. 226 och RÅ 2010 ref. 79. 
154 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 12 februari 2016 i mål nr 6478-15. 
155 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 8 juli 2009 i mål nr 1406-09. 
156 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3725-13. 
157 Se Konkurrensverket, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 52. 
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Konkurrensverket. Kammarrätten anförde inledningsvis att konkurrensbegränsande sam-

arbeten utgjorde ett sådant allvarligt fel i yrkesutövningen som avsågs i 10 kap. 2 § 1 st. 4 p. 

LOU, och att den upphandlande myndigheten genom åberopande av ett godkänt 

avgiftsföreläggande från Konkurrensverket fullgjort sin bevisbörda. Avgiftsföreläggandet var 

daterat den 1 december 2011 och avsåg överträdelse som begåtts någon gång under perioden 

den 18 mars till den 23 april 2010, således hade cirka tre år förflutit från gärningen vid den förra 

upphandlingen till uteslutningen i den aktuella upphandlingen. Kammarrätten bedömde att det 

inte ansågs strida mot proportionalitetsprincipen att utesluta leverantören.158 

 

Cirka nio år från gärningen var oproportionerligt 

Vid en upphandling av markentreprenad hade en leverantör uteslutits då en komplementär i 

bolaget var dömd efter att ha utfärdat osanna fakturor. Förfarandet hade emellertid skett under 

åren 2005-2006 vid ett annat bolag där personen också var företrädare. Anbudstiden i den i 

domen aktuella upphandlingen löpte ut den 14 januari 2015. Det hade således förflutit cirka tio 

år från förfarandet år 2005 och nio år från förfarandet år 2006. Kammarrätten anförde att 

utfärdande av osanna fakturor utgjorde ett allvarligt fel i yrkesutövningen av det mer allvarliga 

slaget, men att det inte kunde anses proportionerligt att utesluta leverantören efter att så lång 

tid förflutit.159  

 

Cirka tio år från gärningen var oproportionerligt trots bestickning 

Det ansågs inte heller vara proportionerligt att utesluta en leverantör trots att leverantörens VD 

dömts för bestickning, då gärningarna hade begåtts i januari och mars år 2002 och den aktuella 

upphandlingen genomförts under år 2012. Trots att bestickning konstaterades vara ett relativt 

allvarligt brott, ansågs cirka tio år mellan gärning och anbudsgivning innebära att det förflutit 

för lång tid för att det skulle anses proportionerligt att utesluta leverantören.160 

 

4.3.6 Undantag från uteslutning enligt LOU 

Bestämmelsen om self-cleaning i LOU-direktivet utgör, som tidigare nämnts, en nyhet. Trots 

att det inte tidigare varit reglerat har det dock ansetts föreligga en möjlighet att beakta 

                                                      
158 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3727-13. 
159 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 12 februari 2016 i mål nr 6478-15. 
160 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 28 januari 2013 i mål nr 7153-12. Noteras bör att i domen 

aktualiserades såväl en obligatorisk uteslutningsgrund, 10 kap. 1 § 2 p. LOU, som en fakultativ uteslutnings-

grund, 10 kap. 2 § 3 p. LOU. 
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självsanerande åtgärder jämlikt nuvarande LOU.161 Det har anförts att sådana åtgärder skulle 

kunna utgöra särskilda skäl vid obligatoriska uteslutningsgrunder samt vägas in i den 

proportionalitetsbedömning som ska göras i samband med beslut om uteslutning avseende 

fakultativa uteslutningsgrunder.162 

 

För obligatoriska uteslutningar stadgas att en upphandlande myndighet kan avstå från att 

utesluta en leverantör om det föreligger särskilda skäl.163 Det är emellertid oklart vad som kan 

utgöra sådana särskilda skäl eftersom det, som tidigare framgått, saknas vägledande praxis på 

området. Det kan dock noteras att kammarrättspraxis konstaterat att cirka tio år mellan brottslig 

gärning och anbudsgivning utgjort särskilda skäl, i så måtto att tidsaspekten ansågs för lång för 

att läggas till grund för uteslutning.164 

 

Om det föreligger grundad anledning för att en leverantör ska uteslutas till följd av en 

obligatorisk uteslutningsgrund får den upphandlande myndighet enligt 10 kap. 1 § 3 st. LOU 

begära att leverantören visar att det inte finns grund för uteslutning. För fakultativa 

uteslutningar stadgas motsvarande bestämmelse i 10 kap. 2 § 3 st. LOU. Den möjligheten 

saknas dock avseende uteslutningsgrunden allvarligt fel i yrkesutövningen, där bevisbördan för 

uteslutningsgrunden åvilar upphandlande myndighet. 

 

Organisatoriska åtgärder vidtogs för sent 

I en upphandling under våren år 2012 avseende insamling av hushållsavfall m.m. hade en 

leverantör uteslutits. Som grund åberopades allvarligt fel i yrkesutövningen, bestående bland 

annat av ett stort antal felaktiga tömningar av matavfall och ett stort antal tillfällen av transport 

av betydande överlast. Leverantören anförde bland annat att rättelse i form av chaufförsmöten, 

kompletteringar av chaufförspärmen och förändringar av rutter hade vidtagits. Kammarrätten 

konstaterade att det förfarande som kunde läggas leverantören till last konstituerade ett 

allvarligt fel i yrkesutövningen, och att de vidtagna rättelserna hade utförts efter att den 

upphandlande myndigheten påpekat aktuella fel för leverantören. Mot den bakgrunden kunde 

inte de vidtagna åtgärderna leda till en annan slutsats än att allvarligt fel i yrkesutövningen var 

för handen och att det därmed förelåg fog för att utesluta leverantören från upphandlingen.165 

                                                      
161 Se kommissionen, Grönboken, s. 53 och Konkurrensverket, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 53 f. 
162 Se Konkurrensverket, a. st. 
163 Se 10 kap. 1 § 4 st. LOU. 
164 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 28 januari 2013 i mål nr 7153-12. 
165 Se Kammarrätten i Jönköpings dom av den 31 oktober 2013 i mål nr 3484-12. 
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Vidtagna organisatoriska åtgärder och ersättande av skador var inte tillräckligt 

I en upphandling av ramavtal avseende målning under hösten år 2012 hade en leverantör 

uteslutits med åberopande av allvarligt fel i yrkesutövningen. Det anfördes att leverantören 

överdebiterat den upphandlande myndigheten med betydande belopp. Leverantören gjorde 

gällande dels att kreditering medgetts på grund av överdebiteringarna, dels att över-

debiteringarna utgjort misstag från de anställdas sida och att en person hade utsetts för att 

kontrollera kommande målerimätningar. Kammarrätten anförde att leverantörens i efterhand 

vidtagna åtgärder inte kunde förta det felaktiga agerandets inverkan på leverantörens 

trovärdighet i professionellt avseende vid uteslutningstidpunkten, varför den upphandlande 

myndigheten haft fog för att utesluta leverantören från upphandlingen.166 

 

Leverantörens utbytta företrädare var fortfarande företrädare 

I en upphandling gällande inhyrning av anläggningsmaskiner under våren år 2013 hade en 

leverantör uteslutits med åberopande av allvarligt fel i yrkesutövningen, genom konkurrens-

begränsande samarbete med en annan leverantör vid en tidigare upphandling under våren 

2010.167 Av intresse är att leverantören i förvaltningsrätten bland annat explicit åberopade ”self 

cleaning-åtgärder”.168 Åtgärderna hade bestått av att företrädare för leverantören skulle ha bytts 

ut i maj år 2010. Den person som utgjort styrelsen (”L”) hade avgått från styrelseposten och 

ersatts av den tidigare passiva styrelseledamoten (”J”). Även VD byttes ut på samma sätt, där 

L avgick och ersattes av J. Det hade senare framkommit att L var dömd för skattebrott, 

bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll i den egna firman, varför L hade anmält till 

Bolagsverket att han avträdde från sitt uppdrag som styrelsesuppleant för leverantörens 

moderbolag. Slutligen hade den person som upprättat och ansvarat för anbudet i den tidigare 

upphandlingen bytt arbetsuppgifter och arbetade inte längre med anbud eller offerter. 

Förvaltningsrätten konstaterade emellertid att L vid tidpunkten för anbudsgivningen varit 

ensam företrädare i moderbolaget och att J fortfarande var företrädare för leverantören. De 

vidtagna åtgärderna var följaktligen inte tillräckliga för att det skulle anses strida mot 

proportionalitetsprincipen att utesluta leverantören från den aktuella upphandlingen.169  

                                                      
166 Se Kammarrätten i Jönköpings dom av den 25 oktober 2013 i mål nr 982-13. 
167 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3725-13. 
168 Se Förvaltningsrätten i Uppsalas dom av den 31 maj 2013 i mål nr 1495-13. 
169 ”Self cleaning-åtgärderna” åberopades inte i kammarrätten, varför kammarrätten konstaterade att det var 

proportionerligt att utesluta leverantören utan att explicit beröra sådana åtgärder. Noteras kan att 

förvaltningsrätten avhandlade de åberopade ”self cleaning-åtgärderna” under rubriken ”Företrädare för juridisk 

person”, trots att såväl leverantör som upphandlande myndighet avhandlat omständigheterna under rubriken 

”Self-cleaning”. 
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Vid systematiska brister i verksamheten kan styrelsen lastas för bristerna  

I en förenklad upphandling avseende tjänster inom klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi 

under hösten 2008 hade leverantören (”SV”) uteslutits med åberopande av allvarligt fel i 

yrkesutövningen. SV ingick i en koncern med bland andra moderbolaget (”A”) och dotter-

bolaget (”F”). De brister som konstituerade allvarligt fel i yrkesutövningen omfattade bland 

annat misstolkning av prover, missad diagnosticering av sjukdom och brister i bevakning om 

att rutinerna i verksamheten efterlevdes. Det gjordes gällande att bristerna kunde hänföras till 

företrädaren (”S”), i egenskap av ägare och VD för A samt ensam styrelseledamot för SV. 

Kammarrätten konstaterade att S var att betrakta som företrädare för SV. De brister som 

uppvisats i F kunde S även lastas för, trots att hon inte hade gjort sig skyldig till felen 

personligen, då de uppvisade bristerna återfanns i rutiner och systematiskt kvalitetsarbete. I 

funktionen som ytterst ansvarig för verksamheten kunde styrelsen belastas vad avser 

systematiska brister. Mot bakgrund av det anförda kunde slutligen S, i egenskap av företrädare, 

anses ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Kammarrätten anförde vidare att 

vid tidpunkten för uteslutningen hade leverantören vidtagit vissa åtgärder i syfte att komma 

tillrätta med bristerna i verksamheten. Domstolen anförde dock att för kort tid förlöpt från det 

att åtgärder vidtagits till det att (leverantören) uteslutits från upphandlingen för att det ska kunna 

anses tillräckligt klart att risken för att nya fel av liknande art och omfattning ska uppkomma 

minimerats i tillräcklig grad.170 

 

4.4 Uteslutningar enligt NLOU 

4.4.1 De relevanta bestämmelserna 

Jämfört med det klassiska direktivet innehåller LOU-direktivet ett flertal förändringar. 

Uteslutningsgrunderna stadgas i direktivets art. 57 och återfinns för svenskt vidkommande i 13 

kap. NLOU. Det saknas i nuläget relevant praxis från EU-domstolen, likväl som att det helt 

saknas praxis från svenska domstolar. Det senare får anses naturligt, eftersom lagstiftningen 

träder i kraft först den 1 januari 2017. 

 

De obligatoriska uteslutningsgrunderna förutsätter även framgent att det föreligger en lagakraft-

vunnen dom. En leverantör ska även fortsättningsvis uteslutas vid deltagande i kriminell 

organisation, bestickning, bedrägeri mot EU eller penninghäleri, men bestämmelsen har nu 

kompletterats med nya uteslutningsgrunder. Finansiering av terrorism, terroristbrott eller brott 

                                                      
170 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 8 juli 2009 i mål nr 1406-09. 
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med anknytning till terroristverksamhet och barnarbete och människohandel utgör nu också 

obligatoriska uteslutningsgrunder enligt 13 kap. 1 § NLOU.171  

 

I 13 kap. 2 § 1 st. NLOU föreskrivs att en lagakraftvunnen dom gällande ej fullgjorda 

skyldigheter avseende betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter i det egna landet eller 

i det land där upphandlingen sker, också utgör en obligatorisk uteslutningsgrund. 

Bestämmelsens andra stycke föreskriver en fakultativ uteslutningsgrund, om en upphandlande 

myndighet, utan att en lagakraftvunnen dom föreligger, på lämpligt sätt kan visa detsamma. 

 

I 13 kap. 3 § NLOU stadgas de övriga fakultativa uteslutningsgrunderna. En nyhet med LOU-

direktivet i detta avseende är möjligheten för respektive medlemsstat att göra de fakultativa 

uteslutningsgrunderna till obligatoriska.172 Sverige har dock valt att inte göra på det sättet och 

de fakultativa uteslutningsgrunderna i LOU-direktivet har följaktligen gjorts till fakultativa 

uteslutningsgrunder även enligt NLOU.173 En leverantör får enligt NLOU uteslutas om 

leverantören åsidosatt sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter; om leverantören 

är i konkurs eller är föremål för insolvens- eller likvidationsförfarande, är föremål för 

tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin 

näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation; om leverantören gjort sig 

skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen; om leverantören ingått överenskommelser med 

andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen; om leverantören har visat 

allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt 

enligt såväl NLOU som NLUF, LUK eller LUFS; om det föreligger jäv; om leverantören 

tidigare deltagit i förberedelserna och de negativa konsekvenserna inte kan avhjälpas på annat 

sätt än uteslutning; om leverantören i allvarlig omfattning lämnat oriktiga uppgifter som kan 

begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i 

upphandlingen enligt 13 kap. NLOU eller av att leverantören uppfyller tillämpliga 

kvalificeringskrav enligt 14 kap. 1-5 §§ NLOU, undanhållit sådan information eller inte har 

lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3-5 §§; om 

leverantören under upphandlingsförfarandet har försökt att otillbörligt påverka den 

                                                      
171 Notera att uteslutningsgrunderna definieras utifrån unionsrättsliga rättsakter. Det kan härvid noteras att 

bestämmelsen omfattar bestickning även enligt nationell reglering, vilket skulle kunna föranleda att 

upphandlande myndighet måste kontrollera om leverantören är dömd i länder även utanför EU och EES, se 

Prieß, The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive, s. 115. 
172 Av art. 57.4 i LOU-direktivet följer att en upphandlande myndighet får utesluta eller kan åläggas av 

medlemsstaterna att utesluta en ekonomisk aktör. Jfr med art. 45.2 i det klassiska direktivet. 
173 Se prop. 2015/16:195, s. 734 f. 
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upphandlande myndighetens beslutsprocess eller tillägna sig sekretessbelagda uppgifter som 

kan ge leverantören otillbörliga fördelar eller av oaktsamhet har lämnat vilseledande uppgifter 

som kan ha en väsentlig inverkan på de beslut som fattas under upphandlingen i fråga om 

uteslutning av leverantörer, urval av leverantörer som kan tilldelas kontrakt och tilldelning av 

kontrakt. 

 

Det kan härvid noteras att uteslutningsgrunden om att leverantören får uteslutas om denne är 

dömd för brott avseende yrkesutövningen har tagits bort. Sådana situationer omfattas numera 

av allvarligt fel i yrkesutövningen.174 

 

I bestämmelserna förekommer olika begrepp för att beskriva vad som ska vara tillräckligt för 

att utesluta en leverantör med tillämpning av de fakultativa uteslutningsgrunderna, exempelvis 

att upphandlande myndighet ”på lämpligt sätt kan visa” eller ska ha ”tillräckligt sannolika 

indikationer”. Det anförs i propositionen att begreppen överförts från direktivet ”för att inte 

äventyra kopplingen till direktivet och EU-domstolens tolkning av detta”, och att etablerad 

praxis angående beviskrav och bevisbörda fortsatt gäller. Det är således den upphandlande 

myndigheten som har att göra sannolikt att det föreligger förutsättning för att utesluta en 

leverantör.175 

 

4.4.2 Personkretsen 

En av de nackdelar som framfördes med det klassiska direktivet och därmed nuvarande LOU, 

var svårigheten att bestämma vilka som utgjorde företrädare för leverantörens juridiska person, 

det vill säga vilka som ingick i personkretsen. Det klassiska direktivet innehöll endast vaga 

anvisningar härom.176 Art. 57.1 andra stycket i LOU-direktivet föreskriver vilka som ska ingå 

i personkretsen vid uteslutning på grund av brott. Jämfört med nuvarande LOU har person-

kretsen därmed snävats in i NLOU vid uteslutning på obligatorisk grund.177 Om leverantören 

är en juridisk person och en person i leverantörens förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, 

eller om en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera leverantören, 

har dömts för brottet ska leverantören uteslutas. För svenska aktiebolags vidkommande får det 

                                                      
174 Se prop. 2015/16:195, s. 1087. 
175 Se HFD 2013 ref. 61 samt prop. 2015/16:195, s. 737 och s. 1086. 
176 Se prop. 2006/07:128 s. 226 och s. 388, prop. 2015/16:195 s. 729 och RÅ 2010 ref. 79. 
177 Se 13 kap. 1 § 2 st. NLOU. Jfr dock Engström, Korruption i offentlig upphandling, s. 322. 
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antas att personer i styrelser, firmatecknare och verkställande direktörer inbegrips i person-

kretsen, men advokater eller externa revisorer synes i vart fall inte ingå.178 Det anförs dock i 

propositionen att närmare gränser överlämnas till rättstillämpningen att bestämma.179 

Personkretsbestämningen enligt art. 57.1 andra stycket i LOU-direktivet har dock inte ansetts 

kunna tillämpas vid uteslutningar på fakultativ grund.180 För att bestämma om en viss person 

anses ingå i leverantörens personkrets, och därmed utgör företrädare, kommer även framgent 

en in casu-bedömning behöva göras vid utredning om uteslutning på fakultativ grund.181  

 

4.4.3 Handläggning 

Ett beslut om uteslutning kan ske när som helst under upphandlingsförfarandet,182 men i syfte 

att kunna fatta beslut om uteslutning måste den upphandlande myndigheten kunna visa att skäl 

för uteslutning föreligger. Det åvilar följaktligen upphandlande myndighet en utrednings-

skyldighet. Utredningsskyldigheten enligt NLOU utgör i stort ingen förändring från vad som 

gällt under nuvarande LOU.183 En upphandlande myndighet har inte någon skyldighet att 

rutinmässigt utreda om en leverantör omfattas av en uteslutningsgrund, men bör agera om 

indikationer på något sådant framkommer. Information via massmedia, eller från andra 

leverantörer, utgör sådana indikationer som en upphandlande myndighet bör agera på.184 Just 

indikationer i sig utgör inte tillräckliga skäl för uteslutning, utan en utredning måste företas i 

syfte att ge ett tillräckligt beslutsunderlag. EU-domstolen har anfört att en prövning huruvida 

omständigheterna är av betydelse för upphandlingen, och i vilken utsträckning, ska göras.185 

Upphandlande myndigheter bör inte rutinmässigt efterfråga information från alla leverantörer 

som lämnar anbud. En sådan förfrågan bör istället utgå från proportionalitetsprincipen.186 Om 

en leverantör inte lämnar någon förklaring, eller inte lämnar en tillräckligt god sådan, kan det 

utgöra grund för uteslutning.187 Innan beslut om uteslutning fattas ska dock leverantören ges 

tillfälle att yttra sig över de omständigheter som den upphandlande myndigheten åberopar som 

skäl för uteslutning.188 

                                                      
178 Se prop. 2015/16:195, s. 730. 
179 Se prop. 2015/16:195, s. 730. 
180 Se prop. 2015/16:195, s. 746. 
181 Se prop. 2015/16:195, s. 746. 
182 Se artikel 57.5 i LOU-direktivet och 13 kap. 7 § 1 st. NLOU. Notera att upphandlande myndighet enligt 4 kap. 

10 § 2 st. 2 p. NLOU åläggs att kontrollera eventuell förekomst av uteslutningsgrunder innan kontrakt tilldelas.  
183 Se prop. 2006/07:128, s. 237 f. 
184 Se prop. 2015/16:195, s. 742 f. 
185 Se dom av den 19 maj 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punkt 32. 
186 Se prop. 2015/16:195, s. 743. Se dock Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1286 f. 
187 Se prop. 2015/16:195, s. 743. 
188 Se 13 kap. 4 § NLOU. Se även prop. 2015/16:195, s. 742 f och s. 1088. 
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Skulle en situation uppstå där flera uteslutningsgrunder aktualiseras, ska upphandlande 

myndighet i första hand handlägga ärendet utifrån de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Om 

det endast är fakultativa uteslutningsgrunder som är aktuella i ärendet avgör upphandlande 

myndighet på egen hand vilka grunder som ska tillämpas.189 

 

4.4.4 Tidsgränser 

Vad avser tidsgränser vid uteslutning finns det två olika aspekter att beakta; dels hur länge en 

leverantör kan vara utestängd från deltagande i offentliga upphandlingar, dels hur långt bakåt i 

tiden som uteslutningsgrundande förfaranden kan göras gällande. LOU-direktivet lämnar 

möjlighet åt medlemsstaterna att införa tidsgränser för hur lång tid en uteslutning ska gälla, det 

vill säga hur lång tid en leverantör ska vara utesluten från att delta vid offentliga upphandlingar. 

En leverantör som genom en lagakraftvunnen dom uteslutits från upphandlingsförfaranden ska 

inte kunna åberopa self-cleaning.190 Om en sådan tidsperiod ej fastslagits i domen ska den 

maximala uteslutningstiden vid uteslutning enligt de obligatoriska uteslutningsgrunderna vara 

fem år, och tre år från dagen för den relevanta händelsen avseende de fakultativa uteslutnings-

grunderna.191 Sverige har emellertid inte haft något sådant system och det kommer inte heller 

att införas genom NLOU.192 Bedömningen av vilken tid en leverantör kommer att utestängas 

från offentliga upphandlingar kommer fortsatt att bestämmas utifrån en bedömning enligt 

proportionalitetsprincipen.193 Vid sådana proportionalitetsbedömningar torde ledning dock 

framledes kunna tas utifrån de ovan angivna tidsgränserna som framgår av LOU-direktivet.194 

 

4.5 Förhållandet till proportionalitets- och likabehandlingsprincipen 

När uteslutningsgrunder aktualiseras och fråga om uteslutning därmed uppstår har den 

upphandlande myndigheten att bedöma en eventuell uteslutning med iakttagande av de 

allmänna rättsprinciperna, företrädesvis aktualiseras likabehandlings- och proportionalitets-

principen. Ett beslut om uteslutning innebär ytterst en inskränkning av unionsrättens 

grundläggande friheter.195 Att en proportionalitetsbedömning ska göras vid fråga om 

                                                      
189 Se prop. 2015/16:195, s. 1087. 
190 Se art. 57.6 4 st i LOU-direktivet. 
191 Se art. 57.7 i LOU-direktivet. 
192 Se prop. 2015/16:195, s. 738 ff. 
193 Se prop. 2015/16:195, s. 741. 
194 Se prop. 2015/16:195, s. 741. 
195 Avseende de grundläggande friheterna, se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 36 ff.  
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uteslutning har konstaterats av EU-domstolen i domen Assitur.196 Under en italiensk 

upphandling av posttjänster hade en nationell bestämmelse aktualiserats, med innebörden att 

leverantörer som kunde utöva inflytande över varandra automatiskt skulle uteslutas ur 

upphandlingsförfarandet. EU-domstolen anförde att en sådan bestämmelse inte var förenlig 

med proportionalitetsprincipen, eftersom leverantörerna inte gavs möjlighet att visa att risk för 

snedvridning av konkurrensen inte förelåg. 

 

Av likabehandlingsprincipen följer, som tidigare nämnts, att leverantörerna ska behandlas 

lika.197 Det får i detta skede förstås som att alla leverantörer som omfattas av en uteslutnings-

grund ska behandlas på samma sätt. Om en leverantör inte utesluts, trots att skäl för uteslutning 

föreligger, har följaktligen olika fall behandlats lika i relation till övriga leverantörer. Vid 

bedömningen av huruvida uteslutning ska beslutas, ska proportionaliteten i det eventuellt 

förestående beslutet beaktas utifrån det aktuella förfarandets svårighetsgrad, karaktär och 

tillvägagångssätt samt den tid som har förflutit.198 En uteslutning ska således vara lämplig och 

effektiv, nödvändig samt att det mål den upphandlande myndigheten önskar uppnå inte ska 

kunna uppnås på ett mindre ingripande sätt.  

 

4.6 Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet har syftat till att klargöra uteslutningsgrunderna och fastställa tillämpningen av 

desamma, då self-cleaning har en direkt koppling till uteslutningsgrunderna. Kapitlet har vidare 

syftat till att besvara fråga hur self-cleaning har beaktats innan LOU-direktivet. 

 

Såväl nuvarande LOU som NLOU föreskriver obligatoriska och fakultativa uteslutnings-

grunder, vilka innebär att en upphandlande myndighet i vissa fall ska och i vissa fall får utesluta 

en leverantör. Det åligger den upphandlande myndigheten att göra ett påstående om 

förekomsten av en uteslutningsgrund sannolikt för att beviskravet ska vara uppfyllt. Den 

fakultativa uteslutningsgrunden om allvarligt fel i yrkesutövningen har vållat störst problem vid 

tillämpningen enligt LOU. Av intresse är att bestämmelsen lämnades åt medlemsstaterna och 

rättstillämpningen att definiera, vilket är fallet även med bestämmelsen om self-cleaning. Det 

                                                      
196 Se dom av den 19 maj 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punkt 30. Se även dom av den 3 mars 2005, 

Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkterna 25-35 för ett liknande 

resonemang. 
197 Se dom av den 18 oktober 2001, SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553 och dom av den 3 mars 2005, 

Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127. 
198 Se RÅ 2010 ref. 79. 
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kan även noteras att det klassiska direktivet endast lämnade vag vägledning avseende vilken 

personkrets som skulle utgöra företrädare för leverantörens juridiska person och att den svenska 

lagstiftaren härvid sökte stöd i annan svensk lagstiftning för att närmare definiera innehållet i 

bestämmelsen. Det nya LOU-direktivet föreskriver fler uteslutningsgrunder än det klassiska 

direktivet, såväl obligatoriska som fakultativa. Utöver de nya grunderna samt att personkretsen 

genomgått förändringar, ska det noteras att Sverige inte genomför direktivsbestämmelsen om 

maximala uteslutningstider. Det har förelegat ett något oklart rättsläge avseende hur lång, eller 

kort, tid som det är proportionerligt att fatta ett beslut om uteslutning på. Det är dock tänkbart 

att bedömning av förfluten tid kommer att influeras av det nya direktivets tidsgränser, vilket i 

så fall innebär en tidsgräns om fem år för obligatoriska uteslutningsgrunder och tre år för 

fakultativa. Vid frågor om uteslutning av en leverantör, vilket ytterst utgör en inskränkning av 

unionsrättens grundläggande friheter, aktualiseras primärt proportionalitets- och lika-

behandlingsprincipen, och upphandlande myndighet har att beakta just den tid som förflutit i 

relation till brottets eller missförhållandets svårighetsgrad. 

 

Utifrån det klassiska direktivet och nuvarande LOU har det varit möjligt att tillmäta 

självsanerande åtgärder betydelse. Så har också skett. Av den refererade underrättspraxisen kan 

vissa slutsatser dras, som torde vara av intresse även utifrån den nya bestämmelsen om self-

cleaning. Det synes ha inverkat negativt på kammarrättens bedömning att en leverantör vidtagit 

rättelser först efter ett upphandlande myndighet påpekat brister. Vid överdebitering ansågs 

leverantörens medgivna kreditering, vilket torde kunna klassificeras som ersättande av skador, 

och en strukturell självrättelse i form av inrättande av kontrollfunktion inte kunna förta det 

felaktiga agerandets inverkan på en leverantörs trovärdighet. För att personalmässiga åtgärder 

hos en leverantör ska anses tillfredsställande krävs att involverade personer hos leverantören 

faktiskt byts ut. Slutligen kan en styrelse, i egenskap av ytterst ansvarig för en leverantörs 

verksamhet, belastas vad avser leverantörens systematiska brister. Det har även anförts att för 

kort tid förlöpt mellan vidtagna åtgärder och beslut om uteslutning för att risken för nya fel av 

liknande art och omfattning inte tillräckligt klart kunde bedömas ha minimerats i tillräcklig 

grad, vilket får förstås som att det måste kunna visas att de åtgärder leverantören har utfört de 

facto haft en inverkan på leverantörens verksamhet. Det får dock anses osäkert huruvida 

särskilda tidskrav i detta avseende generellt kan uppställas av en upphandlande myndighet 

utifrån den nya bestämmelsen om self-cleaning. Snarast torde en sådan bedömning få ske från 

fall till fall.  
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5. Self-cleaning 

5.1 Inledning 

I ovan kapitel tre har klargjorts för EU:s lagstiftningsarbete inför utfärdandet av LOU-direktivet 

i syfte att klargöra bakgrunden till införandet av self-cleaning. Det förevarande kapitlet ska 

klargöra bakgrunden och syftet med konceptet self-cleaning. Vidare ska frågan om den rättsliga 

innebörden av self-cleaning besvaras. Som ett led i att fastställa hur bestämmelsen om self-

cleaning ska tillämpas kommer även andra delar av svensk lagstiftning med bedömt likartade 

bestämmelser att undersökas i syfte att söka ledning för tillämpningen. 

 

5.2 Konceptet self-cleaning 

Att uteslutas från offentliga upphandlingar kan innebära en ”dödsdom” för en leverantör,199 och 

utgör för leverantörernas räkning upphandlingsregelverkets strängaste påföljd.200 En leverantör 

som befinner sig i en situation där uteslutning i och för sig ska eller kan ske, kan i och med det 

nya direktivet undgå att uteslutas genom att åberopa vidtagandet av självsanerande åtgärder. 

Om den upphandlande myndigheten bedömer att vidtagna åtgärder varit lämpliga och effektiva 

och att leverantören därmed åter är att anse som tillförlitlig och seriös, föreskriver det nya regel-

verket att leverantören inte ska uteslutas. Självsanerande åtgärder aktualiseras således i det 

skede då fråga om uteslutning uppkommer under upphandlingsförfarandet.201  

 

Self-cleaning utgör, som nämnts, en av nyheterna med LOU-direktivet. Att bestämmelsen ger 

uttryck för strävan efter att modernisera regelverket, göra upphandlingsförfarandet mer 

flexibelt och motverka osunda förfaranden synes vara en oproblematisk slutsats,202 men som 

ovan anförts framgår det inte explicit av de EU-rättsliga förarbetena varför EU valt att införliva 

just möjligheten till self-cleaning i LOU-direktivet.203 Det skulle kunna motiveras av 

proportionalitetsprincipen204, utgöra en sanktionsåtgärd för överträdelser och tillförsäkra lika 

villkor,205 eller att harmonisera tillämpningen av en bestämmelse som endast ett fåtal 

                                                      
199 Termen ”the Corporate Death Penalty” har använts för att beskriva de finansiella effekterna för en leverantör 

som utesluts från offentliga upphandlingar, se Lord, Regulating Corporate Bribery in Internationell Business, 

s. 112 f. 
200 Se Sundstrand, HFD 2013 ref. 61, s. 110. 
201 Se SOU 2014:51, s. 225. Ett beslut om uteslutning kan fattas när som helst under upphandlingsförfarandet, se 

ovan avsnitt 4.4.3. 
202 Se Sanchez Graells, Exclusions, Qualitative Selection and Short-listing in the New Public Sector Procurement 

Directive 2014/24, s. 127. 
203 Se ovan kapitel 3.  
204 Se Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 4. Se även kommissionen, Grönboken, s. 53. 
205 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1242 f. 
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medlemsstater tillämpat.206 Klart är dock att bestämmelsen syftar till att utgöra en medelväg 

mellan tillämpning av uteslutningsgrunderna och proportionalitets- och likabehandlings-

principen.207 En liknande bestämmelse diskuterades i de EU-rättsliga förarbetena till det 

klassiska direktivet, men bestämmelsen kom av okända skäl att försvinna under lagstiftnings-

arbetets gång.208 Sverige har därmed, likt de flesta andra medlemsstaterna i EU, inte tidigare 

explicit tillämpat self-cleaning. Tyskland, Österrike och Italien har emellertid tillämpat 

konceptet,209 medan exempelvis Grekland och Frankrike över huvud taget inte beaktat 

självsanerande åtgärder.210 

 

Konceptet som sådant har emellertid uppmärksammats i den upphandlingsrättsliga doktrinen. 

År 2009 presenterade Arrowsmith m.fl. en uppfattning om att de allmänna rättsprinciperna på 

upphandlingsområdet de facto innebar en skyldighet att beakta självsanerande åtgärder utifrån 

det klassiska direktivet, såväl avseende obligatoriska som fakultativa uteslutningsgrunder.211 

En genomgång av praxis och doktrin i de medlemsstater i EU som erkänt konceptet, främst 

Tyskland och Österrike, hade visat att vissa slutsatser kunde dras. Utöver att en bedömning av 

om vidtagna åtgärder kan anses tillfredsställande får göras i det enskilda fallet, hade fyra 

huvudsakliga beståndsdelar vid en sådan bedömning identifierats. Självsanerande åtgärder 

kunde därmed sägas bestå av klargörande av relevanta förhållanden och omständigheter, 

ersättande av åsamkade skador, personalmässiga åtgärder och strukturella och 

organisatoriska åtgärder.212 

 

De teorier som Arrowsmith m.fl. presenterade fick emellertid motta kritik. Kritiken bestod av 

att böter borde kombineras med uteslutning, istället för att self-cleaning skulle ha den 

innebörden att leverantören åter får tillträde efter att de självsanerande åtgärderna bedömts 

tillfredsställande. Om självsanerande åtgärder vidtogs skulle uteslutningsperioden kortas. Om 

man istället skulle välja att inte tillämpa uteslutning borde åtminstone böter tillämpas.213 Även 

återbetalning av de vinster leverantören gjort genom det felaktiga agerandet borde betalas 

                                                      
206 Se de Mars, Exclusion and self-cleaning in Article 57, s. 256. 
207 Se kommissionen, Grönboken, s. 53. 
208 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 7 f. 
209 Framför allt bedöms tysk rättspraxis haft störst inverkan på konceptet om self-cleaning, se Reidlinger m.fl., 

Self-Cleaning in Austria, s. 45. Termen self-cleaning är en översättning av tyskans ”Selbstreinigung”, se Prieß, 

The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive, s. 121. 
210 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 3. 
211 Se a.a., s. 30 f.  
212 Se a.a., s. 4 ff. 
213 Se Majtan, The Self-Cleaning Dilemma, s. 342. 



 41 

tillbaka, vilket delvis skulle kunna ersätta uteslutning.214 Det anfördes vidare att frivillig self-

cleaning inte hade fungerat i USA, där man funnit att integriteten inte ökade. Obligatorisk self-

cleaning hade istället införts och leverantörer var istället tvungna att rapportera sina brister till 

berörd myndighet samt att det ställdes krav på internkontroll.215  Kontentan av kritiken kan 

sammanfattas som att self-cleaning som ett ensamt verktyg inte är tillräckligt avskräckande och 

att det behövs ett ekonomiskt incitament för leverantörerna. 

 

5.3 Den relevanta bestämmelsen 

Utformning av direktivsbestämmelsen överensstämmer i hög grad med de slutsatser som 

Arrowsmith m.fl. presenterade och som företrädesvis förekommit i tysk rätt.216 EU synes således 

ha inspirerats av den tyska och österrikiska modellen vid bestämmelsens tillkomst och 

utformning. För att undantag från uteslutning ska ske uppställer framledes svensk nationell 

lagstiftning genom 13 kap. 5 § NLOU krav enligt följande:217 

 

En leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 1 eller 3 § ska inte uteslutas, om 

leverantören visar att den är tillförlitlig genom att den har 

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missförhållandet, 

2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att aktivt 

samarbeta med de utredande myndigheterna, och 

3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är ägnade 

att förhindra brott eller missförhållanden. 

De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande av brottets eller 

missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa. 

En leverantör som har fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter och 

socialförsäkringsavgifter, inklusive ränta och sanktionsavgifter, eller ingått en bindande 

överenskommelse om betalning eller motsvarande ska inte uteslutas enligt 2 §. 

 

En leverantör som fullgjort sina skyldigheter avseende betalning av skatter eller 

socialförsäkringsavgifter, eller ingått en bindande överenskommelse eller motsvarande därom, 

ska enligt bestämmelsen inte uteslutas på vare sig obligatorisk eller fakultativ grund. Om 

                                                      
214 Se Majtan, The Self-Cleaning Dilemma, s. 346. 
215 Se a.a., s. 321. 
216 Se skäl 102 och art. 57.6 i LOU-direktivet jmf. med Arrowsmith m.fl., - An Emerging Concept in EC Public 

Procurement Law?, s. 4 ff. 
217 Genom paragrafen genomförs art. 57.2 3 st., art. 57.4 2 st., 57.6 2 st. och, tillsammans med 13 kap. 7 §, art. 

57.6 3 st. i LOU-direktivet, se prop. 2015/16:195, s. 1089. 
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leverantören omfattas av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 eller 3 §§ NLOU uppställs dock 

andra typer av kumulativa krav.  

 

Samtliga rekvisit i 13 kap. 5 § 1 st. 1-3 p. NLOU måste vara uppfyllda för att en leverantör ska 

ha möjlighet att undgå uteslutning, och det åligger leverantören att visa det. De åtgärder som 

vidtagits ska den upphandlande myndigheten enligt bestämmelsens andra stycke sedan bedöma 

med beaktande av brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna 

kring dessa. Självsanerande åtgärder utgör sammantaget en möjlighet för leverantören att vidta, 

och en skyldighet för upphandlande myndighet att utreda och beakta.218  

 

Det bakomliggande syftet är således att en leverantör ska kunna återfå möjligheten att delta vid 

offentlig upphandling, genom att vidta sådana självsanerande åtgärder som syftar till att 

undvika att de missförhållanden som föranlett aktualiseringen av uteslutningsbeslut framledes 

ska undvikas.219 Att ge leverantörer incitament till att genomföra självsanerande åtgärder kan 

även ha andra effekter. Bestämmelsen tar sikte på leverantörens tillförlitlighet.220 Det kan 

ifrågasättas hur mycket tilltro som kan tillmätas en leverantör som varit utesluten och, 

exempelvis på grund av att lång tid förflutit, åter får tillträde till att delta i upphandlings-

förfaranden utan att ha genomfört självsanerande åtgärder.221 På motsvarande sätt kan det 

argumenteras för att en leverantör som företagit tillfredsställande självsanerande åtgärder efter 

att exempelvis ha dömts för bestickning, kan anses vara mer tillförlitlig än en leverantör som i 

och för sig inte har dömts för sådan brottslighet men som heller inte har några skyddsåtgärder 

på plats inom organisationen.222 

 

Det bör dock noteras att vissa av uteslutningsgrunderna inte synes lämpa sig för självsanerande 

åtgärder. Om en leverantör riskerar att uteslutas på grund av ekonomiskt trångmål, exempelvis 

om leverantören är i konkurs, torde inte självsanerande åtgärder vara möjligt för att rätta till 

situationen.223 Inte heller torde självsanerande åtgärder kunna tillämpas vid uteslutning på 

grund av jäv eller att leverantören tidigare deltagit i förberedelserna inför upphandlingen, 

eftersom de uteslutningsgrunderna endast aktualiseras i den enskilda upphandlingen.224  

                                                      
218 Se Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 3. 
219 Se skäl 102 i LOU-direktivet. Se även Treumer, Evolution of the EU Public Procurement Regime, s. 16 f. 
220 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1242 f. 
221 Se Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 7. 
222 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 25. 
223 Se a.a., s. 11. 
224 Se Prieß, The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive, s. 121. 
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Hur en leverantör på ett mer konkret sätt ska förfara för att genomföra en tillfredsställande self-

cleaning kan dock inte utläsas ur LOU-direktivet eller NLOU. De exemplifieringar som framgår 

av skälen till LOU-direktivet utgör endast minimiåtgärder,225 och såväl formella som materiella 

villkor har lämnats åt medlemsstaterna att avgöra.226 Detsamma gäller vilken nationell instans 

som ska göra bedömningen av åtgärderna, vilket för svenskt vidkommande ska ske av den 

upphandlande myndigheten. Varken EU-rättsliga eller svenska förarbeten har i någon större 

utsträckning behandlat hur bestämmelsen konkret ska tillämpas.227  

 

5.4 Självsanerande åtgärder inom andra delar av svensk rätt 

Bestämmelser som på olika sätt påminner om self-cleaning återfinns idag inom olika delar av 

svensk lagstiftning. Exempelvis föreskrivs att bank- och finansieringsrörelser ska ha så kallad 

whistleblowingfunktion, internkontroll och compliancefunktioner.228 Vidare föreskrivs 

åtgärder med prägel av självsanering inom såväl skattebrottslagen som brottsbalken.229 Den för 

upphandlingsområdet mest intressanta regleringen bedöms dock vara konkurrenslagstiftningen 

och regleringen om eftergift av konkurrensskadeavgift. 

 

Konkurrenslagstiftningen syftar till att undanröja och motverka hinder för en effektiv 

konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.230 

Den svenska konkurrenslagen bygger i mycket hög grad på den unionsrättsliga regleringen, 

primärt artiklarna 101 och 102 FEUF, som utgör primärrätt och vars bestämmelser har direkt 

effekt i medlemsstaterna.231 Likt upphandlingsregelverket har konkurrensreglerna flera syften. 

Genom effektiv konkurrens ska bland annat låga priser och god resursfördelning främjas samt 

motverka konkurrensbegränsande åtgärder. Den fria rörligheten på den inre marknaden utgör 

ytterst syftet med regelverket.232 

                                                      
225 Se Sanchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 295. Se även Hjelmeng & Søreide, 

Debarment in Public Procurement, s. 4.  
226 Se skäl 102 LOU-direktivet.  
227 Se ovan kapitel 3 och prop. 2015/16:195, s. 743 ff och s. 1088 f. Se även de Mars, Exclusion and self-cleaning 

in Article 57, s. 268. 
228 Se 6 kap. 2-2a §§ LBF, 2 kap. 1 §, 6 kap. 1-3 §§ och 8 kap. 1-3 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna 

råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1). Notera härvid att LBF bygger på EU-

rättsliga direktiv, se prop. 2013/14:228. Med whistleblowing åsyftas anställda som slår larm om miss-

förhållanden, se prop. 2013/14:228, s. 243 f. Med compliance åsyftas intern kontroll avseende regelefterlevnad, 

se prop. 2013/14:228, s. 178 ff. 
229 Se exempelvis 12 § skattebrottslag (1971:69) och 29 kap. 5 § 1 st. 5 p. brottsbalk (1962:700). 
230 Se 1 § KL. 
231 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 419 ff. 
232 Se a.a., s. 392. 
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Det primära syftet med EU:s reglering av offentlig upphandling är att realisera EU:s mål om 

den inre marknaden,233 men i doktrinen nämns även andra syften som att motverka korruption 

och att offentliga kontrakt ska konkurrensutsättas för att säkerställa maximal ekonomisk 

effektivitet.234 EU-domstolen har anfört att ett syfte är att säkerställa att konkurrensen i 

medlemsstaterna inte snedvrids utan blir så stark som möjligt.235 Den europeiska 

konkurrensrätten och upphandlingsrätten har följaktligen liknande målsättningar,236 och de 

båda regelverken bygger på samma princip om att konkurrensutsatta marknader genererar mest 

effektiva resultat och bidrar till social välfärd.237 Att upphandlingarna konkurrensutsätts 

innebär att upphandlande myndigheter på bästa sätt kan använda offentliga medel för att göra 

bra affärer genom att nyttja konkurrensen på aktuell marknad.238 Inom offentlig upphandling är 

följaktligen en fungerande konkurrens av vikt.239 

 

Konkurrenslagen föreskriver bland annat förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten.240 

För att motverka sådana företeelser kan bland annat konkurrensskadeavgift aktualiseras, och 

under vissa förutsättningar kan såväl eftergift som nedsättning av konkurrensskadeavgift 

medges.241 Eftergift innebär att det företag som överträtt förbuden enligt KL ändå undgår 

konkurrensskadeavgift, medan nedsättning innebär att storleken på konkurrensskadeavgiften 

nedsätts. Konkurrensverket har utfärdat allmänna råd avseende eftergift och nedsättning av 

konkurrensskadeavgift.242 De krav som Konkurrensverket ställer på företagen för att få 

möjlighet att åtnjuta eftergift och nedsättning är omfattande. Utformningen av bestämmelserna 

om eftergift och nedsättning påminner om regleringen av self-cleaning i det nya LOU-

direktivet. I sammanhanget bör nämnas att Konkurrensverket anfört att det kan argumenteras 

för att ett företag som beviljats eftergift uppfyller villkoren för att undgå uteslutning enligt 

                                                      
233 Se skäl 2 i det klassiska direktivet och Rosén Andersson m.fl., LOU - En kommentar, s. 75.  
234 Se Bergman m.fl., Offentlig upphandling - På rätt sätt och till rätt pris, s. 14 och s. 38 ff. Se även Sánchez 

Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 101 ff. 
235 Se exempelvis dom av den 11 december 2014, Spezzino, C-113/13, EU:C:2014:2440, punkt 51 och dom av den 

3 mars 2005, Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkt 26. Se även förslag till 

avgörande av generaladvokat Léger i dom Fabricom, förenade målen C-21/03 och C-34/03, EU:C:2004:709, 

punkt 22. 
236 Se Sánchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 99 ff och s. 112 ff. 
237 Se a.a., s. 114 ff. 
238 Se Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna - en introduktion, s. 6. 
239 Här kan noteras att LOU-direktivet genom art. 18 inför en konkurrensprincip som stadgar att upphandlingen 

inte på ett konstgjort sätt får begränsa konkurrensen.  
240 Se 2 kap. 1 § KL. Se även art. 101 FEUF. 
241 Se 3 kap. 5-15 §§ KL. 
242 Se Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift (KKVFS 2015:1). 
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artikel 57.6 i LOU-direktivet,243 men det ska också noteras att det konkurrensrättsliga 

eftergiftsinstitutet har en annan målsättning och ska användas med återhållsamhet.244 Mot 

bakgrund av det anförda bör ledning därmed kunna tas av Konkurrensverkets allmänna råd. 

Regleringen avseende eftergift bedöms vara mer närliggande self-cleaning än regleringen om 

nedsättning.245 

 

5.5 Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet har syftat till att klargöra bakgrund och syfte med konceptet self-cleaning samt besvara 

frågan om vad den rättsliga innebörden av self-cleaning är. Det kan härvid konstateras att self-

cleaning innebär att en leverantör genom vidtagande av självsanerande åtgärder kan återfå sin 

tillförlitlighet. Om de självsanerande åtgärderna bedöms vara tillfredsställande ska följaktligen 

leverantören inte uteslutas. Sådana åtgärder utgör en möjlighet för leverantören att vidta och en 

skyldighet för upphandlande myndighet att utreda och beakta. Kontentan är således att en 

leverantör inte ska uteslutas trots att skäl därtill förelegat, om tillfredsställande självsanerande 

åtgärder har vidtagits. Det ska dock hållas i tanken att vissa uteslutningsgrunder inte lämpar sig 

för självsanerande åtgärder, exempelvis obestånd eller jäv och intressekonflikter. 

 

Trots att möjligheten till self-cleaning inte tidigare explicit framgått av det klassiska direktivet 

eller LOU har sådana åtgärder i viss mån ändå beaktats. Problematiken har ur ett unionsrättsligt 

perspektiv dock utgjorts av en icke harmoniserad tillämpning, där exempelvis Grekland och 

Frankrike över huvud taget inte beaktat sådana åtgärder tidigare emedan Tyskland, Österrike 

och Italien explicit gjort det. För svenskt vidkommande har självsanerande åtgärder kunnat 

beaktas för såväl obligatoriska som fakultativa uteslutningsgrunder. Givet att syftet med det 

den unionsrättsliga regleringen av offentlig upphandling ytterst är att undanröja hinder för den 

fria rörligheten för tjänster och varor för att realisera EU:s mål om den inre marknaden, torde 

det inte kunna bedömas tillfredsställande att leverantörer tidigare har behandlats olika i de olika 

medlemsstaterna.  

                                                      
243 Se Konkurrensverket, Yttrande avseende nya regler om upphandling, s. 13 f. Genomförandeutredningen har 

dock ansett att ”ett beslut att efterge en konkurrensskadeavgift är en omständighet bland flera som ska beaktas 

när ställning tas till om en leverantör ska uteslutas. Eftergiftsbeslutet i sig själv torde därvid inte ha någon större 

tyngd.”, se SOU 2014:51, s. 227 f. 
244 Marknadsdomstolen har uttalat att ”eftergift ska användas med återhållsamhet för att inte konkurrens-

skadeavgiftens preventionsverkan ska avtrubbas”, se dom MD 2009:11, på s. 119.  
245 Notera att det görs skillnad på eftergift innan Konkurrensverket kunna ingripa och efter det att Konkurrens-

verket ingripit, vilket också återspeglas i KKVFS 2015:1. De punkter i KKVFS 2015:1 som bedöms vara av 

intresse har dock samma lydelse i de respektive delarna. 
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Konceptet om self-cleaning har tidigare uppmärksammats och förespråkats i doktrinen. 

Utformningen av bestämmelsen har uppenbart kommit att präglas av framför allt tysk 

rättspraxis, vilket inte minst syns genom att bestämmelsen bär påfallande likheter med de 

slutsatser som presenterades av Arrowsmith m.fl.. Bestämmelsen är ämnad att utgöra en 

medelväg mellan uteslutningsgrundernas tillämpning och proportionalitets- och 

likabehandlingsprincipen, och vidtagna åtgärder ska bedömas med beaktande av brottets eller 

missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa. Bedömningen 

påminner om vad som gällt i Sverige utifrån domen RÅ 2010 ref. 79. Emellertid framgår det 

inte av bestämmelserna eller förarbetena hur en leverantör konkreta ska gå tillväga för att vidta 

självsanerande åtgärder. Eftersom Sverige tidigare tagit ledning av befintlig nationell 

lagstiftning har en sådan utblick gjorts, varvid liknande bestämmelser identifierats bland annat 

för bank- och försäkringsrörelser och inom konkurrenslagstiftningen. Även om 

konkurrensregelverket och upphandlingsregelverket utgör olika rättsområden har de liknande 

syften och målsättningar, vilket även kommer till uttryck genom införandet av en 

konkurrensprincip i det nya LOU-direktivet. 
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6. Tillämpning av self-cleaning 

6.1 Inledning 

I det förevarande kapitlet ska tillämpningen av self-cleaning fastställas. Den svenska 

bestämmelsen om self-cleaning i 13 kap. 5 § NLOU stadgar att en leverantör ska visa sin 

tillförlitlighet genom att ha ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som orsakats av brottet eller 

missförhållandet, ha klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom 

att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna och ha vidtagit konkreta tekniska, 

organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller 

missförhållanden. Det är således en allmänt hållen bestämmelse, endast exemplifierad i LOU-

direktivet och som behandlats sparsamt i de svenska förarbetena.246 Ledning kommer därför tas 

av äldre praxis, juridisk doktrin, den danska vägledningen i ämnet och bedömt närliggande 

nationella författningar. 

 

6.2 Leverantörens åtgärder 

6.2.1 Ersatt skador 

Leverantören ska ha ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller 

missförhållandet. Skadorna bör ersättas på ekonomisk väg.247 Huruvida skador har ersatts, eller 

ett åtagande om att ersätta skadorna har gjorts, bör enligt ordalydelsen innebära en statisk 

bedömning. Antingen har så skett, eller så har det inte skett. För att leverantören ska kunna visa 

att så skett bör en lämplig utgångspunkt vara att någon form av dokumentation bifogas 

handlingarna, exempelvis i form av kvitto.248  

 

6.2.2 Klargjort fakta och aktivt samarbetat 

Klargjort fakta 

Leverantören ska ha klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt. Att 

leverantören upphört med det uteslutningsgrundande förfarandet bör utgöra en grundläggande 

förutsättning.249 Ett komplett klargörande av fakta är av absolut nödvändighet, eftersom det 

annars skulle föreligga stora svårigheter för en upphandlande myndighet att bedöma huruvida 

                                                      
246 Se skäl 102 i LOU-direktivet samt prop. 2015/16:195, s. 743 ff och s. 1088 f. 
247 I Tyskland har det förekommit att leverantörer vid upprepat förtal fått ersätta sådana skador genom att ta tillbaka 

sina tidigare uttalanden via annonser i tidningar, se Prieß m.fl., Self-Cleaning in Germany, s. 77. 
248 Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udbudsloven: vejledning om udbudsreglerne, s. 190. 
249 Se Bellamy & Child, European Union Law of Competition, s. 1155. Se även KKVFS 2015:1 punkt 19. 



 48 

vidtagna självsanerande åtgärder varit lämpliga och effektiva.250 Det vill säga, för att en 

upphandlande myndighet ska kunna göra en sådan bedömning krävs ett uttömmande 

faktaunderlag.251 För att klargörandet ska anses trovärdigt bör det ske uttömmande och med 

skyndsamhet.252 Det bör i detta avseende övervägas att låta externa jurister eller revisorer 

genomföra en revision av leverantören i syfte att på ett opartiskt sätt yttra sig om de specifika 

granskningsåtgärder som aktualiseras i det enskilda fallet.253 Leverantören bör därmed klargöra 

vad det aktuella brottet eller det aktuella missförhållandet utgjorts av och vad leverantören 

vidtagit för åtgärder för att komma tillrätta med den aktuella problematiken. Leverantören bör 

vidare lämna information om vilka personer som berörts av det aktuella förfarandet, i den 

mening att leverantören ska klargöra vem hos leverantören som gjort vad. I förekommande fall 

bör information om andra personer som kan bidra med information i ärendet också lämnas, 

samt att eventuella kopior av relevanta dokument bör lämnas.254 Utifrån det sagda bör kravet 

om klargörande av fakta förstås som en tillbakablickande verksamhet, syftande till att 

identifiera brister hos leverantören. 

 

Aktivt samarbetat 

Leverantören ska ha klargjort förhållanden och omständigheter genom att aktivt samarbeta. En 

indikator för leverantörens aktiva samarbete bör vara hur benägen leverantören är att på egen 

hand förse den upphandlande myndigheten med information.255 Kravet bör vidare anses omfatta 

hela den tidsperiod som utgör utrednings- och beslutsprocessen. Av aktivt samarbete bör följa 

att leverantören tillser att samtliga företrädare, det vill säga personer som omfattas av 

personkretsen för leverantörens juridiska person, samt personal ställs till den upphandlande 

myndighetens förfogande om så påkallas.256 Om det uppdagas att leverantören vidtagit åtgärder 

för att försvåra utredningen bör det utgöra skäl för att leverantören inte kan anses ha samarbetat 

aktivt med den upphandlande myndigheten. Sådana åtgärder skulle kunna utgöras av att förstöra 

eller undanhålla relevant dokumentation eller att lämna oriktiga eller missvisande uppgifter 

eller på annat sätt undanhålla uppgifter.257 Kravet på aktivt samarbete bör medföra att 

                                                      
250 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 5. 
251 Se a. st. 
252 Se Lord, Regulating Corporate Bribery in International Business, s. 124. Jfr Kammarrätten i Jönköpings dom 

av den 31 oktober 2013 i mål nr 3484-12. 
253 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 5. 
254 Se KKVFS 2015:1 punkterna 10-11.  
255 Se KKVFS 2015:1 punkterna 10, 13 och 15. 
256 Se Bellamy & Child, European Union Law of Competition, s. 1155.  
257 Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udbudsloven: vejledning om udbudsreglerne, s. 190 och KKVFS 

2015:1, punkterna 16-18. 
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leverantören ska informera den upphandlande myndigheten om huruvida leverantören är, eller 

har varit, under utredning avseende eventuell uteslutning hos någon annan upphandlande 

myndighet.258 Kravet bör även omfatta aktivt samarbete med såväl den upphandlande 

myndigheten som andra utredande myndigheter, exempelvis polis- och åklagarmyndighet, samt 

eventuella externa jurister och revisorer som ska utföra en extern revision.259 

 

6.2.3 Konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder  

Leverantören ska slutligen ha vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga 

åtgärder som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden. Medan klargörande av fakta 

som ovan anförts får förstås som en bakåtblickande verksamhet, får detta stadie av de 

självsanerande åtgärderna förstås som en framåtblickande sådan. I LOU-direktivet återfinns 

exemplifieringar, där som exempel på personella och organisatoriska åtgärder anges att avbryta 

alla förbindelser med personer eller organisationer som är inblandade i det olämpliga 

uppträdandet, lämpliga åtgärder för att organisera om personalen, införandet av rapporterings- 

och kontrollsystem, inrättandet av en intern kontrollorganisation för att övervaka efterlevnaden 

samt att anta interna ansvars- och ersättningsregler.260 

 

Tekniska och organisatoriska åtgärder 

Leverantören bör tillse att externa auktoriserade revisorer genomför en revision av 

verksamheten.261 För att motverka framtida överträdelser bör leverantören vidare tillse att 

personalen genomgår relevanta utbildningar. Sådana utbildningar kan exempelvis avse straff-, 

konkurrens- och upphandlingsrätt, syftande till att förhindra framtida brott eller 

missförhållanden.262 Leverantören bör vidare införa riktlinjer avseende verksamheten, 

syftandes till att förebygga felaktiga ageranden som kan föranleda uteslutning från offentliga 

upphandlingar, och överväga att införa sanktioner vid överträdelser av sådana riktlinjer.263 

Personal med relevant expertis kan därmed behöva anställas.264 Leverantören bör även införa 

en compliancefunktion och ett system för internkontroll, vilket bör bestå av en dels en utförande 

                                                      
258 Se Bellamy & Child, European Union Law of Competition, s. 1154. 
259 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 5. 
260 Se skäl 102 i LOU-direktivet. De i skälen redovisade åtgärderna utgör minimiåtgärder, se Sanchez Graells, 

Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 295. Se även Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public 

Procurement, s. 4. 
261 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 5 f och 

Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 9. 
262 Se Lord, Regulating Corporate Bribery in International Business, s. 124. 
263 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 6. 
264 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 155. 
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funktion och dels en granskande funktion i syfte att säkerställa dualitet i förfarandet.265 Vidare 

bör övervägas att införa personalrotation för de delar av verksamheten som löper en högre risk 

för att involveras i korruption.266 Avseende åtgärder kopplade till interna compliancefunktioner 

bör en kontaktperson utses för whistleblowers.267 Compliancefunktionen kan även utöva en 

granskande funktion avseende strategier för anbudsgivning och upphandling,268 samt planera 

och genomföra utbildningar av personalen.269 Avseende leverantörens avtal, bör det övervägas 

att låta externa advokat fortlöpande genomföra granskningar.270 

 

Personalmässiga åtgärder 

Personalmässiga åtgärder är en grundläggande aspekt av de självsanerande åtgärderna, men 

svår att tillämpa i praktiken.271 Vad åtgärderna de facto ska bestå av får avgöras i det enskilda 

fallet med beaktande av den roll aktuell personal haft i förfarandet. Om det rör allvarliga 

överträdelser åligger det leverantören att omedelbart tillse att inblandad personal och 

företrädare skiljs från leverantören.272 Det måste därvid tillses att inblandade personer inte på 

något sätt kan komma att utöva något inflytande över leverantörens juridiska person, vilket 

även avser aktieägare och styrelseledamöter.273 Om det rör mindre allvarliga förseelser bör 

lämpliga påföljder kunna utgöras av varningar, uppsägningar eller avsked för involverad 

personal eller företrädare.274 

 

6.3 Upphandlande myndighets åtgärder 

När den upphandlande myndigheten ska utvärdera huruvida de självsanerande åtgärder en 

leverantör vidtagit har varit tillfredsställande, ska myndigheten ta flera olika aspekter i 

beaktande. Av 13 kap. 5 § andra stycket NLOU följer att leverantörens vidtagna åtgärder ska 

                                                      
265 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 6 och Lord, 

Regulating Corporate Bribery in International Business, s. 124. 
266 Se Arrowsmith m.fl., a.a., s. 6. 
267 Se 6 kap. 2 a § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Se även Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - 

An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 6.  
268 Se 2 kap. 1 § och 8 kap. 2-3 §§ FFFS 2014:1. 
269 Se 8 kap. 1 § FFFS 2014:1. 
270 Se Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public Procurement Law?, s. 6. 
271 Se a.a., s. 5 f. 
272 Jfr Kammarrätten i Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3725-13. 
273 Se skäl 102 i LOU-direktivet, Arrowsmith m.fl., Self-Cleaning - An Emerging Concept in EC Public 

Procurement Law?, s. 5 f, Lord, Regulating Corporate Bribery in International Business, s. 124, Sundstrand, 

Offentlig upphandling - en introduktion, s. 155 och Pedersen, Self-cleaning, s. 175. Jfr även Kammarrätten i 

Stockholms dom av den 2 december 2013 i mål nr 3725-13 och Förvaltningsrätten i Uppsalas dom av den 31 

maj 2013 i mål nr 1495-13. 
274 Se Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, s. 1270 och Lord, Regulating Corporate Bribery 

in International Business, s. 124.  
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bedömas med beaktande av brottets eller missförhållandets allvar och de särskilda 

omständigheterna kring dessa. Den upphandlande myndigheten har således att göra en 

bedömning med beaktande av proportionalitetsprincipen.275 De krav på självsanerande åtgärder 

som kan ställas måste följaktligen vara proportionerliga i relation till den aktuella överträdelsen. 

Härvid bör exempelvis uppsåtliga gärningar utgöra en försvårande omständighet i relation till 

gärningar som kan härledas till bristande kunskapsnivå hos leverantören, eller att leverantören 

exempelvis varit en drivande part i en anbudskartell.276 De vidtagna åtgärderna ska bedömas 

tillfredsställande i relation till att riskerna för framtida aktualisering ska ha minimerats. Det 

torde nämligen inte vara möjligt för en leverantör att lämna garantier på att uteslutnings-

grundande förfaranden aldrig mer kommer att upprepas.277 Den upphandlande myndigheten ska 

uppställa ett proportionerligt tidskrav för leverantören att inkomma med dokumentation 

avseende de självsanerande åtgärderna som leverantören åberopar.278 

 

Som tidigare anförts har self-cleaning varit en etablerad företeelse i Tyskland. Mot den 

bakgrunden ska två korta nedslag göras i den tyska rättspraxisen, i syfte att klargöra hur 

självsanerande åtgärder har bedömts i Tyskland. 

 

Självsanerande åtgärder förutsätter reella personalmässiga åtgärder 

Vid en upphandling av bogseringstjänster hade en leverantör uteslutits på grund av bristande 

tillförlitlighet, eftersom det förelåg bevis för att leverantören deltagit i en anbudskartell genom 

att prisöverenskommelser hade gjorts. Det förelåg enligt nationell rätt ett allvarligt fel i 

yrkesutövningen. Mot den bakgrund att leverantören inte hade gjort sig av med de personer 

som varit involverade i det uteslutningsgrundande förfarandet samt att cheferna fortfarande 

hade inflytande över verksamheten, konstaterade appellationsdomstolen i Düsseldorf att 

leverantören inte hade vidtagit de självsanerande åtgärderna på ett tillfredsställande sätt.279 

 

Tillfredsställande självsanerande åtgärder trots att aktieägare var kvar inom verksamheten 

En konkurrerande leverantör hade överprövat en upphandling på den grund att den vinnande 

leverantören inte kunde anses tillförlitlig och därmed skulle ha uteslutits från upphandlingen. 

                                                      
275 Se SOU 2014:51, s. 227. 
276 Se Bellamy & Child, European Union Law of Competition, s. 1155. Jfr KKVFS 2015:1 punkterna 8-9. 
277 Se Lord, Regulating Corporate Bribery in International Business, s. 124. 
278 Se 13 kap. 4 § NLOU och Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Udbudsloven: vejledning om udbudsreglerne, 

s. 188. 
279 Angående detta stycke, se appellationsdomstolen i Düsseldorfs dom av den 28 juli 2005 Verg 42/05. 
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Fyra personer från den vinnande leverantören, som visserligen hade lämnat verksamheten, hade 

delgivits strafförelägganden avseende mutor och trolöshet mot huvudman. Emellertid hade 

leverantören vidtagit ett flertal självsanerande åtgärder. Samtliga anställda som varit inblandade 

i de uteslutningsgrundande förfarandena hade sagts upp, en extern jurist hade anlitats för att 

utvärdera leverantörens avtal och den administrativa och den operativa delen av verksamheten 

hade skilts åt. Vidare hade en complianceavdelning inrättats, likväl som att en särskild 

avdelning inrättats för att utöva tillsyn avseende hur leverantören skulle lämna anbud vid 

upphandlingar. Slutligen hade leverantören gått med i en förening för affärsetik. En aktieägare 

som varit involverad i brottsligheten återfanns dock fortfarande hos leverantören. Aktieägaren 

hade emellertid på ett oåterkalleligt sätt förklarat sig avstå från sina rättigheter avseende 

förvaltningen av bolaget. Mot denna bakgrund, trots att aktieägaren ändå återfanns hos 

leverantören, anförde domstolen att leverantören vidtagit självsanerande åtgärder på ett 

tillfredsställande sätt och att leverantören utifrån en helhetsbedömning var att anse som 

tillförlitlig.280 

 

6.4 Ej tillfredsställande self-cleaning 

För det fall att den upphandlande myndigheten bedömer att de åtgärder som vidtagits av 

leverantören inte ska anses utgöra en tillfredsställande self-cleaning, kan det inte anses föreligga 

sådana tillräckliga garantier som förutsätts för att uteslutning ska undvikas.281 Därmed ska 

leverantören uteslutas. Detsamma gäller om leverantören över huvud taget inte lämnat någon 

förklaring.282  

 

Det åligger den upphandlande myndigheten att snarast underrätta leverantören om beslutet och 

de skäl som utgjort underlag för beslutet. En sådan underrättelse ska ske skriftligen.283 En 

utesluten leverantör kommer även fortsättningsvis ha möjlighet att överpröva beslutet om 

uteslutning.284 Genom denna möjlighet anses leverantören tillförsäkras tillräckliga rätts-

säkerhetsgarantier.285 

 

                                                      
280 Angående detta stycke, se appellationsdomstolen i Brandenburgs dom av den 14 december 2007 Verg W 21/07. 
281 Se skäl 102 i LOU-direktivet. 
282 Se prop. 2015/16:195, s. 743.  
283 Se 13 kap. 7 § 2 st. LOU. 
284 Det kan härvid noteras att uteslutning av en leverantör utgör en av de vanligaste grunderna i överprövningsmål, 

se Rosén Andersson m.fl., LOU - en kommentar, s. 461. 
285 Se prop. 2015/16:195, s. 741. 
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6.5 Tillfredsställande self-cleaning 

För det fall att den upphandlande myndigheten bedömer att de åtgärder som vidtagits av 

leverantören anses utgöra en tillfredsställande self-cleaning, ska leverantören inte uteslutas. Det 

ska i sammanhanget understrykas att om beslut om uteslutning har fattats i den specifika 

uteslutningen är leverantören utesluten. Leverantören kan följaktligen inte vidta självsanerande 

åtgärder på ett tillfredsställande sätt och få tillträde till upphandlingen i det aktuella 

upphandlingsförfarandet.286 

  

6.6 Förhållandet till proportionalitets- och likabehandlingsprincipen 

Ett beslut om uteslutning ska föregås av en proportionalitetsbedömning. Uteslutningen ska vara 

lämplig och effektiv, nödvändig samt att målet inte ska kunna uppnås på ett mildare sätt. En 

leverantör som har vidtagit någon åtgärd som föranlett att leverantören anses oseriös, kan 

genom de självsanerande åtgärderna återinrätta de upphandlande myndigheternas förtroende 

för leverantören. Om leverantörens självsanerande åtgärder bedöms tillfredsställande bör det, 

utifrån det sagda, inte anses vara varken nödvändigt eller lämpligt att utesluta leverantören. Det 

kan i sammanhanget diskuteras huruvida leverantörer som vidtagit självsanerande åtgärder till 

och med kan bedömas vara mer tillförlitliga än leverantörer som inte vidtagit desamma.287 

 

För det fall en upphandlande myndighet under ett upphandlingsförfarande bedömer att en viss 

leverantör har vidtagit tillfredsställande självsanerande åtgärder, är det av vikt att andra 

leverantörer i samma situation bedöms på samma sätt.288 Av det sagda följer att en leverantör 

som vidtagit självsanerande åtgärder inte befinner sig i samma situation som en leverantör som 

inte vidtagit sådana åtgärder. På motsvarande sätt befinner sig en leverantör som aktivt valt att 

inte vidta självsanerande åtgärder inte i samma sits som andra leverantörer. Om en 

upphandlande myndighet underlåter att utesluta en leverantör som vidtagit tillfredsställande 

åtgärder föreligger det följaktligen inte några tveksamheter i relation till leverantörer som 

underlåtit detsamma, likväl som att uteslutandet av en leverantör vars självsanerande åtgärder 

inte varit tillfredsställande alternativt över huvud taget inte vidtagits föranleder samma slutsats. 

 

                                                      
286 Se prop. 2015/16:195, s. 744 och s. 1089. 
287 Se Hjelmeng & Søreide, Debarment in Public Procurement, s. 11. 
288 Jfr Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 155. 
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6.7 Sammanfattande kommentarer 

Kapitlet har syftat till att besvara frågan om hur bestämmelsen om self-cleaning utifrån NLOU 

bör tillämpas. Bestämmelsen om self-cleaning är allmänt hållen och endast sparsamt behandlad 

i de EU-rättsliga och svenska förarbetena, vilket initialt torde innebära tillämpningssvårigheter 

för upphandlande myndigheter. Ledning har härvid sökts av äldre praxis, juridisk doktrin, den 

danska vägledningen om self-cleaning och nationella författningar och föreskrifter med bedömt 

närliggande syfte och innehåll. Det bör emellertid poängteras att en bedömning måste ske i 

varje enskilt fall varför relevanta självsanerande åtgärder kan skifta beroende på aktuell 

överträdelse och andra omständigheter i det enskilda fallet, vilket inte minst följer av den ovan 

refererade domen från appellationsdomstolen i Brandenburg.  

 

Det är kumulativa krav som 13 kap. 5 § NLOU uppställer. En leverantör måste följaktligen ha 

ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missförhållandet, ha 

klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta 

med de utredande myndigheterna och vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och 

personalmässiga som är ägnade att förhindra brott eller missförhållanden. Bestämmelsen 

överensstämmer väl med vad som följer av doktrinen, vari anges att självsanerande åtgärder 

består av fyra huvudsakliga beståndsdelar, nämligen klargörande av relevanta förhållanden och 

omständigheter, ersättande av åsamkade skador, personalmässiga åtgärder och strukturella och 

organisatoriska åtgärder. Av det anförda kan kraven avseende de självsanerande åtgärderna 

abstraheras ytterligare. Det kan härvid konstateras att en leverantör har att utföra tre 

övergripande delar i syfte att analysera dåtid och nutid samt införa förhindrande mekanismer 

för framtiden. Uteslutningsgrundande förfaranden måste avbrytas, en analys måste ske av hur 

förfarandet kunde ske och vilka som var delaktiga, och slutligen måste skador ersättas och 

relevanta skyddsåtgärder inrättas, syftande till att eliminera, eller åtminstone minimera, 

riskerna för upprepning av sådana förfaranden. Till syvende och sist utgör bestämmelsen en 

mer objektiv och heltäckande bedömning av den potentiella leverantörens personliga ställning.  
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7. Sammanfattande slutsatser och kommentarer 

Den här uppsatsen har haft som övergripande syfte att fastställa hur bestämmelsen om self-

cleaning i NLOU ska tillämpas. För att uppnå syftet ämnade uppsatsen klargöra bakgrunden 

till, och syftet med, införandet av self-cleaning samt att klargöra och fastställa tillämpningen av 

uteslutningsgrunderna. För att uppnå syftet skulle frågeställningar besvaras gällande den 

rättsliga innebörden av self-cleaning, hur self-cleaning beaktats innan LOU-direktivet och hur 

self-cleaning ska tillämpas. 

 

Den offentliga upphandlingen i Sverige har sin grund i de unionsrättsliga bestämmelserna, 

syftandes till att harmonisera upphandlingsförfarandena inom EU och ytterst infria EU:s mål 

om en inre marknad. Genom Europa 2020-strategin har offentlig upphandling kommit att få en 

framskjuten roll inom EU och identifierats som en hävstång för tillväxt. En del av detta är att 

tillse att gränsöverskridande handel mellan medlemsstaterna underlättas. Upphandlings-

regelverket har som följd av detta nyligen moderniserats genom tillkomsten av LOU-direktivet, 

vilket för svenskt vidkommande innebär att NLOU genomförs i svensk rätt och träder i kraft 

den 1 januari 2017.  

 

Uteslutning av en leverantör kan ske på obligatorisk respektive fakultativ grund, vilket innebär 

att en upphandlande myndighet i sådana fall ska respektive får utesluta en leverantör. Konceptet 

om self-cleaning har sedan tidigare varit en etablerad företeelse i Tyskland, Österrike och 

Italien, med primär grund i den tyska rättsordningen. Samtidigt har exempelvis Grekland och 

Frankrike över huvud taget inte beaktat sådana åtgärder, medan Sverige till viss del har tillmätt 

sådana åtgärder betydelse. Bestämmelsen om self-cleaning i NLOU har sin grund i art. 57.6 i 

LOU-direktivet. I kommissionens Grönbok, publicerad i januari 2011, adresserades frågan om 

self-cleaning för första gången. Tillämpning av konceptet self-cleaning skilde sig åt mellan 

medlemsstaterna, och det anfördes att ”[m]ed hjälp av självsanerande åtgärder bör det vara 

möjligt att hitta en medelväg mellan tillämpningen av grunderna för uteslutning och principerna 

om proportionalitet och likabehandling”. Bestämmelsen skulle vidare syfta till att ett eventuellt 

beslut om uteslutning därmed skulle föregås av en mer objektiv och heltäckande bedömning av 

den potentiella leverantörens personliga ställning. Utifrån det sagda kan följande konstateras. 

En uteslutning från ett upphandlingsförfarande utgör en inskränkning av unionsrättens 

grundläggande friheter. Sett i ljuset av det, kan self-cleaning sägas vara en påminnelse om att 

en rigorös bedömning utifrån proportionalitetsprincipen måste göras när uteslutningar 
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aktualiseras. På motsvarande sätt påminner regleringen om likabehandlingsprincipen, i så måtto 

att leverantörer som vidtagit självsanerande åtgärder inte ska behandlas på samma sätt som de 

leverantörer som valt att inte göra det. Vidare tjänar bestämmelsen ett annat syfte, då 

konkurrensen ökar ju fler leverantörer som åter får tillträde till offentliga upphandlingar och 

därmed kan lämna anbud. Slutligen bör noteras att en icke harmoniserad tillämpning får antas 

vara en otillfredsställande ordning, då syftet med det unionsrättsliga regelverket ytterst är att 

uppnå EU:s mål om en inre marknad genom att undanröja handelshinder på densamma. 

 

Det återstår även att se till vilken grad bestämmelsen faktiskt kommer att harmoniseras. EU har 

valt en medelväg, i så måtto att det lämnats till varje medlemsstat att fylla bestämmelsen med 

formella och materiella villkor. Detsamma gäller under vilka förutsättningar en leverantör ska 

uteslutas, då det lämnats till medlemsstaterna att avgöra om fakultativa uteslutningar ska vara 

fakultativa eller göras till obligatoriska. Vissa medlemsstater kommer således att ha en central 

myndighet som utreder och beslutar om huruvida en leverantör har vidtagit självsanerande 

åtgärder på ett tillfredsställande sätt, medan upphandlande myndigheter kommer att göra den 

bedömningen i varje enskild upphandling i andra medlemsstater. På motsvarande sätt återstår 

det att se vilka villkor som respektive medlemsstat konkret kommer att uppställa på 

leverantörerna för att tillfredsställande självsanerande åtgärder ska anses ha vidtagits.  

 

Det faktum att varje medlemsstat själva ska fylla de självsanerande åtgärderna med villkor 

bedöms initialt föranleda problematik för upphandlande myndigheter. Detta mot bakgrund av 

att bestämmelsen är allmänt hållen och, trots allt, utgör en nyhet. Härvid har befintlig doktrin, 

äldre praxis från Sverige och Tyskland och befintliga nationella författningar och föreskrifter 

med bedömt närliggande syfte och innehåll konstaterats vara lämpliga utgångspunkter. 

Analysen har visat att self-cleaning kan sägas utgöras av tre övergripande delar. Leverantören 

måste för det första tillse att det förfarande som föranlett en uteslutningsgrund avbryts. För det 

andra måste leverantören analysera hur förfarandet kunde ske och vilka som var delaktiga. För 

det tredje måste skador ersättas och skyddsåtgärder inrättas, syftande till att eliminera, eller 

åtminstone minimera, riskerna för upprepning. Kortfattat innebär detta att leverantören måste 

analysera dåtid och nutid samt införa förhindrande mekanismer för framtiden. 

 

För svenskt vidkommande ska bedömningen av självsanerande åtgärder göras av upphandlande 

myndighet. Det kan härvid diskuteras om det varit ett bra val att låta upphandlande myndigheter 

göra denna prövning, eftersom de båda lösningarna har inneboende för- och nackdelar. Ett 
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sådant tillvägagångssätt där en central myndighet, exempelvis Konkurrensverket, gör 

bedömningen torde dels innebära en minskad arbetsbörda för de upphandlande myndigheterna 

och dels en mer konsekvent rättstillämpning. Det föreligger en risk att olika upphandlande 

myndigheter kan komma att göra olika bedömningar i fall med likartade förutsättningar. Det 

har redan tidigare förekommit kritik i Sverige mot en spretande rättstillämpning på 

upphandlingsområdet, vilket utifrån det anförda kan komma att fortsätta även avseende self-

cleaning. En spretande rättstillämpning kan således förväntas, åtminstone till dess att 

vägledande praxis avkunnas. Det finns dock även fördelar med att upphandlande myndigheter 

gör bedömningen i varje enskilt fall. Om en central myndighet utför prövningen och fattar 

besluten sker inte någon ”kontinuerlig uppföljning” på samma sätt. Att varje upphandlande 

myndighet gör prövningen i varje enskild upphandling torde följaktligen innebära en minskad 

risk för att leverantörer faller tillbaka i sådana gamla mönster som initialt föranledde den 

ursprungliga aktualiseringen av uteslutningsgrunderna. 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan generellt noteras att såväl Sverige som EU synes gå mot en allt 

mer reglerad ordning för företag, där företagen åläggs att ta ett allt större ansvar för sin 

verksamhet. Inom finansiell sektor ställs i dag redan krav på exempelvis fungerande ordning 

för whistleblowingfunktioner, internkontroll och compliancefunktioner. Det har även anförts 

att leverantörer som de facto har uteslutits från upphandlingsförfaranden men genomgått 

självsanerande åtgärder bör bedömas vara mer tillförlitliga än företag som aldrig uteslutits, men 

inte har inrättat sådana kontrollfunktioner i sin verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis bedöms bestämmelsen om self-cleaning enligt NLOU utgöra en mer 

omfattande proportionalitetsbedömning än tidigare, innebärande en ökad arbetsbörda för 

upphandlande myndigheter. Det bör vidare vara positivt ur ett leverantörsperspektiv att det nu 

finns en explicit möjlighet för tidigare uteslutna leverantörer att åter få tillträde till offentliga 

upphandlingar. Sett ur ett samhällsperspektiv kan följande konstateras. Genom att leverantörer 

vidtar självsanerande åtgärder bör risken för att offentliga kontrakt ingås med oseriösa 

leverantörer minska, innebärande att tilltron till den offentliga upphandlingens funktion bör 

skyddas likväl som att skattepengar inte kommer oseriösa leverantörer tillhanda. Med minskad 

risk för oseriösa leverantörer bör även chansen öka för att ingångna offentliga kontrakt faktiskt 

fullföljs. Att leverantörer åter får tillträde till offentliga upphandlingar innebär också en ökad 

konkurrens, vilket i förlängningen innebär bättre offentliga affärer. Bestämmelsen bedöms 
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således innebära en ökad möjlighet för sunda förfaranden och ökad konkurrens. Det står dock 

klart att det kommer krävas mycket av en leverantör för att återfå sin förlorade tillförlitlighet.  
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