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Abstract 

Public procurement is about utilizing tax resources in an effective way by utilizing 

the market's competition and at the same time reducing the risk of corruption 

and discrimination. Public procurement is thus about how the public should go 

about buying goods, services and building contracts from outside parties. In Swe-

den, public procurement is carried out for over SEK 700 billion per year, which 

corresponds to approximately 88 per cent of Sweden's total public purschases 

and almost 17.5 per cent of Sweden's entire gross domestic product. 

On June 25, 2018, the Supreme Administrative Court ruled on a case con-

cerning a review of a procurement of painting services, where the contracting 

authority in the tender documentation chose to apply a pre-determined minimum 

price that prevented the tenderers from submitting tenders with their lowest 

price. 

The Supreme Administrative Court found in the ruling that a requirement 

which causes tenderers who have submitted lower prices than the set floor price 

to be rejected is contrary to the general procurement law principles and the prin-

ciple of equal treatment, as they have been expressed in the Swedish procurement 

Act. 

In the wake of the Supreme Administrative Court decision regarding floor 

prices, the question has arisen as to whether the decision means that all types of 

floor prices, even those where the tenderers are not rejected, are now to be con-

sidered incompatible with the general procurement law principles or whether the 

decision must be interpreted strictly and only cover the floor prices that entail 

that tenders below the floor price is rejected. 

The purpose of this essay is to investigate and discuss how, and if, contracting 

authorities and contracting entities are allowed to include pricing rules in inquiry 

documents that limit tenderer´s minimum pricing and how this type of require-

ment in public procurement relates to the general procurement law principles. 
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1 Inledning 

1.1 Ämnet 

Offentlig upphandling handlar om att nyttja skattemedel på ett effektivt sätt ge-

nom att utnyttja marknadens konkurrens och samtidigt minska risken för kor-

ruption och diskriminering.1 Syftet uppnås genom att reglera hur det offentliga 

ska gå till väga för att köpa in varor, tjänster och byggentreprenader från utom-

stående.2 I Sverige genomförs offentliga upphandlingar för över 700 miljarder 

kronor per år, vilket motsvarar cirka 88 procent av Sveriges totala offentliga in-

köp och närmare 17,5 procent av Sveriges hela bruttonationalprodukt.3 Ser man 

till hela OECD uppgår den offentliga upphandlingen till omkring 12 procent av 

den sammanslagna bruttonationalprodukten.4 

Den 25e juni 2018 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 5924-17 

avseende en överprövning av en offentlig upphandling enligt lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling.5 Upphandlingen avsåg inköp av måleritjänster där den 

upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget hade valt att tillämpa ett 

förutbestämt lägstapris6 som förhindrade leverantörerna från att i sina anbud 

lämna ett hur lågt pris som helst. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann i avgörandet att ett förfrågningsunderlag 

som medför att leverantörer som lämnat lägre priser än det satta golvpriset för-

kastas strider mot de allmänna upphandlingsrättsliga principerna och då främst 

likabehandlingsprincipen, såsom de kommer till uttryck i 1 kap. 9 § Lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling.7 

Till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan fråga ställas 

huruvida ställningstagandet medför att alla typer av golvpriser nu ska anses oför-

enliga med de allmänna upphandlingsrättsliga principerna.8 

                                                      
1 Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s. 1. 
2 Arrowsmith, s. 1. 
3 Se bl.a. Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s. 1 och Konkurrensverket, 

Statistik om offentlig upphandling 2018 – Konkurrensverket rapport 2018:9, s. 35. 
4 Yeow, Innovation procurement as projects, s. 488. 
5 Hädanefter ”LOU”. 
6 Hädanefter ”golvpris”. 
7 Hädanefter ”ÄLOU”, vilket i aktuella delar motsvarar den nu gällande regleringen. 
8 Jfr. bl.a. debattinlägg av Cassandra Schön, Varning för långtgående slutsatser av golvprismålet 

och debattinlägg av Fredrik Linder och Martina Sternet, HFD: Golvpris strider mot LOU. 
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De allmänna upphandlingsrättsliga principerna härrör ur EUs gemensamma 

regelverk, som utgör grunden för den svenska regleringen inom offentlig upp-

handling, och utgör ett led i genomförandet av EUs inre marknad.9 Genomfö-

randet av EUs inre marknad innebär bland annat att medlemsstaternas offentliga 

upphandlingar ska vara öppna för konkurrens från andra medlemsstater.10 Den 

upphandlingsrättsliga EU-rätten består dels av ett antal direktiv som innehåller 

regler om hur offentliga upphandlingar ska genomföras, dels vägledande avgö-

randen från EU-domstolen.11  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna framställning är att undersöka hur, och om, upphandlande 

myndigheter i förfrågningsunderlag får införa prissättningsbestämmelser som be-

gränsar leverantörernas lägstaprissättning. Därtill är syftet att problematisera hur 

denna typ av krav förhåller sig till de allmänna upphandlingsrättsliga principerna12  

och frågan om onormalt låga anbud. 

I detta syfte ligger att diskutera hur EU-rättens allmänna upphandlingsrätts-

liga principer förhåller sig till golvpriser samt vilken inverkan och risker detta 

förhållande medför den svenska offentliga upphandlingen – nu och i framtiden. 

Därtill diskuteras eventuella nödvändiga förtydliganden av det upphandlings-

rättsliga regelverket. 

För att uppnå ovan angivna syfte kommer följande frågeställningar att be-

handlas inom ramen för framställningen. 

1. Hur regleras den offentliga upphandlingen och vad är regleringens syfte? 

2. Hur förhåller sig det upphandlingsrättsliga regelverket och de allmänna 

upphandlingsrättsliga principerna till frågan om golvpris? 

3. Hur påverkas möjligheten att uppnå syftet med offentlig upphandling av 

golvprissättning och hur aktualiseras frågan om anbudens prissättning i 

rättspraxis? 

1.3 Avgränsningar 

Då framställningen ämnar fördjupa sig inom golvprissättning i form av de upp-

handlande myndigheternas möjligheter att genom förfrågningsunderlaget på för-

hand fastställa det lägsta pris som kommer att accepteras avser framställningen 

                                                      
9 Europeiska unionen. 
10 Europarättens grunder, s. 445. 
11 Se Norman m.fl., Offentlig upphandling – En handbok, s. 1. 
12 Vilket i stort utgörs av de principer som genomsyrar hela EU-rätten. Se bl.a. Arrowsmith, s. 

237–302 och Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
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inte ta ställning till samtliga typer av prissättningsbestämmelser inom offentlig 

upphandling.  

Framställningen tar sin utgångspunkt i den klassiska sektorn för offentlig upp-

handling, det vill säga inom de områden som inom svensk rätt regleras av LOU. 

Med detta sagt är framställningens problematisering, undersökning och diskuss-

ion i stora delar direkt applicerbar på lagen (2016:1146) om upphandling inom 

försörjningssektorerna och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet vari fråga om golvpriser regleras på liknande sätt.13 

Framställningen har, trots att den inte har för avsikt att söka återge rättsom-

rådets fullständiga reglering, ett visst intresse av att återge en så grundlig bild 

avseende såväl nationell rättspraxis som EU-domstolens rättspraxis avseende 

golvprissättning som möjligt. Detta i syfte att förtydliga utvecklingen av de all-

männa upphandlingsrättsliga principerna i förhållande till upphandlande myndig-

heters krav om prissättning vid offentliga upphandlingar. Med hänsyn till att frå-

gan om golvpris vid tiden för framställningens författande ännu i vissa delar anses 

oviss och att frågan i skrivande stund prövas hos ett flertal förvaltningsrätter och 

kammarrätter i Sverige kan emellertid ett heltäckande återgivande av samtliga av-

göranden inte ges inom ramen för denna framställning. Till följd av att frågan i 

skrivande stund prövas av underrätterna anses det av vikt att återge inte bara 

prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen utan även från lägre instanser, 

trots att dessa avgöranden inte medför några prejudikat. 

För besvarandet av framställningens syfte är, som nedan utvecklas ytterligare, 

främst likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, transparensprin-

cipen och proportionalitetsprincipen av intresse eftersom dessa direkt inverkar 

på de upphandlande myndigheternas möjlighet att ställa krav vid offentliga upp-

handlingar. Av den anledningen frånses till stor del från principen om ömsesidigt 

erkännande i framställningen.14 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Rättsdogmatisk metod 

För besvarandet av ovanstående frågeställningar och därigenom uppnå framställ-

ningen syfte har främst den rättsdogmatiska metoden använts. Den rättsdogma-

tiska metoden kännetecknas utav dess syfte att utröna och fastställa gällande 

                                                      
13 Hädanefter ”LUF” respektive ”LUFS”. Liknande reglering återfinns även i lag (2016:1147) 

om upphandling av koncessioner. 
14 Principen om ömsesidigt erkännande härrör bland annat ur ur EU-domstolens avgöranden 

och avser främst fråga om godtagande av handlingar utfärdade av andra medlemsstater, varför 

principen faller utanför framställningens syfte, se exempelvis mål 120/78, Cassis de dijon, 

ECLI:EU:C:1979:42. 
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rätt.15 Detta är särskilt applicerbart då framställningens syfte bland annat är att 

utröna huruvida golvpriser är tillåtet vid offentlig upphandling. 

Det huvudsakliga föremålet för den rättsvetenskapliga forskningen brukar 

normalt sett utgöras av rättsregler – vilket också återspeglar den metod som van-

ligtvis nyttjas inom den praktiska juridiken.16 

Inom den rättsdogmatiska metoden återfinns moment som syftar till att sys-

tematisera rätten och framställa rättsordningen som ett enhetligt och samman-

hängande system av huvudregler och undantag.17 För att rättsvetenskaplig forsk-

ning i efterhand ska kunna kontrolleras och ifrågasättas ställer den rättsdogma-

tiska metoden krav på öppenhet och transparens. Till följd av detta förutsätts att 

arbetet är behäftat med noggranna källhänvisningar som möjliggör ett återskap-

ande av arbetet.18 

Härvid har den rättsdogmatiska metoden beskrivits som en rekonstruktion av 

ett rättssytem genom användandet av vedertagen kunskap och begreppsbildning 

i syfte att systematisera och strukturera kunskapen om undersökningsobjektet till 

ett sammanhängande system.19 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är rättskälleläran, det vill 

säga principerna för användandet av de allmänt accepterade rättskällorna lag, för-

arbeten, praxis och doktrin.20 Vid analysen av rättskällorna är följaktligen lagstift-

ningen utgångspunkten, men den behöver allt som oftast kompletteras av övriga 

rättskällor. Om än utgångpunkten är att det finns en ”hierarki” mellan rättskäl-

lorna är denna emellertid inte alltid given. Exempelvis blir förarbeten föråldrade 

med tiden och riskerar därmed att succesivt tappa betydelse för gällande rätt.21 

De olika rättskällorna får även anses ha olika stor betydelse inom olika rättsom-

råden och deras förhållande kan därmed skifta,22 något som särskilt kan anmärkas 

vid implementering av EU-rättens direktiv – där förarbeten anses av mindre 

värde vid den juridiska tillämpningen. Till följd av rättskällornas varierande hie-

rarki är det därför av vikt att framställningen tar hänsyn till samtliga typer av 

rättskällor för att på så sätt skapa en så korrekt bild av den upphandlingsrättsliga 

regleringen och systematiken som möjligt. 

1.4.2 EU-rättslig metod 

Sedan Sveriges inträde i EU har ett flertal rättsområden inom svensk rätt kommit 

att bli starkt influerade av de rättsakter som EU producerar i form av EU-rätten. 

                                                      
15 Se bl.a. Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 649 och Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43. 
16 Se Lavin, Är förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, s. 117. 
17 Se Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249 f. och Sandgren, Rättsdogmatiken, s. 649. 
18 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 37. 
19 Jareborg, s. 2. 
20 Se bl.a. Sandgren, Rättsvetenskap, s. 43 och Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21. 
21 Se Bernitz m.fl, s. 33. 
22 Se Warnling Condradson, s. 54. 
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Inom offentlig upphandling härrör stora delar av dagens regelverk ur EUs direk-

tiv på området.23 Detta medför att den nationella regleringen på området ska ses 

i ljuset av EU-rätten eftersom EU-rätten enligt principen om direktivkonform 

tolkning, som medför att medlemsstaterna är skyldiga att tolka sina nationella 

rättsakter i ljuset av EU-rätten, har företräde framför nationell rätt.24 För att sä-

kerställa framställningens analys av rättsläget är det således påkallat att komplet-

tera den rättsdogmatiska metoden med EU-rättslig metod.25 För besvarandet av 

framställningens frågeställningar kommer således en kombination av rättsdog-

matisk- och EU-rättslig metod att nyttjas, vilket kommer till uttryck genom fram-

ställningens fokus vid EU-rättsliga rättsakter och avgöranden från EU-domsto-

len. 

De olika rättskällorna, såväl nationella- som EU-rättens rättskällor, måste vid 

användandet tolkas, för vilket det finns ett antal tolkningsprinciper. Vid lagtolk-

ning utgör den språkliga (eller lexikaliska) tolkningen utgångspunkt. Den aktuella 

lagbestämmelsen tolkas då utifrån sin ordalydelse och grammatiska innebörd för 

att fastställa den normala språkliga innebörden av använda uttryck och begrepp. 

Inom EU-rätten anses den teleologiska tolkningsmetoden emellertid vara den 

förhärskande varför även denna är av relevans för framställningen, särskilt för 

tolkningen av EU-domstolens praxis.26 Vid en teleologisk tolkning ligger fokus 

vid bestämmelsernas syfte, grundläggande funktion och ändamålsenliga verkan 

samt dess effekter.27 

De upphandlingsrättsliga regelverken innehåller många detaljerade krav som 

de upphandlande myndigheterna måste följa. Utöver dessa detaljerade krav finns 

även de fem allmänna upphandlingsrättsliga principerna. Dessa principer härrör 

ur EUs allmänna rättsprinciper som anses ha en trippel funktion. Principerna 

möjliggör för EU-domstolen att fylla normativa luckor, principerna agerar stöd 

vid tolkning av EU-rätten och principerna kan åberopas till stöd i domstol som 

grund för ett agerande i strid mot EU-rätten.28 

Inom EU-rätten har allmänna rättsprinciper en konstitutionell valör, med 

samma rättskällevärde som fördragen.29 I denna framställning är det därför av 

vikt att tolka de detaljerade bestämmelserna i ljuset av dessa allmänna upphand-

lingsrättsliga principer för att närma sig den tolkning som EU-domstolen gör av 

de upphandlingsrättsliga kraven.30 

                                                      
23 Bl.a. stora delar av LOU. Se Warnling Condradson, s. 54. 
24 Se Bernitz och Kjellgren, Europarättens grudner, s. 99 ff. och 126. 
25 Reichel, EU-rättslig metod, s. 110 och Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 34. 
26 Se Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 168 ff. 
27 Se Bernitz m.fl., s. 74. 
28 Lenaerts, Koen och Gutiérrez-Fons, José, s. 1629. 
29 Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 25–26.  
30 Arrowsmith, s. 613 ff. 
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1.4.3 Material 

EU-rätten har en annorlunda uppbyggnad och lagstiftningsordning än den 

svenska nationella rätten vilket medför en något annorlunda rättskällelära. Inom 

EU-rätten utgörs de bindande rättskällorna av bland annat primärrätt, rättighets-

stadgan, bindande sekundärrätt (förordningar, direktiv och beslut), allmänna 

rättsprinciper samt praxis från EU-domstolen.31 Förarbeten och generaladvoka-

tens förslag till avgörande samt EU-rättslig doktrin anses däremot endast som 

vägledande källor.32  

En tydlig skillnad mellan EU-rätt och den svenska nationella rätten är synen 

på förarbeten.33 Inom EU-rätten har förarbetena relativt liten betydelse, medan 

de fyller en viktig funktion för den svenska rättskälleläran. Ingressen till ett di-

rektiv kan ofta, på liknande sätt som de svenska förarbetena, vara till tolknings-

hjälp eftersom syftet med rättsakten däri utvecklas, diskuteras och preciseras. 

Dock ska inte ingressen ses som juridiskt bindande rättskälla.34 Det bör härvid 

uppmärksammas att förarbeten i en svensk lag som avser genomföra EU-rätt inte 

anses bestämmande för lagens innehåll och tolkning, särskilt i de fall de finns 

andra EU-rättsliga auktoritära källor som visar på en annan tolkning. Svenska 

förarbeten till EU-rättsligt grundade bestämmelser får därför anses ha en närmast 

deskriptiv funktion. 

Särskild utmärkande för EU-rätten är de allmänna rättsprincipernas starka 

ställning och förhållandet mellan den skrivna rätten och den rätt som skapas ge-

nom EU-domstolens praxis. EU-rättsliga bestämmelser är ofta svåra och tämli-

gen kortfattade och behöver därför tolkas och kompletteras med rättspraxis. EU-

domstolen anses vara den yttersta uttolkaren av EU-rätten, vilket medför att EU-

domstolens avgörande erhåller särställning avseende tolkning och komplettering 

av EU-rättsliga bestämmelser.35 Detta medför att ett stort fokus vid framställ-

ningen kommer att läggas vid EU-domstolens uttolkning av de tillämpliga EU-

rättsliga bestämmelserna och de allmänna upphandlingsrättsliga principerna. 

Trots att generaladvokatens förslag till avgörande inte är någon bindande 

rättskälla så kan det i vissa fall finnas anledning att granska generaladvokatens 

förslag även i de fall direkt hänvisning i EU-domstolens avgörande saknas ef-

tersom generaladvokatens förslag ofta innehåller omfattande argumentation, en 

detaljerad redovisning av EU-domstolens rättspraxis och skäl för och emot en 

viss lösning. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke vid en sådan granskning att 

förslaget i sig kan sakna direkt värde som rättskälla.36 Framställningen har dock 

                                                      
31 Se Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 40. 
32 Se Hettne, Rättsprinciper, s. 42. 
33 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 125 och Hettne och Otken Eriksson, EU-Rättslig metod, 

s. 113. 
34 Se Bernitz m.fl., s. 72 f. 
35 Se Hettne, Rättsprinciper, s. 43 och Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 49 

och 58. 
36 Se Hettne och Otken Eriksson, EU-rättslig metod, s. 116 ff. 
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vid granskningen av EU-domstolens praxis valt att särredogöra för generaladvo-

katens uttalanden i de fall där dessa kan anses ha varit av betydelse för den tolk-

ning som EU-domstolen i de aktuella fallen gjort. 

Inom svensk rätt har den rättsvetenskapliga doktrinen något av en särställning 

i förhållande till de andra rättskällorna genom att vara dels ett hjälpmedel för 

orientering i övriga rättskällor, dels en självständig rättskälla.37 Doktrinens bety-

delse som egen rättskälla är främst beroende av argumentationens förmåga att 

övertyga, varför det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot dokt-

rinen som självständig rättskälla.38 Den rättsvetenskapliga doktrinen har nyttjas 

som stöd för att dels stämma av urvalet av avgöranden från EU-domstolen, dels 

strukturera framställningen i enlighet med den upphandlingsrättsliga kutymen. 

1.5 Disposition 

Framställningen har uppdelats i sex avsnitt varav varje har i syfte att problemati-

sera och diskutera olika aspekter av regleringen avseende offentlig upphandling 

och golvpriser för att finna huruvida golvpriser är tillåtna och i så fall i vilken 

omfattning. 

I det andra avsnittet behandlas den rättsliga bakgrunden till offentlig upp-

handling i syfte att undersöka hur rättsområdet växt fram och vilka avvägningar 

som historiskt sett varit av intresse för lagstiftaren. Detta görs även för att analy-

sera syftet med offentlig upphandling och de där tillhörande allmänna upphand-

lingsrättsliga principerna samt för att systematisera den upphandlingsrättsliga re-

gleringen. I avsnittet diskuteras även den nationella regleringen och det nationella 

förfarandet för att analysera prissättningens roll inom den nationella offentliga 

upphandlingen. Detta görs även för att analysera golvprisets påverkan av den 

praktiska delen av det upphandlingsrättsliga området samt för att utreda hur golv-

priser förhåller sig till den upphandlingsrättsliga systematiken. 

I det tredje avsnittet behandlas de allmänna upphandlingsrättsliga principerna 

för att systematisera dessa principers tillämpning inom offentlig upphandling, 

särskilt med hänsyn till prissättning och golvpriser. 

I det fjärde behandlas prissättningen funktion, särskilt avseende prissätt-

ningen som konkurrensmedel och hur ett eventuellt golvpris påverkar leverantö-

rernas möjligheter att konkurrera om offentliga kontrakt med sin prissättning. 

Skälet är att undersöka golvprisets inverkan på offentliga upphandlingar och för 

att tydliggöra golvprisets funktion och systematik. 

I det femte avsnittet diskuteras ingående den vägledande rättspraxis som avser 

golvpris. För att uppfylla framställningens syfte diskuteras härvid även rättspraxis 

avseende prissättning i allmänhet. Avsnittet undersöker och analyserar EU-dom-

                                                      
37 Se Bernitz m.fl., s. 33. 
38 Se Hellner, Rättsterori, s. 116. 
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stolens allmänna uttalanden och nationella avgöranden från Högsta förvaltnings-

domstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Skälet är att synliggöra hur 

fråga om prissättning, onormalt låga anbud och golvpriser har tolkats av dom-

stolarna. Dessutom behandlas hur rättspraxisen har bidragit till en utveckling av 

de allmänna upphandlingsrättsliga principerna vad avser prissättning och golv-

pris.  

I det sjätte avsnittet sammanfattas det som behandlats i de tidigare avsnitten 

för att synliggöra hur upphandlande myndigheter i förfrågningsunderlag får 

medta prissättningsbestämmelser som begränsar leverantörernas lägstaprissätt-

ning. I det sjätte avsnittet diskuteras och analyseras även framställningens resultat 

genom avslutande reflektioner och slutsatser avseende prissättningsbestämmel-

ser, förutbestämda priser, kontradiktoriska förfaranden och golvpriser samt 

kopplingen till nu gällande reglering inom offentlig upphandling och de allmänna 

upphandlingsrättsliga principerna. Det sjätte avnittet avslutas med att framtida 

förtydliganden som kan vara av intresse behandlas i syfte att synliggöra tillämp-

ningen av den upphandlingsrättsliga regleringen avseende golvpriser i enlighet 

med såväl EU-domstolens- som Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden. 
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2 Upphandlingsrättens utformning 

2.1 Bakgrund och reglering 

Upphandlingsrätten utgör inte ett särskilt rättsområde, som är isolerat från annan 

unionsrätt, utan är en del av den väv av bestämmelser som EUs medlemsstater 

ska iakkta.39 Med offentlig upphandling avses enligt 1 kap. 2 § LOU de åtgärder 

som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom till-

delning av kontrakt. Av det fjärde skälet i ingressen till LOU-direktivet40 framgår 

att reglerna för offentlig upphandling inte är avsedda att täcka alla former av ut-

betalning av offentliga medel, utan enbart utbetalningar i syfte att anskaffa varor, 

tjänster eller byggentreprenader genom offentliga kontrakt. Enligt LOU-direkti-

vet bör sådana anskaffningar omfattas av direktivet oavsett om de genomförs 

som köp, leasing eller genom andra kontraktsformer.41 Att begreppet anskaff-

ningar ska tolkas brett medför exempelvis att alla former av byteshandel ska kon-

kurrensutsättas i enlighet med bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen.42 

I Sverige regleras all offentlig upphandling, även sådan som värdemässigt un-

derstiger de så kallade tröskelvärdena.43 Det innebär att reglerna om offentlig 

upphandling omfattar samtliga offentliga aktörers samtliga inköp av varor, tjäns-

ter och byggentreprenader, vilket även framgår av 1 kap. 2 § LOU.44 

Förverkligandet av rättssäkerheten, affärsmässigheten och offentligheten sker 

genom att alla offentliga upphandlingar annonseras offentligt, att kontrakt enbart 

tilldelas utifrån grunderna lägsta pris, kostnad eller bästa förhållande mellan pris 

och kvalitet samt att alla offentliga upphandlingar som genomförs i Sverige kan 

överprövas i förvaltningsdomstol av de leverantörer som lidit eller riskerar att 

lida skada på grund av felaktigheter gjorda av den upphandlande myndigheten, 

vilket framgår av 16 kap. 1 § LOU och 20 kap. 4 § LOU. 

                                                      
39 Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, s. 27. 
40 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
41 Jfr. mål C-451/08, Helmut Müller, OJ C 134, 22.5.2010 samt prop 2015/16:195 s. 1529, vari 

det diskuteras bland annat angående gåvor och bidrag utan krav på motprestation. 
42 Sundstrand, Offentlig upphandling och sponsring, s. 132. 
43 Till skillnad från EU-direktiven som enbart är tillämpbara på offentliga upphandlingar som 

värdemässigt överstiger ett visst värde, jfr. artikel 4 i direktiv 2004/24/EU. 
44 Se Forsberg, Upphandling, s. 33, Sundstrand, En introduktion, s. 53 samt Trepte, Regulating 

Procurement, s. 9. 
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Sverige har sedan 1880-talet haft bestämmelser som reglerar den offentliga 

upphandlingen.45 Inledningsvis var syftet med dessa bestämmelser att reglera och 

säkerställa affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet vid de statliga myndig-

heternas inköp av materiel för militären.46 Först 1920 trädde den första upphand-

lingsförordningen i kraft som reglerade all den statliga upphandlingen. Förord-

ningen var tvingande men innehöll inga sanktioner, varför beslut i de statliga 

upphandlingarna inte kunde överklagas.47 Med tiden moderniserades och revide-

rades upphandlingsförordningen för att få sin slutliga form år 1986. Ändringarna 

som gjordes genom detta revideringsarbete innebar emellertid inte några större 

förändringar i sättet för offentlig upphandling annat än att kraven på affärsmäss-

ighet succesivt skärptes.48 Den sista upphandlingsförordningen upphörde att 

gälla i samband med ikraftträdandet av lagen (1992:1528) om offentlig upphand-

ling år 1994. 

Nu gällande reglering har sin grund i EU-rätten och utgör en implementering 

av EUs upphandlingsdirektiv, som för första gången införlivades i svensk rätt 

den 1 januari 1994. Vid tidpunkten var Sverige genom sitt medlemskap i det 

europeiska ekonomiska samarbetet och genom dess avtal med dåvarande Euro-

peiska gemenskapen förpliktat att införa och följa bestämmelserna i dåvarande 

Europeiska gemenskapens upphandlingsdirektiv.49 Vid ikraftträdandet av 1994 

års lag om offentlig upphandling fanns det totalt sex upphandlingsdirektiv, vilka 

samtliga införlivades i svensk rätt. En av de stora förändringarna som införlivan-

det medförde var möjligheten för skadelidande leverantörer att ansöka om över-

prövning av felaktiga beslut i offentliga upphandlingar och därefter kräva skade-

stånd för därvid uppkommen skada.50 

Sedan Sveriges inträde i EU har nya upphandlingsrättsliga direktiv skapats, 

först den 30 april 2004 då de sex äldre direktiven byttes ut mot två, ett för den 

klassiska sektorn och ett för försörjningssektorerna.51 

År 2008 trädde de nu ersatta lagarna ÄLOU och ÄLUF ikraft som var gäl-

lande fram till och med den 1 januari 2017 då de nya upphandlingslagarna inom 

                                                      
45 Sundstrand, En introduktion, s. 39. 
46 Sundstrand, En introduktion, s. 39 och Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 9. 
47 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
48 Bl.a. genom 1952 års upphandlingskungörelse som bland annat avskaffade preferensen för 

svenska varor. 
49 Se Sundstrand, En introduktion, s. 40. 
50 Se Sundstrand, En introduktion, s. 40. 
51 Den klassiska sektorn omfattar stat, kommun, landsting, offentligt ägda företag m.m. och 

reglerades av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om sam-

ordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. För-

sörjningssektorn omfattar de organisationer som bedriver verksamhet inom sektorerna vatten, 

enerig, transport och posttjänst och reglerades av Europaparlamentets och Rådets direktiv 

2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster. 
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den klassiska sektorn och försörjningssektorerna som har sin grund i EUs nya 

upphandlingsdirektiv, vilka antogs den 26 februari 2014, trädde ikraft.52 

Därtill trädde den 1 januari 2017 en ny lag, lag (2016:1147) om upphandling 

av koncessioner, i kraft.53 Sedan tidigare gäller även i Sverige LUFS, vilken trädde 

ikraft den 1 november 2011.54 

2.2 Det nationella förfarandet 

En upphandlande myndighet som ska genomföra en offentlig upphandling har 

att välja vilken typ av förfarande som denne ska tillämpa. Valet av förfarande 

beror på avtalets värde, om det är fråga om en tjänst eller vara samt vilken typ av 

vara eller tjänst som ska upphandlas. Den främsta avvägningen är om upphand-

lingen understiger de tröskelvärden som framgår av artikel 4 i LOU-direktivet 

och därmed inte omfattas av direktivets upphandlingsregler utan enbart av de 

nationella reglerna som återfinns i 19 kap. LOU. Vid beräkningen av en upp-

handlings värde ska den upphandlande myndigheten enligt 19 kap. 8 § LOU upp-

skatta det totala belopp som ska betalas i upphandlingen med beaktande av samt-

liga direktupphandlingar av samma slag som den upphandlande myndigheten 

gjort under räkenskapsåret.55 Att LOU-direktivet enbart omfattar upphandlingar 

som överstiger tröskelvärdet, som för varu- och tjänstekontrakt som upphandlas 

av myndigheter under den centrala nivån uppgår till 207 000 Euro,56 medför att 

de allra minsta upphandlingarna egentligen inte måste följa EUs regler om of-

fentlig upphandling utan den upphandlande myndigheten måste enbart följa de 

nationella reglerna om förenklat förfarande, urvalsförfarande eller direktupp-

handling. För framställningens syfte är dock de allra minsta upphandlingarna inte 

av vidare intresse, varför framställningen fokuseras till de direktivsstyrda upp-

handlingarna över tröskelvärdet. 

Vid offentlig upphandling på det direktivsstyrda området, det vill säga offent-

liga upphandlingar som överstiger tröskelvärdet, är den upphandlande myndig-

heten skyldig att efterleva samtliga regler i LOU och i LOU-direktivet. Om den 

upphandlande myndigheten på något sätt avviker från de förfaranden som följer 

av LOU eller LOU-direktivet kan det finnas grund för de leverantörer som lidit 

skada eller riskerar att lida skada till följd av den upphandlande myndighetens 

                                                      
52 LOU-direktivet och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (hädanefter ”LUF-direktivet”). 
53 Hädanefter ”LUK”. 
54 Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Se Forsberg, Upphand-

ling, s. 29. 
55 Härvid kan poängteras att direktupphandling enbart får användas om upphandlingens värde 

uppgår till högst 28 procent av tröskelvärdet. 
56 Art. 4c i LOU-direktivet. 
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överträdelse att ansöka om att en förvaltningsdomstol ska överpröva den upp-

handlande myndighetens beslut. En sådan överprövning kan medföra att upp-

handlingen först får avslutas efter rättelse eller att hela upphandlingen måste gö-

ras om. Att en upphandling riskeras att onyttiggöras genom förvaltningsdomsto-

lens beslut medför att det ställs höga krav om noggrannhet på den upphandlande 

myndigheten.57  

2.2.1 Urval och anbudskvalificering 

Vid bedömningen avseende urval och kvalificering av anbuden har den upp-

handlande myndigheten att jämföra alla anbud i förhållande till de krav som fram-

går av upphandlingsdokumenten (förfrågningsunderlaget). De krav som den 

upphandlande myndigheten får ställa består av tre olika kategorier, (i) uteslut-

ningsgrunder, (ii) kvalificeringskrav och (iii) urvalsregler. 

De krav som den upphandlande myndigheten ställer i upphandlingen måste 

ha anknytning till den vara eller tjänst som upphandlas och måste vara relevanta 

för att avtalet ska kunna tilldelas.58 Enligt proportionalitetsprincipen får den upp-

handlande myndigheten inte ställa andra eller högre krav än vad som är nödvän-

digt för att uppnå syftet med kraven.59 Fråga om golvpriser härrör främst till 

denna del av upphandlingsprocessen eftersom det är i förfrågningsunderlaget 

som den upphandlande myndigheten normalt sett anger begränsningar i anbu-

dens prissättning. 

Vad avser (i) uteslutningsgrunder, så är huvudregeln för uteslutning av leve-

rantörer att dessa ska ha gjort sig skyldiga till vissa brott som anges i 13 kap. 

LOU. Har en leverantör gjort sig skyldig till och dömts för något av däri uppräk-

nade brott har den upphandlande myndigheten en skyldighet att utesluta leveran-

tören. Dessa brott anges specifikt i 13 kap. 1 § LOU och omfattar vissa fall av 

organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri och penningtvätt, terroristbrott 

och finansiering av terrorism och människohandel. Därtill är den upphandlande 

myndigheten enligt 13 kap. 2 § LOU skyldig att utesluta leverantörer som inte 

fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsav-

gifter, om överträdelsen fastställts i en dom eller beslut som vunnit laga kraft. 

Utöver de överträdelser som medför att den upphandlande myndigheten är 

skyldig att utesluta en leverantör finns ett antal övriga missförhållanden som 

medför att den upphandlande myndigheten får utesluta leverantörer. Dessa anges 

i 13 kap. 3 § LOU och är bland annat de fall där en leverantör åsidosatt tillämpliga 

miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter eller om leverantören visat allvar-

liga eller ihållande brister vid fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare 

kontrakt enligt LOU. 

                                                      
57 Jfr. exempelvis Förvaltningsrätten i Stockholm dom av den 19 januari 2015, mål nr 26431-

14. 
58 Konkurrensverket, Upphandlingsreglerna – en introduktion, s. 17. 
59 Se mer om proportionalitetsprincipen under avsnitt 3.5. 
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(ii) Kvalificeringskrav är sådana krav som den upphandlande myndigheten 

ställer på leverantörerna för att säkerställa att leverantörerna har den kapacitet 

och de resurser som krävs för att utföra det upphandlade kontraktet. 

De kvalificeringskrav som den upphandlande myndigheten ställer får enligt 

14 kap. 1 § LOU endast avse (i) behörighet att utöva yrkesverksamhet, (ii) eko-

nomisk och finansiell ställning eller (iii) teknisk och yrkesmässig kapacitet. 

Vad avser behörighet att utöva yrkesverksamhet så innebär detta att den upp-

handlande myndigheten enligt 14 kap. 2 § LOU får ställa krav på att leverantö-

rerna ska vara registrerade i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller 

motsvarande som förs i den stat där leverantörernas verksamhet är etablerad, 

eller ha ett sådant tillstånd eller vara medlem i en sådan organisation som krävs 

för att leverantören ska kunna tillhandahålla den upphandlade tjänsten. 

Vad avser ekonomisk och finansiell ställning så innebär detta att den upp-

handlande myndigheten enligt 14 kap. 3–4 §§ LOU har rätt att ställa krav på 

exempelvis minsta årsomsättning eller viss kvot mellan tillgångar och skulder för 

att säkerställa att den leverantör som tilldelas kontraktet har tillräckliga medel för 

att också utföra arbetet i enlighet med kontraktet. 

Krav som avser teknisk och yrkesmässig kapacitet är den typen av krav som 

oftast ges störst utrymme av de så kallade skall-kraven och de innefattar samtliga 

typer av krav på att leverantörerna ska förfoga över nödvändiga personalresurser, 

tekniska resurser samt att leverantörerna ska ha sådan erfarenhet som behövs för 

att kunna fullgöra kontraktet enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard, enligt 14 

kap. 5 § LOU. 

Vid bedömningen om en leverantörs ekonomiska och finansiella ställning och 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet så ska den upphandlande myndigheten ta 

hänsyn till om leverantören åberopat andra företags kapacitet i enlighet med 

bland annat 14 kap. 6–8 §§ LOU och 15 kap. 11 § LOU. Detta innebär att en 

leverantör som inte ensam uppfyller de ställda kraven har rätt att åberopa ett 

annat företags kapacitet och därvid tillsammans uppnå samtliga ställda krav. 

Vid upphandlingar som genomförs i två steg, det vill säga i den typen av upp-

handlingar där den upphandlande myndigheten först begär in anbudsansökningar 

och därefter begär in anbud från ett urval av leverantörerna, har den upphand-

lande myndigheten en möjlighet att bland de anbudsansökningar som inkommit 

göra ett urval för att besluta om vilka leverantörer som ska bjudas in till att lämna 

anbud. 

För att den upphandlande myndigheten ska få genomföra ett sådant urval 

förutsätts enligt 4 kap. 6 § LOU att den upphandlande myndigheten i annonsen 

eller inbjudan angett de kriterier och regler som den upphandlande myndigheten 

kommer att tillämpa vid urvalet samt det lägsta, och i förekommande fall högsta, 

antal anbudssökande som kommer att få möjlighet att lämna anbud i upphand-

lingen. Dessa kriterier och regler utgör de så kallade (iii) urvalskriterierna. 

I nästkommande avsnitt behandlas reglerna om utvärdering av anbud och till-

delning av kontrakt, det vill säga de delar som den upphandlande myndigheten 

behöver ta hänsyn till efter att leverantörerna lämnat sina anbud. 
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2.2.2 Utvärdering och tilldelning 

Utvärderingen av de anbud som uppfyller samtliga kvalificeringskrav sker med 

tillämpning av någon av de tre tilldelningsgrunderna som anges i 16 kap. 1 § 

LOU. 

Den upphandlande myndigheten ska härvid tilldela det upphandlade kontrak-

tet till den leverantör som enligt den på förhand valda tilldelningsgrunden har 

lämnat det anbud med bäst pris, lägst kostnad eller det bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet.60 

Under utvärderingen ska även den upphandlande myndigheten bedöma 

huruvida det lämnade priset kan anses vara misstänkt lågt. Om ett lämnat anbud 

är så pass lågt prissatt i förhållande till föremålet för upphandlingen ska den upp-

handlande myndigheten enligt 16 kap. 7 § LOU begära en förklaring från leve-

rantören där denne visar att anbudet är seriöst menat. Om leverantören inte på 

ett tillfredsställande sätt kan förklara prissättningen ska den upphandlande myn-

digheten enligt samma bestämmelse förkasta anbudet. Vad som avses med ett 

misstänkt onormalt lågt anbud har sin främsta koppling till leverantörernas möj-

lighet att fullgöra kontraktet. Om en leverantör lämnat ett allt för lågt anbud finns 

det risk att leverantören inte kommer kunna fullgöra sina åtaganden. Denna öns-

kan om att säkerställa leverantörens fullgörande av kontraktet är även orsaken till 

att upphandlande myndigheter historiskt sett använt golvpriser. 

En anbudsgivares förklaring till ett onormalt lågt anbud kan enligt 16 kap. 7 

§ LOU exempelvis vara att leverantören haft möjlighet att utnyttja särskilt kost-

nadseffektiva metoder för att fullgöra kontraktet, att anbudsgivaren kunnat ut-

nyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden för att fullgöra 

kontraktet eller egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som fö-

reslås av leverantören. 

Utöver möjligheten att begära in en förklaring avseende hur leverantören av-

ser utföra kontraktet trots det låga priset kan den upphandlande myndigheten 

enligt 16 kap. 7 § LOU begära in förklaringar på hur leverantören avser fullgöra 

kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldig-

heter och om leverantörens fullgörande av kontraktet med avseende på eventu-

ella underleverantörer. Därtill kan den upphandlande myndigheten begära in-

formation från leverantören om denne har möjlighet att erhålla statligt stöd. 

När den upphandlande myndigheten utvärderat samtliga anbud och funnit 

det anbud som placerat sig bäst i förhållande till den tilldelningsgrund som den 

upphandlande myndigheten valt att tillämpa ska den upphandlande myndigheten 

enligt 12 kap. 12 § LOU utfärda ett tilldelningsbeslut. 

Efter att underrättelse om tilldelningsbeslutet skickats inträder en avtalsspärr 

som enligt 20 kap. 1 § LOU förhindrar den upphandlande myndigheten från att 

                                                      
60 Se mer om tilldelningsgrunderna och förklaring till dessa under avsnitt 2.3. 
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teckna avtal med den vinnande leverantören förrän åtminstone 10 dagar har för-

flutit.61 Under denna period har de leverantörer som inte tilldelats kontraktet 

möjlighet att ansöka om överprövning hos allmän förvaltningsdomstol.62 

2.3 Tilldelningsgrunder 

I 16 kap. 1 § LOU anges att den upphandlande myndigheten ska tilldela den 

leverantör ett kontrakt, vars anbud är det mest ekonomiskt fördelaktiga för den 

upphandlande myndigheten. Det finns tre olika grunder för att utvärdera vilket 

anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga. Valet av vilken tilldelningsgrund 

som ska nyttjas avgörs utifrån omständigheterna i den aktuella upphandlingen.63 

De tre tilldelningsgrunderna är, som även angetts ovan, lägsta pris, kostnad eller 

bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.64 

Tilldelningsgrunden lägsta pris möjliggör för den upphandlande myndigheten 

att tilldela kontrakt till den leverantör som i upphandlingen lämnat det lägsta pri-

set men som samtidigt uppfyllt samtliga kvalificeringskriterier som den upphand-

lande myndigheten ställt. 

Utvärdering av anbud på grunden kostnad regleras i 16 kap. 3 § LOU och 

möjliggör för den upphandlande myndigheten att tilldela kontrakt till den leve-

rantör som lämnat det mest kostnadseffektiva anbudet.65 

Utvärderingen sker exempelvis genom en analys av kostnaderna genom hela 

livscykeln för varan, tjänsten eller byggnadsverket.66 Bestämmelsen innebär dock 

ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att beakta alla typer av kost-

nader utan den upphandlande myndigheten kan välja att i bedömningen av kost-

nadseffektiviteten enbart utgå ifrån relevanta kostnader.67 

Av artikel 68.1 i LOU-direktivet framgår ett antal exempel på vilka kostnader 

som normalt sett kan räknas i livscykelkostnaden, bland annat kostnader för för-

värv, användningskostnader, underhållskostnader och kostnader för återvin-

ning.68 

Vid utvärdering och tilldelning enligt grunden bästa förhållande mellan pris 

och kvalitet ska anbuden bedömas utifrån kriterier som har anknytning till det 

som anskaffas.69 En sådan koppling ska anses föreligga om tilldelningskriterierna 

i något avseende hänför sig till den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska 

                                                      
61 Observera härvid att en upphandlande myndighet kan tillämpa en förlängd avtalsspärr enligt 

20 kap. 1 § 3 st. LOU. 
62 Se mer om sanktioner mot felaktigt utförda offentliga upphandlingar under avsnitt 2.4. 
63 Prop. 2015/16:195 s. 1703. 
64 Forsberg, Upphandling, s. 268. 
65 Forsberg, Upphandling s. 271. 
66 Forsberg, Upphandling s. 271–272. 
67 Prop. 2015/16:195 s. 1705. 
68 Se även Ekholm, Livscykelkostnader i offentlig upphandling, s. 115 – 120.  
69 Forsberg, Upphandling s. 269. 
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anskaffas.70 Av artikel 67.2 i LOU-direktivet framgår exempel på kriterier som 

anses ha anknytning till det som anskaffas, däri framgår att med kvalitet avses 

tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, utform-

ning med tanke på samtliga användares behov samt miljömässiga och innovativa 

egenskaper. Därtill kan kriteriet kvalitet även omfatta kvalifikationer, organisat-

ion och erfarenhet av utsedd personal som möjligheter till eftermarknadsservice, 

tekniskt stöd samt leveransvillkor.71 

2.4 Sanktioner vid felaktiga upphandlingar 

2.4.1 Överprövning 

I den lag om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 1994 imple-

menterades inte bara de äldre upphandlingsdirektiven utan även det första och 

andra rättsmedelsdirektiven vilket möjliggjorde överprövningar av offentliga 

upphandlingar i allmänna förvaltningsdomstolar.72 Möjligheten till överprövning 

av offentliga upphandlingar har till syfte att skydda leverantörer som anser att de 

inte kunnat delta i en offentlig upphandling på grund av sättet som den genom-

förts samt för att komma till rätta med problem under en offentlig upphandlings 

tidiga stadium så att eventuella skador begränsas eller inte uppkommer alls.73 

Motiven till den då ikrafträdande lagen om offentlig upphandling angav som 

exempel på när en överprövning av en offentlig upphandling skulle kunna ske är 

då annonsen utformats på ett sätt som utesluter vissa leverantörer från att delta 

eller att kvalificeringskraven som den upphandlande myndigheten tillämpat har 

formulerats på ett sådant sätt att någon reell anbudstävlan inte kunna upp-

komma.74 

En överprövning ska enligt 20 kap. 6 § LOU ske när den upphandlande myn-

digheten agerat i strid med de allmänna upphandlingsrättsliga principerna eller 

agerat i strid med bestämmelserna i LOU och detta har inneburit en skada eller 

risk för skada för leverantören. 

                                                      
70 Prop. 2015/16:195 s. 1704. 
71 Forsberg, Upphandling, s. 269–271. 
72 Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 

författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten och 

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författ-

ningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom 

vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna. Se även Asplund m.fl., s. 75. 
73 Se prop. 2015/16:195 s. 289. 
74 Prop. 1992/93:88 s. 101. 



 25 

 

 

 

Vid en ansökan om överprövning har förvaltningsdomstolen möjlighet att 

besluta om att upphandlingen i dess helhet ska göras om eller att den får avslutas 

först efter rättelse från den upphandlande myndigheten.75 

2.4.2 Skadestånd 

En upphandlande myndighet som inte följt bestämmelserna i LOU kan enligt 20 

kap. 20 § LOU bli ersättningsskyldig för den skada som åsamkats leverantörerna 

genom överträdelsen. Detta innefattar exempelvis ersättning för de kostnader 

som leverantörerna haft för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphand-

lingen.76 För att erhålla skadestånd krävs enligt Högsta domstolens avgörande i 

NJA 2016 s. 358 att ”det är fråga om en tydlig och inte bagatellartad avvikelse 

från de principer som gäller för upphandlingskrav eller från vad som kan anses 

utgöra en sakligt gjord bedömning av anbud i förhållande till underlaget”, vilket 

även stämmer överens med uttalanden i motiven till ÄLOU.77 

                                                      
75 Se bl.a. HFD 2011 ref. 29 och Forsberg, Upphandling, s. 317. 
76 Bestämmelserna härrör bland annat från artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 

92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (”Rättsme-

delsdirektivet”). 
77 Se prop. 1992/93:88 s. 103. Se även NJA 1998 s. 873. I NJA 2000 s. 712, vari Högsta dom-

stolen redogjorde för att det är tillräckligt att leverantören kan visa att det är sannolikt att denne 

förlorat kontraktet till följd av den upphandlande myndighetens agerande i strid mot LOU för att 

erhålla det fulla kontraktsintresset. I NJA 2007 s. 349 redogjordes att rätten till ersättning är obe-

roende av oaktsamhet från den upphandlande myndighetens sida. 
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3 De allmänna upphandlingsrättsliga 
principerna 

3.1 Tillämpning och utformning 

De allmänna upphandlingsrättsliga principerna har i svensk rätt kommer till ut-

tryck i 4 kap. 1 § LOU. Bestämmelsen anses vara en av de viktigaste i LOU och 

har i syfte att genomsyra alla delar av offentlig upphandling.78 Därtill har de all-

männa upphandlingsrättsliga principerna i syfte att på olika sätt bistå med tolk-

ning av EU-rätten.79 Att bestämmelsen anses betydelsefull för den svenska upp-

handlingsrätten framgår vidare av det faktum att överträdelse av någon av prin-

ciperna däri hävdas i näst intill varje överprövningsmål.80 De allmänna upphand-

lingsrättsliga principerna tar sig ett antal olika uttryck och det finns omfattande 

rättspraxis avseende tolkningen av principerna i olika situationer.81 

Av motiven till LOU framgår att tolkningen av de allmänna upphandlings-

rättsliga principerna inte förändrats i och med ikraftträdandet av nya LOU och 

att den språkliga ändringen inte haft för avsikt att ändra rättsläget gällande de 

principer som ska iakttas vid offentlig upphandling.82 Detta innebär att äldre 

rättspraxis även fortsattvis ska anses tillämplig.83 

Bestämmelsen i 4 kap. 1 § LOU implementerar artikel 18.1 första stycket i 

LOU-direktivet och härrör ursprungligen från Fördraget om europeiska union-

ens funktionssätts principer om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet 

att tillhandahålla tjänster.84  

De allmänna upphandlingsrättsliga principerna utgörs av principerna om lika-

behandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt er-

kännande, vilka samtliga kan kopplas till frågan om kvalificeringskrav, utvärde-

ring och antagande av anbud.  

Principerna har ingen formell intern hierarki utan de är tänkta att tillsammans 

skapa ett skydd mot godtycke och diskriminering.85 Härvid bör dock särskilt 

                                                      
78 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
79 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 42. 
80 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
81 Se bl.a. prop. 2015/16:195 s. 972 och Arrowsmith, s. 883. 
82 Prop. 2006/07:128, s. 155–157. 
83 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
84 Hädanefter ”EUF-fördraget”, se Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
85 Att de allmänna upphandlingsrättsliga principerna saknar inbördes hierarki följer av att samt-

liga är hämtade ur EUF-fördraget. 
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framföras att likabehandlingsprincipen och transparensprincipen är av särskilt in-

tresse vad avser frågan om golvpriser. Likabehandlingsprincipen förhindrar den 

upphandlande myndigheten från att särbehandla leverantörer genom att exem-

pelvis förhindra stora leverantörer från att konkurrera med sin marknadsdomi-

nans och sina stordriftsfördelar samtidigt som transparensprincipen ämnar för-

hindra den upphandlande myndigheten från att fatta godtyckliga beslut som stri-

der mot de regler och krav som ställts vid upphandlingen.  

I nästföljande avsnitt följer en närmare redogörelse av de för framställningen 

aktuella allmänna upphandlingsrättsliga principerna. 

3.2 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen inom offentlig upphandling innebär i korthet att alla 

leverantörer ska behandlas på samma sätt, och att särbehandling, såväl positiv 

som negativ, av någon särskild leverantör inte får ske.86 Principen innebär även 

att samtliga leverantörer ska ha samma förutsättningar för att lämna sitt mest 

konkurrenskraftiga anbud, exempelvis genom att leverantörerna ska få samma 

information samtidigt under upphandlingsförfarandet.87 

Principen blev först utvecklad i EU-domstolens avgörande i målet Storebaelt.88 

Däri fann EU-domstolen att det av direktivet gick att utläsa att det fanns en plikt 

att behandla leverantörer likvärdigt samt att det exempelvis strider mot likabe-

handlingsprincipen att acceptera ett anbud som inte efterlever de grundläggande 

villkoren som fastställts av den upphandlande myndigheten.89 

Vid tidpunkten för avgörandet i Storebaelt fanns inte likabehandlingsprincipen 

kodifierad i något av EUs upphandlingsdirektiv utan EU-domstolen gjorde en 

analogi från de allmänna principerna i EUF-fördraget. Likabehandlingsprincipen 

inskrevs i EUs upphandlingsdirektiv först i och med genomförandet av direktiv 

2004/18/EG.90 

Senare har EU-domstolen bland annat uttalat att grunden i likabehandlings-

principen är att jämförbara situationer inte får behandlas olika och att olika situ-

ationer inte får behandlas lika – till såvida detta inte är objektivt försvarbart.91 

Detta innebär bland annat att samtliga leverantörer ska erhålla samma informat-

ion från den upphandlande myndigheten, att alla leverantörer ska få samma möj-

ligheter att lämna förtydliganden eller tillägg till deras anbud, att det är förbjudet 

att diskriminera leverantörer på grund av deras ursprung samt att samma krav 

                                                      
86 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
87 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
88 Mål C-243/89, Storebaelt, I-03353. 
89 Arrowsmith, s. 614. 
90 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
91 Se de förenade målen C-21/03 och C-34/03, Fabricom SA, ECLI:EU:C:2005:127 och Sund-

strand, Primärrättens reglering, s. 43–45. 



 28 

 

 

 

ska gälla för samtliga leverantörer och att alla leverantörer ska ha samma möjlig-

heter att erhålla det upphandlade kontraktet.92 

Likabehandlingsprincipen kan tillämpas i en rad olika omständigheter. Ett ex-

empel är vid prövningen av fråga om antagandet av det lägsta lämnade anbudet 

trots att det lämnats av en leverantör till föjd av dennes ekonomiska position på 

marknaden, dennes kostnadseffektivitet eller lokalisering i närheten av det upp-

handlade objektet.93 Emellertid ska sådana olikheter i leverantörernas ställning 

och position anses vara sådana omständigheter som kan, eller ska, behandlas lika 

och att se ett karaktäriserande av leverantörernas skillnader, som grundar sig på 

deras position på marknaden, som prima facie förbjudet och något som skulle 

kräva en särskild motivering från den upphandlande myndigheten är olämpligt. 

En annan tolkning skulle strida mot själva målet med det nationella upphand-

lingsförfarandet, som är att anta det mest konkurrenskraftiga anbudet, varför det 

skulle vara märkligt att argumentera för att ett antagande av det lägsta anbudet 

kan vara ett brott mot likabehandlingsprincipen och någonting som behöver rätt-

färdigas och förklaras av den upphandlande myndigheten.94 

Det är härvid viktigt att notera att likabehandlingsprincipen i allmänhet inte 

utgör något hinder mot att en upphandlande myndighet tar hänsyn till marknads-

fördelar som en leverantör har över en annan. Om likabehandlingsprincipen hade 

medfört att exempelvis en leverantörs lokalisering, större erfarenhet eller kost-

nadseffektivitet inte hade fått spela någon roll vid en offentlig upphandling hade 

hela syftet med offentlig upphandling i en fri marknadsekonomi, att leverantö-

rerna ska kunna utnyttja alla sina fördelar för att vinna det offentliga kontraktet, 

försakats.95 

Som framgår ovan har likabehandlingsprincipen ett brett tillämpningsområde 

och har använts som underlag för att komplettera de regler som stadgas i såväl 

LOU-direktivet som i medlemsstaternas nationella regleringar. Detta breda till-

lämpningsområde har i syfte att reglera områden inom offentlig upphandling som 

inte direkt är adresserade i specifika bestämmelser – exempelvis för att förhindra 

antagande av anbud som inte uppfyller de så kallade skall-kraven eller för att tillse 

att den upphandlande myndigheten lämnar samma information samtidigt till 

samtliga leverantörer.96 

Likabehandlingsprincipen har även använts för att utveckla regler som för-

hindrar vissa ändringar i upphandlade kontrakt utan att kontraktet måste åter-

upphandlas, även om möjligheten inte följer direkt av LOU-direktivet.97 

                                                      
92 Arrowsmith, s. 615. 
93 Se parternas argumentation i mål C-94/99, ARGE Gewässerschutz, ECLI:EU:C:2000:677. 
94 Se Arrowsmith, s. 617 och generaladvokatens uttalande i mål C-513/99, Concordia Buss, 

ECLI:EU:C:2002:495. 
95 Se mål T-345/03, Evropaiki Dynamiki, ECLI:EU:T:2008:67. 
96 Se exempelvis mål C-16/98, Kommissionen mot Frankrike, ECLI:EU:C:2000:541. 
97 Arrowsmith, s. 577-604. Jfr. dock 17 kap. LOU vari de huvudsakliga ändringarna som får 

göras av upphandlade kontrakt numera anges.  
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Att likabehandlingsprincipen har ett brett tillämpningsområde, och särskilt 

har tillämpats i frågor om den upphandlande myndighetens möjlighet att avstå 

från att anta det lägsta lämnade anbudet vid en offentlig upphandling, medför att 

likabehandlingsprincipen mycket väl kan anses tillämplig i fråga om tillåtligheten 

av golvpriser. Exempelvis tillämpade Högsta förvaltningsdomstolen likabehand-

lingsprincipen i sitt avgörande i mål nr 5924-17.98 I avgörandet hänvisar bland 

annat Högsta förvaltningsdomstolen till vikten av att leverantörer ska kunna dra 

nytta av sin marknadsposition och inte får behandlas annorlunda till följd av 

denna jämfört med andra leverantörer. 

3.3 Icke-diskrimineringsprincipen 

Icke-diskrimineringsprincipen inom offentlig upphandling innebär i korthet att 

en leverantör inte får diskrimineras på grund av nationalitet. Principen förhindrar 

alla former av behandling som leder till att en leverantör behandlas annorlunda 

till följd av dess nationalitet.99 

Icke-diskrimineringsprincipen utgör ett derivat av likabehandlingsprincipen 

och ger uttryck för den allmänna EU-rättsliga principen om förbud mot diskri-

minering.100 Icke-diskrimineringsprincipen inom offentlig upphandling anses här-

vid utgöra en påminnelse om förbudet mot särbehandling av utländska leveran-

törer som följer av likabehandlingsprincipen.101 

I praktiken betyder icke-diskrimineringsprincipen att en upphandlande myn-

dighet inte får ställa krav eller tillämpa utvärderingskriterier i en offentlig upp-

handling som medför att endast leverantörer av viss nationalitet kan delta i upp-

handlingen eller lämna konkurrenskraftiga anbud.102 

Icke-diskrimineringsprincipen skiljer sig således inte direkt från förbudet mot 

icke-likabehandling som följer av likabehandlingsprincipen, utan agerar som ett 

förtydligande och en påminnelse om vikten av att behandla alla leverantörer lik-

värdigt, oavsett leverantörens nationalitet. 

                                                      
98 Se mer om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande under avsnitt 5.2.2. 
99 Se exempelvis mål C-243/03, Kommissionen mot Frankrike, ECLI:EU:C:2005:589. 
100 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 45–46.  
101 Arrowsmith, s. 621. 
102 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
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3.4 Transparensprincipen 

Transparensprincipen har i syfte att säkerställa att en offentlig upphandling ge-

nomförs på ett öppet sätt och med sådan transparens att det av annons och för-

frågningsunderlag går att utläsa vad som ska köpas, vilka krav som ställs upp samt 

hur anbudsutvärderingen ska ske.103 

Transparensprincipen har en viktig roll inom offentlig upphandling då prin-

cipen kan användas för att upprätthålla likabehandling mellan leverantörerna. 

Som stödjande princip innefattar transparensprincipen fyra aspekter: att upp-

handlade kontrakt ska vara publika, att reglerna för varje upphandling ska vara 

publika, att allt beslutsfattande ska vara regelbaserat på ett sätt som begränsar 

skönsmässiga bedömningar, möjliggöra verifiering samt verkställande av de fat-

tade besluten.104 

Vad avser svensk rätt har Högsta förvaltningsdomstolen i bland annat RÅ 

2002 ref. 50 utvecklat transparensprincipens innebörd genom att uttala att i det 

uppställda kravet på affärsmässighet får anses ligga att ett förfrågningsunderlag 

ska vara så klart och tydligt utformat att en leverantör på grundval av detta kan 

avgöra vad den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse vid upphand-

lingen och att en utvärderingsmodell ska vara så utformad att den är ägnad att 

leda till ett rättvisande resultat. Detta innebär att det av förfrågningsunderlaget 

ska framgå vilka krav som uppställs och hur den upphandlande myndigheten ge-

nomför sin utvärdering av anbuden för att finna det mest ekonomiskt fördelakt-

iga anbudet. 

Kravet på transparens inom offentliga upphandlingar har även vid ett flertal 

tillfällen prövats av EU-domstolen. Bland annat i avgörandet Embassy Limousine 

& Services, där EU-domstolen fann att den upphandlande myndigheten har en 

skyldighet att tillhandahålla samtliga leverantörer med snabb och precis inform-

ation avseende förfarandet för att säkerställa att alla leverantörer har samma för-

utsättningar till att vinna kontraktet.105 

En annan viktig del av transparensprincipen, som kommit till uttryck i EU-

domstolens avgöranden, är att den upphandlande myndigheten i sin kommuni-

kation med leverantörerna måste säkerställa att leverantörerna på ett enkelt sätt 

kan identifiera vilka tilldelningskriterier som tillämpas. Den upphandlande myn-

digheten måste därför dels formulera sina tilldelningskriterier på ett sådant sätt 

att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare kan tolka kri-

terierna på samma sätt, dels kommunicera dessa genom sitt förfrågningsun-

derlag.106 Att en upphandlande myndighet måste vara tydlig i sin kommunikation 

med leverantörerna avseende vilka krav som ställs och vilka tilldelningskriterier 

                                                      
103 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
104 Arrowsmith, s. 622. 
105 Mål T-203/96, Embassy Limousine & Services, ECLI:EU:T:1998:302.  
106 Se bland andra mål C-368/10, Kommissionen mot Nederländerna, OJ C 194, 30.6.2012, mål C-

19/00, SIAC Construction Ltd, ECLI:EU:C:2001:553 och mål C-513/99, Concordia Buss, 

ECLI:EU:C:2002:495. 
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och utvärderingsmodeller som tillämpas bekräftas av ett antal svenska underrätts-

avgöranden.107 

Transparensprincipen har således en viktig roll i att säkerställa att alla leveran-

törer ges samma information och att normalt omsorgsfulla leverantörer kan tolka 

den givna informationen på samma sätt, varför transparensprincipen måste iakk-

tas under varje led av ett tilldelningsförfarande.108 Genom att tillämpa transpa-

rensprincipen säkerställs därmed att skönsmässiga bedömningar förhindras och 

att den upphandlande myndigheten antar det anbud som de facto är det mest eko-

nomiskt fördelaktiga. 

3.5 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att en upphandlande myndighet enbart får 

vidta åtgärder som är lämpliga och effektiva för att uppnå ett eftersträvat syfte 

och enbart om åtgärden är nödvändig för att uppnå det eftersträvade syftet. Om 

det finns mindre ingripande alternativ ska dessa i första hand användas. 109 Därtill 

ska en proportionalitetsprövning ske av de negativa effekter som en åtgärd med-

för på det intresse eller den rättighet som kravet inskränker.110 

Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i RÅ 2010 ref. 78 framgår att 

ett krav som ställts av en upphandlande myndighet är förenligt med de nationella 

reglerna för offentlig upphandling om kravet har en objektiv utformning, inte 

diskriminerar någon leverantör och inte framstår som godtyckligt eller uppenbart 

osakligt. Avgörandet i sig avviker från vad som tidigare uttalats av EU-domstolen 

i exempelvis avgörandet Contse SA där EU-domstolen fastställt hur en proport-

ionalitetsbedömning ska ske, men det nationella avgörandet visar på bredden av 

proportionalitetsprincipens tolkningsutrymme och hur olika domstolar kan tolka 

upphandlingsregelverket. 

Proportionalitetsprincipen medför således att den upphandlande myndig-

heten inte får vidta åtgärder i samband med en offentlig upphandling för att 

åstadkomma ett visst eftersträvat syfte om åtgärden medför en oproportionerlig 

inskränkning i någons intresse eller rättigheter eller om det eftersträvade syftet 

hade kunnat uppnås genom mindre ingripande alternativ.111 

                                                      
107 Se exempelvis förvaltningsrätten i Stockholm dom av den 27 februari 2019, mål nr 20377-

18 och Kammarrätten i Stockholm dom av den 18 februari 2011, mål nr 5913-10. 
108 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 46. 
109 Forssell, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
110 Se exempelvis mål C-234/03, Contse SA, ECLI:EU:C:2005:644. 
111 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 46–47. 
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4 Prissättning och om onormalt låga anbud 

4.1 Prissättningens funktion 

Prissättningen av anbud i en offentlig upphandling har bland annat i syfte att 

skilja anbuden från varandra och att säkerställa god hushållning av de offentliga 

medlen.112 

Med hänsyn till de tilldelningsgrunder som den upphandlande myndigheten 

har att tillämpa vid tilldelning av offentliga kontrakt så utgör leverantörernas pris-

sättning av sina anbud den i särklass viktigaste konkurrensfaktorn inom offentlig 

upphandling.113 Syftet med offentlig upphandling är, som beskrivet i inledningen 

till denna framställning, att utnyttja skattemedel på ett effektivt sätt genom att 

utnyttja konkurrensen på marknaden och samtidigt minska risken för korruption 

och diskriminering.114 

Genom att tillåta flera tänkbara leverantörer att tävla om offentliga kontrakt 

kan den upphandlande myndigheten sänka priset för de varor och tjänster som 

den upphandlande myndigheten är i behov av, och därmed minska de offentliga 

utgifterna. 

Prissättningens funktion är därför att agera som konkurrensfaktor för att sä-

kerställa ett effektivt utnyttjande av skattemedel vid offentliga upphandlingar, 

varför det är särskilt intressant med begränsningar i leverantörernas möjlighet att 

konkurrera med låga priser.115 

Vid offentliga upphandlingar har priset alltid en stor inverkan på vilken leve-

rantör som tilldelas ett visst kontrakt, detta oavsett vilken tilldelningsgrund som 

den upphandlande myndigheten valt att tillämpa.116 Tilldelningsgrunderna med-

för således att den yttersta konkurrensfaktorn mellan leverantörerna är vilket pris 

de offererar för den vara eller de tjänster som den upphandlande myndigheten 

ämnar köpa, varför inskränkningar i leverantörernas möjlighet att konkurrera om 

pris riskerar att strida mot själva syftet med den offentliga upphandlingen.117 

                                                      
112 Arrowsmith, s. 735–739. 
113 Något som även följer av andra skälet i ingressen till LOU-direktivet. 
114 Se avsnitt 1.1. 
115 Se bl. a. Konkurrensverket, Statistik om offentlig upphandling 2018 – Konkurrensverket 

rapport 2018:9, s. 28. 
116 Se dock nedan avseende artikel 67.2 andra stycket LOU-direktivet om fastprisupphand-

lingar. 
117 Se bland annat de förenade målen C-285/99 och C-286/99, Lombardini & Mantovani, 

ECLI:EU:C:2001:640. 
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Att leverantörerna tillåts konkurrera om pris utgör även en av de grundläg-

gande och viktigaste delarna av den så kallade likabehandlingsprincipen, av vilken 

det följer att en anbudsgivare exempelvis måste kunna få dra nytta av betydande 

stordriftsfördelar, sin möjlighet att pressa sina vinstmarginaler för att kunna ta 

sig in på en ny marknad eller för att kunna tilldelas ett offentligt kontrakt genom 

att konkurrera med ett lågt pris, särskilt eftersom prissättningen ofta är den enda 

skiljande faktorn mellan anbudsgivarna.118 

Utöver prissättningen återfinns i 16 kap. 2 § LOU viss möjlighet för leveran-

törer att konkurrera på andra sätt, exempelvis avseende kvaliteten på de varor 

och tjänster som leverantören offererar till den upphandlande myndigheten. Här-

vid kan exempelvis den upphandlande myndigheten ta hänsyn till bland annat 

leveranstid, driftkostnad, kvalitet, estetiska egenskaper och service och tekniskt 

stöd. För att belysa att dessa andra konkurrensmedel är av underordnad vikt jäm-

fört med prissättningen har lagstiftaren dock infört en bestämmelse i 16 kap. 6 § 

LOU om att tilldelningskriterierna måste viktas om utvärderingen sker enligt 

bästa pris i förhållande till kvalitet. Viktningen innebär att det i upphandlingsdo-

kumenten ska framgå hur viktigt den upphandlande myndigheten anser att varje 

tilldelningskriterium är i förhållande till andra uppställda tilldelningskriterier – 

vilket medför att prissättningen alltid har betydelse i fråga om vilken leverantör 

som tilldelas det upphandlade kontraktet.119 I motsats till prisets funktion som 

konkurrensmedel återfinns bestämmelser som förhindrar den upphandlande 

myndigheten från att anta anbud och tilldela kontrakt till en leverantör som läm-

nat ett onormalt lågt anbud.120  

Undantaget där anbudsgivarna inte tillåts konkurrera med prissättning är i de 

fall som anges i artikel 67.2 andra stycket LOU-direktivet vari det anges att det 

är möjligt att låta kostnadselementet i ett tilldelningskriterium ha formen av ett 

fast pris eller en fast kostnad där leverantörerna enbart konkurrerar i fråga om 

kvalitetskriterier. Bestämmelsen ger för visso upphandlande myndigheter rätt att 

upphandla utifrån fasta priser men bestämmelsen och dess tillämpning faller ut-

anför fråga om golvprisers tillåtlighet och avses därför inte vidare utvecklas i ar-

betet.121 

4.2 Onormalt låga anbud 

Onormalt låga anbud innebär att den upphandlande myndigheten ska ifrågasätta 

anbud med misstänkt låga priser och förkasta sådana anbud om leverantören inte 

                                                      
118 Se Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 25 juni 2018, mål nr 5924-17. 
119 Se prop. 2015/16:195, s. 1113 f., prop 2006/07:128, s. 249 samt Kammarrätten i Göteborg 

dom av den 18 september 2009, mål nr 4887-09 där viktning och viktningsintervaller diskuteras 

utförligt. 
120 Se avsnitt 4.2. 
121 För vidare diskussion om upphandlingar med fastpris se exempelvis prop. 2015/16:195 s. 

788. 
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kan inkomma med en tillfredsställande förklaring till anbudspriset vid det så kal-

lade kontradiktoriska förfarandet.122 Reglerna om onormalt låga anbud utgör så-

ledes en motsättning, eller begränsning, utav leverantörernas möjlighet att kon-

kurrera om pris genom att den upphandlande myndigheten är skyldig att miss-

tänkliggöra och begära in förtydliganden utav de leverantörer som lämnat före-

fallande låga anbud. 

Reglerna om onormalt låga anbud återfinns i 16 kap. 7–8 §§ LOU vari ut-

gångspunkten för bestämmelserna är att en upphandlande myndighet som anser 

att ett anbud är onormalt lågt, eller ”förefaller” onormalt lågt, och därför befarar 

att leverans inte kan ske i enlighet med det upphandlade kontraktet ska avvakta 

med utvärderingen av anbudet innan den upphandlande myndigheten begärt, och 

erhållit, en förklaring till det låga anbudet.123  

Syftet med bestämmelserna om onormalt låga anbud kan sägas vara dubbelt i 

den meningen att bestämmelserna finns till för att skydda såväl den upphand-

lande myndigheten som leverantörskollektivet på så sätt att den upphandlande 

myndigheten inte ska behöva anta ett anbud från en leverantör som inte är se-

riös.124 

I bestämmelsen framgår att en begäran om förklaring till ett anbud som före-

faller vara onormalt lågt kan gälla huruvida leverantören kan utnyttja särskilt kost-

nadseffektiva metoder, tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållan-

den, särskilda egenarter hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som före-

slås av leverantören, hur leverantören avser fullgöra kontraktet med avseende på 

tillämplig miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, om leverantören får stat-

ligt stöd eller om leverantören anlitar underleverantörer och hur leverantören 

ämnar uppfylla de skyldigheter som följer av detta. 

Om leverantören misslyckas med att inkomma med en tillfredsställande för-

klaring och den upphandlande myndigheten därför anser att anbudet inte är se-

riöst menat ska den upphandlande myndigheten enligt bestämmelsen i 16 kap. 7 

§ 2 st. LOU förkasta anbudet.125 

EU-domstolen har i en rad avgöranden diskuterat vad som ska anses utgöra 

ett onormalt lågt anbud och vilka leverantörer som kan behöva förklara sina an-

bud. Den konkreta bedömningen i varje enskilt fall har EU-domstolen dock läm-

nat över medlemsstaterna.126 

Genom överlämnandet av bedömningen om vad som ska anses utgöra ett 

misstänkt onormalt lågt anbud och genom avgörandet i Lombardini & Mantovani 

har EU-domstolen i princip fastställt att det är förenligt med LOU-direktivet att 

använda metoder som tar hänsyn till de övriga leverantörernas prissättning för 

                                                      
122 16 kap. 7–8 §§ LOU. 
123 Nord, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
124 Linder, Onormalt låga anbud, s. 344. 
125 Se Forsberg, Offentlig upphandling, s. 307. 
126 Se bland annat de förenade målen C-285/99 och C-286/99, Lombardini & Mantovani, 

ECLI:EU:C:2001:640. 
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att fastställa vilka anbud som ska anses förefalla vara onormalt låga så länge me-

toderna är objektiva, icke-diskriminerande och kan anses lämpliga med hänsyn 

till de särskilda omständigheterna i den enskilda upphandlingen.127 

I nationell rätt har frågan om vad som ska anses utgöra ett onormalt lågt an-

bud prövats av Högsta förvaltningsdomstolen som i avgörandet HFD 2016 ref. 

3 (i) och (ii) betonade att bedömningen huruvida ett anbud ska anses onormalt 

lågt eller inte är beroende på den utredningen som leverantören kan prestera un-

der det kontradiktoriska förfarandet. Om leverantören på ett fullgott sätt kan 

förklara sitt anbud och visa att det är seriöst menat ska inte anbudet anses onor-

malt lågt. Högsta förvaltningsdomstolen uttalade därtill särskilt att bedömningen 

inte är avhängigt om ett anbud är ett så kallat noll-anbud eller annars uppseende-

väckande i sig men att noll-anbud och annars uppseendeväckande anbud alltid 

torde utlösa en utredningsskyldighet för den upphandlande myndigheten.128 

Detta innebär att den upphandlande myndigheten nödgas inleda det kontradik-

toriska förfarandet om en leverantör exempelvis lämnat ett noll-anbud, däremot 

innebär inte detta att ett noll-anbud alltid ska anses onormalt lågt och därför alltid 

förkastas.129 

Bestämmelserna om tillämpningen av det kontradiktoriska förfarandet i sam-

band med ett förefallande onormalt lågt anbud syftar till att undvika tilldelning 

av kontrakt till leverantörer som riskerar att inte fullgöra leverans i enlighet med 

kontraktet. Samtidigt utgör bestämmelsen ett skydd för de leverantörer som på 

grund av exempelvis stordriftsfördelar kan lämna låga anbud eftersom dessa le-

verantörer ges en möjlighet till att förklara sitt anbud innan den upphandlande 

myndigheten ges tillfälle att utesluta leverantören. 

Syftet med bestämmelsen är således att säkerställa att den upphandlande myn-

digheten tillåts förkasta de anbud som riskerar att medföra att kontraktet inte 

fullgörs samtidigt som bestämmelsen säkerställer att den upphandlande myndig-

heten inte förkastar anbudsgivare som har en god anledning till sitt låga pris.130 

4.3 Förhållandet till reglerna om onormalt låga anbud 

Bestämmelsen i 16 kap. 7 § LOU om utvärdering av onormalt låga anbud är ett 

uttryck för likabehandlingsprincipen och av bestämmelsen framgår att den upp-

handlande myndigheten först får möjlighet att förkasta ett anbud efter att den 

upphandlande myndigheten skriftligen begärt att leverantören ska förklara sitt 

låga pris och därefter inte erhållit något tillfredsställande svar. 

                                                      
127 Arrowsmith, s. 812. 
128 Varvid leverantören offererat att leverera varan eller utföra tjänsten utan kostnad för den 

upphandlande myndigheten. 
129 Nord, Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 
130 Arrowsmith, s. 802–803.  
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Detta kontradiktoriska förfarande som genom den upphandlande myndighet-

ens skriftliga begäran inleds syftar till att skydda leverantörer från den upphand-

lande myndighetens godtycke samt att säkerställa sund konkurrens mellan leve-

rantörer.131 

Högsta förvaltningsdomstolen har härvid uttalat att ett obligatoriskt krav som 

grundas på ett golvpris som förhindrar den upphandlande myndigheten från att 

bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra strider mot bestäm-

melsen i 16 kap. 7 § LOU. Detta eftersom ett sådant golvpris förhindrar den 

upphandlande myndigheten från att utvärdera det låga anbudet genom det så kal-

lade kontradiktoriska förfarandet.132 

Genom att tillämpa ett golvpris i en offentlig upphandling kan den upphand-

lande myndigheten förvisso i praktiken undvika det obligatoriska kontradikto-

riska förfarandet och direkt utesluta samtliga leverantörer som lämnat ett pris 

understigande golvpriset. Risken med ett sådant förfarande är dock att golvpriset 

sätts på godtyckliga grunder och att leverantörerna därmed förhindras från att 

bedriva en sund konkurrens med varandra. Till följd av bestämmelsen om utvär-

dering av onormalt låga anbuds utformning riskerar sådana obligatoriska golvpri-

ser att medföra att den upphandlande myndigheten agerar i strid med LOU. Där-

till riskerar den upphandlande myndigheten att i slutändan få ett högre pris på de 

varor och tjänster som den upphandlande myndigheten köper in, vilket utgör ett 

slöseri av de offentliga resurserna. 

                                                      
131 Se HFD ref. 3 (i) och (ii). 
132 Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 25 juni 2018, mål nr 5924-17. 



 37 

 

 

 

5 Betydelsen av anbudens prissättning 

5.1 Prissättningens begränsningar och onormalt låga 
anbud 

EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen ställts inför frågan om tillämpning av 

det kontradiktoriska förfarandet i samband med uteslutning av leverantörer som 

lämnat förefallande onormalt låga anbud. Dessa prövningar har även bärighet i 

frågan om golvpriser eftersom det kontradiktoriska förfarandet inte kan tillämpas 

i de fall den upphandlande myndigheten i upphandlingen tillämpat ett golvpris.133 

Emellertid har EU-domstolen aldrig haft möjlighet att direkt pröva direktivför-

enligheten av golvpriser i sig. 

För att uppnå effektiv konkurrens vid en offentlig upphandling är det av stor 

vikt att leverantörerna tillåts inkomma med de bästa möjliga anbuden. En leve-

rantör som av någon anledning har möjlighet att pressa sina vinstmarginaler för 

att kunna ta sig in på en ny marknad ska ha rätt att göra detta. Detta fastslogs 

bland annat i EU-domstolens avgörande i SECAP & Santorso.134 Målet handlade 

dels om SECAP SpA som deltagit i ett öppet anbudsförfarande vilket hade inletts 

av Comune di Torino under 2002 och som avsåg ett offentligt byggentreprenad-

kontrakt till ett uppskattat värde av 4 699 999 euro, dels om Santorso Soc. Coop. 

Arl som deltagit i ett liknande anbudsförfarande som SECAP SpA vilket inleddes 

under 2004 där det uppskattade värdet av kontraktet uppgick till 5 172 579 euro. 

I förfrågningsunderlaget hade den upphandlande myndigheten uppgett att upp-

handlingen skulle ske på grundval av kriteriet avseende den högsta rabatten, var-

vid onormalt låga anbud skulle kontrolleras men inte uteslutas automatiskt. 

I samband med att anbuden hade utvärderas rankades SECAPs och Santorsos 

anbud högst bland de anbud som ansetts vara ”icke orimliga”. Emellertid förkas-

tades de båda anbuden till förmån för andra anbud i samband med den upphand-

lande myndighetens kontroll av de anbud som förefallit onormalt låga. SECAP 

och Santorso överklagade tilldelningsbesluten till de nationella domstolarna och 

framförde att den upphandlande myndigheten enligt nationell rätt hade en skyl-

dighet att utesluta onormalt låga anbud och därför inte hade något handlingsut-

rymme för att tillämpa ett kontradiktoriskt förfarande. Den nationella domstolen 

begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen och begärde att EU-domsto-

                                                      
133 Se avsnitt 4.3 ovan. 
134 Mål C-147/06 och C-148/06 SECAP & Santorso, ECLI:EU:C:2008:277. 
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len skulle besvara huruvida artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG (motsvarande ar-

tikel 55.1 och 55.2 i direktiv 2004/18/EG135) innebar att en upphandlande myn-

dighet, innan de förkastar ett anbud såsom onormalt lågt, ska kräva en skriftlig 

förklaring för de delar av anbuden som de anser betydelsefulla i sammanhanget 

och kontrollera dessa delar med hänsyn till de förklaringar som inkommer – även 

om den inte uppvisar de särdrag som är kännetecknande för en grundläggande 

gemenskapsrättslig princip.136 

Generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer lämnade förslag på avgö-

rande i de två målen.137 Generaladvokatens uttalanden ger en god översikt över 

hur EU-domstolen tillämpar direktivens bestämmelser i förhållande till de all-

männa upphandlingsrättsliga principerna, varför det är av särskilt intresse att 

återge delar av generaladvokatens förslag. 

Generaladvokaten inledde sitt förslag med att poängtera att det förevarande 

målet handlade om upphandlingar som understeg direktivets gränsvärden. Emel-

lertid uttalade generaladvokaten att offentliga upphandlingsförfaranden som av 

olika skäl (kvantitativa eller begreppsmässiga) inte omfattas av upphandlingsdi-

rektiven inte faller utanför EUs rättsordning utan tvärtom reser EUs grundläg-

gande principer ”oöverstigliga hinder”. Med det menade generaladvokaten att det 

saknar betydelse huruvida direktiven är direkt tillämpbara eftersom de grundläg-

gande upphandlingsrättsliga principerna alltid går att tillämpa vid offentliga upp-

handlingar. 

Generaladvokaten uttalar även att begreppet grundläggande princip som an-

vänds i rättspraxis har ett mycket specifikt innehåll som syftar till att undanröja 

hindren för personer, varor, tjänster och kapital att röra sig fritt. Detta synsätt är 

även förenligt med EU-domstolens tidigare avgöranden avseende de grundläg-

gande principerna om fri rörlighet och etableringsfriheten. 

Genom att tillämpa de grundläggande principerna så uppnår man ett dubbelt 

syfte, dels att undanröja risken för att nationella anbudsgivare ges företräde, dels 

att den upphandlande myndigheten inte låter sig styras av andra hänsyn än eko-

nomiska. 

Mot bakgrund av dessa överväganden, samt att det förelåg risk för att leve-

rantörer går samman på ett otillbörligt sätt för att upprätta homogena anbud som 

medför att inget anbud kan anses onormalt lågt, föreslog generaladvokaten att 

EU-domstolen ska besvara tolkningsfrågorna som så att principerna om fri kon-

kurrens, insyn i förvaltningen och förbud mot diskriminering på grund av nat-

ionalitet, samt rätten till god förvaltning, utgör hinder för en nationell lagstiftning 

                                                      
135 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
136 Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid of-

fentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten. 
137 Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, 

ECLI:EU:C:2007:711. 



 39 

 

 

 

som innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att automatiskt ute-

sluta onormalt låga anbud utan någon möjlighet till kontradiktorisk kontroll – 

oavsett om det gäller tilldelning av kontrakt som omfattas av upphandlingsdirek-

tiven eller inte. 

EU-domstolen fann i sitt avgörande att en tillämpning av en regel om auto-

matiskt uteslutande av onormalt låga anbud på upphandlade kontrakt kan leda 

till indirekt diskriminering, genom att näringsidkare från andra medlemsstater 

missgynnas i praktiken. Dessa leverantörer, som har andra kostnadsstrukturer 

och som kan dra nytta av betydande skalfördelar eller som önskar pressa sina 

vinstmarginaler för att kunna ta sig in på den aktuella marknaden på ett effekti-

vare sätt, skulle kunna lämna ett konkurrenskraftigt, och samtidigt trovärdigt och 

seriöst, anbud som den upphandlande myndigheten inte skulle kunna beakta på 

grund av de nämnda bestämmelserna.  

En tillämpning av sådana bestämmelser på kontrakt som är av ett bestämt 

gränsöverskridande intresse medför alltså att de upphandlande myndigheterna 

inte har någon möjlighet att bedöma hur hållbara och trovärdiga onormalt låga 

anbud är och kan därmed inte uppfylla sin skyldighet att följa fördragets grund-

läggande regler om fri rörlighet och den allmänna icke-diskrimineringsprincipen, 

såsom krävs enligt EU-domstolens rättspraxis. Det strider även mot de upphand-

lande myndigheternas eget intresse att de fråntas en sådan möjlighet då de inte 

kan bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra och att de inte 

heller kan tilldela kontraktet enligt kriterierna ”lägsta pris” eller ”ekonomiskt 

mest fördelaktigt anbud”.  

5.1.1 Uteslutning av onormalt låga anbud 

Bestämmelserna om onormalt låga anbud har inte i syfte att möjliggöra för den 

upphandlande myndigheten att utesluta alla leverantörer som lämnat anbud un-

der en viss nivå, eftersom detta riskerar att diskriminera vissa leverantörer samti-

digt som det öppnar upp för godtycklighet från den upphandlande myndighetens 

sida. Därför återfinns det en säkerhetsventil i bestämmelsen om onormalt låg 

prissättning genom att den upphandlande myndigheten ska genomföra att kont-

radiktoriskt förfarande i de fall den upphandlande myndigheten anser att ett an-

bud förefaller onormalt lågt. 

Det kontradiktoriska förfarandet som stadgas i bestämmelsen om onormalt 

låga anbud är obligatoriskt och kan inte undvikas genom exempelvis avvikande 

nationell reglering. Det kontradiktoriska förfarandet ska tvärtom användas i alla 

fall där en leverantör lämnat ett förefallande lågt anbud, innan den upphandlande 

myndigheten beslutar om förkastande av anbudet. 

Detta synsätt har bland annat framkommit av EU-domstolens avgörande i 

Fratelli Costanzo SpA där det italienska entreprenadbolaget Fratelli Costanzo i en 

upphandling avseende bygg- och anläggningsarbeten i Milano hade lämnat ett 

anbud som enligt den upphandlande myndigheten var i strid med de så kallade 
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resultatbestämmelserna i förfrågningsunderlaget.138 Den upphandlande myndig-

heten hade tolkat Fratelli Costanzo SpAs anbud så att bolaget omöjligen skulle 

kunna uppnå det önskade resultatet med hänsyn till bolagets låga prissättning, 

varför den upphandlande myndigheten uteslöt Fratelli Costanzo SpA med hän-

visning till att deras anbud var onormalt lågt i förhållande till den prestation som 

skulle utföras. Uteslutningen överklagades i nationell domstol som sedermera be-

gärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen.  

Den nationella domstolen ställde därvid ett antal frågor avseende tolkningen 

av det då gällande direktivet 71/305/EEG.139 Frågorna behandlade bland annat 

införlivandet av bestämmelsen i artikel 29.5 i direktiv 71/305/EEG som stadgar 

att en upphandlande myndighet ska gå igenom anbudet i detalj, kräva att anbuds-

givaren avger nödvändiga förklaringar och därefter en skyldighet för den upp-

handlande myndigheten att på ett tydligt sätt ange vilka delar i anbudet som den 

upphandlande myndigheten finner uppenbart onormalt låga. Den nationella 

domstolen ställde även frågor avseende tillämpningen av nationell lagstiftning 

som inte ställer krav på den upphandlande myndigheten att gå igenom anbud i 

detalj och därefter inhämta förklaringar till anbud som förefaller vara onormalt 

låga utan tillåter den upphandlande myndigheten att direkt förkasta anbud så som 

onormalt låga utifrån matematiska formler. 

EU-domstolen inledde sitt avgörande med att erinra om att artikel 29.5 i di-

rektiv 71/305/EEG föreskriver att den upphandlande myndigheten i detalj 

skulle gå igenom anbud som uppenbart ligger onormalt lågt och för detta ända-

mål kräva att anbudsgivaren avger nödvändiga förklaringar. 

I det aktuella fallet hade den nationella regleringen emellertid ersatt det i be-

stämmelsen föreskrivna kontradiktoriska förfarandet med ett matematiskt ute-

slutningskriterium i syfte att skydda leverantörerna mot godtycke från den upp-

handlande myndighetens sida ”då ett matematiskt uteslutningskriterium ger en 

absolut säkerhet avseende godtycklighet och dessutom medför att upphandlings-

processen kan genomföras snabbare”. 

EU-domstolen ansåg dock att detta argument och den nationella regleringen 

inte var förenliga med direktivets syfte då ett matematiskt uteslutningskriterium 

fråntar anbudsgivare deras möjligheter att visa att deras låga anbud är seriöst och 

att den nationella regleringen förhindrar främjandet av effektiv konkurrens på 

området för offentliga upphandlingskontrakt. Följden blev således att nationell 

reglering inte får föreskriva undantag från det kontradiktoriska förfarandet avse-

ende låga anbud, varför den upphandlande myndigheten är skyldig att godta låga 

anbud om det visar sig att leverantören kan ge en godtagbar förklaring till pris-

sättningen. Domstolen fann härvid även att EU-rätten har företräde framför av-

vikande nationell reglering och att detta innebär att upphandlande myndigheter, 

                                                      
138 Mål C-103/88 Fratelli Costanzo SpA, ECLI:EU:C:1989:256. 
139 Rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 avseende samordning av förfaranden vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, vilket i aktuella delar motsvarar LOU-direktivet. 
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liksom nationella domstolar, ska tillämpa en direktivkonform tolkning och där-

med avstå från att tillämpa de bestämmelser i nationell rätt som är oförenliga med 

bestämmelserna i direktivet.  

Avgörandet fastslår att upphandlande myndigheter i samband med utvärde-

ringen av inkomna anbud är tvungna att tillämpa det kontradiktoriska förfarandet 

i syfte att främja effektiv konkurrens på området för offentlig upphandling samt 

att det inte är tillåtet att på förhand besluta om att förkasta samtliga anbud vars 

prissättning understiger vissa matematiska kriterier. 

EU-domstolen har dock inte avvisat möjligheten för upphandlande myndig-

heter att på förhand fastslå vilken prisnivå som ska anses förefalla onormalt lågt 

så länge den på förhand fastslagna prisnivån enbart medför att det kontradikto-

riska förfarandet inleds.140 En annan tolkning medför att den upphandlande myn-

digheten, vid förkastandet av ett onormalt lågt anbud, skulle sakna möjlighet att 

bedöma samtliga inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra och inte 

heller skulle kunna bedöma huruvida ett anbud med ett lågt pris i själva verket 

var seriöst menat.  

5.1.2 Det kontradiktoriska förfarandet 

I EU-domstolens avgörande i SAG ELV Slovenko141 uttalade EU-domstolen 

bland annat att artikel 55 i direktiv 2004/18/EG142, som stadgar att om ett anbud 

förefaller onormalt lågt i förhållande till tjänsterna så ska den upphandlande myn-

digheten innan anbudet förkastas skriftligen begära sådana förtydliganden om 

anbudens innehåll som den anser sig behöva, har getts en tvingande karaktär som 

tyder på att unionslagstiftaren velat kräva av den upphandlande myndigheten att 

den ska undersöka innehållet i de anbud som förefaller onormalt låga. Detta görs 

genom att leverantöreerna ska kunna lämna nödvändiga förklaringar för att be-

visa att anbuden är allvarligt menat, i syfte att undvika godtycke från den upp-

handlande myndighetens sida och säkerställa en sund konkurrens mellan företa-

gen. Det krav som den upphandlande myndigheten ställer till anbudsgivaren ska 

enligt artikel 55.1 i direktiv 2004/18/EG vara tydligt formulerat för att uppnå ett 

effektivt kontradiktoriskt förfarande som har ändamålsenlig verkan.  

Domstolen fastslår därmed att det åligger den upphandlande myndigheten, 

om ett anbud förefaller onormalt lågt, att rikta ett tydligt formulerat krav till le-

verantören om att inkomma med en förklaring till anbudets prissättning för att 

uppnå ett effektivt kontradiktoriskt förfarande och för att undvika godtycke från 

den upphandlande myndighetens sida och för att säkerställa en sund konkurrens 

mellan leverantörerna. Domstolen fann även att bestämmelserna om det kontra-

diktoriska förfarandet i artikel 55 i direktiv 2004/18/EG är av tvingande karaktär 

                                                      
140 Se EU-domstolens avgörande i mål C-147/06 och C-148/06 SECAP & Santorso. 
141 Mål C-599/10 SAG ELV Slovenko, ECLI:EU:C:2012:191. 
142 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning 

av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
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och därför inte kan undvikas genom andra typer av förfaranden eller genom nat-

ionell lagstiftning. 

5.1.3 Förfarandet i nationell rätt 

Den tolkningen som EU-domstolen framfört i sina avgöranden avseende vikten 

av att genomföra ett kontradiktoriskt förfarande för att säkerställa sund konkur-

rens och undvika godtycke stämmer väl överens med den tolkning som Högsta 

förvaltningsdomstolen senare gjorde i HFD 2016 ref. 3 (i) och (ii). Högsta för-

valtningsdomstolens avgörande behandlar en upphandling avseende ett ramavtal 

för flyttjänster genom ett så kallat öppet förfarande med lägsta pris som tilldel-

ningsgrund, genomförd av Eskilstuna Kommun (”Kommunen”). I den aktuella 

upphandlingen hade Rexab Flytt & Tungtransport AB och Västerås Flyttnings-

byrå AB lämnat anbud. I samband med utvärderingen av inkomna anbud förkas-

tade kommunen de båda anbuden eftersom kommunen ansåg att anbuden inne-

höll onormalt låga anbud som leverantörerna inte hade kunnat lämna godtagbara 

förklaringar till. 

De båda leverantörerna begärde därför överprövning av upphandlingen och 

yrkade att upphandlingen skulle rättas då kommunen dels inte följt det kontra-

diktoriska förfarandet, dels att kommunen saknat skäl att förkasta leverantörer-

nas anbud såsom onormalt låga. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bestämmelserna i 12 kap. 3 § ÄLOU 

var tillämpliga samt att det däri stadgas att en upphandlande myndighet inte får 

förkasta ett anbud som förefallet vara onormalt lågt innan den upphandlande 

myndigheten har begärt förklaringar av anbudet genom ett i paragrafen föreskri-

vet förfarande. 

Det kontradiktoriska förfarandet som regleras i bestämmelsen innefattar en 

möjlighet för myndigheten att förkasta ett onormalt lågt anbud. Detta förutsätter 

dock att myndigheten innan förkastandet iakttar sin skyldighet att undersöka det 

låga anbudet. 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att syftet med det kontradiktoriska 

förfarandet är att skydda leverantörer från godtycke från den upphandlande myn-

dighetens sida och att säkerställa en sund konkurrens mellan företagen. Genom 

den upphandlande myndighetens undersökning ska anbudsgivaren få tillfälle att 

lämna nödvändiga förklaringar för att bevisa att det lämnade anbudet är allvarligt 

menat. 

I samband med förkastandet av anbudet hade kommunen enbart påtalat för 

leverantörerna att deras anbud innehöll ett stort antal poster där leverantörerna 

lämnat priser om 1 eller 10 kronor per enhet – när bolagen återkom med begäran 

om förtydligande från kommunen förkastade kommunen anbuden och påtalade 

att förklaringarna inte hade varit tillfredställande. 

I det aktuella avgörande tog dock Högsta förvaltningsdomstolen fäste vid att 

de båda leverantörerna tillhörde samma koncern och hade lämnat anbud som 

speglade varandra på så sätt att där den ena leverantören lämnat lågt pris hade 
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den andra lämnat ett högt. Därtill ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att de 

båda leverantörerna inte hade lämnat tillfredsställande förklaringar till sin pris-

sättning under den aktuella överprövningsprocessen, varför Högsta förvaltnings-

domstolen ansåg att kommunen haft fog att förkasta de båda anbuden. Högsta 

förvaltningsdomstolen fann således att ett undvikande av det kontradiktoriska 

förfarandet riskerar att godtyckligt diskriminera vissa leverantörer på grund av 

deras möjlighet att lämna låga anbud – varför det kontradiktoriska förfarandet 

ska anses obligatoriskt vid förefallande låga anbud. 

Frågan om onormalt låga anbud är av största vikt vid undersökningen av till-

låtligheten av golvpriser eftersom de är nära besläktade. Det kontradiktoriska för-

farandet bygger på att den upphandlande myndigheten har att besluta om en pris-

nivå för när den anser att ett anbud är onormalt lågt – och därefter agera. Be-

stämmelserna om onormalt låga anbud kan därför, till viss del, ses som en be-

gränsning i möjligheten för upphandlande myndigheter att uppställa obligatoriska 

golvpriser.  

I nedan följande avsnitt kommer undersöks såväl EU-domstolens som nat-

ionella domstolars avgöranden och tolkningar i fråga om golvpriser, ofta kopplat 

till frågan om onormalt låga anbud, och de allmänna upphandlingsrättsliga prin-

ciperna i syfte att besvara frågan om golvprisers tillåtlighet i enlighet med rätts-

praxis. 

5.2 Förutbestämda lägstapriser 

5.2.1 Obligatoriska krav som grundas på golvpris 

EU-domstolen har uttalat att obligatoriska krav som grundas på ett golvpris inte 

är förenliga med likabehandlingsprincipen i LOU-direktivet. Dessa uttalanden 

gjordes bland annat i EU-domstolens avgörande i Impresa Lombardini och Impresa 

Generale di Costruzioni143 där de italienska bolagen Impresa Lombardini SpA och 

Impresa Ing. Mantovani SpA hade lämnat anbud i två selektiva förfaranden av-

seende offentliga upphandlingar. Upphandlingarna avsåg bygg- och anläggnings-

arbeten för utförande av arbeten med att bredda en motorvägssträcka till tre kör-

fält, för ett grundvärde motsvarande cirka 650 119 487 kronor och för utförande 

av arbeten med att anlägga ett avsnitt i en landsväg, för ett grundvärde motsva-

rande cirka 83 598 039 kronor. 

Den upphandlande myndigheten (ANAS – Ente nazionale per le strade) för-

kastade de båda anbuden på grunden att de båda anbuden var onormalt låga. 

Enligt den ena upphandlingen skulle samtliga anbud vars prissättning understeg 

28,004 procent av grundvärdet anses onormalt låga och därför förkastas och i 

                                                      
143 C-285/99 Impresa Lombardini och C-286/99 Impresa Generale di Costruzioni, 

ECLI:EU:C:2001:640. 
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den andra upphandlingen ansågs samtliga anbud vars prissättning understeg 

40,865 procent av grundvärdet anses onormalt låga och därför förkastas – utan 

möjlighet för anbudsgivarna att i efterhand inkomma med förklaringar till sina 

prissättningar. 

Besluten att förkasta Impresa Lombardini SpAs och Impresa Ing. Mantovani 

SpAs anbud överklagades till de nationella domstolarna i Italien som handlägger 

överprövningar av offentliga upphandlingar. Domstolarna begärde sedermera ett 

förhandsavgörande från EU-domstolen där de nationella domstolarna bland 

annatställde frågan om ett system med automatisk beräkning av tröskeln, 144  vil-

ken grundas på ett statistiskt kriterium och ett aritmetiskt medelvärde vilket fö-

retagen på förhand inte känner till, för vilka anbud som skall anses onormalt låga 

och därför ska kontrolleras om anbuden strider mot artikel 30.4 i direktiv 

93/37/EEG?145  

EU-domstolen fann inledningsvis att artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG i hu-

vudsak uppställer identiska krav som de som återfanns i artikel 29.5 i direktiv 

71/305/EEG samt att det förevarande målet i stort påminner om avgörandet i 

Fratelli Costanzo.146 

Följaktligen innebär artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG att det ska tillämpas 

ett kontradiktoriskt förfarande för kontroll av anbud som den upphandlande 

myndigheten anser vara onormalt låga samt att den upphandlande myndigheten, 

sedan den tagit del av samtliga anbud och innan den fattar beslut om tilldelning 

av kontrakt, ska begära skriftliga förklaringar till de delar av anbudet som miss-

tänks vara onormalt låga och som faktiskt har gett upphov till tvivel från den 

upphandlande myndighetens sida. Därefter ska den upphandlande myndigheten 

pröva detta anbud mot bakgrund av de förklaringar som den berörde leverantö-

ren lämnat som svar på denna begäran.  

Syftet med detta förfarande är att varje leverantör som misstänks för att ha 

lämnat ett onormalt lågt anbud ska ha möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt 

göra sin ståndpunkt gällande i detta avseende genom att ges möjlighet att lämna 

alla förklaringar till de olika delarna av sitt anbud vid en tidpunkt då leverantören 

känner till inte endast den tröskel för vad som skall anses onormalt och som är 

tillämpligt på den ifrågavarande upphandlingen, utan även de exakta punkter som 

har gett upphov till frågor från den upphandlande myndighetens sida.  

Eftersom det, för att få till stånd en effektiv och sund konkurrens vid offent-

liga upphandlingar, är nödvändigt att rätten att få inkomma med förklaring till 

sin prissättning är så omfattande och fullständig som möjligt, ska leverantören 

till stöd för sitt anbud få lämna alla de förklaringar, och särskilt dem som anges i 

                                                      
144 Jag har valt att utelämna fyra av de frågor som den nationella domstolen ställt, då dessa 

saknar betydelse för framställningens syfte. Samtliga frågor återfinns emellertid under avgörandets 

para 19. 
145 Rådets direktiv 93/37/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av förfarandena vid of-

fentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten, som i aktuella delar motsvarar LOU-direkti-

vet. 
146 Se avsnitt 5.2.1 ovan. 
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artikel 30.4 andra stycket i direktiv 93/37/EEG, som leverantören mot bakgrund 

av den ifrågavarande upphandlingens karaktär och särart anser lämpliga, utan nå-

gon begränsning i detta avseende. När det gäller den upphandlande myndigheten 

är denna skyldig att beakta samtliga förklaringar som en leverantör lämnat innan 

den fattar sitt beslut om att godta eller förkasta anbudet i fråga. Detta följer av 

ordalydelsen i artikel 30.4 i direktiv 93/37/EEG.  

Sammanfattningsvis fann EU-domstolen att det föreligger hinder för bestäm-

melser och myndighetspraxis som innebär att den upphandlande myndigheten 

får förkasta anbud med lägre pris än en förut bestämd tröskel för vad som ska 

anses onormalt lågt, utan att leverantörerna ges möjlighet att göra gällande sin 

ståndpunkt i fråga om de delar av det föreslagna priset som har föranlett den 

upphandlande myndighetens misstankar. Därtill fann EU-domstolen att direktiv 

93/37/EEG inte förändrat den materiella rätten jämfört med direktiv 

71/305/EEG, vilket medför att äldre avgöranden är av fortsatt intresse. Genom 

avgörandet uttalar EU-domstolen att prissättningen, oavsett hur låg den är, måste 

tillåtas för att säkerställa effektiv och sund konkurrens och att inskränkningar i 

leverantörernas möjlighet att lämna låga anbud strider mot likabehandlingsprin-

cipen.  

5.2.2 Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden om golvpris 

Frågan om prissättning har länge varit en aktuell fråga för förvaltningsdomsto-

larna – särskilt avseende tillämpningen av det kontradiktoriska förfarandet vid 

förefallande onormalt låga anbud. Historiskt sett har dock fråga om golvpriser 

inte prövats direkt av varken EU-domstolen eller nationella domstolar – något 

som kom att ändras i och med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål 

nr 5924-17. I avgörandet uttalar Högsta förvaltningsdomstolen att den tolkning 

avseende likabehandlingsprincipen som framkommer i EU-domstolens avgö-

rande i Impresa Lombardini och Impresa Generale di Costruzioni även är tillämplig i 

fråga om direkta golvpriser.147  

Målet handlar om en upphandling som genomfördes av Campus Roslagen 

AB och Roslagsbostäder AB. Upphandlingen avsåg måleriarbeten och genom-

fördes genom ett öppet förfarande. Under rubriken ”Prövning av anbud” i för-

frågningsunderlaget hade de upphandlande myndigheterna angett att ”anbud 

med timarvode lägre än 350 kr/tim för målare kommer inte att antas, eftersom 

det anses oskäligt lågt”. 

I upphandlingen lämnade ThelAndersson Bygg och Måleri AB ett anbud som 

utav de upphandlande myndigheterna ansågs oskäligt lågt, varför ThelAndersson 

Bygg och Måleri ABs anbud förkastades. 

ThelAndersson Bygg och Måleri AB begärde överprövning av upphandlingen 

och gjorde gällande att utformningen av kravet på lägsta timarvode strider mot 

                                                      
147 Se avsnitt 5.2.1 ovan. 
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de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna samt att förfarandet stred 

mot bestämmelserna om det kontradiktoriska förfarandet. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att frågan i målet var huruvida det är för-

enligt med upphandlingslagstiftningen att ställa ett obligatoriskt krav i en upp-

handling som innebär att ett visst golvpris inte får underskridas. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann inledningsvis att en upphandlande myn-

dighet har en relativt stor frihet att närmare bestämma vilka obligatoriska krav 

som ska gälla för en viss upphandling så länge dessa krav relaterar till leverantö-

rens kvalifikationer och lämplighet att fullfölja avtalet och så länge att kraven är 

kopplade till det som upphandlas. Dessa krav måste emellertid, enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen, utformas i förenlighet med de allmänna upphandlings-

rättsliga principerna. 

En leverantör som exempelvis kan dra nytta av betydande stordriftsfördelar 

eller som önskar pressa sina vinstmarginaler för att kunna ta sig in på en viss 

marknad kan vilja konkurrera med ett lågt pris. Obligatoriska krav som grundas 

på ett golvpris förhindrar emellertid leverantören från att konkurrera med priset 

eftersom ett anbud under det satta golvpriset medför en automatisk uteslutning. 

Ett sådant golvpris innebär också att den upphandlande myndigheten berövas 

möjligheten att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra ef-

tersom den upphandlande myndigheten inte kan bedöma om ett anbud med ett 

lågt pris är seriöst menat. Detta riskerar att leda till att leverantörer behandlas 

olika, varför golvpriser i princip inte är förenligt med likabehandlingsprincipen. 

Även bestämmelserna om utvärdering av onormalt låga anbud i dåvarande 12 

kap. 3 § ÄLOU ger uttryck för likabehandlingsprincipen då det kontradiktoriska 

förfarandet syftar till att skydda en leverantör från den upphandlande myndig-

hetens godtycke samt att säkerställa en sund konkurrens mellan leverantörer. Det 

kontradiktoriska förfarandet ska tillämpas i varje enskilt fall och kan därför inte 

förbigås genom automatisk uteslutning av anbud som förefaller onormalt låga. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann att det i princip inte förenligt med upp-

handlingslagstiftningen att i förfrågningsunderlaget ange att anbud med ett tim-

arvode under en viss nivå anses oskäligt lågt och därför inte kommer att antas. 

Ett anbud som den upphandlande myndigheten uppfattar grundas på ett onor-

malt lågt pris ska i stället utvärderas efter ett sådant kontradiktoriskt förfarande 

som föreskrivs reglerna om onormalt låga anbud. 

Högsta förvaltningsdomstolen fann således att de upphandlande myndighet-

ernas förutbestämda lägstapris som medförde automatiskt uteslutning för leve-

rantörer som lämnat lägre pris stred mot likabehandlingsprincipen och mot be-

stämmelserna om det kontradiktoriska förfarandet, varför upphandlingen skulle 

göras om. 
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5.2.3 Underrätternas tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens 

uttalanden om golvpris 

Under den korta tid som gått sedan Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i 

mål nr 5924-17 har de nationella underrätterna fått möjlighet att pröva innebör-

den av avgörandet. I underrätterna har fråga om i vilken omfattning Högsta för-

valtningsdomstolens avgörande är tillämpligt – främst om avgörandet ska ses 

som applicerbart vad avser alla typer av golvpriser eller om avgörandet enbart är 

en in casu bedömning avseende obligatoriska krav på lägsta priser.  

 För framställningens syfte är det därför av vikt att analysera den utveckling 

och tolkning av avgörandet som skett i underrätternas avgöranden, särskilt med 

fokus på de avgöranden vari det uttalats att även indirekta, relativa golvpriser 

strider mot upphandlingslagstiftningen om de hindrar leverantörerna från att 

konkurrera om pris – något som inte diskuteras i Högsta förvaltningsdomstolens 

avgörande. 

Tolkningen om att även indirekta, relativa golvpriser strider mot upphand-

lingslagstiftningen återfinns bland annat i två fall från Kammarrätten i Göteborg 

(mål nr 2666-18 och mål nr 4551-18) där kammarrätten funnit att alla typer av 

golvpriser som påverkar leverantörernas möjlighet att konkurrera med pris inne-

bär en överträdelse av likabehandlingsprincipen såsom den kommit till uttryck i 

4 kap. 1 § LOU. 

Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666-18 handlade om en upphandling av 

arkitekttjänster genom ett öppet förfarande i syfte att sluta ramavtal med ett antal 

konsulter där en leverantör som uteslutits från utvärderingen ansökte om över-

prövning av upphandlingen, bland annat eftersom den upphandlande myndig-

heten ställt krav på lägsta godtagbara pris som hade inneburit att samtliga anbud 

som haft ett lägre pris än det lägsta godtagbara priset skulle komma att räknas 

som om de lämnat i enlighet med det lägsta godtagbara priset, vilket enligt leve-

rantören begränsat konkurrensen. Leverantören ansökte om överprövning av 

upphandlingen till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning med hänvisning till att 

leverantören rätteligen uteslutits från slutlig utvärdering till följd av att de, utöver 

kravet på lägsta pris, inte uppfyllde samtliga ställda krav. Förvaltningsrätten ansåg 

att omständigheten att priskonkurrensen i praktiken satts ur spel till följd av det 

fastställda lägsta utvärderingspriset därför saknade betydelse i målet. 

Leverantören överklagade förvaltningsrättens avgörande till Kammarrätten i 

Göteborg. 

I överklagandet anförde leverantören en rad grunder för varför upphand-

lingen skulle göras om. Av intresse för denna uppsats har emellertid enbart frågan 

om kravet på lägsta prissättning redogjorts för. 

Avseende prissättningen anförde leverantören att det varit felaktigt av förvalt-

ningsrätten att inte pröva frågan om kravet på lägsta prissättning. 

Kammarrätten lämnade prövningstillstånd och uttalade avseende frågan om 

prissättningen att det saknas betydelse huruvida ett golvpris medför automatisk 
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uteslutning eller om det enbart medför att priser räknas upp till det på förhand 

bestämda lägstapriset och att en sådan utvärderingsmodell alltid anses hindra le-

verantörer från att konkurrera med ett lägre pris, vilket strider mot likabehand-

lingsprincipen. 

Kammarrätten fann således att Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i 

mål nr 5924-17 medför att alla typer av utvärderingsmodeller som hindrar leve-

rantörer från att konkurrerar med ett lägre pris strider mot likabehandlingsprin-

cipen som den kommit till uttryck i 4 kap. 1 § LOU. I det aktuella målet fann 

emellertid kammarrätten att leverantören rätteligen blivit utesluten på grund av 

icke-uppfyllnad av andra skall-krav samt att leverantören inte visat att de hade 

utformat sitt anbud på annat sätt om det inte funnits brister i förfrågningsun-

derlaget, varför kammarrätten slutligen avslog överklagandet. 

I Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2551-18 hade Kävlinge kommun genom-

fört en upphandling som gällde drift och underhåll av offentlig belysning. Upp-

handlingen skedde genom ett öppet förfarande enligt LOU. En av de leverantö-

rer som inte tilldelats kontraktet ansökte om överprövning vid förvaltningsrätten 

i Malmö och yrkade att upphandlingen skulle göras om eftersom det bland annat 

av upphandlingsdokumenten framgick en begränsning som hindrade leverantö-

ren från att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Detta eftersom det i upphand-

lingen inte var tillåtet att lämna högre priser för det totala materialet som skulle 

lämnas, än den totala kostnaden för underhållsarbetet. Leverantören ansåg därvid 

att upphandlingen innehöll en otillåten begränsning i leverantörens möjlighet att 

lämna sitt mest konkurrensmässiga anbud som stred mot likabehandlingsprinci-

pen. 

Kommunen å andra sidan anförde att begränsningen enbart utgjorde ett tak-

pris, och inte ett golvpris, och att det därför stod leverantörerna fritt att konkur-

rera med låga priser. Kommunens inställning var således att eftersom begräns-

ningen inte utgjorde ett traditionellt golvpris så var begräsningen förenlig med 

upphandlingsregelverket. 

Förvaltningsrätten ansåg att det takpris som kommunen uppställt avseende 

vissa á-priser inte strider mot LOU och att Högsta förvaltningsdomstolens avgö-

rande i mål nr 5924-17 inte går att tillämpa på det förevarande fallet eftersom ett 

takpris inte påverkar möjligheten för leverantörerna att utforma ett konkurrens-

kraftigt anbud. Förvaltningsrätten avslog därför leverantörens ansökan. 

Leverantören överklagade förvaltningsrättens avgörande till Kammarrätten i 

Göteborg. Kammarrätten fann vid sin prövning att det faktum att materialpriser 

aldrig får överstiga priset för totalpriset för varje prispost i den mängdförteckning 

som fanns i upphandlingsdokumenten, indirekt i praktiken utgör ett golvpris för 

totalkostnaden. Kammarrätten fann även att Högsta förvaltningsdomstolens av-

görande medför en tolkning om att det inte är förenligt med upphandlingslag-

stiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett arvode under en 

viss nivå inte kommer att antas samt att det i den aktuella upphandlingen, genom 
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att takpriset är satt i relation till totalpriset, satts ett indirekt golvpris för total-

kostnaden. Kammarrätten fann således att även relativa, indirekta golvpriset stri-

der mot upphandlingslagstiftningen. 

Vad som även är intressant är att det fortfarande tycks råda delade meningar 

hos kammarrätterna och förvaltningsrätterna om i vilken omfattning Högsta för-

valtningsdomstolens avgörande ska tolkas som ett principiellt avgörande avse-

ende golvpriser i förhållande till likabehandlingsprincipen eller om avgörandet 

endast kan tillämpas i fråga om obligatoriska krav grundande på ett golvpris. Den 

senare tolkningen kan bland annat återfinnas i Kammarrätten i Stockholms av-

görande i mål nr 5255-18 där Uppsala Kommun Skolfastigheter AB genomfört 

en upphandling benämnd ”Ramavtal Styr och Regler”. 

En av de leverantörer som inte blev tilldelade kontrakt i upphandlingen an-

sökte om överprövning eftersom den upphandlande myndigheten tillämpade en 

utvärderingsmodell som inte säkerställer att det mest ekonomiskt fördelaktiga 

anbudet tilldelades kontraktet. 

Enligt förfrågningsunderlaget skulle tilldelning ske med hänsyn till lägsta pris, 

samtidigt som den upphandlande myndigheten angett ett golvpris. Leverantören 

anförde i förvaltningsrätten att en utvärderingsmodell där endast pris är utslags-

givande inte i sig strider mot LOU men att det tillsammans med ett satt golvpris 

och efterföljande lottning medför att modellen strider mot LOU. Detta eftersom 

tilldelningen, oaktat samtliga andra omständigheter, kommer ske efter lottning. 

Kammarrätten lämnade prövningstillstånd efter att förvaltningsrätten avslagit an-

budsgivarens ansökan om överprövning. 

Inledningsvis konstaterade Kammarrätten att en upphandlande myndighet 

har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla för 

en viss upphandling men att dessa krav måste utformas så att de är förenliga med 

de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om bland annat likabehand-

ling, transparens och proportionalitet. Kammarrätten konstaterade även att 

Högsta förvaltningsdomstolen uttalat att det inte finns något principiellt hinder 

mot att använda lottning när två lika anbud med lägst pris har lämnats vid ett 

öppet förfarande där bara ett anbud antas varför tilldelningsgrunden lägsta pris i 

kombination med lottning inte i sig strider mot de upphandlingsrättsliga princi-

perna när de vanliga urvalsreglerna inte räcker till. Emellertid fann kammarrätten 

att det utifrån Högsta förvaltningsdomstolens praxis enbart fastslagits att ett ob-

ligatoriskt krav som grundas på ett golvpris förhindrar leverantörer från att kon-

kurrera med ett lågt pris eftersom anbud under golvpriset automatiskt utesluts, 

vilket kan leda till att leverantörer behandlas olika och att den upphandlande 

myndigheten genom ett sådant krav saknar möjlighet att bedöma inkomna anbud 

i verklig konkurrens med varandra. 

I den aktuella upphandlingen hade emellertid den upphandlande myndigheten 

satt ett obligatoriskt krav som grundas på ett golvpris. Den upphandlande myn-

digheten hade således agerat i strid med likabehandlingsprincipen i enlighet med 

Högsta förvaltningsdomstolens praxis, varför upphandlingen ska göras om. 
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Med hänsyn till att det ännu inte förflutit så lång tid sedan Högsta förvalt-

ningsdomstolens uttalanden avseende obligatoriska krav som grundas på golv-

priser, och att det under den senaste tiden kommit ett antal kammarrättsavgöran-

den som i viss mån motsäger varandra i tolkningen, är det av intresse att se hur 

även förvaltningsrätterna tolkar frågan. Exempelvis har förvaltningsrätten i 

Stockholm genom två avgöranden framfört två till synes olika tolkningar av 

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden. Kort efter Högsta förvaltningsdom-

stolens avgörande valde förvaltningsrätten i Stockholm att tolka Högsta förvalt-

ningsdomstolens avgörande extensivt i mål nr 12963-18 för att därefter i mål nr 

19415-18 tolka Högsta förvaltningsdomstolens avgörande mer restriktivt. 

Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 12963-18 handlade om Statens in-

köpscentral vid Kammarkollegiet som genomfört en upphandling avseende 

bland annat ramavtal för tillhandahållande av mediebyråtjänster. Upphandlingen 

genomfördes genom ett öppet förfarande där anbuden värderades efter bästa 

pris. 

I förfrågningsunderlaget ställdes följande obligatoriska krav. 

”Samtliga priser ska fyllas i och anges i SEK. För några av prisposterna nedan 

finns ett angivet golvpris. Anbudsgivarens offererade pris får inte understiga an-

givna golvpriser” 

En av leverantörerna, som lämnat anbud i enlighet med golvpriset, ansökte 

om att upphandlingen skulle överprövas då de ansåg att de hade kunnat offerera 

ett betydligt lägre pris i upphandlingen om den upphandlande myndigheten inte 

hade uppställt ett obligatoriskt krav. Leverantören anförde även att det uppställda 

kravet medförde att den upphandlande myndigheten genom kravet förhindrades 

från att genomföra det så kallade kontradiktoriska förfarandet utan att bryta mot 

någon annan bestämmelse i LOU. Leverantören anförde även att den upphand-

lande myndigheten riskerade att agera i strid med HFD 2016 ref. 37 (i) och (ii) 

och därmed i strid med likabehandlingsprincipen om den upphandlande myndig-

heten trots sitt obligatoriska krav skulle ha antagit ett anbud som lämnat pris 

under det förutbestämda golvpriset. 

Den upphandlande myndigheten angav dels att golvpriset inte utgjorde ett 

obligatoriskt krav, dels att rättsläget var oklart vid upphandlingens genomfö-

rande. 

Förvaltningsrätten fastslog att det enligt Högsta förvaltningsdomstolens av-

görande i mål nr 5924-17 i princip inte är förenligt med upphandlingslagstift-

ningen att ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå anses oskäligt 

lågt och därför inte kommer att antas samt att ett sådant krav strider mot likabe-

handlingsprincipen 

Enligt förvaltningsrätten var det uppställda kravet mycket tydligt formulerat 

och kunde inte ha uppfattats på något annat sätt än att anbud med lägre priser än 

de angivna golvpriserna skulle förkastas. Vad den upphandlande myndigheten 

anfört om att den ändå skulle komma att tillämpa det kontradiktoriska förfarande 

avseende anbud som lämnat lägre priser än golvpriset får dels anses hypotetiskt 

eftersom kravet utformats som ett obligatoriskt krav, dels anses medföra att den 
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upphandlande myndigheten skulle ha brutit mot likabehandlingsprincipen i 

4 kap. 1 § LOU. 

Vad den upphandlande myndigheten anfört om att rättsläget varit oklart vid 

upphandlingens genomförande avvisades av förvaltningsrätten som därvid upp-

gav att det av äldre praxis från EU-domstolen måste ha ansetts klart att obligato-

riska krav som grundas på ett golvpris inte är förenligt med likabehandlingsprin-

cipen. Förvaltningsrätten hänvisade i denna del till bland annat EU-domstolens 

avgörande i C-285/99 och C286/99, Lombardini och Mantovani.148 

Sammanfattningsvis konstaterade förvaltningsrätten att den upphandlande 

myndigheten brutit mot likabehandlingsprincipen som den kommit till uttryck i 

4 kap. 1 § LOU genom att uppställa krav på golvpriser som medfört leverantörer 

förhindrats från att lämna sina mest konkurrensmässiga anbud. 

Avgörandet ger en indikation på att förvaltningsrätten tolkat Högsta förvalt-

ningsdomstolens avgörande på så sätt att alla typer av krav på golvpriser som 

förhindrar leverantörer från att lämna sina mest konkurrensmässiga anbud strider 

mot likabehandlingsprincipen, och att detta inte enbart omfattar avgöranden som 

medför automatisk uteslutning. 

Förvaltningsrätten i Stockholms mål nr 19415-18 handlade om en upphand-

ling av IT-materiel som genomförts av Polismyndigheten genom ett öppet för-

farande där anbuden utvärderades efter grunden lägsta pris. 

I förfrågningsunderlaget hade den upphandlande myndigheten uppgett att an-

bud som innehöll priser under ett visst golvpris skulle komma att förkastas. 

Dustin Sverige AB lämnade anbud i upphandlingen i enlighet med de satta 

golvpriserna men blev inte tilldelade kontraktet. Leverantören ansökte om över-

prövning av upphandlingen eftersom de ansåg att den tillämpade utvärderings-

modellen stred mot 4 kap. 1 § LOU och då främst likabehandlingsprincipen ef-

tersom utvärderingsmodellen förhindrade leverantören från att dra nytta av stor-

driftsfördelar eller pressa vinstmarginaler för att kunna ta sig in på en marknad, 

vilket medför att leverantören förhindrats från att lämna ett konkurrenskraftigt 

anbud. 

Den upphandlande myndigheten bestred att utvärderingsmodellen skulle 

strida mot 4 kap. 1 § LOU och hänvisade till att det av artikel 67 i direktiv 

2014/24/EU framgår att en upphandlande myndighet har rätt att på förhand 

ange vilket pris som efterfrågas. 

Förvaltningsrätten fann att det av förfrågningsunderlaget framgick att den 

upphandlande myndigheten skulle komma att anta det anbud med lägst utvärde-

ringspris samt att kravet avseende pris i förfrågningsunderlaget var obligatoriskt. 

Förvaltningsrätten konstaterade att det framgår av EU-domstolens praxis att ett 

obligatoriskt krav som grundas på ett golvpris i princip inte är förenligt med li-

kabehandlingsprincipen i LOU. Och att ett av få möjliga undantag från att till-

lämpa det kontradiktoriska förfarandet är om antalet anbud är så högt att den 

upphandlande myndigheten måste genomföra ett kontradiktoriskt förfarande i 

                                                      
148 Se avsnitt 5.2.1 ovan. 
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ett så stort antal fall att de övergår myndighetens kapacitet eller äventyrar pro-

jektets genomförande. Förvaltningsrätten fann att någon sådan omständighet 

inte förelåg i den aktuella upphandlingen. Förvaltningsrätten fann även att för i 

det fall en upphandlande myndighet som tilldelningskriterium i en upphandling 

ska kunna tillämpa kostnadselementet fast pris måste leverantörerna endast ha 

möjlighet att konkurrera med kvalitetskriterier. Att som i aktuell upphandling an-

vända golvpris, samtidigt som modellen för anbudsutvärdering har sin utgångs-

punkt i anbudspriset, går därmed inte att likställa med fast pris, varför artikel 67 

i direktiv 2014/24/EU inte var tillämplig. 

Slutligen fann förvaltningsrätten att det inte framstod som någon omöjlighet 

att anbudsgivaren hade offererat ett annat pris eller använt sig av en annan pris-

strategi beträffande den totala upphandlingen om den upphandlande myndig-

heten inte hade använt de aktuella golvpriserna. Förvaltningsrätten fann således 

att den upphandlande myndigheten hade agerat i strid mot likabehandlingsprin-

cipen i 4 kap. 1 § LOU genom att ha tillämpat golvpriser samt genom att inte ha 

iakttagit bestämmelserna i 16 kap 7 § om det kontradiktoriska förfarandet. 

Genom underrätternas avgöranden framkommer således en enhetlig tolkning 

av EU-domstolens avgöranden och Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i 

mål nr 5924-17 avseende obligatoriska golvpriser samtidigt som underrätterna 

haft aningen olika uppfattningar om hur extensivt Högsta förvaltningsdomsto-

lens avgörande ska tolkas avseende icke-obligatoriska, indirekta golvpriser. Den 

stora frågan som ännu inte besvarats enhetligt är alltså om även andra typer av 

golvpriser än de obligatoriska kan ses som förenliga med upphandlingslagstift-

ningen. 
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6 Reflektioner och slutsatser 

6.1 Utgångspunkten i regleringen och rättspraxis 

Den nuvarande regleringen avseende offentliga upphandlingar har sin grund i 

EU-rätten och utgör en implementering av EUs upphandlingsdirektiv, som för 

första gången införlivades i svensk rätt i och med Sveriges medlemskap i det 

europeiska ekonomiska samarbetet den 1 april 1994. De nuvarande nationella 

reglerna inom den klassiska sektorn och försörjningssektorerna har sin grund i 

EUs nya upphandlingsdirektiv, vilka antogs den 26 februari 2014, och trädde i 

kraft den 1 januari 2017. Således har svensk upphandlingsrätt en lång tradition av 

tillämpning av EU-rättsliga upphandlingsregler och torde därmed ha konforme-

rats i enlighet med den EU-rättsliga tolkningen av de allmänna upphandlings-

rättsliga principerna. 

I den nya regleringen i LOU återfinns i 16 kap. 7–8 §§ bestämmelser om 

onormalt låga anbud där utgångspunkten är att en upphandlande myndighet som 

anser att ett anbud är onormalt lågt och därför befarar att leverans inte kan ske i 

enlighet med det upphandlade kontraktet är skyldig att begära in en förklaring 

från leverantören till det låga anbudet. Dessa bestämmelser utkristalliserar till viss 

del essensen av syftet med offentlig upphandling – att utifrån någon av tilldel-

ningsgrunderna lägsta pris, kostnad eller bästa förhållandet mellan pris och kva-

litet, tillse att skattemedel nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt genom att 

utnyttja konkurrensen på marknaden och samtidigt minska risken för korruption 

och diskriminering. 

Förutom bestämmelserna om onormalt låga anbud är det även av vikt för 

uppfyllandet av syftet med den offentliga upphandlingen att de allmänna upp-

handlingsrättsliga principerna efterlevs. Vad avser fråga om prissättning och 

golvpriser är principerna om likabehandling, transparens och proportionalitet av 

särskilt intresse eftersom dessa direkt inverkar på de upphandlande myndighet-

ernas möjlighet att ställa krav vid offentliga upphandlingar. 

Av såväl fjärde skälet i ingressen till LOU-direktivet som av EU-domstolens 

avgöranden kan utläsas att den viktigaste konkurrensfaktorn vid offentliga upp-

handlingar är priset. Begräsningar av leverantörernas möjligheter att konkurrera 

med pris kan således strida mot de allmänna upphandlingsrättsliga principerna 

eftersom detta riskerar att diskriminera de leverantörer som haft vilja och möj-

lighet att offerera låga priser. Främst har EU-domstolen uttalat att det är av yt-

tersta vikt att den upphandlande myndigheten genomför ett kontradiktoriskt för-

farande i de fall där en leverantör offererat ett förefallande onormalt lågt anbud. 
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Vad gäller frågan om golvpris har såväl EU-domstolen som Högsta förvaltnings-

domstolen uttalat att obligatoriska krav som grundas på sådana riskerar att direkt 

diskriminera de leverantörer som med hjälp av stordriftsfördelar kunnat offerera 

låga anbudspriser för att slå sig in på nya marknader. 

Inom nationell underrättspraxis har emellertid frågan om även icke-obligato-

riska golvpriser prövats, inte minst av Kammarrätten i Göteborg som i två avgö-

randen tolkat EU-domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden 

såsom att alla typer av golvpriser som begränsar leverantörernas möjligheter att 

konkurrera om pris strider mot likabehandlingsprincipen. Den stora frågan som 

dock haft att besvaras inom denna framställning är om den tolkning som Kam-

marrätten i Göteborg gjort av såväl LOU som av prejudikatet från Högsta för-

valtningsdomstolen är den tolkningen som främst upprätthåller syftet med of-

fentlig upphandling och om så är fallet, är alla typer av golvpriser förbjudna? 

I och med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 5924-17 har 

frågan om golvpriser aktualiserats inom svensk upphandlingsrätt. Avgörandet ut-

gör till stor del en bekräftelse av det som EU-domstolen uttalade i avgörandet till 

målen C-285/99 Impresa Lombardini och C-286/99 Impresa Generale di Costruzioni 

om att den främsta konkurrensfaktorn inom offentlig upphandling är leverantö-

rernas prissättning av sina anbud. Därtill bekräftas att ett obligatoriskt krav som 

grundas på ett golvpris förhindrar leverantörer från att konkurrera med ett lågt 

pris eftersom anbud under golvpriset automatiskt utesluts. Högsta förvaltnings-

domstolen uttalar därmed att ett golvpris kan leda till att leverantörer behandlas 

olika och att den upphandlande myndigheten genom ett sådant krav saknar möj-

lighet att bedöma inkomna anbud i verklig konkurrens med varandra, varför ob-

ligatoriska golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen. 

Av såväl LOU-direktivet som LOU framgår att det offererade priset alltid ska 

ha en inverkan på den upphandlande myndighetens utvärdering av de inkomna 

anbuden och att den upphandlande myndigheten. Även om den upphandlande 

myndigheten valt att tilldela det upphandlade kontraktet efter grunden bästa för-

hållande mellan kvalitet och pris, är den tvingad att tilldela kontraktet till den 

leverantör som inkommit med lägst pris om flera leverantörer kan leverera lik-

värdig kvalitet på de offererade varorna eller tjänsterna. För att säkerställa att 

oseriösa leverantörer inte tilldelas kontrakt återfinns bestämmelserna om uteslut-

ning av onormalt låga anbud i 16 kap. 7–8 §§ LOU. Enligt bestämmelserna ska 

en upphandlande myndighet förkasta anbud som anses onormalt låga om leve-

rantören inte på ett tillfredsställande sätt kan förklara sin prissättning. Det finns 

således en inneboende motsättning i regelverket vad avser prisets inverkan vid 

utvärdering anbud och tilldelning av kontrakt – å ena sidan vikten av prissätt-

ningen som konkurrensfaktor å andra sidan vikten av att den upphandlande myn-

digheten kan säkerställa att den tilldelade leverantören fullgör sina skyldigheter i 

enlighet med kontraktet. 

Nedan följer härvid avslutande reflektioner i syfte tydligt besvara framställ-

ningens frågeställning. 
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6.2  Förhållandet till upphandlingsregleringens syfte 

Den offentliga upphandlingen utgår från idén om att offentliga medel ska spen-

deras med affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet samt att tilldelning av 

offentliga kontrakt inte ska ske godtyckligt utan ska tilldelas till den leverantör 

som kan erbjuda mest värde för de offentliga medlen. Samtidigt är det av stor 

vikt att offentliga kontrakt tilldelas till leverantörer som med säkerhet kommer 

att fullgöra kontraktet. Till följd av detta har den upphandlande myndigheten 

givits möjlighet att i vissa fall utesluta leverantörer om den upphandlande myn-

digheten anser att anbudet är onormalt lågt och inte seriöst menat. 

EU-domstolen har i samband med uttalanden om onormalt låga anbud uttalat 

att det viktigaste konkurrensmedlet för leverantörer vid offentliga upphandlingar 

är prissättningen. Att prissättningen är utav sådan vikt härrör ur tanken om att 

de offentliga medel som utgår vid offentliga inköp ska spenderas utifrån affärs-

mässiga och på icke godtyckliga grunder. Tilldelning av kontrakt på annan grund 

än pris riskerar nämligen enligt EU-domstolen att särbehandla leverantörer i strid 

med likabehandlingsprincipen. 

Om en upphandlande myndighet på förhand bestämt vilket som är det lägsta 

priset som en leverantör kan offerera riskerar det att få till följd att de leverantörer 

som har möjlighet att lämna ett lägre pris och därmed erbjuda den upphandlande 

myndigheten ett mervärde förhindras från detta. 

Ett sådant system får två omedelbara konsekvenser dels att de offentliga ut-

gifterna ökar (eller i vart fall att den upphandlande myndigheten inte spenderar 

så lite som den skulle ha kunnat göra), dels att det minskar möjligheterna för 

leverantörer att på affärsmässiga grunder och genom priskonkurrens ta sig in på 

nya marknader. 

Risken med användandet av golvpriser är således att leverantörer som på 

grund av deras möjlighet att nyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska 

lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden eller leverantörens möjlighet till 

stordriftsfördelar förhindras från att ta sig in på en ny marknad. Därtill riskerar 

användandet av golvpriser vid offentliga upphandlingar att diskriminera de leve-

rantörer som härrör från en annan medlemsstat som har andra regler som möj-

liggör lägre prissättning.149 

Golvpriser kan dock inte enbart anses vara något negativt för den offentliga 

upphandlingen. Fördelen med golvpriser är att dessa minskar det administrativa 

arbetet för den upphandlande myndigheten, som genom golvpriset helt kan und-

vika att genomföra kostsamma kontradiktoriska förfaranden. Den upphandlande 

myndigheten kan därtill genom golvpriset skifta viktningen till att främst avse 

kvaliteten på de varor eller tjänster som ska köpas in, vilket i förlängningen med-

för att den upphandlande myndigheten får möjlighet att köpa in varor och tjäns-

ter av bättre kvalitet. 

                                                      
149 Mer om detta under avsnitt 3.1.2 ovan och avsnitt 6.2 nedan. 
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Med hänsyn till EU-domstolens uttalanden finns dock inget utrymme för den 

upphandlande myndigheten att ta hänsyn till kostnadsbesparingen som kan ske 

genom användandet av golvpriser eftersom EU-domstolen vid ett flertal tillfällen 

påtalat att en upphandlande myndighet enbart har rätt att utesluta leverantörer 

som offererat onormalt låga anbud först efter genomförandet av ett kontradik-

toriskt förfarande. 

Med hänsyn till att syftet med offentlig upphandling bland annat är att minska 

onödigt spenderande av offentliga medel, ordna inköp på affärsmässiga grunder 

samt att säkerställa likabehandling och icke-diskriminering av leverantörer så 

måste förutbestämda lägstapriser i form av obligatoriska krav baserade på golv-

priser anses strida mot regleringens syfte. Det får således anses omöjligt att upp-

rätthålla regelverkets syfte om den upphandlande myndigheten tillåts att utesluta 

leverantörer till följd av godtyckligt satta golvpriser – något som även uttalats av 

EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen i avgörandet i mål nr 5924-17. 

6.3 Förhållandet till regelverkets utformning 

Prissättning regleras dels indirekt genom de tilldelningsgrunder som den upp-

handlande myndigheten får tillämpa, dels genom reglerna om onormalt låga an-

bud. Därtill måste den upphandlande myndigheten förhålla sig till de allmänna 

upphandlingsrättsliga principerna som kommer till uttryck i 4 kap. 1 § LOU vid 

utvärdering och tilldelning av offentliga kontrakt. Detta medför exempelvis att 

det kan anses oförenligt med likabehandlingsprincipen och icke-diskriminerings-

principen att utesluta leverantörer som lämnat låga anbud utan att den upphand-

lande myndigheten först tillämpar det kontradiktoriska förfarandet som stadgas 

i 16 kap. 7–8 §§ LOU. Desa leverantörer kan på grund av omfattande stordrifts-

fördelar eller möjlighet att gå i förlust vid fullgörandet av kontraktet haft goda 

skäl till sin låga prissättning. Därutöver kan det ifrågasättas om ett obligatoriskt 

krav som grundas på ett golvpris är förenligt med proportionalitetsprincipen ef-

tersom syftet med ett sådant krav är att säkerställa att den tilldelade leverantören 

kan fullgöra det upphandlade kontraktet – vilket ju också kan säkerställas genom 

det kontradiktoriska förfarandet. 

Utifrån Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 5924-17 och där-

efter följande underrättspraxis kan det inom nationell upphandlingsrätt ses en 

förändring av inställningen till golvpriser – från att upphandlande myndigheter 

ofta använt golvpriser i syfte att skifta fokus från prissättning till kvalitet, till att 

samtliga typer av golvpriser ses som oförenliga med upphandlingsrätten. Denna 

ändring, som hittills endast skett genom avgöranden i underrätterna, medför en 

stor inskränkning i de upphandlande myndigheternas sätt att upphandla. 

En upphandlande myndighet har sedan detta skifte i underrättspaxisen enbart 

möjlighet att förutbestämma lägstaprissättning på så sätt som framgår av EU-

domstolens uttalanden - genom att exempelvis tillämpa matematiska formler vid 
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beslutet om vilka anbud som ska anses onormalt låga – för att därefter kunna 

genomföra ett kontradiktoriskt förfarande avseende understigande anbud. 

6.4 Förhållandet till de allmänna upphandlingsrättsliga 
principerna 

Som framförts i framställningen så utför prissättningen det främsta konkurrens-

medlet för leverantörer vid offentliga upphandlingar och varje inskränkning i le-

verantörernas möjligheter att konkurrera om pris medför en förlust vad avser 

effektiv konkurrens som möjliggör godtyckliga bedömningar från de upphand-

lande myndigheterna. Inom nationell offentlig upphandling har dock den för-

härskande tolkningen av upphandlingsrätten tidigare varit att golvpriser ska vara 

tillåtna – i vart fall de icke-obligatoriska. En sådan inställning medför dock att 

leverantörer förhindras från att fullt ut tillämpa det främsta konkurrensmedlet 

samtidigt som de upphandlande myndigheterna tillåts tilldela offentliga kontrakt 

på icke-affärsmässiga och direkt godtyckliga grunder. 

Att leverantörer förhindras från att konkurrera efter bästa förmåga riskerar 

att diskriminera de leverantörer som på grund av deras ekonomiska position på 

marknaden, deras kostnadseffektivitet eller lokalisering i närheten av det upp-

handlade objektet haft möjlighet att offerera lägre priser. Det riskerar även att 

diskriminera leverantörer från andra medlemsstater eftersom dessa kan ha andra 

regler som möjliggör exempelvis billigare produktion och därför skulle haft möj-

lighet att lämna lägre anbud. 

En fråga som inte prövats inom ramen för varken EU-domstolens avgöran-

den eller Högsta förvaltningsdomstolens är om golvpriser de facto strider mot pro-

portionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen stadgar att en upphandlande 

myndighet inte får vidta åtgärder i samband med en offentlig upphandling för att 

åstadkomma ett visst eftersträvat syfte om åtgärden medför en oproportionerlig 

inskränkning i någons intresse eller rättigheter eller om det eftersträvade syftet 

hade kunnat uppnås genom mindre ingripande alternativ. Golvpris har i syfte att 

säkerställa att den tilldelade leverantören har ekonomisk möjlighet att leverera i 

enlighet med det upphandlade kontraktet. Detta syfte uppnås emellertid genom 

en tillämpning av bestämmelserna i 16 kap. 7–8 §§ LOU om ett kontradiktoriskt 

förfarande, varför syftet med golvpriser måste anses kunna uppfyllas på ett 

mindre ingripande sätt vilket medför att golvpriser per definition ska anses som 

oproportionerliga. 

I likhet med EU-domstolens uttalanden avseende onormalt låga anbud i för-

hållande till likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen ska även 

golvpriser anses oförenliga med de allmänna upphandlingsrättsliga principerna. 

Golvpriser riskerar nämligen att särbehandla vissa leverantörer till följd av deras 

marknadspositioner. Utöver EU-domstolens uttalanden bör golvpriser även nor-
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malt sett ses som oproportionerliga i förhållande till deras tilltänkta syfte ef-

tersom samma resultat kan uppnås genom tillämpningen av det kontradiktoriska 

förfarandet. 

6.5 Slutsatser avseende golvprisers tillåtlighet 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 5924-17 medförde att obliga-

toriska krav som grundas på golvpriser ska anses stå i strid mot likabehandlings-

principen och icke-diskrimineringsprincipen. Avgörandet stämmer väl överens 

med tidigare avgöranden från EU-domstolen. 

Det kan därvid med stor sannolikhet fastställas att golvpriser som medför att 

leverantörer som lämnat lägre priser automatiskt utesluts är oförenliga med de 

allmänna upphandlingsrättsliga principerna, med hänvisning till främst likabe-

handlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen. 

Vad avser golvpriser som inte automatiskt leder till uteslutning av leverantörer 

kan det ifrågasättas huruvida dessa är förenliga med syftet för offentlig upphand-

ling och de allmänna upphandlingsrättsliga principerna. Av Kammarrätten i Gö-

teborgs avgörande i mål nr 2666-18 framgår att alla typer av golvpriser som be-

gränsar leverantörernas möjligheter att konkurrera om pris strider mot de all-

männa upphandlingsrättsliga principerna eftersom de riskerar att särbehandla 

vissa leverantörer. 

Utöver de nationella underrättsavgörandena återfinns en rad avgöranden från 

EU-domstolen som poängterar vikten av att leverantörerna tillåts konkurrera 

med låga priser och att den upphandlande myndigheten måste genomföra ett 

kontradiktoriskt förfarande innan de ges möjlighet att utesluta leverantörer som 

lämnat allt för låga anbud. Detta torde ses som ett ställningstagande för att samt-

liga typer av begränsningar i leverantörernas rätt att konkurrera om låga priser 

strider mot likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen. Därtill 

kan uttalandena tolkas som att samtliga krav som medför att den upphandlande 

myndigheten undviker genomförande av det kontradiktoriska förfarandet strider 

mot proportionalitetsprincipen, eftersom det kontradiktoriska förfarandet i sig är 

ett mindre ingripande alternativ för att uppnå golvprisets syfte. 

Sammanfattningsvis visar framställningen att obligatoriska krav som begrän-

sar leverantörernas möjligheter att konkurrera med låga priser i offentliga upp-

handlingar, så kallade golvpriser, strider mot de allmänna upphandlingsrättsliga 

principerna – då särskilt likabehandlingsprincipen och icke-diskrimineringsprin-

cipen. Därtill finns en stark indikation genom nationella underrättsavgöranden 

om att även icke-obligatoriska krav som grundar sig på golvpriser ska anses strida 

mot samma allmänna upphandlingsrättsliga principer. Dessa underrättsavgöran-

den har härvid utvidgat den tillämpning av likabehandlingsprincipen och icke-

diskrimineringen som framkommit i Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i 

mål nr 5924-17. Till följd av denna utveckling, och med hänsyn till EU-domsto-

lens kategoriska uttalanden avseende vikten av att leverantörerna ges möjlighet 
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att konkurrera om pris, kan det med stor säkerhet fastställas att golvpriser, oav-

sett om dessa utgjorts av obligatoriska- eller icke-obligatoriska krav strider mot 

de allmänna upphandlingsrättsliga och därmed syftet med offentlig upphandling. 

Innebörden av att samtliga typer av golvpriser ska anses otillåtna är att leveran-

törer ges verklig möjlighet att konkurrera med prissättning och därmed säkerställs 

syftet om affärsmässighet, rättssäkerhet och offentlighet. Därtill begränsas de 

upphandlande myndigheternas möjligheter till att fatta godtyckliga tilldelningsbe-

slut, något som annars förefaller kunna avskräcka leverantörer från att delta i 

offentliga upphandlingar och därmed inneburit högre pris för den upphandlande 

myndigheten.150 Att golvpriser ska ses som oförenligt med upphandlingsrätten 

innebär således ökad möjlighet till konkurrens och lägre priser på de varor, tjäns-

ter och byggentreprenader som upphandlas. 

6.6 Behovet av förtydliganden 

 

Med hänsyn till de allmänna upphandlingsrättsliga principernas breda tillämp-

ningsområde och det faktum att dessa i nuläget, till följd av avsaknad av tydlig 

och enhetlig rättspraxis, kan tolkas såväl för som emot ett allmänt förbud avse-

ende golvpriser finns det ett behov av förtydliganden. Inom nationell rätt kom 

ett förtydligande avseende obligatoriska krav som grundas på ett golvpris i och 

med Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 5924-17 men avgörandet 

lämnar en del tolkningsutrymme. En viktig fråga som Högsta förvaltningsdom-

stolen inte besvarade genom avgörandet var om det ska ses som in casu eller om 

avgörandet medför ett totalt förbud mot golvpriser – något som senare tolkats 

olika av underrätterna.151  

Till följd av de oklarheter och eventuella tveksamheter avseende tolkningen 

av Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden finns det i dagsläget ett behov av 

ytterligare förtydliganden om hur likabehandlingsprincipen, icke-diskrimine-

ringsprincipen och proportionalitetsprincipen påverkar tillåtligheten av golvpri-

ser vid offentliga upphandlingar. Därtill finns det behov av ett förtydligande av-

seende bestämmelserna om onormalt låga anbud i förhållande till golvpriser. 

En lösning vore, som skulle ge den tydlighet som efterfrågas, att EU-domsto-

len ges utrymme att vidareutveckla argumentationen från avgörandet i målen Im-

presa Lombardini och Impresa Generale di Costruzioni avseende prissättning som kon-

kurrensmedel och vikten av att leverantörer ges möjlighet att konkurrera om pris. 

                                                      
150 Jfr. VATT institute for econoic research och Aalto-universitetets undersökning från 2019 

avseende konkurrens vid offentliga upphandlingar vari godtycklighet och bristande möjlighet till 

konkurrens inverkar negativt på antalet anbudsgivare, Jääskeläinen, Anatomy of public pro-

curement, s 33. 
151 Att underrätterna valt att tolka en fråga olika är något som inte är allt för ovanligt med 

hänsyn till att underrätterna i Sverige, och dess avgöranden, inte har någon prejudicell verkan - 

vilket medför att en underrätt inte har någon skyldighet att följa andra underrätters avgöranden. 
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Ett sådant förtydligande skulle innebära ytterligare säkerhet i tolkningen av de 

allmänna upphandlingsrättsliga principerna och ge de upphandlande myndighet-

erna vägledning i möjligheterna att utforma förfrågningsunderlag i enlighet med 

det gällande upphandlingsregelverket.  

Ett alternativ till att EU-domstolen tillåts ytterligare utvidga de allmänna upp-

handlingsprincipernas tillämpningsområde skulle vara att det sker en omarbet-

ning av artikel 69 i LOU-direktivet genom tilläggandet av ett nytt stycke som 

förstärker skyddet mot godtyckliga beslut från den upphandlande myndigheten. 

Detta skulle kunna ske genom ett stadgande vari det anges att en upphandlande 

myndighet inte på förhand får fastställa vilken prisnivå som ska anses utgöra ett 

onormalt lågt anbud. Ett sådant förtydligande torde även rymmas inom syftet 

med bestämmelsen om det kontradiktoriska förfarandet eftersom förändringen 

bara ytterligare skulle tydliggöra skyddet mot oseriösa anbud och godtyckliga för-

kastandebeslut. Ett sådant förtydligande skulle förvisso inte medföra någon för-

ändring i sak och inte heller förändra rättsläget men ändringen skulle i vart fall 

medföra ett tydliggörande av gällande rätt som skulle kunna underlätta för de 

upphandlande myndigheterna vid deras tillämpning av det upphandlingsrättsliga 

regelverket. 
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