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Sammanfattning 

Mot bakgrund av att upphandlingslagstiftningen inte stadgar någon kontraheringsplikt 

är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas. Ett 

sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. Förutsättningarna för ett 

avbrytande finns inte uttryckligen reglerat i LOU utan har istället kommit att utvecklas i 

praxis. I det fall ett avbrytandebeslut blir föremål för överprövning måste den 

upphandlande myndigheten övertyga rätten om att beslutet vilat på sakliga skäl för att 

inte bli upphävt. Vad som kan utgöra sakliga skäl råder det i flera fall tveksamheter 

kring då praxis är spretig och långt från heltäckande. Det i sin tur kan skapa 

oförutsebarhet eftersom aktörerna inte alltid vet vad de ska förhålla sig till.  

Idag tycks oförutsebarheten inte ha lika starkt samband med vad som kan utgöra 

sakliga skäl då avgörandena från domstolarna ändå följer en viss röd tråd. 

Oförutsebarheten är snarare relaterad till osäkerheten kring om det enskilda fallet 

omfattas av de skäl som domstolarna tidigare har ansett som sakliga. Som exempel på 

denna problematik kan anges bristande konkurrens som av samtliga instanser har ansetts 

vara ett sakligt skäl för ett avbrytande. När det återstår en eller ingen anbudsgivare i 

upphandlingen är utgången i målet oftast självklar. Men om det istället återstår två eller 

flera anbudsgivare och skälet bristande konkurrens anförs blir utgången i målet 

emellertid oviss. Att domstolarna i flera fall också tycks ställa olika beviskrav medför 

svårigheter att förutspå möjligheterna att nå framgång i en överprövningsprocess. Det i 

sin tur skulle kunna inverka på rättssäkerheten och troligen processbenägenheten.  

Möjligheten att avbryta en upphandling är däremot inte villkorslös. Utöver att 

avbrytandebeslutet kan bli upphävt kan den upphandlande myndigheten dessutom ådra 

sig skadeståndsskyldighet motsvarande den uteblivna vinsten. Att en upphandling som 

avbrutits kan leda till höga skadestånd är ett nytt fenomen till följd av den senaste 

rättsutvecklingen. Eftersom skadeståndets funktion bland annat är att verka preventivt 

kan den senaste rättsutvecklingen tänkas få konsekvenser på benägenheten att vilja 

avbryta respektive överpröva avbrytandebeslut.   

Vidare tycks den lagstadgade motiveringsskyldigheten avseende avbrytandebeslut 

inte motsvara anbudsgivarnas förväntningar då ett sådant beslut inte tydligt behöver 

motiveras. Det i sin tur kan ge upphov till onödiga överprövningar. Då det redan finns 

en bestämmelse om utvidgad motiveringsskyldighet i LOU för vissa typer av beslut, 

hade det varit önskvärt att även inkludera avbrytandebeslut i den bestämmelsen.   
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att delta i en offentlig upphandling kan vara förenat med kostnader som i vissa fall kan 

uppgå till miljonbelopp.1 Med anledning av att leverantörer lägger ner både tid och 

resurser på att ta fram konkurrenskraftiga anbud, har det ansetts vara av stor vikt att 

upphandlingen framstår som seriös och att den upphandlande myndigheten beaktar 

anbuden på ett rättvist sätt. 2  De leverantörer som deltar i en upphandling utgår 

rimligtvis från att den leverantör som lämnat det konkurrenskraftigaste anbudet får 

teckna kontrakt. Att upphandling avslutas genom tilldelning av kontrakt är dock ingen 

självklarhet. I vissa fall kan den upphandlande myndigheten ensidigt välja att avbryta 

upphandlingen. Att den upphandlande myndigheten kan välja att avbryta upphandlings-

processen följer av att det inte finns någon skyldighet att slutföra upphandlingen genom 

att tilldela den leverantör som vunnit upphandlingen kontraktet.3  

Upphandlande myndigheters möjlighet att dra sig ur en upphandling genom att 

avbryta den är inte villkorslös. Ett avbrytandebeslut kan bli föremål för en rättslig 

prövning och i förekommande fall ogiltigförklaras med följden att upphandlingen måste 

återupptas.4 Dessutom kan en leverantör som lidit skada på grund av beslutet i vissa fall 

ha rätt till skadestånd motsvarande den uteblivna vinsten.5  

Förutsättningarna för att avbryta en upphandling framgår inte av lagtexten utan har 

kommit att utvecklas i praxis.6 För att en upphandlande myndighet ska få avbryta en 

upphandling måste beslutet vila på ”sakliga skäl”.7  Vilka beslut som anses vila på 

sakliga skäl är långt från klarlagt eftersom att det saknas en klar och entydig praxis.8  

Följden av att det finns en brist på vägledande avgöranden bidrar till att skapa en 

osäkerhet kring när en upphandling får avbrytas. I det enskilda fallet kan osäkerheten 

medföra att en anbudsgivare som investerat både tid och resurser väljer att överpröva 

avbrytandebeslutet eftersom att denne inte vet om det är korrekt. Varje överprövad 

upphandling innebär samhällsekonomiska konsekvenser där den allvarligaste har ansetts 

                                                         
1 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 3613-09 och Svea hovrätt mål nr T 7298-12. 
2 Se t.ex. Ds 1994:83, s. 11 f. och NOU, s. 7. 
3 Jfr mål C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 34. 
4 Se RÅ 2005 ref. 62 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09. 
5 Se NJA 2016 s. 369.  
6 Se t.ex. NJA 2001 s. 3 och RÅ 2009 ref. 43.  
7 I praxis används också ”sakligt godtagbara skäl” och ”sakligt godtagbar grund” vanligen som synonym 

för sakliga skäl.  
8 Se t.ex. RÅ 2008 ref. 35 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 4564-15 där rätten uttryckligen anger det.  
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vara situationen när den offentliga sektorn står utan nödvändiga varor och tjänster, 

vilket kan försvåra fullgörandet av förpliktelserna gentemot medborgarna. 9  När ett 

avbrytandebeslut överprövas kan det även medföra att en upphandlande myndighet inte 

vågar inleda en ny upphandling. Eftersom det då uppstår en risk att det senare finns två 

upphandlingar som avser samma sak om avbrytandebeslutet skulle bli upphävt.10  

I ett större sammanhang kan osäkerheten i kombination med en frekvent användning 

av avbrytandeinstitutet leda till att färre leverantörer väljer delta i offentliga 

upphandlingar. Därigenom uppstår en risk att den fulla konkurrensen på marknaden i 

framtiden varken kommer att utvecklas eller tillvaratas.11 Ett uppmärksammat problem 

är att upphandlande myndigheter ibland inleder upphandlingar i syfte att sätta press på 

den egna verksamheten genom att jämföra marknadens pris med kostnaden att driva 

verksamheten i egen regi.12 Att missbruka avbrytandeinstitutet på detta eller liknande 

sätt skulle i förlängningen kunna äventyra hela systemet med offentliga upphandlingar 

samtidigt som det minskar förtroendet för de upphandlande myndigheterna. Med 

anledning av att upptill var tionde upphandling avbryts, vilket också tycks vara en 

uppåtgående trend, är det ett angeläget intresse att utreda om den nuvarande ordningen 

är tillfredställande.13  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens övergripande syfte är att klargöra vad som enligt domstolens uppfattning 

har ansetts utgöra sakliga skäl vid en avbruten offentlig upphandling. För att uppnå 

detta syfte avser jag att redogöra för själva avbrytandeinstitutet och den problematik 

som kan aktualiseras när en påbörjad upphandling inte avslutas med kontrakt. 

Uppsatsen ämnar även utreda om antalet avbrutna upphandlingar respektive 

överprövade avbrytandebeslut kan komma att förändras med anledning av den senaste 

rättsutvecklingen. Vidare avser jag att föra en de lege ferenda-diskussion om det är 

önskvärt att lagreglera avbrytandeinstitutet som sådant eller delar av det.  

Sammantaget kan uppsatsens syften preciseras genom följande fyra frågeställningar:  

• När är en offentlig upphandling avbruten? 

                                                         
9 Se SOU 2015:12, s. 38 f.  
10Jfr Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09, där rätten ogiltigförklarade avbrytandebeslutet och 

förordnade att upphandlingen inte fick avslutas utan skulle fortsätta.   
11 Se SOU 2013:12, s. 348 och Ds 1994:83, s. 11 f. 
12 Se SOU 2000:117, s. 106 f., NOU, s. 6 ff. 
13 Se Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket, s. 41. 
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• Vilka skäl har av domstolen ansetts vara sakligt godtagbara vid ett avbrytande?  

• Kan antalet avbrutna upphandlingar respektive överprövade avbrytandebeslut 

komma att förändras? 

• Finns det skäl att lagreglera hela eller delar av avbrytandeinstitutet?   

Avbrutna upphandlingar och överprövade beslut är två områden det debatterats 

mycket om bland yrkesverksamma jurister.14 Det finns även en del skrivet om dessa 

områden inom den juridiska doktrinen, men också uppsatsmässigt. I detta avseende är 

denna uppsats inte unik, men det visar att områdena är av intresse för både praktiker och 

teoretiker. Mitt bidrag och det som särskiljer min uppsats mot det som tidigare har 

författats är framförallt min utredning kopplad till hur benägenheten att avbryta och 

överpröva avbrytandebeslut kan komma att förändras med anledning av den senaste 

rättsutvecklingen.   

 

1.3 Metod  

Syftet med denna uppsats är att studera området avbrutna upphandlingar de lege lata 

och de lege ferenda. Metoden som har valts för att uppnå detta syfte är i möjligaste mån 

den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden har kritiserats för att den 

inte lämpar sig för att hantera utländska rättskällor, inte intresserar sig för hur 

verkligheten är beskaffad och att de lege ferenda-resonemang faller utanför metodens 

ram.15 Mot bakgrund av denna kritik har jag valt att komplettera framställningen med 

den EU-rättsliga metoden och spelteori som är ett utflöde av den rättsekonomiska 

metoden.  

Den rättsdogmatiska metoden har sin utgångspunkt i de allmänt accepterade 

rättskällorna som utgörs av lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. 16 Denna 

metod har ansetts lämpad för att beskriva, systematisera och tolka gällnade rätt. 17 

Utifrån de svar som analysen leder fram till kan ett ytterligare steg tas för att påvisa hur 

de brister som identifierats kan avhjälpas genom att ge förslag på hur rättsområdet 

skulle kunna utformas i framtiden.18  

                                                         
14 Se t.ex. Lavér & Eriksson, Upphandling24, 2014-05-01, Bokwall & Håkansson, Upphandling24, 2015-

11-20, Krantz & Malmström, Inköpsrådet, 2016-10-27 och Säfvenberg, Upphandling24, 2017-02-16. 
15 Se Olsen, s. 116 f.  
16 Kleineman, s. 21. 
17 Jfr Olsen, s. 111 f. och Kleineman, s. 44. 
18 Kleineman, s. 39. Jfr Olsen, s. 117, som ställer sig kritisk mot om de lege ferenda-resonemang inryms i 

den rättsdogmatiska metoden. 
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Då upphandlingsområdet i flera delar bygger på EU-rätt och praxis från EU-

domstolen har framställningen kompletterats med den EU-rättsliga metoden. Metoden 

har använts för att hantera frågorna kring hur de EU-rättsliga rättskällorna bör tolkas 

och tillämpas på nationell nivå.19  

För att förklara och förstå olika beteenden på upphandlingsområdet har spelteori ofta 

använts som förklaringsmodell.20 Spelteorin utgår från att aktörerna inte har tillgång till 

fullständig information och måste därför utforma strategier för att uppnå önskat 

resultat. 21  Det klassiska exemplet för att illustrera det spelteoretiska tankesättet är 

genom ”fångarnas dilemma”.22 Beroende på vad spelarna vet (eller tror sig veta) om 

varandra kommer de att anpassa sitt handlande därefter. Den spelteoretiska 

förklaringsmodellen har därför ansetts ligga nära verkligheten då tillsynes irrationella 

beteenden kan förklaras vara rationella när informationen är asymmetrisk.23 Metoden 

har främst använts i analysen om vad som skulle få upphandlande myndigheter att 

överväga att avbryta en upphandling respektive leverantörerna att vilja överpröva 

avbrytandebeslut.  

 

1.4 Material  

Mot bakgrund av metodvalet består materialet till största del av de allmänt erkända 

rättskällorna. Målsättningen har varit att i största mån använda mig av de rättskällor 

som har högst auktoritet. Tyvärr finns det en inneboende problematik med att fastställa 

vad som utgör gällande rätt avseende avbrutna upphandlingar då institutet knappt 

omnämns i lagtexten. Även om avbrytandeinstitutet inte uttryckligen framgår av den 

rättskälla som har högst auktoritet kan institutet indirekt härledas till primärrätten och 

de grundläggande EU-rättsliga principerna. EU-domstolen har därför varit en viktig 

rättskälla i denna uppsats eftersom den har exklusiv kompetens att tolka EU-rätten. På 

nationell nivå hade det varit önskvärt att kunna hänvisa till fler avgöranden från Högsta 

förvaltningsdomstolen med anledning av att deras domar anses ha starkast prejudikat-

värde. Då upphandlingsområdet i allmänhet men avbrytandeinstitutet i synnerhet har 

                                                         
19 Reichel, s. 109.  
20 Jfr Brå, s. 21 och Molander, s. 35 och s. 138 ff.  
21 Bastidas Venegas, s. 186.  
22 Två personer har gemensamt begått ett brott. Valet de står inför är att antingen tiga om brottet eller 

vittna mot sin kamrat. Om båda tiger får de ett kortare fängelsestraff. Om den ena tiger och den andra 

vittnar går den som vittnar fri och den andra döms till ett längre fängelsestraff. Om båda vittnar döms de 

båda till ett medellångt fängelsestraff. Hur kommer personerna att agera?  
23 Jfr Alexandersson & Hultén, s. 6 och Bastidas Venegas, s. 186 f.  
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behandlats ytterst sparsamt i högsta instans, består framställningen i huvudsak av 

avgöranden från kammarrätterna och till viss del förvaltningsrätterna. Dessa avgöranden 

ses ofta som vägledande för rättstillämpningen när det saknas avgöranden från högre 

instans.24  

En ytterligare svårighet med att klargöra rättsläget har varit att de olika domstolarna 

(ibland samma domstol) kommit till olika slutsatser trots att omständigheterna i fallen 

varit snarlika. 25  Men också av den anledningen att tolkningen av de EU-rättsliga 

bestämmelserna tycks skilja sig åt mellan domstolarna. 26  Skälet till en spretig 

praxisbildning har ansetts vara att upphandlingsmål mer liknar de mål som förs i allmän 

domstol och har av domstolarna behandlats därefter.27  Hur parterna väljer att lägga upp 

sin talan har mot denna bakgrund oftast en direkt konsekvens på utgången i målet.   

I övrigt består materialet till denna uppsats av utlåtanden från olika myndigheter och 

doktrin vars rättskällevärde baseras på deras auktoritet på området. I denna uppsats 

används även material som utgörs av debattartiklar. Dessa artiklar behandlas i uppsatsen 

inte som en rättskälla utan enbart för att belysa ett problem eller ståndpunkt. Det bör 

även tilläggas att mycket av det material som har använts inte har sin grund i den 

nuvarande lagen (2016:1145) om offentliga upphandlingar (LOU), utan den numera 

upphävda lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. För att kunna bedöma om 

materialet fortfarande är aktuellt har en jämförelse gjorts mellan nuvarande och äldre 

bestämmelser. I de fall de äldre bestämmelserna saknar motsvarighet eller har ändrats i 

den nuvarande lagen har det särskilt angivits. I arbetet med att orientera sig mellan 

lagarna har Upphandlingsmyndighetens jämförelsetabell varit till stor hjälp. 28  I 

uppsatsen har jag genomgående valt att hänvisa till bestämmelserna i nya LOU, vilket 

har medfört att lagrumshänvisningar i materialet och uppsatsen kan skilja sig åt.  

 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen vänder sig i huvudsak till andra juriststudenter varför läsaren förväntas ha 

goda kunskaper inom svensk rätt och EU-rätt. Någon ansats att förklara generella 

juridiska termer och begrepp har därför inte gjorts. Enligt min egen uppfattning har 

                                                         
24 Se SOU 2013:12, s. 349 f. 
25 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 2059-11, Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09 och 

6132-11.  Se även SOU 2013:12, s. 347 f., där denna problematik diskuteras.   
26 Kritik har därför riktats mot HFD för att de inte i tillräckligt stor grad inhämtat förhandsavgöranden 

trots att tolkningen av EU-rätten många gånger inte framstått som uppenbar. Se SOU 2013:12, s. 351.  
27 Se SOU 2013:12, s. 349 ff. och Andersson 2016, avsnitt 1.   
28 Upphandlingsmyndigheten 2017. 
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flertalet juriststudenter begränsade kunskaper om upphandlingslagstiftningen med 

anledning av att området oftast berörs i förbifarten under grundutbildningen. Det i sin 

tur kan tyckas vara anmärkningsvärt med tanke på områdets storlek och dess betydelse 

för samhället. För att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig materialet och därmed få 

en bättre förståelse för uppsatsens syften, har jag valt att förklara relevanta delar av 

upphandlingsprocessen och dess ändamål. De områden inom upphandlingsrätten som 

jag bedömt saknat relevans för uppsatsens syften har därför utelämnats. För den 

intresserade läsaren som vill veta mer och samtidigt få en bättre förståelse för området 

kan jag rekommendera Kristian Pedersens bok: Upphandlingens grunder – en 

introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna. 

I denna uppsats har jag valt att avgränsa mig till det som inom upphandlingsrätten 

benämnas för den klassiska sektorn. Den klassiska sektorn omfattar upphandlande 

myndigheters anskaffning av varor och tjänster eller byggentreprenader. Området 

regleras i huvudsak genom LOU, de EU-direktiv som LOU bygger på, samt praxis från 

nationella domstolar och EU-domstolen. Utöver LOU finns det andra upphandlingslagar 

som reglerar den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster.29 I denna uppsats 

förkommer dock rättsfall som har sitt ursprung i de andra upphandlingslagarna. 

Bakgrunden till det är att de bakomliggande syftena och de principer som bär upp 

upphandlingsregelverken är samma, varför dessa rättsfall är till hjälp för att tolka och 

förstå LOU.30 Av denna anledning men också mot bakgrund av att avbrytandeinstitutet 

inte finns reglerat i lag kan det diskuteras om en avgränsning till den klassiska sektorn 

är nödvändig. Att inkludera de andra upphandlingslagarna i denna uppsats hade troligen 

inte tillfört något av substans utan enbart belastat arbetet med flertalet upprepningar.31 I 

syfte att koncentrera framställningen till de problem som är centrala för uppsatsen är 

denna avgränsning motiverad av pedagogiska skäl snarare än av praktiska.  

Vidare kommer jag enbart beröra överprövade beslut med anledning av att en 

upphandling har avbrutits. Mot bakgrund av att Sverige ligger i topp i antalet 

överprövade upphandlingar inom EU, kan det tänkas finnas andra mer intressanta 

infallsvinklar avseende vad som skulle kunna få ner det totala antalet överprövningar.32 

                                                         
29  Se b.la. lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2011:1029) om 

upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
30 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 75 ff.  
31 Efter den senaste lagändringen har flera av upphandlingslagarna kommit att likna varandra allt mer 

genom en delvis gemensam struktur och terminologi. Se prop. 2015/16:195, s. 304 ff. 
32 Se Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket, s. 69 och SOU 2015:12, s. 11 ff. 
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Även om överprövande avbrytandebeslut kan tänkas utgöra en mindre och mer 

specificerad del av det större problemet med överprövade upphandlingar, utgör avbrutna 

upphandlingar ett problem även om beslutet inte överprövas. 33 Av denna anledning 

anser jag att min avgränsning till att enbart utreda situationen som rör överprövade 

avbrytandebeslut vara både motiverad och intressant för rättsvetenskapen.   

 

1.6 Begrepp och terminologi  

För att göra uppsatsen tillgänglig för de läsare som inte är insatta i de upphandlings-

rättsliga termerna avser jag inledningsvis klargöra några av de begrepp som används i 

uppsatsen. Utgångspunkten har varit att använda den terminologi som används i lagtext, 

förarbeten och praxis.   

I denna uppsats benämns den nuvarande lagstiftningen avseende upphandlingar inom 

den klassiska sektorn för LOU. Den numera upphävda lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling som tidigare benämndes LOU, kallas härefter 2007 års LOU för att 

undvika sammanblandning. Den äldre lagstiftningen lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling benämns enligt den inarbetade termen ÄLOU. I syfte att skapa en 

gemensam struktur används enbart domstolarnas nuvarande namn. De äldre 

benämningarna EG-domstolen, Regeringsrätten och länsrätterna används således inte. 

Med upphandlande myndighet avses statliga eller kommunala myndigheter men även 

sådana organ som kan jämställas med dessa (1 kap. 22 § LOU). I denna uppsats 

kommer jag genomgående att använda mig av beteckningen upphandlande myndighet 

när jag refererar till den part som upphandlar, oaktat om de rör sig om en upphandlande 

enhet.34 En leverantör är en ekonomisk aktör som på marknaden tillhandahåller varor 

och tjänster eller utför byggentreprenader (1 kap. 16 § LOU). De leverantörer som 

lämnar anbud i en upphandling benämns för anbudsgivare.35 En anbudssökande är en 

leverantör som ansöker om eller har inbjudits att lämna anbud i vissa 

upphandlingsförfaranden (1 kap. 8 § LOU). 36  Inom upphandlingsrätten används 

begreppet kontrakt för att beskriva det skriftliga avtal, innehållandes de ekonomiska 

villkoren för tillhandahållandet av varor och tjänster eller utförande av bygg-

entreprenader, som ingås mellan upphandlande myndighet och leverantör (1 kap. 15 § 

                                                         
33 Se avsnitt 1.1.  
34 I lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna benämns den part som upphandlar 

för upphandlande enhet.  
35 Artikel 2.11 LOU-direktivet. I LOU saknar begreppet anbudsgivare en legaldefinition.  
36 Se avsnitt 2.3.2 för en utveckling av de olika upphandlingsförfarandena.  
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LOU). I 2007 års LOU förekom begreppet förfrågningsunderlag.37 Då begreppet inte 

förekommer i LOU-direktivet valde regeringen att inte ta in det i nuvarande LOU.38 

Trots det används fortfarande begreppet förfrågningsunderlag som anses inrymmas i det 

vidare begreppet upphandlingsdokument. 39  Med upphandlingsdokument avses de 

dokument som den upphandlande myndigheten använder för att beskriva eller fastställa 

innehållet i en upphandling (1 kap. 23 § LOU). 

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel och inleds med en presentation av upphandlings-

regelverket och dess syften samt en redogörelse för upphandlingsprocessen (avsnitt 2). 

Denna del är huvudsakligen deskriptiv och avser enbart att introducera läsaren till 

upphandlingsområdet. I det fall läsaren är bekant med upphandlingslagstiftningen och 

dess bakomliggande syften kan detta avsnitt med fördel hoppas över. Därefter följer ett 

avsnitt där jag diskuterar överprövningar och överprövade avbrytandebeslut (avsnitt 3). 

Avsnittet innehåller både deskriptiva och analyserande delar avseende problematiken 

kring avbrytandebeslut som överprövas. I nästföljande avsnitt går jag igenom och 

analyserar själva avbrytandeinstitutet som sådant (avsnitt 4). Anledningen till att detta 

avsnitt hamnar efter avsnitt 3 beror på att den rättsliga problematiken i huvudsak inte 

aktualiseras förrän efter det att beslutet om att avbryta en upphandling har överprövats. 

Ett avbrytandebeslut måste med andra ord överprövas innan det blir intressant att gå in 

på huruvida det förelegat sakliga skäl för ett avbrytande eller inte. Sedan följer ett 

avsnitt som tar sikte på att analysera den senaste rättsutvecklingen och de konsekvenser 

som den kan tänkas få på benägenheten att avbryta respektive överpröva avbrytande-

beslut (avsnitt 5). Efter att ha analyserat rättsläget de lege lata följer en analys de lege 

ferenda där förslag på lösningar kommer att presenteras (avsnitt 6). Slutligen följer ett 

avsnitt där uppsatsen rundas av och dess slutsatser sammanfattas (avsnitt 7).  

Att det material som presenteras löpande kommer att analyseras har gjorts i syfte att 

underlätta för läsaren att följa med i de resonemang som förs. Av denna anledning 

förekommer det inget eget analysavsnitt.  

                                                         
37 2 kap. 8 § 2007 års LOU.  
38 Prop. 2015/16:195, s. 349 f.  
39 Se prop. 2015/16:195, s. 577 och Rosén Andersson m.fl., s. 212.  
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2 Regelverket och upphandlingsprocessen  

2.1 EU-rättslig reglering 

2.1.1 Upphandlingsdirektiven 

De centrala procedurbestämmelserna som rör offentliga upphandlingar avseende varor 

och tjänster eller byggentreprenader inom den klassiska sektorn regleras i direktiv 

2014/24/EU. Officiellt brukar direktivet benämnas för LOU-direktivet men även namnet 

det nya LOU-direktivet kan förekomma.40 Anledning är att detta direktiv ersatte direktiv 

2004/18/EG (2004 års LOU-direktiv) som tidigare gick under samma namn. Det 

övergripande syftet med LOU-direktivet är att tillse att de grundläggande EU-rättsliga 

principerna får genomslag i de nationella upphandlingsbestämmelserna och därigenom 

antas leverantörernas intressen skyddas.41 Därutöver syftar direktivet till att främja att 

de offentliga medlen används på ett sådant sätt att de gemensamma samhällsmål som 

kommer till utryck i EU:s 2020-strategi tillgodoses.42  

Förutom LOU-direktivet styrs den klassiska sektorn av två andra centrala direktiv; 

89/665/EEG (rättsmedelsdirektivet) och 2007/66/EG (ändringsdirektivet).43 Direktivens 

syften är att säkerställa att den nationella rättsordningen innehåller bestämmelser som 

tillförsäkrar leverantörerna effektiva rättsmedel vid överträdelser av LOU.44  

 

2.1.2 EU-rättens genomslag i nationell rätt  

Vid konflikt mellan EU-rätt och nationella bestämmelser ska EU-rätten äga företräde 

enligt den så kallade företrädesprincipen, vilken ursprungligen fastslogs i EU-

domstolens mål 6/64 Costa mot ENEL. Tillsammans med företrädesprincipen är 

principen om direkt effekt en viktig garant för EU-rättens genomslagskraft.45 Principen 

om direkt effekt ska inte sammanblandas med om en EU-rättslig bestämmelse är direkt 

tillämplig, vilket innebär att bestämmelsen blir en del av den nationella rätten utan 

några ytterligare genomförandeåtgärder.46  

                                                         
40 Se t.ex. prop. 2015/16:195, s. 1 f. 
41 Skäl 1 LOU-direktivet. Se också de förenade målen C-226/04 och C-228/04 La Cascina m.fl., p. 20 och 

mål C-380/98 University of Cambridge, p. 16–17, där EU-domstolen förtydligar de angivna syftena.    
42 Skäl 1–2 LOU-direktivet. 
43 Prop. 2015/16:195, s. 285.  
44 Se mål C-470/99 Universale-Bau m.fl., p. 71–72 och prop. 2009/10:180, s. 99 f. 
45 Se mål 26/62 van Gend en Loos. Se även Bernitz & Kjellgren, s. 101 och 114, där principens betydelse 

diskuteras.   
46 Se a.a., s. 112. 
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LOU-direktivet är inte direkt tillämpligt på alla upphandlingar inom den klassiska 

sektorn. Förutom de undantag som anges i avsnitt 3 LOU-direktivet omfattas inte 

upphandlingar vars värde understiger ett visst belopp (tröskelvärdet), eftersom dessa 

upphandlingar inte anses vara av gränsöverskridande intresse. Vad som rent faktiskt är 

av gränsöverskridande intresse och därmed föremål för EU-rätten kan enligt Sundstrand 

inte avgränsas genom olika tröskelvärden.47 När en upphandling inte omfattas av det 

direktivstyrda området innebär det att medlemsstaten själv får utforma upphandlings-

bestämmelserna. Hur långt denna rätt i praktiken sträcker sig är svårt att säga. Om en 

upphandling kan ha en påverkan på samhandeln inom EU måste EUF-fördragets 

bestämmelser och grundläggande principer beaktas då de i vissa fall kan ha direkt 

effekt.48  

Även principen om indirekt effekt (direktivkonform tolkning) kan påverka 

tillämpningen av de nationella bestämmelserna i och med att de ska tolkas lojalt och i 

ljuset av det direktivstyrda området.49 Denna princip kan härledas från artikel 4.3 EU-

fördraget som stadgar principen om lojalt samarbete. Principen innebär att medlems-

staterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att uppfylla sina åtaganden mot EU. Med 

anledning av de ovan nämnda principerna kan nationella bestämmelser som 

medlemsstaten uppfattar som rent interna bli föremål för prövning av EU-domstolen.50 I 

mål C-28/95 Leur-Bloem fastslog EU-domstolen att det fanns ett bestämt EU-rättsligt 

intresse av att nationella bestämmelser, som utformats i enlighet med EU-rättsliga, 

tolkas på ett enhetligt sätt oaktat kontexten.51  

Sammanfattningsvis går det att påstå att EU-rätten har ett betydande inflytande över 

den nationella upphandlingslagstiftningen. Att tala i termer om en nationell 

upphandlingsrätt ger enligt min uppfattning en oriktig bild av rättsområdet med tanke på 

EU-rättens genomslagskraft. Även om det i praktiken är så att aktörerna på den svenska 

marknaden förhåller sig till den svenska lagstiftningen, utgör den enbart ett utflöde av 

EU-rätten och eventuella konflikter kan resultera i att de nationella bestämmelserna inte 

får tillämpas. 

                                                         
47 Sundstrand 2012, s. 17.  
48 Se mål C-59/00 Vestergaard, p. 19–20, kommissionens tolkningsmeddelande (2006/C 179/02) och 

prop. 2015/16:195, s. 289. 
49 Se mål 14/83 von Colson, p. 26 och mål C-106/89 Marleasing, p. 8. 
50 Se t.ex. mål C-258/97 Hospital Ingenieure, p. 25 och de rättsfalls som där finns hänvisade.  
51 Mål C-28/95 Leur-Bloem, p.32.  Jfr NJA 1998 s. 873 där HD belyste denna fråga i förhållande till den 

svenska upphandlingslagstiftningen.   
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2.1.3 De grundläggande upphandlingsprinciperna 

LOU-direktivet kan sägas utgöra ett förtydligande av EUF-fördragets artiklar, särskilt 

de om förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet, fri rörlighet av varor, 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster.52 Mot bakgrund av dessa artiklar 

har EU-domstolen mejslat fram fem grundläggande principer som gäller vid all offentlig 

upphandling; principen om likabehandling, principen om icke-diskriminering, principen 

om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen. 53 

Principerna kommer även till utryck i skäl 1 i LOU-direktivet. Nedan följer en 

redogörelse över de fem grundläggande upphandlingsprinciperna.  

EU-domstolen har i flertalet avgöranden fastslagit att principen om likabehandling 

utgör en av de viktigaste principerna på upphandlingsområdet.54 Principen innebär att 

fall som liknar varandra ska behandlas lika och olika fall olika, om det inte finns 

objektiva skäl som motiverar särbehandling.55 Det viktigaste syftet med principen har 

ansetts vara att tillförsäkra och utveckla en effektiv konkurrens. 56  Vidare har EU-

domstolen fastslagit att likabehandlingsprincipen innebär ett krav på att förfrågnings-

underlaget är utformat på sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt 

omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna tolka kriterierna på samma sätt.57      

Principen om icke-diskriminering innebär att den upphandlande myndigheten inte 

som krav får uppställa villkor som grundar sig på nationalitet eller etableringsort. Det är 

inte heller förenligt med principen att uppställa indirekta krav så som villkor som enbart 

inhemska leverantörer kan uppfylla. I målet C-243/89 kommissionen mot Danmark 

hade en upphandlande myndighet uppställt villkor om att inhemskt material, 

förbrukningsvaror, arbetskraft och utrustning i största mån skulle användas. 58  EU-

domstolen fastslog att ett sådant villkor inte var förenligt med principen om icke-

diskriminering. I motsats till principen om likabehandling fångar principen om icke-

diskriminering enbart upp särbehandling med koppling till nationalitet eller etablerings-

ort.59     

                                                         
52 Artiklarna 18, 34, 35, 49 och 56 EUF-fördraget. 
53 Se även Sundstrand 2012, s. 43, där ytterligare EU-rättsliga principer diskuteras som är av betydelse för 

den svenska upphandlingslagstiftningen.   
54 Se t.ex. mål C-243/89 kommissionen mot Danmark, p. 33 och mål C-470/99 Universale-Bau, p. 91. 
55 Se mål C-210/03 Swedish match, p. 70. 
56 Se mål C-513/99 Concordia Bus, p. 81 och C-243/89 kommissionen mot Danmark, p. 33.  
57 Mål C-19/00 SIAC Construction, p. 42.  
58 Mål C-243/89 kommissionen mot Danmark, p. 45.    
59 Se mål C-458/03 Parking Brixen, p. 48 och mål C-87/94 kommissionen mot Belgien, p. 31–33 och 54.   
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Principen om ömsesidigt erkännande innebär kortfattat att den upphandlande 

myndigheten ska godta intyg, certifikat, betyg och annan dokumenterad behörighet som 

utfärdats av en annan medlemsstats myndigheter.60  

Proportionalitetsprincipen innebär att de krav som ställs i en upphandling ska vara 

ägnade att säkerställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas, men får 

samtidigt inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.61 I mål 

C-234/03 Contse m.fl. klargjorde EU-domstolen att proportionalitetsbedömningen är en 

bedömning i tre steg.62 Det första steget är att utreda om åtgärden är ägnad att tillgodose 

det avsedda ändamålet. Det andra steget innefattar en prövning om åtgärden är 

nödvändig för att uppnå ändamålet. Det tredje steget utgörs av en intresseavvägning 

mellan det som går att vinna med åtgärden och skadan som åtgärden medför.  

Öppenhethetsprincipen, även benämnd transparensprincipen, avser att säkerställa att 

upphandlande myndigheter lämnar insyn under upphandlingsförfarandet. Det i sin tur 

säkerställer att leverantörerna kan kontrollera om upphandlingsregelverket efterlevs. I 

mål C-458/03 Parking Brixen uttalade EU-domstolen att upphandlingsförfarandet ska 

vara öppet för konkurrens och dess opartiskhet ska kunna kontrolleras.63 Mot bakgrund 

av att kravet på insyn gäller under hela upphandlingsprocessen möjliggör det även att de 

andra upphandlingsprinciperna kan kontrolleras att de följs.64   

 

2.2 Nationella bestämmelser 

I samband med att Sverige skrev under EES-avtalet 1992 påbörjades ett arbete med att 

anpassa den svenska upphandlingslagstiftningen efter den EU-rättsliga. Eftersom den 

svenska upphandlingslagstiftningen sedan tidigare präglats av en tradition av 

konkurrens, icke-diskriminering och objektivitet innebar den nya upphandlingslagen, 

ÄLOU, enbart marginella ändringar.65 

Nuvarande LOU trädde i kraft den 1 januari 2017 och ersatte därmed 2007 års LOU. 

Lagen utgör en så kallad procedurlagstiftning vilket innebär att den reglerar hur 

offentliga kontrakt tilldelas. 66  Även om LOU innehåller vissa avtalsrättsliga 

                                                         
60 Se SOU 2001:31, s. 85 och Rosén Andersson m.fl., s. 88 f.  
61 Se mål C-234/03 Contse m.fl., p. 41.     
62 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 86 ff., där proportionalitetsprincipen kommenteras utifrån hur svenska 

domstolar tillämpat principen.  
63 Mål C-458/03 Parking Brixen, p. 49.  
64 Se mål C-87/94 kommissionen mot Belgien, p. 54 och mål C-324/98 Telaustria, p 61–62.   
65 Se prop. 1992/93:88, s. 37 och SOU 2001:31, s. 78. 
66 Prop. 2015/16:195, s. 853.  
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bestämmelser utgör lagen ingen egen avtalslag.67 Kontraktets avtalsrättsliga verkningar 

regleras i huvudsak genom lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL), men också genom allmänna avtalsrättsliga 

principer.68 Vid konflikt mellan dessa bestämmelser äger LOU företräde eftersom att 

AvtL är dispositiv. Utöver dessa bestämmelser innehåller LOU regler om rättsmedel så 

som överprövning av beslut och skadestånd.  

Ytterligare bestämmelser som påverkar den klassiska sektorn återfinns i 

upphandlingsförordningen (2016:1162) som främst innehåller bestämmelser om 

annonsering. Då LOU saknar processuella regler tillämpas istället förvaltnings-

processlagen (1971:291) i de delar som är tillämpliga.69 Dock bör det uppmärksammas 

att upphandlingsmål uppvisar stora likheter med civilprocessen där parterna kan 

förlikas. Generellt anses parterna i ett upphandlingsmål också vara jämbördiga. 70 

Högsta förvaltningsdomstolen har av denna anledning i RÅ 2009 ref. 69 uttalat att 

officialprincipen, som annars gör sig gällande i förvaltningsmål, bör tillämpas med 

försiktighet. Även förvaltningslagen (1986:223) och kommunallagen (1991:900) kan i 

vissa fall vara tillämpliga vid offentlig upphandling, särskilt vid jävsfrågor.71 

 

2.3 Upphandlingsprocessen 

2.3.1 Att påbörja en upphandling   

Upphandlingsprocessen påbörjas vanligtvis genom att den upphandlande myndigheten 

identifierar ett behov och analyserar sedan hur behovet kan tillgodoses. 72  Därefter 

påbörjas planeringsfasen som bland annat syftar till att klargöra vilket regelverk som 

blir tillämpligt. Lagens tillämpningsområde framgår av 1 kap. 2 § LOU. De som 

omfattas av lagen är upphandlande myndigheter och de organ som kan jämställas med 

en sådan myndighet, vilket framgår av 1 kap. 2 och 22 §§ LOU. En ytterligare 

förutsättning för lagens tillämplighet är att upphandling är påbörjad. 73  Någon 

legaldefinition som anger när upphandlingen är påbörjad finns inte. Enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen är en upphandling påbörjad om den upphandlande myndigheten 

                                                         
67 Se prop. 2015/16:195, s. 853 och SOU 2014:51, s. 318.  
68 Se t.ex. SOU 1996:40, s. 122 och Adlercreutz m.fl., s. 79.  
69 Se RÅ 2009 ref. 69.  
70 Se RÅ 2009 ref. 69. 
71 Prop. 2015/16:195 s. 470 ff. och prop. 2006/07:128 s. 143.  
72 Konkurrensverket, s. 10.  
73 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 186, där gränsdragningsproblematiken diskuteras.  
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beslutat sig för ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt.74 

Normalt sammanfaller denna tidpunkt med när den upphandlande myndighetens beslut 

kan bli föremål för en rättslig prövning. 

Sålunda är en offentlig upphandling rent tekniskt inte påbörjad förrän senast vid 

beslutet av val av upphandlingsförfarande. Denna distinktion har varit av störst praktisk 

betydelse i mål som rör upphandlingsskadeavgift. 75  Men distinktionen är även av 

betydelse för hur upphandlingsprocessen avslutas eftersom att en påbörjad upphandling 

omfattas av bestämmelserna i LOU. En utförligare redogörelse för hur upphandlings-

processen avslutas återfinns i avsnitt 2.3.5.  

   

2.3.2 Upphandlingsförfaranden 

I 6 kap. 1 § LOU stadgas sex olika upphandlingsförfaranden. I motsats till 2007 års 

LOU återfinns ingen bestämmelse som anger vilket förfarande som ska väljas i första 

hand. Valet ska istället ske genom en lämplighetsavvägning.76  

Eftersom beslutet av upphandlingsförfarande dels påbörjar upphandlingen, dels 

avgör vilka bestämmelser som den upphandlande myndigheten senare måste förhålla sig 

till, är beslutet av stor betydelse för hela upphandlingsprocessen. I mål C-87/94 

kommissionen mot Belgien framhöll EU-domstolen att den upphandlande myndigheten 

som huvudregel inte kan byta upphandlingsförfarande efter det att beslutet är taget.77 

Vid byte av upphandlingsförfarande måste den upphandlande myndigheten istället 

påbörja en ny upphandling och avbryta den första.78  

 

2.3.3 Förfrågningsunderlaget 

Förfrågningsunderlaget syftar till att klargöra vad den upphandlande myndigheten avser 

att anskaffa. 79  Vidare bör förfrågningsunderlaget innehålla upplysningar om den 

upphandlande myndigheten ställer några krav på leverantörerna, den utvärderingsgrund 

som har valts, de kommersiella villkor som upphandlande myndigheten begär, samt 

uppgift om administrativa bestämmelser.80   

                                                         
74Se HFD 2013 ref. 31. Jfr prop. 2006/07:128 s. 447, där frågan om när en upphandling får anses påbörjad 

diskuteras.  
75 Se Rosén Andersson m.fl., s. 826.  
76 Jfr prop. 2015/16:195, s. 494 och 4 kap. 1 § första stycket 2007 års LOU.  
77 Mål C-87/94 kommissionen mot Belgien, p. 35 
78 Se Rosén Andersson m.fl., s. 237 f.  
79 Se a.a., s. 130.  
80 Konkurrensverket, s. 14. 
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Det är därför viktigt att förfrågningsunderlaget är formulerat på ett begripligt sätt 

eftersom det oftast är mot bakgrund av detta upphandlingsdokument som potentiella 

anbudsgivare tar beslut om de ska lämna anbud eller inte.81 Ett otydligt eller oklart 

förfrågningsunderlag kan resultera i att en presumtiv anbudsgivare avstår från att lämna 

anbud. Det i sin tur kan innebära en överträdelse av både likabehandlingsprincipen och 

öppenhetsprincipen som stadgas i 4 kap. 1 § LOU.82  

 

2.3.4 Annonsering  

Syftet med annonseringen är att säkerställa att leverantörerna på marknaden får 

kännedom om aktuella upphandlingar och därmed kan konkurrera om dem på samma 

villkor. 83  Annonsering gäller som huvudregel vid all offentlig upphandling med 

undantag för förhandlat förfarande utan föregående annonsering.84 Vidare finns ett krav 

på efterannonsering avseende resultatet av en avslutad upphandling vilket framgår av 10 

kap. 4 § LOU.   

 

2.3.5 Att avsluta en upphandling 

Efter det att anbudsfristen löpt ut påbörjas arbetet med att fastställa vem som ska 

tilldelas kontraktet. Tilldelningsförfarandet inleds med en kontrollfas (också benämnd 

kvalificeringsfas) där den upphandlande myndigheten först kontrollerar anbudets och 

leverantörens lämplighet med avseende på sådana förhållanden som anges i 4 kap. 10 § 

andra stycket LOU. Syftet med kontrollen är att utreda om anbudet motsvarar 

kravspecifikationen, att leverantören inte ska uteslutas eller på annat sätt inte kommer 

tillämpa eller uppfylla de kriterier som den upphandlande myndigheten angett i något av 

upphandlingsdokumenten.85  

Efter kvalificeringsfasen följer en utvärderingsfas där de kvarvarande anbuden 

utvärderas. Enligt 16 kap. 1 § LOU ska kontraktet tilldelas den leverantör som lämnat 

det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

ska antas på grundval av den utvärderingsgrund som i förväg har fastställts.86  Enligt 16 

kap. 1 § andra stycket LOU anges de tre olika utvärderingsgrunder som står till buds. 

                                                         
81 Se Rosén Andersson m.fl., s. 129.  
82 Se mål C-19/00 SIAC Construction, p. 42 (likabehandlingsprincipen) och mål C-87/94 kommissionen 

mot Belgien, p. 54 (öppenhetsprincipen).  
83 Prop. 2015/16:195, s. 598 f.  
84 Jfr 6 kap. 12 § och 10 kap. 1 § LOU.  
85 Prop. 2015/16:195, s. 979.   
86 Se Rosén Andersson m.fl., s. 538.  
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Att hitta på en egen utvärderingsgrund eller att avvika från den grund som i förväg har 

angivits är inte förenligt med LOU.87 

Enligt systematiken i LOU är utgångspunkten att upphandlingen inte är avslutad 

förrän ett skriftligt upphandlingskontrakt är ingånget.88 Kontraktet kan emellertid inte 

ingås förrän efter det att ett tilldelningsbeslut har meddelats och avtalsspärren löpt ut 

(20 kap. 1 § LOU). Under tiden avtalsspärren löper är den upphandlande myndigheten 

förhindrad att ingå kontrakt. Syftet med avtalsspärren är att ge de andra anbudsgivarna 

en möjlighet att kunna ta ställning till om de vill överpröva tilldelningsbeslutet.89   

Utöver möjligheten att avsluta en upphandling genom tilldelning av kontrakt kan den 

upphandlande myndigheten välja att avbryta upphandlingen. Denna möjlighet föreligger 

fram till dess att ett upphandlingskontrakt ingåtts. 90  I teorin kan en upphandlande 

myndighet avbryta en upphandling på vilken grund som helst så länge den underrättar 

anbudsgivarna om beslutet och anger skälen.91 I det fall beslutet är felaktigt och i strid 

med LOU måste en leverantör ansöka om överprövning. Annars vinner beslutet laga 

kraft och upphandling avslutas.92  I kommande avsnitt kommer jag att redogöra för 

överprövningsförfarandet vilket är det primära rättsmedel som står till buds för den 

leverantör som vill angripa ett avbrytandebeslut.   

                                                         
87 Se t.ex. NJA 1998 s. 873 (egen utvärderingsgrund) och mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, p. 36 (byte 

av utvärderingsgrund).    
88 Jfr 1 kap. 15 § LOU och prop. 2015/16:195, s. 1057.  
89 Skäl 4 direktiv 2007/66/EG (ändringsdirektivet).  
90 Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-08.  
91 Jfr 12 kap. 12 § andra stycket LOU och prop. 2015/16:195, s. 1074 f.  
92 Se Rosén Andersson m.fl., s. 655 f.  
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3 Överprövning av ett avbrytandebeslut 

3.1 Rättslig reglering 

I 20 kap. 4 § LOU stadgas att allmän förvaltningsdomstol kan överpröva en 

upphandling eller giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande 

myndighet och en leverantör. Överprövningsinstitutet utgör det primära remediet för att 

avhjälpa upphandlingsfel. 93  Syftet med remediet är att på ett tidigt stadium kunna 

ingripa mot beslut som strider mot LOU. 94  Genom en rättslig prövning kan felet 

avhjälpas innan dess att någon faktisk skada uppkommit. Det följer vidare av EU-

domstolens praxis att begreppet beslut ska tolkas extensivt och behöver inte vara 

kvalificerat till sin natur eller till sitt innehåll för att kunna bli föremål för en prövning.95  

Möjligheten att överpröva ett avbrytandebeslut är en relativt ny företeelse inom 

upphandlingsområdet eftersom att LOU tidigare inte ansågs tillämplig på sådana 

beslut.96  I mål C-92/00 Hospital Ingenieure uttalade EU-domstolen att rättsmedels-

direktivet ska tolkas på ett sådant sätt att ett beslut att återkalla en anbudsinfordran ska 

kunna prövas och i förkommande fall ogiltigförklaras. 97  Mot denna bakgrund fann 

Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2005 ref. 62 att LOU är tillämplig på avbrytande-

beslut och att sådana beslut ska kunna överprövas i allmän förvaltningsdomstol.98   

Tidsfristen för att överpröva ett avbrytandebeslut är enligt 20 kap. 12 § LOU tio eller 

15 dagar beroende på hur underrättelsen av beslutet skett.99 För att tidsfristen ska börja 

löpa förutsätter det att anbudsgivarna blivit underrättade om avbrytandebeslutet på det 

sätt som föreskrivs i 12 kap 12 § LOU. 100  Syftet med underrättelsen är att 

anbudsgivarna ska kunna ta ställning till om de vill överpröva beslutet. Vilka 

upplysningar beslutet ska innehålla framgår inte av lagtexten och i förarbetena anges 

                                                         
93 Se bl.a. mål C-81/98 Alcatel, p. 38 och NJA 2013 s. 762, p. 12. Jfr Andersson 2013, avsnitt 1, där en 

diskussion förs avseende de andra upphandlingsremedierna.  
94 Prop. 1992/93:88, s. 101.   
95 Mål C-81/98 Alcatel, p. 35 och mål C-26/03 Hospital Ingenieure, p. 49–50. 
96 Jfr RÅ 2001 ref. 18. I målet angav HFD att ett avbrytandebeslut istället kunde bli föremål för 

laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900).  
97 Mål C-92/00 Hospital Ingenieure, p. 29–31. Se även mål C-15/04 Koppensteiner, p. 30, i vilken EU-

domstolen bekräftar att avbrytandebeslut ska kunna överprövas och ogiltigförklaras.    
98 HFD:s uttalade i RÅ 2001 ref. 18, att avbrytandebeslut inte omfattas av LOU är således inte aktuellt. 
99 Vad gäller upphandlingar som påbörjades innan 15 juli 2010 fanns en i tiden obegränsad rätt att 

överpröva avbrytandebeslut eftersom det saknades en lagstadgad tidsfrist. Se bl.a. Kammarrätten i 

Stockholm mål nr 3613-09. I målet lämnades ansökan om överprövning in drygt ett år efter det att 

avbrytandebeslutet togs. Rätten ansåg sig inte förhindrad att pröva målet i sak.  
100 Se prop. 2009/10:180, s. 338. Jfr även Kammarrätten i Stockholm mål nr 7545-13, där frågan var om 

underrättelse av ett avbrytandebeslutet hade skett på rätt sätt när en anbudsgivare bytt e-postadress.   
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enbart att det får avgöras från fall till fall.101 I ett avgörande från Förvaltningsrätten i 

Göteborg (mål nr 10098-13) konstaterade domstolen att kravet på motivering bör vara 

större när en upphandlingen avbryts i ett sent skede exempelvis när ett tilldelningsbeslut 

har meddelats.102 Kravet kan i sig uppfattas som rimligt men i rättstillämpningen verkar 

uttalandet inte ha någon förankring. Tvärtom tycks domstolarna ställa relativt låga krav 

på motiveringen av avbrytandebeslut oaktat tidpunkten för när upphandling avbryts.103 

 

3.2 Taleberättigade 

3.2.1 Leverantör  

För att kunna ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut måste en part vara 

taleberättigad enligt 20 kap. 4 § LOU.104 EU-domstolen har i mål C-26/03 Stadt Halle 

anfört att överprövningsinstitutet ska vara öppet för var och en som har eller har haft ett 

befogat intresse av att bli tilldelad ett offentligt kontrakt.105 För att kunna bli tilldelad ett 

kontrakt förutsätter det att den sökande tillhandahåller det som efterfrågas och i övrigt 

uppfyller de krav som ställs i upphandlingen. 106 En aktör som uppfyller dessa krav intar 

en ställning som leverantör.  

Huruvida aktörer som inte deltagit i upphandlingen också kan betraktas som 

leverantörer i överprövningssammanhang har varit föremål för flertalet avgöranden.107 

Kammarrätten i Stockholm fann i ”Samsung-målet” (mål nr 2200-15) att en aktör som 

inte deltagit i upphandlingen, i vissa fall, ändå kan betraktas som leverantör och därmed 

ha möjlighet att få upphandlingen prövad i sak. I målet hade aktören visat att denne 

tillhandhöll det som efterfrågades och var verksam på den aktuella marknaden. Det 

uppställs således inget krav på att den som ansöker om överprövning måste ha lämnat 

anbud i den aktuella upphandlingen för att ha möjlighet att överpröva den.108 Däremot 

har samma domstol i ett senare avgörande 109  angett att leverantörsbegreppet också 

                                                         
101 Se prop. 2009/10:180, s. 338 och prop. 2016/16:195, s. 1074 f. Det bör även uppmärksammas att 

bestämmelsen saknar motsvarighet i de direktiv som LOU bygger på. Se Rosén Andersson m.fl., s. 445.  
102 Avgörandet överklagades inte.  
103 Se bl.a. Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-08, Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 1935-15, 

25392-12, 25419-12 och Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 5200-14.  
104 Se även Rosén Andersson m.fl., s. 675 och RÅ 2005 ref. 62.  
105 Mål C-26/03 Stadt Halle, p. 40.  
106 Jfr Kammarrätten i Stockholm mål nr 2200-15 där en av frågorna i målet var om den sökande 

verkligen tillhandahöll det som efterfrågades i upphandlingen.  
107 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 7477-08, Kammarrätten i Stockholm mål nr 2200-15 och 

4141-16.  
108 Jfr mål C-230/02 Grossmann Air Service, p. 28–29, där EU-domstolen kom till denna slutsats.    
109 Kammarrätten i Stockholm mål nr 4141-16. 
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förutsätter att aktören i vart fall haft för avsikt att lämna anbud i den aktuella 

upphandlingen. Oaktat det faktum att aktören tillhandahåller det som efterfrågas och i 

övrigt är aktiv på den aktuella marknaden. I målet var det klarlagt att aktören aldrig 

hade för avsikt att lämna anbud i upphandlingen, men valde ändå att överpröva den med 

anledning av affärsmässiga överväganden. Denna tolkning av leverantörsbegreppet 

begränsar således vilka som skulle ha talerätt i ett överprövningsmål. Om domen står 

sig blir intressant att se då avgörandet har blivit överklagat och Högsta förvaltnings-

domstolen beviljat prövningstillstånd.110     

 

3.2.2 Skaderekvisitet  

För att en ansökan om överprövning ska kunna upptas i sak förutsätter det utöver det att 

den sökande kvalificerarar sig som leverantör kan visa att beslutet också har skadat eller 

kan komma att skada denne (20 kap. 4 § LOU). Vid tidpunkten för överprövnings-

ansökan är det leverantörers subjektiva uppfattning om skadan eller risken för skadan 

som är relevant.111  Vidare måste beslutet också ha gått leverantören emot för att skada 

eller risk för skada överhuvudtaget ska kunna anses föreligga.112  En leverantör som vill 

ansöka om överprövning måste således visa att denne har ett av rättsordningen erkänt 

intresse av att få saken prövad, vilket kan vara svårare att visa om denne av någon 

anledning valt att avstå från att lämna anbud i upphandlingen.113  

Vid en avbruten upphandling bör det kunna presumeras att ett avbrytandebeslutet i 

vart fall går anbudsgivarna emot med anledning av att samtliga fråntas möjligheten att 

bli tilldelad kontrakt. Denna presumtion stärks av det faktum att den upphandlande 

myndigheten är skyldig att upplysa anbudsgivare om beslutet (12 kap. 12 § första 

stycket LOU). Om skaderekvisitet är uppfyllt måste bedömas från fall till fall, men det 

bör vara uppfyllt om leverantören kan göra det sannolikt att denna haft en realistisk 

chans att tilldelas kontrakt om upphandlingen inte hade avbrutits.   

 

3.3 Prövning i sak 

I det fall rätten skulle finna att det föreligger rättegångshinder i from av bristande 

talerätt kan rätten inte pröva yrkandena i sak utan ska istället avvisa överprövnings-

                                                         
110 HFD mål nr 4876-16. 
111 HFD 2013 ref. 53. 
112 Gynnande beslut går därför inte att överklaga. Jfr 22 § förvaltningslagen och 33 § andra stycket 

förvaltningsprocesslagen. Se även Rosén Andersson m.fl., s. 675. 
113 Jfr mål C-230/02 Grossmann Air Service, p. 27. 
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ansökan. Tanken är att domstolen ex officio ska beakta rättegångshinder. I regel krävs 

det ändå att en part måste upplysa rätten om de förhållanden som kan vara av betydelse 

för denna bedömning.114 För att domstolen ska kunna besluta om en ingripande åtgärd 

förutsätter det enligt 20 kap. 6 § första stycket LOU att det beslutet som överprövas 

medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada på grund av en 

överträdelse av LOU. I detta skede är leverantörens subjektiva uppfattning om skadan 

ovidkommande. En leverantör måste för att nå framgång med sin ansökan istället 

övertyga rätten om att det verkligen förhåller sig på det sätt som denne påstår genom att 

visa att det finns ett orsakssamband mellan den påstådda skadan och överträdelsen av 

LOU. 115  Vilka avbrytandebeslut som har ansetts utgöra en överträdelse av LOU 

kommer att diskuteras närmare i avsnitt 4.  

Om en allmän förvaltningsdomstol förklarar ett avbrytandebeslut ogiltigt kan 

upphandlingen inte avslutas utan måste återupptas. Hur upphandlingen sedan slutförs 

får avgörs från fall till fall.116  Om en leverantör framfört anslutande yrkanden om 

rättelse eller att upphandling ska göras om får dessa yrkanden inte avisas av domstolen 

om avbrytandebeslutet skulle bli upphävt.117  

 

3.4 Processramen 

EU-domstolen har i mål C-315/01 GAT uttalat att det är upp till den enskilda 

medlemsstaten att utforma de processuella reglerna för överprövningsprocessen. 118 I 

svensk rätt har processramen i överprövningsmål kommit att styras av vad parterna i 

målet åberopat, men i grunden ska de allmänna bestämmelserna i förvaltnings-

processlagen tillämpas.119 Domstolen är som huvudregel bunden av parternas yrkanden 

men inte av de omständigheter som parterna har åberopat.120 Enligt Högsta förvaltnings-

domstolen innebär det att nya omständigheter som inte åberopats i underinstans, i vissa 

fall kan återförvisas eller prövas direkt i övre instans, under förutsättning att saken i 

                                                         
114 Jfr Kammarrätten i Stockholm mål nr 4141-16 och Rosén Andersson m.fl., s. 674.   
115 Se t.ex. HFD 2013 ref. 53, Kammarrätten i Stockholm mål nr 6268-13 och 2472-16.  
116 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09 (upphandlingen skulle återupptas och slutföras 

enligt ett tidigare domstolsavgörande) och Kammarrätten i Stockholm mål nr 4451-08 (målet avskrevs för 

att det inte fanns några giltiga anbud).  
117 Se Kammarrätten i Stockholm mål nr 6926-11.  
118 Mål C-315/01 GAT, p. 45–46.  
119 Se RÅ 2009 ref. 69, prop. 2009/10:180, s. 204 och Rosén Andersson m.fl., s. 689 f.  
120 Jfr 29 och 30 §§ förvaltningsprocesslagen.  
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målet inte ändras.121 Kammarrätten i Sundsvall fann därför i det s.k. ”Belab-målet” (mål 

nr 471-472-14) att i fall som avser avbrutna upphandlingar, omfattar saken alla de 

omständigheter som har betydelse för om den upphandlande myndigheten haft sakliga 

skäl för ett avbrytande. I fallet hade en upphandlande i myndighet i förvaltningsrätten 

som skäl för avbrytandet anfört att anbuden var behäftade med allvarliga brister. 

Förvaltningsrätten ansåg däremot inte att den upphandlande myndigheten visat att det 

förelegat sakliga skäl för ett avbrytande. Den upphandlande myndigheten överklagade 

domen och anförde i kammarrätten istället att förfrågningsunderlaget var bristfälligt, 

vilket domstolen ansåg sakligt godtagbart. Anbudsgivaren hade däremot yrkat att målet 

skulle återförvisas till första instans på grund av den nya avbrytandegrunden, vilket 

kammarrätten inte ansåg nödvändigt. I målet hade de avbrytandegrunder som åberopats 

förelegat redan innan beslutet fattades. Huruvida grunder som inte förelegat vid 

tidpunkten för avbrytandebeslutet, men som uppkommit senare, kan prövas inom ramen 

för samma process råder det osäkerhet kring.122  

På grund av att processramen i upphandlingsmål inte kan ”låsas” menar Rosén 

Andersson m.fl. att det skapar en ineffektiv överprövningsprocess, då nya 

omständigheter och ny bevisning kan tillkomma allt eftersom.123 De menar istället att 

nya omständigheter eller ny bevisning enbart ska få kunna åberopas i högre instans om 

det finns en giltig ursäkt.124 Då upphandlingsmål uppvisar stora likheter med de mål 

som avgörs i allmän domstol kan denna begräsning tyckas vara motiverad. 125  Vid 

förvaltningsprocesslagens tillkomst för drygt 45 år sedan var det troligen inte påtänkt att 

mål som rör kommersiella intressen mellan två enskilda skulle kunna komma att 

avgöras enligt denna lag.126 I överprövningsmål är det också vanligt att båda parterna tar 

hjälp av ett juridiskt ombud.127 Det kan således ifrågasättas om de skyddsändamål som 

förvaltningsprocesslagen är satt att skydda, att skapa materiell rättvisa i det enskilda 

fallet, är en lämplig utgångspunkt i ett mål som rör offentliga upphandlingar.128   

 

                                                         
121 HFD 2013 ref. 5. Se även Kammarrätten i Stockholm mål nr 7661-08, där hinder mot att pröva nya 

avbrytandegrunder i högre instans inte ansetts föreligga. Målet avgjordes innan HFD 2013 ref. 5.   
122 Jfr Asplund m.fl., s. 312.  
123 Rosén Andersson m.fl., s. 691.  
124 Jfr 51 kap. 25 § rättegångsbalken.  
125 Jfr avsnitt 1.4.    
126 Jfr RÅ 2009 ref. 69, där förvaltningsprocesslagens syften diskuteras mot bakgrund av hur 

förvaltningsprocessen har ändrat karaktär.  
127 SOU 2013:12, s. 348 f.  
128 Jfr prop. 1971:30, s. 578 f.  
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3.5 Bevis 

Avseende bevisbörda och beviskrav finns det inget särskilt stadgat i LOU. Av denna 

anledning har Högsta förvaltningsdomstolen i HFD 2013 ref. 61 uttalat att 

förvaltningsprocesslagen och allmänna förvaltningsrättsliga principer istället ska 

tillämpas. Uttalandet har blivit ifrågasatt av Sundstrand som istället menar att de EU-

rättsliga principerna bör vara styrande eftersom LOU bygger på EU-rätt.129 I mål som 

rör avbrutna upphandlingar har den upphandlande myndigheten ålagts bevisbördan för 

att det finns förutsättningar för ett avbrytande.130 

Generellt gäller i förvaltningsmål ett lägre beviskrav än i tvistemål. Detta har 

förklarats av att de negativa konsekvenserna av en felaktig dom har ansetts vara mindre 

ingripande för den enskilde. 131  Även om utgångspunkten kan sägas vara nationell 

processautonomi får den nationella rättsordningen enligt den s.k. effektivitetsprincipen, 

varken hindra eller försvåra för enskilda att tillvarata rättigheter som följer av EU-

rättsliga bestämmelser.132 Den nationella rätten måste således tillämpas på ett sådant sätt 

att den säkrar EU-rättens genomslagskraft.133  

 

3.6 Upphandlande myndighets passivitet  

3.6.1 När är en upphandling avbruten?  

Frågan om när en upphandling är avbruten kan upplevas som ett icke-problem. Enligt 

min mening är denna fråga av central betydelse för om det överhuvudtaget finns något 

att överpröva. För att en avbruten upphandling ska kunna överprövas förutsätter det ett 

avbrytandebeslut.134 Om ett sådant beslut inte är taget bör upphandlingen rimligtvis vara 

pågående eftersom den då inte kan vara avslutad.135  Dessvärre framgår det inte av 

lagtexten när en upphandling är avbruten eller avslutad. Enligt Rosén Andersson m.fl. 

talar systematiken i LOU för att en upphandling bör betraktas som pågående fram till 

dess att ett upphandlingskontrakt ingåtts, ett avbrytandebeslut vunnit laga kraft eller ett 

domstolsavgörande om att upphandlingen ska göras om vunnit laga kraft.136 Denna 

                                                         
129 Sundstrand 2014, s. 126 f.   
130 Se t.ex. RÅ 2008 ref. 35 och RÅ 2009 ref. 43.  
131 Diesen & Lagerqvist Veloz Roca, s. 100. 
132 Se t.ex. RÅ 1997 ref. 65 och NJA 2013 s. 42.    
133 Bernitz & Kjellgren, s. 133.  
134 Se mål C-92/00 Hospital Ingenieure, p. 29–31, mål C-15/04 Koppensteiner, p. 30 och RÅ 2005 ref. 62.  
135 Se Rosén Andersson m.fl., s. 143.  
136 Jfr a.a., s. 143 och 655.  
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uppfattning stöds även av Pedersen.137 Slutsatsen är därför att kontraktstecknande eller 

beslut som vinner laga kraft avslutar upphandlingen.         

Initialt kan det upplevas som en bra sak att upphandlingen är pågående och inte 

avbruten och avslutad. Situationen att ett avbrytandebeslut inte tas medför att det i 

teorin finns en möjlighet att upphandlingen senare avslutas med kontrakt. I praktiken 

kan det vara så att den upphandlande myndigheten inte alls har för avsikt att tilldela 

någon leverantör kontrakt. Utan istället förhalar upphandlingsprocessen i syfte att 

försöka skapa sig själv sakliga skäl för att senare kunna avbryta upphandlingen.138  

Som exempel kan anges situationen när en upphandlande myndighet anser att ”fel” 

leverantör vunnit upphandlingen. Istället för att avbryta upphandlingen och ge den 

vinnande leverantören ett beslut som denne kan begära överprövat, 139  kan den 

upphandlande myndigheten förhålla sig passiv och eventuellt inleda en ny upphandling 

avseende samma sak.140 I exemplet skulle leverantören hamna i ett juridiskt limbo med 

anledning av att det saknas relevanta beslut att överpröva.141   

Enligt Rosén Andersson m.fl. kan en upphandling i vissa specifika fall anses som 

avbruten genom konkludent handlande. 142  I ett äldre betänkande framgår att olika 

åtgärder från den upphandlande myndighetens sida kan betraktas som en viljeyttring att 

avbryta upphandlingen. 143  Något formellt avbrytandebeslut ansågs däremot inte 

behövligt för att avsluta en upphandling. EU-domstolen har vidare uttalat att beslut i 

upphandlingssammanhang ska tolkas i vid mening.144 Ett beslut eller uttalande som 

indirekt innebär att upphandlingen avbryts bör därför kunna överprövas på samma sätt 

som ett ”rent” avbrytandebeslut.145 Denna uppfattning stöds också av ett relativt färskt 

avgörande från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 1719-15). I det s.k. ”Onninen-målet” 

hade en upphandlande myndighet valt att dra tillbaka sitt tilldelningsbeslutet i syfte 

                                                         
137 Pedersen, s. 158. 
138 Antingen genom att låta anbudens giltighetstid löpa ut eller att syftet med upphandlingen förfaller.    
139 En leverantör kan endast ansöka om överprövning om det finns ett beslut som gått denne emot. Se 

Rosén Andersson m.fl., s. 675.    
140 I LOU uppställs nämligen inget hinder mot att två eller flera parallella upphandlingar avser samma 

sak. Jfr Kammarrätten i Jönköping mål nr 600-16.  I målet hade en ny upphandling inletts innan den 

första var avslutad.     
141 Jfr Warnling-Nerep, s. 118.  
142 Den situation som författarna tar upp är när ett förhandlat förfarande inleds med anledning av att inga 

giltiga eller acceptabla anbud inkommit. I dessa fall torde den första upphandlingen anses som avbruten 

genom beslutet att övergå till det förhandlade förfarandet. Se Rosén Andersson m.fl., s. 243 f.  
143 Ds 1994:83, s. 17.  
144 Mål C-26/03 Hospital Ingenieure, p. 49–50. 
145 Det avgörande har ansetts vara vilka faktiska rättsverkningar ett uttalande eller beslut har. Se 

Wennergren & von Essen, s. 414.  
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revidera förfrågningsunderlaget och därefter fortsätta upphandlingen. Enligt den 

upphandlande myndigheten var syftet aldrig att avbryta upphandlingen utan att enbart 

rätta till de brister som uppmärksammats. Den klagande parten menade att 

upphandlingen blivit avbruten eftersom att upphandlingsföremålet skulle kunna komma 

att påverkas av beslutet att revidera förfrågningsunderlaget. Kammarrätten konstaterade 

att ett avbrytande åtminstone förutsätter att den upphandlande myndigheten på något 

sätt utryckt en vilja att inte fortsätta upphandlingen. Då det i målet inte hade 

framkommit något som antydde en sådan vilja fann rätten att upphandlingen fortfarande 

var pågående.   

Vidare bör det framhållas att ett avbrytandebeslut eller ett beslut som är jämförbart, 

men som inte kommunicerats på det sätt som föreskrivs i 12 kap 12 § LOU, inte bör 

kunna vinna laga kraft med följden att upphandlingen inte kan avslutas. 146 Det oaktat 

den upphandlande myndighetens faktiska avsikter. Slutsatsen är därför att en 

upphandling i vissa fall kan avbrytas genom konkludent handlande om ett ”jämförbart” 

beslutet kommer anbudsgivarna till del. Däremot är det inte troligt att en upphandling 

kan avslutas genom ren passivitet.  

 

3.6.2 Angripa icke-beslut 

Det egentliga syftet med att angripa ett avbrytandebeslut torde i de flesta fall vara att 

den leverantör som ansöker om överprövning vill bli tilldelad kontrakt.147 Även om 

leverantören inte är garanterad att bli tilldelad kontrakt om upphandlingen fullföljs, är 

sannolikheten betydligt större än om upphandlingen skulle avbrytas. 148  Om en 

upphandlande myndighet förhåller sig passiv efter det att den har påbörjat en 

upphandling, kan det i praktiken medföra samma konsekvenser som om upphandlingen 

skulle ha avbrutits. Nämligen att ingen leverantör kommer att tilldelas kontrakt.  

Upphandlande myndighets passivitet har uppmärksammats i flera avgöranden som 

rör anbudens giltighetstid.149 I fallen är det dock avbrytandebesluten som har angripits 

och inte passiviteten i sig. 150  Med anledning av att en upphandlande myndighets 

passivitet saknar beslutskaraktär kan passiviteten inte angripas enligt de nuvarande 

                                                         
146 Jfr Kammarrätten i Stockholm mål nr 7545-13 och Rosén Andersson m.fl., s, 655. Underrättelsen är av 

central betydelse för att beslutet ska kunna vinna laga kraft genom att tiden för överprövning löper ut.   
147 Det kan även tänkas finnas taktiska skäl att ansöka om överprövning. Se SOU 2015:12 s. 97 och 143.    
148 Jfr HFD 2016 ref. 79 
149 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 4508-06 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 6132-11 och 

7006-12. 
150 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 7006-12. 
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bestämmelserna.151 Vidare är det en vedertagen uppfattning att en upphandling enligt 

LOU inte utgör myndighetsutövning men är däremot ett ärende i förvaltningslagens 

mening. 152  En långsam ärendehandläggning kan därför bli föremål för Justitie-

ombudsmannens kritik.153 En sådan kritik hjälper dock inte den enskilde i stunden och 

ersätter inte ett domstolsförfarande.154 

Situationen att den upphandlande myndigheten förhåller sig passiv och avvaktar till 

dess att anbudens giltighetstid löpt ut innan avbrytandebeslutet tas har kritiserats av 

Rosén Andersson m.fl.155 Enligt deras uppfattning beskär passiviteten leverantörernas 

rätt till en effektiv domstolsprövning. Problematiken med att inte kunna angripa icke-

beslut gör sig gällande inom hela den svenska förvaltningsrätten då överprövnings-

institutet förutsätter att ett beslut har tagits.156 Att passivitet inte kan angripas genom en 

särskild passivitetstalan utgör ett reellt problem och kan i förlängningen innebära en 

överträdelse av EU-rätten och Europakonventionen.157 Ett ljus i tunneln på delar av 

denna problematik är att det i skrivande stund har föreslagits en ny förvaltningslag, där 

bland annat åtgärder mot långsam ärendehandläggning och passivitet har föreslagits.158 

Däremot lär upphandlingsärenden inte omfattas av den föreslagna lagbestämmelsen då 

tillämpligheten förutsätter att ärendet har initierats av en enskild.159 Sammanfattningsvis 

kommer den nya förvaltningslagen troligen att läka vissa brister avseende långsam 

ärendehandläggning men inte på upphandlingsområdet.  

  

                                                         
151Se SOU 2010:29, s. 612 f. och Wennergren & von Essen, s. 414.  
152 Prop. 2001/02:142, s. 65 och prop. 2006/07:128 bilaga 14, s. 598.  
153 Se t.ex. Justitieombudsmannen dnr nr 417-2011. I fallet hade en upphandlande myndighet avvaktat 

nästan sex månader innan anbudsgivarna underrättades om att upphandlingen hade avbrutits.    
154 Jfr prop. 2016/17:180 s. 107 ff. och Warnling-Nerep, s. 180 f. Se också artikel 47 rättighetsstadgan.  
155 Rosén Andersson m.fl., s. 454.  
156 Jfr Warnling-Nerep, s. 118 f.  
157 Jfr SOU 2010:29, s. 298 och Rosén Andersson m.fl., s. 454. 
158 Se prop. 2016/17:180.  
159 Prop. 2016/17:180, s. 296 ff.  
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4 Avbrutna upphandlingar 

4.1 Inledning 

Som angivits i avsnitt 1.1 saknas det lagstadgade regler som anger när en upphandling 

får avbrytas. Däremot gäller de grundläggande upphandlingsprinciperna på alla typer av 

beslut som tas inom ramen för en upphandling (4 kap. § 1 LOU). Utifrån dessa principer 

har förutsättningarna för att avbryta en upphandling långsamt vuxit fram i praxis. För att 

ett avbrytandebeslut ska vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna 

förutsätter det att den upphandlande myndigheten kan visa att beslutet vilat på sakliga 

skäl och inte varit godtyckligt. 160  Däremot är inte avbrytandebeslut förbehållet 

undantagssituationer eller då det finns tungt vägande skäl.161 I nästa avsnitt avser jag att 

redogöra för vad som enligt domstolens uppfattning har ansetts utgöra sakliga skäl för 

ett avbrytande. 

 

4.2 Sakliga skäl 

4.2.1 Bristande konkurrens 

Det följer av praxis från EU-domstolen att bristande konkurrens kan utgöra ett sakligt 

skäl för att avbryta en upphandling. I målet C-27/98 Fracasso och Leitschutz återstod 

enbart ett lämpligt anbud efter det att den upphandlande myndigheten gått igenom 

samtliga anbud. Den upphandlande myndigheten valde då att avbryta upphandlingen 

och som skäl uppgavs bristande konkurrens. EU-domstolen anförde att upphandlings-

direktiven avser att utveckla en effektiv konkurrens vilket förutsätter att den 

upphandlande myndigheten kan jämföra olika anbud.162 När det återstår ett eller inget 

anbud är en sådan jämförelse inte möjlig innebärandes att konkurrensen på marknaden 

inte kan utnyttjas optimalt.163 Högsta förvaltningsdomstolen har mot bakgrund av ovan 

nämnda dom uttalat i RÅ 2008 ref. 35 att bristande konkurrens kan antas föreligga när 

det enbart återstår ett anbud. I mål C-138/08 Hochtief har EU-domstolen till viss del 

nyanserat frågan om bristande konkurrens och angett att antalet lämpliga 

anbudssökande i sig inte säger något om den faktiska konkurrensen.164 I målet som 

                                                         
160 Jfr mål C-92/00 Hospital Ingenieure, p. 47 och RÅ 2008 ref. 35.   
161 RÅ 2008 ref. 35.   
162 Mål C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 30 och 31.  
163 Se även Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-08, där bristande konkurrens ansågs föreligga när 

denna situation var aktuell.  
164 Se mål C-138/08 Hochtief, p. 52–53.   
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rörde ett förhandlat förfarande var en av frågorna om en upphandling fick fortsätta trots 

att minimigränsen (tre stycken) för antalet anbudssökande inte hade uppnåtts. Syftet 

med minimigränsen var att tillse att verklig konkurrens kunde garanteras. Den 

upphandlande myndigheten hade i fallet bjudit in fem stycken att lämna anbud men 

endast två av dessa valdes ut. EU-domstolen menade att den upphandlande 

myndigheten ändå tillsett att verklig konkurrens kunde garanterats trots att antalet 

anbudssökande var för få. Enligt EU-domstolen ska konkurrensfrågan avgöras utifrån 

vad som kännetecknar upphandlingen och vad det är som upphandlas. Även om målet 

rörde antalet anbudssökande bör målet vara analogt tillämplig på situationen med anbud 

eftersom att det bakomliggande syftet med att utveckla en effektiv konkurrens är 

samma.165 Bristande konkurrens kan således inte presumeras utan måste bedömas. Det 

har också bekräftats i ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 4464-12).166 

Mot bakgrund av Hochtief-målet fann Kammarrätten i Göteborg att situationen att det 

enbart fanns ett anbud kvar att anta i sig inte innebar att konkurrensen var bristfällig. En 

bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet ansågs ändå behöva göras.  

     Huruvida bristande konkurrens kan antas föreligga när det finns fler än ett lämpligt 

anbud kvar att anta efter kvalificeringsfasen har denna fråga hittills bara prövats av 

kammarrätterna. Kammarrätten i Stockholm har i ett mål angett att bristande konkurrens 

kan föreligga även när det återstår två lämpliga anbud om det är två anbud som ska 

antas.167 Även Kammarrätten i Göteborg har i det s.k. ”FEB-målet” (mål nr 4564-15) 

gett utryck för att dela denna uppfattning men har samtidigt tagit frågan om bristande 

konkurrens ett steg längre. I målet hade den upphandlande myndigheten förväntat sig 

minst fyra anbud men enbart två inkom. Kammarrätten fastslog att bedömningen av 

konkurrensfrågan måste ses mot bakgrund av upphandlingsföremålet och hur den 

faktiska marknaden såg ut. Då den upphandlande myndigheten hade förväntat sig minst 

fyra anbud, vilket den också gjort sannolikt, fann kammarrätten att upphandlingen inte 

säkerställde en effektiv konkurrens.  Avbrytandebeslutet ansågs därför ha vilat på 

sakliga skäl.  

  Sammanfattningsvis utgör bristande konkurrens enligt gällande praxis ett sakligt skäl 

för att avbryta en upphandling. Däremot tycks det råda en osäkerhet kring när bristande 

konkurrens verkligen föreligger. Enligt EU-domstolen måste en helhetsbedömning av 

                                                         
165 Jfr mål C-138/08 Hochtief, p. 48 och mål C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 30 och 31. 
166 Se även Rosén Andersson m.fl., s. 501, där stöd för denna tolkning också ges.  
167 Kammarrätten i Stockholm mål nr 7661-08. 
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konkurrenssituationen göras, medan Högsta förvaltningsdomstolens enbart uttalat att 

bristande konkurrens i vissa fall kan presumeras, så som när det enbart återstår ett 

anbud. I kammarrätterna har bristande konkurrens ansetts kunna föreligga även när det 

funnits två anbud. FEB-målet kan även tolkas som att två anbud inte utgör någon övre 

gräns för bristande konkurrens. Vart den övre gränsen går (om det ens finns en sådan) är 

svårt att säga. Enligt min uppfattning får därför rättsläget anses som oklart avseende 

omfattningen av begreppet bristande konkurrens, men att samtliga instanser har varit 

överens om att när det väl föreligger utgör det ett sakligt skäl för ett avbrytande.  

 

4.2.2 Förändrade förutsättningar 

I det fall förutsättningarna förändras under upphandlingsprocessen har det i vissa fall 

ansetts utgöra ett sakligt skäl för att avbryta den. I ett äldre avgörande från 

Kammarrätten i Jönköping (mål nr 347-06) var det ostridigt att de ekonomiska 

förutsättningarna hade förändrats från det att annonseringen skedde till det att 

tilldelningsbeslut skulle tas. Då förändringen avsåg en framtida tilldelning av statliga 

medel låg förändringen utanför den upphandlande myndighetens kontroll. Både 

kammarrätten och förvaltningsrätten fann att de förändrande ekonomiska förut-

sättningarna kunde utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande. Däremot var de inte 

överens om hur länge en sådan förändring ska kunna åberopas med framgång utan att 

det strider mot öppenhetsprincipen. I målet hade den upphandlande myndigheten blivit 

varse om de förändrade förutsättningarna drygt en månad innan avbrytandebeslutet togs. 

Förvaltningsrätten ansåg att det var för lång tid, medan kammarrätten ansåg att tiden 

visserligen var lång men att det funnits goda grunder för det. Kammarrätten fann därför 

att avbrytandebeslutet vilat på sakliga skäl.    

Kammarrätten i Stockholm fann i det s.k. ”MSE-målet” (mål nr 3613-09) att en känd 

resursbrist normalt inte kan utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande. I målet hade en 

upphandlande myndighet som skäl för sitt avbrytandebeslut hänvisat till bristande 

resurser i kombination med ett plötsligt krav från regeringen på ekonomisk åtstramning. 

Den avgörande frågan var enligt kammarrättens uppfattning inte huruvida den 

upphandlande myndigheten haft tillräckligt med resurser utan om de ekonomiska 

förutsättningarna faktiskt hade förändrats. Den upphandlande myndigheten hade 

tidigare kunnat räkna med att få medel tillskjutet, men att denna möjlighet nu var stängd 

på grund av ett nytt krav från regeringen på ekonomisk åtstramning. Avbrytandebeslutet 
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ansågs därför vara sakligt grundat. MSE-målet var i detta avseende säreget eftersom den 

upphandlande myndigheten var medveten om att den inte hade tillräckligt med resurser 

för att fullgöra upphandlingen. Men hade starka skäl att anta att den skulle få resurser 

tilldelad om den begärde det. Tiden mellan regeringsbeslutet och beslutet att avbryta 

upphandlingen var nästan två månader. Tidsutdräkten från det att omständigheten blev 

känd till dess att avbrytandebeslutet togs var inte föremål för prövning i sak vare sig i 

kammarrätten eller i förvaltningsrätten. I målet hade även den upphandlande 

myndigheten kort tid efter det att regeringsbeslutet blivit känt informerat anbudsgivaren 

om att finansieringen av projektet var osäkert. Om dessa omständigheter påverkat 

bedömningen särskilt beaktat öppenhetsprincipen är svårt att säga. Men det bekräftar 

det som tidigare nämnts om att parternas utformning av talan kan vara avgörande för 

vilka frågor som aktualiseras i målet.168     

Även lagändringar har i vissa fall ansetts kunna utgöra ett sakligt skäl för ett 

avbrytande. I ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg hade en upphandlande 

myndighet valt att avbryta en upphandling med anledning av en ny lag. 169  Vid 

tidpunkten för annonseringen omfattades inte hela den upphandlande myndighetens 

verksamhet av lagförslaget, men under annonseringstiden kom lagens tillämpnings-

område att utvidgas till att omfatta de delar som tidigare inte omfattades. Innan denna 

förändring var känd hade den upphandlande myndigheten tillkännagivit en generell 

viljeinriktning att tillämpa den nya lagen. Både kammarrätten och förvaltningsrätten var 

överens om att tvingande lagar alltid är ett sakligt skäl för ett avbrytande. Däremot var 

de inte överens om situationen när tillämpningen av den nya lagen var frivillig. 

Kammarrätten fann oaktat att det faktum att den nya lagen var frivillig att avbrytande-

beslutet var sakligt grundat. Mot bakgrund av den viljeinriktning som tillkännagivits 

innan avbrytandebeslutet fattades var beslutet inte heller i strid med öppenhetsprincipen.   

Från det att upphandlingen påbörjas till dess att den avslutas kan det tänkas uppstå 

situationer som gör upphandlingsföremålet inte längre är aktuellt. Denna situation blev 

uppmärksammad av Kammarrätten i Jönköping i det s.k. ”Ronneby Hotell-målet” (mål 

nr 600-16). I fallet hade upphandlingen överprövats vilket medfört att det som skulle 

upphandlas inte längre var aktuellt på grund av en kort genomförandetid. Kammarrätten 

fann att om ändamålet med upphandlingen hade förfallit kunde det anses utgöra ett 

sakligt skäl för ett avbrytande. Även Förvaltningsrätten i Stockholm och 

                                                         
168 Se avsnitt 1.4 och 3.4.  
169 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6645-08. 
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Förvaltningsrätten i Linköping har på liknande grunder kommit fram till samma 

slutsats. I avgörandet från Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 24260-13) hade en 

upphandlande myndighet missbedömt det verkliga behovet när den påbörjade 

upphandlingen. Eftersom upphandlingen inte uppfyllde det behov som upphandlingen 

varit avsedd att uppfylla, ansågs den upphandlande myndigheten haft sakliga skäl för ett 

avbrytande.170 I målet som avgjordes av Förvaltningsrätten i Linköping (mål nr 6167-

13) var behovet av upphandlingsföremålet visserligen aktuellt, men den upphandlande 

myndigheten bedömde att en potentiell leverantör inte skulle hinna med att upprätta och 

organisera en regionbeställningscentral innan avtalets driftstart. Det ansågs därför mer 

lämpat att genomföra verksamheten i egen regi och upphandling avbröts. 

Förvaltningsrätten fann att avbrytandebeslutet var sakligt grundat.  

En sammanfattande bild av rättsläget avseende förändrade förutsättningar är att det 

kan utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande om de uppgifter som legat till grund för 

beslutet inte varit kända sedan tidigare och varit utanför den upphandlande 

myndighetens kontroll. Dock får det anses önskvärt att det etableras en tydligare praxis 

avseende hur länge en upphandlande myndighet kan vänta med ett avbrytandebeslut 

från det att uppgifterna om de förändrade förutsättningarna blev kända. I förlängningen 

borde en sådan passivitet rimligen innebära att öppenhetsprincipen överträds. Sedan går 

det att diskutera, mot bakgrund av Ronneby Hotell-målet, om orsaken till att 

upphandlingsföremålet inte längre är aktuellt ändå bör tillmätas betydelse. Ett 

avbrytande med anledning av att den upphandlande myndigheten inte kan planera sin 

verksamhet kan knappast framstå som sakligt eller för den delen professionellt. 

Visserligen kan det tänkas att ett behov uppstår plötsligt men i dessa fall torde det vara 

mer lämpligt att direkt upphandla om förutsättningarna är uppfyllda.171   

 

4.2.3 Brister i förfrågningsunderlaget 

Enligt EU-domstolens uppfattning kan brister i förfrågningsunderlaget i vissa fall utgöra 

ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling. I mål C-244/02 Kauppatalo Hansel 

konstaterade EU-domstolen att den utvärderingsgrund som framgick av förfrågnings-

underlaget var bristfällig och inte säkerställde att det ekonomiskt mest fördelaktiga 

                                                         
170 Domen blev överklagad men beviljades inte prövningstillstånd. Kammarrätten i Stockholm mål nr 

2200-14.  
171 Se 6 kap. 15 § LOU.  
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anbudet kunde antas.172 Avgörandet väcker frågan om den brist som åberopats på något 

sätt måste vara kvalificerad eller om enbart förekomsten av en brist är tillräckligt för att 

ett avbrytandebeslut ska anses som sakligt godtagbart.  

Vad gäller kravet på förfrågningsunderlaget har EU-domstolen tidigare fastslagit att 

alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna förstå vad 

som efterfrågas i upphandlingen och hur anbuden senare kommer att utvärderas.173 Om 

den upphandlande myndigheten och merparten av anbudsgivarna uppfattat förfrågnings-

underlaget olika har det ansetts tala för att förfrågningsunderlaget är bristfälligt. 174 

Motsatsvis har förfrågningsunderlaget inte ansetts vara bristfälligt om merparten av 

anbudsgivarna tolkat det på samma sätt. 175  Även om det kan konstateras att 

förfrågningsunderlaget är bristfälligt har Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2002 ref. 

50 (”Sonera-målet”) angett att vissa brister ibland måste tolereras. I målet uttalade 

Högsta förvaltningsdomstolen att de skiftande förhållanden som förekommer i det 

ekonomiska livet gör att förfrågningsunderlag som inte är optimalt utformade ändå 

måste godtas. Det under förutsättning att de grundläggande upphandlingsprinciperna 

inte träds för när. Vart gränsen går mellan en tillåten och en otillåten brist tycks det råda 

delade meningar om.176 I rättspraxis har Sonera-målet ibland tolkats som att kravet på 

tydlighet och förutsebarhet är lågt ställt.177  Rosén Andersson m.fl. menar dock att 

Högsta förvaltningsdomstolens uttalande tappat sin betydelse med anledning av EU-

domstolens mål C-532/06 Lianakis.178 I Lianakis-målet anförde EU-domstolen att det 

inte får råda några som helst tveksamheter om vilka grunder som den upphandlande 

myndigheten kommer att beakta vid en anbudsutvärdering.179 Mot bakgrund av EU-

domstolens uttalande torde brister som kan påverka om anbud lämnas eller utformning 

på lämnade anbud aldrig vara förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. 

Oavsett om bristen och risken för skadan är liten. Denna tolkning bekräftas bland annat 

av två kammarrättsavgöranden.  

                                                         
172 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, p. 36.  
173 Se mål C-19/00 SIAC Construction, p. 34 och 42 och mål C-532/06 Lianakis, p. 36.   
174 Kammarrätten i Stockholm mål nr 6268-13.  
175 Kammarrätten i Stockholm mål nr 2472-16. 
176 Se t.ex. Kammarrätten Stockholm i mål nr 2059-11, där rätten fann att förfrågningsunderlaget inte var 

optimalt utformat men valde ändå att godta det.    
177 Se hänvisade avgöranden Rosén Andersson m.fl., s. 548. Se även Henning, s. 413, som är av åsikten 

att RÅ 2002 ref. 50 enbart fått en begränsad genomslagskraft i rättstillämpningen.   
178 Rosén Andersson m.fl., s. 548. 
179 Mål C-532/06 Lianakis, p. 36.  
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I det första avgörandet konstaterade Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 93-12) att en 

upphandlande myndighet haft sakliga skäl för ett avbrytande, då det förelåg en risk att 

potentiella anbudsgivare avstått från att lämna anbud eller att de anbud som lämnats 

skulle ha utformats på ett annat sätt, om förfrågningsunderlaget inte varit bristfälligt. I 

det andra avgörandet fann Kammarrätten i Göteborg (mål nr 787-15) att ett avbrytande-

beslutet vilat på sakliga skäl, när en brist i förfrågningsunderlaget kunnat medföra att 

potentiella anbudsgivare avstått från att delta i upphandlingen. Huruvida det varit 

sannolikt att någon leverantör verkligen hade avstått från att lämna anbud eller skulle ha 

utformat det på ett annat sätt, tycks inte ha varit av någon betydelse för kammarrätternas 

bedömning. Det kan jämföras med första instans som i båda målen verkar ha tillmätt 

denna omständighet en avgörande betydelse i frågan om det förelegat sakliga skäl. I den 

dom som blev överklagad till Kammarrätten i Sundsvall fann Förvaltningsrätten i Falun 

(mål nr 4302-11) att risken för skada var uppenbar eftersom att flera anbudsgivare tolkat 

förfrågningsunderlaget olika. I den andra domen som blev överklagad till Kammarrätten 

i Göteborg ansåg Förvaltningsrätten Malmö (mål nr 11206-14) att den upphandlande 

myndigheten inte lyckats visa att risken för skada verkligen kunnat inträffa. Enligt 

förvaltningsrätten hade den upphandlande myndigheten därför inte haft sakliga skäl för 

ett avbrytande. Eftersom att kammarrätterna var sista instans och de tillmätte andra 

omständigheter betydelse är det dessa domar som får anses vara vägledande för 

rättstillämpningen.  

I den omvända situationen när det är en leverantör som anfört att det finns brister i 

förfrågningsunderlaget tycks bedömningen ske på ett liknande sätt vilket bland annat 

bekräftas av ett färskt avgörande från Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 2742-16). I 

fallet konstaterade domstolen att utformningen av förfrågningsunderlaget medfört att 

det inte var uteslutet att anbudsgivaren skulle ha utformat sitt anbud annorlunda om 

förfrågningsunderlaget varit korrekt. Rätten beslutade därför att upphandlingen var 

tvungen att göras om. Även Kammarrätten i Göteborg (mål nr 6125-15) har gett utryck 

för att ett förfrågningsunderlag med brister inte kan leda till att upphandlingen avslutas 

med kontrakt. I första instans ansågs bristen i förfrågningsunderlaget inte vara av sådan 

art att den kunnat påverka utformningen av anbuden. Kammarrätten var dock av en 

annan uppfattning och menade att bristen medfört ett allt för stort utrymme för 

godtycklighet vid anbudsutvärderingen vilket inte var förenligt med öppenhets-

principen.  
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Som redovisats ovan tycks kammarrätterna upprätthålla en konsekvent linje 

avseende brister i förfrågningsunderlaget. Ett avgörande från Kammarrätten i Göteborg 

(mål nr 6969-12) utgör emellertid ett undantag från denna linje. I fallet hade en 

upphandlande myndighet bland annat anfört som skäl för sitt avbrytandebeslut att 

förfrågningsunderlaget varit bristfälligt eftersom parternas tolkning av det skilde sig åt. 

Bakgrunden var att den upphandlande myndigheten och den vinnande anbudsgivaren 

efter tilldelningsbeslutet blivit oense om omfattningen av upphandlingsföremålet. Det i 

sin tur hade enligt den upphandlande myndigheten medfört en risk att de andra 

anbudsgivarna också tolkat förfrågningsunderlaget på ett annat sätt. Kammarrätten fann 

utan någon djupare motivering att förfrågningsunderlaget var korrekt utformat men att 

det anbud som lämnats däremot var orent.180 Mot bakgrund av det som övrigt hade 

framkommit i målet ansåg kammarrätten att den upphandlande myndigheten ändå visat 

att det förelegat sakliga skäl för ett avbrytande.  

Sammantaget får det anses vara klarlagt att brister i förfrågningsunderlaget kan 

utgöra ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling. Som anbudslämnande leverantör 

kan den upphandlande myndighetens tillsynes stora frihet att åberopa sin egen 

försummelse som sakligt skäl för ett avbrytande upplevas som stötande.181 Samtidigt 

behöver det inte vara den upphandlande myndigheten som uppmärksammar bristen utan 

det kan lika gärna vara en leverantör. Oaktat vem det är som har påtalat bristen tycks 

toleransnivån avseende konstaterade brister i förfrågningsunderlaget vara nästintill 

obefintlig i svensk rättstillämpning, även om det finns viss praxis som går emot detta 

påstående.    

 

4.2.4 Överskriden budget eller billigare i egen regi 

Högsta förvaltningsdomstolen har i RÅ 2009 ref. 43 (”Finspångs Taxi-målet”) angett att 

överskridandet av en i förfrågningsunderlaget hänvisad budget kan utgöra ett sakligt 

skäl för ett avbrytande. I målet hade den upphandlande myndigheten i förfrågnings-

underlaget angett att upphandlingen kunde komma att avbrytas om de offererade 

priserna översteg en i förväg fastställd budget. Budgeten fanns däremot inte redovisad i 

något av upphandlingsdokumenten. I första instans fann förvaltningsrätten att 

överskridandet av budgeten endast kunde utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande om 

                                                         
180 Det kan jämföras med Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 766-17, där anbudsgivaren inte 

ansågs ha lidit någon skada till följd av att förfrågningsunderlaget varit bristfälligt.  
181 Jfr Pedersen, s. 136 f., som menar att en upphandlande myndighet som regel inte bör kunna dra fördel 

av sin egen försummelse.  
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den upphandlande myndigheten kunde visa att anbuden som inkommit inte varit 

marknadsmässiga. Med anledning av att den upphandlande myndigheten inte inkommit 

med någon utredning som påvisade det ogiltigförklarades avbrytandebeslutet.  Enligt 

förvaltningsrätten var det inte tillräckligt att hänvisa till en i förväg fastställd budget om 

den i sig inte var saklig, vilket den upphandlande myndigheten enligt rätten inte hade 

lyckats visa. I kammarrätten gjordes en ny bedömning om den upphandlande 

myndigheten haft sakliga skäl för ett avbrytande. Enligt deras uppfattning var det 

tillräckligt att budgeten i vart fall inte framstod som orealistisk för att avbrytande-

beslutet skulle anses vila på sakliga skäl. Högsta förvaltningsdomstolen berörde aldrig 

denna fråga uttryckligen utan nöjda sig med att framhålla att målet var tillfredsställande 

utrett och gick därmed på kammarrättens linje.  

Det är den upphandlande myndigheten som har att bevisa att det finns förutsättningar 

för att avbryta en påbörjad upphandling.182 Enligt min mening var det därför olyckligt 

att Högsta förvaltningsdomstolen i Finspångs Taxi-målet inte valde att kommentera den 

bevisning som presenterades. Trots att förvaltningsrätten hade goda argument kring 

varför beviskravet i detta fall inte var uppfyllt nöjde sig både kammarrätten och Högsta 

förvaltningsdomstolen med de uppgifter som den upphandlande myndigheten 

presenterat. Av denna anledning kan det enligt min mening ifrågasättas om det 

beviskrav som uppställs verkligen är ett reellt sådant. 183  Mot bakgrund av att en 

upphandlande myndighet inte är skyldig att ingå kontrakt med en anbudslämnande 

leverantör kan kammarrättens motivering avseende budgeten vid en första anblick 

framstå som rimlig. Problemet med kammarrättens synsätt, vilket förvaltningsrätten 

fångar upp i sina domskäl, är den överhängande risken för godtyckliga avbrytande-

beslut. Genom att inte ställa några krav på att budgeten i sig är realistisk och objektiv 

godtagbar kan en upphandlande myndighet skapa sig en genväg till ett ”sakligt” 

godtagbart avbrytandebeslut. Detta genom att hänvisa till en lågt satt budget som inte 

ens behöver tillhandahållas inom ramen för upphandlingen.184 Att denna ordning är 

förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna samt effektivitetsprincipen har 

                                                         
182 Se t.ex. RÅ 2008 ref. 35 och Pedersen, s. 136. Det bör dock framhållas att bevisbördans placering i 

upphandlingsmål är långt från självklar. Se Asplund m.fl., s. 310.   
183 Ett för lågt ställt beviskrav skulle i sammanhanget även kunna innebära en överträdelse av 

effektivitetsprincipen. Se avsnitt 3.5 och Asplund m.fl., s. 310.  Jfr Sundstrand 2014, s. 126 f.  
184 I RÅ 2009 ref. 43 var budgeten dock en offentlig handling och kunde därför begäras ut.    
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jag personligen svårt att se. Men det finns flera avgöranden som bekräftar det till synes 

lågt ställda beviskravet.185    

En anslutande fråga som inte aktualiserades i Finspångs Taxi-målet var hur mycket 

över en antagen budget ett anbud får vara för att det ska vara sakligt godtagbart att 

avbryta upphandlingen. Denna fråga har prövats av Kammarrätten i Göteborg i det s.k. 

”Sodexo-målet” (mål nr 7224-13). Kammarrättens uppfattning var att differensen 

mellan anbudet och det pris som den upphandlande myndigheten reserverats sig vid var 

betydelselöst. I fallet hade den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget 

angett att upphandlingen kan komma att avbrytas om det senare visar sig vara billigare 

att driva verksamheten i egen regi. Kammarrätten anförde också att ett sådant förbehåll 

inte var i strid med någon av de grundläggande upphandlingsprinciperna oaktat 

differensens storlek.  

I likhet med Finspångs Taxi-målet uppmärksammades i Sodexo-målet återigen 

frågan om det pris som den upphandlande myndigheten reserverat sig vid måste vara 

realistisk. I fallet tog kammarrätten inte någon ställning till om den prisuppgift som den 

upphandlande myndigheten lämnat var korrekt, utan konstaterade enbart att den var 

lägre och att det normalt inte finns några skäl att ifrågasätta den. Kammarrätten kom till 

denna slutsats mot bakgrund av att leverantörerna var medvetna om att upphandlingen 

kunde komma att avbrytas om de offererade priserna översteg kostnaden för att driva 

verksamheten i egen regi. Förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr 9499-13 E) som var 

första instans var däremot av en annan uppfattning. Förvaltningsrätten menade att ett 

avbrytandebeslut inte kan anses vara sakligt godtagbart utan en förklaring till hur 

kostnaden för att driva verksamheten i egen regi hade beräknats. I fallet hade den 

upphandlande myndigheten enbart angett en siffra utan någon redogörelse för hur de 

hade kommit fram till den. En rättvis jämförelse mellan anbudspriset och den 

upphandlande myndighetens kostnad för att driva verksamheten i egen regi kunde 

således inte göras.  

Sammantaget får rättsläget avseende avbrytandebeslut som grundar sig på 

överskriden budget eller billigare i egen regi anses vara ett sakligt skäl, oavsett om det 

pris som den upphandlande myndigheten reserverat sig vid varit känd för leverantörerna 

eller inte. Detta synsätt ligger i linje med att avbrytandebeslut inte är förbehållet 

                                                         
185 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 5317-12 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 7224-13. 
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undantagssituationer eller när det föreligger särskilda skäl.186 Det kan dock enligt de 

skäl som förvaltningsrätterna ovan anfört ifrågasättas om det beviskrav som 

överinstanserna tillämpat avseende det pris som de upphandlande myndigheterna 

reserverat sig vid är för lågt ställt och därmed träder effektivitetsprincipen för när.   

 

4.2.5 Anbudets giltighetstid har löpt ut 

Om en upphandling överprövas och det beslutet sedan överklagas till högre instans kan 

det hända att anbudens giltighetstid hinner löpa ut innan upphandlingen kan avslutas 

med kontrakt.187 I det fall anbudens giltighetstid inte förlängs är den upphandlande 

myndigheten förhindrad att avsluta upphandlingen genom att teckna kontrakt då det 

förutsätter att anbuden är giltiga.188 Avsaknaden av giltiga anbud har i flera avgöranden 

ansetts vara ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta upphandlingen. 189  Denna 

avbrytandegrund har dock kommit att ifrågasättas med anledning av att en eller flera 

anbudsgivare påstått att deras anbud fortfarande är giltiga med anledning av att de har 

förlängts.190 Huruvida anbudens giltighetstid kan förlängas om en upphandling drar ut 

på tiden har inte prövats i sak av Högsta förvaltningsdomstolen, men denna fråga har 

berörts indirekt av ett justitieråd i RÅ 2008 not. 26 (”Shell-målet”). I avgörandet 

anförde justitierådet Nord för egen del att det är upp till parterna att ta ställning till om 

anbuden fortfarande är giltiga. I målet hade inte någon invändning om anbudens 

giltighetstid framförts, varför kammarrätten i denna situation egentligen borde ha varit 

förhindrad att beakta om anbuden fortfarande var giltiga.  

Nords uttalanden i Shell-målet har bland annat av Kammarrätten i Göteborg tolkats 

på ett sådant sätt att en förlängning av anbudets giltighetstid kräver ömsesidigt 

erkännande.191 Samma domstol har i ett tidigare avgörande ansett att en förlängning inte 

förutsätter ömsesidighet, vilket tyder på en ändrad uppfattning i frågan.192 Enligt Rosén 

Andersson m.fl. skulle ett krav på ömsesidigt erkännande även kunna äventyra 

leverantörernas rätt till en effektiv domstolsprövning.193 Det med anledning av att vissa 

                                                         
186 Jfr mål C-27/98 Fracasso och Leitschutz, p. 23. 
187 Se Rosén Andersson m.fl., s. 450.  
188 Prop. 2015/16:195 s. 1058.  
189 Se b.la. Kammarrätten i Stockholm mål nr 1062-06, 4508-06, 4890-07, 4488-09, 4512-09, 4513-09 

samt Kammarrätten i Göteborg mål nr 6132-11 och 7006-12. 
190 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09. 
191 Se Kammarrätten i Göteborg mål nr 6132-11 och 7006-12.  
192 Se Kammarrätten i Göteborg mål nr 4963-09. 
193 Rosén Andersson m.fl., s. 453.  
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domstolar valt att inte pröva ärendet i sak om det inte finns några giltiga anbud.194 

Enligt förarbetena till nuvarande LOU anges att en förlängning av ett anbud är en 

ensidig rättshandling och en upphandlande myndighet kan därför inte förvägra en 

leverantör från att förlänga sitt eget anbud.195 Kravet på ömsesidighet bör mot bakgrund 

av förarbetsuttalandet nu vara klarlagt. Då anbudsgivarna ensidigt kan förlänga sina 

anbud riskerar de inte att lida någon rättsförlust med anledning av att en upphandling 

dragit ut på tiden och den ordinarie giltighetstiden löpt ut.  

Sammanfattningsvis har frånvaron av giltiga anbud ansetts utgöra ett sakligt skäl för 

att avbryta upphandlingen. Avsaknaden av giltiga anbud uppstår när en upphandling 

inte avslutas med kontrakt inom tiden för anbudens ordinarie giltighetstid. Om en 

förlängning har skett är min bedömning av rättsläget att en upphandlande myndighet 

inte kan vinna framgång i domstol genom att hävda att det saknas giltiga anbud.  

 

4.3 Frånvaron av sakliga skäl 

Av praxis framgår att upphandlande myndigheter får avbryta en upphandling om de kan 

visa att de haft sakliga skäl. Motsatsvis borde en upphandlande myndighet inte kunna 

vinna framgång i en domstolsprocess om den inte kan visa det. I det fall en 

upphandlande myndighet inte vinner framgång i en process innebär det inte per 

automatik att de skäl som har framförts varit osakliga. Det kan likväl ha varit att 

bevisningen inte varit tillräcklig. 196  Bedömningen avseende om en upphandlande 

myndighet haft sakliga skäl eller inte för ett avbrytande bör därför kunna delas upp i 

rättsfrågor och bevisfrågor.197 Rättsfrågan utgörs av hur framlagda fakta rättsligt ska 

bedömas. Det vill säga kan det som den upphandlande myndigheten anfört 

överhuvudtaget utgöra ett sakligt skäl. Bevisfrågan tar sikte på om den verklighets-

beskrivning som gjorts gällande är sannolik. Enligt Heuman är det viktigt att rättsfrågor 

och bevisfrågor hålls isär eftersom att sammanblandning kan leda till att utgången i 

målet annars blir felaktig.198   

Vad som inte har ansetts utgöra ett sakligt skäl (rättsfrågan) har inte prövats i högsta 

instans och den praxis som etablerats i underrätterna är sparsam, både vad gäller till 

                                                         
194  Domstolarna har istället valt avskrivet målet från vidare handläggning. Se t.ex. Kammarrätten i 

Stockholm mål nr 6097-09 och 7788-09 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 2109-11. 
195 Se prop. 2015/16:195, s. 1058 f.  
196 Se t.ex. Förvaltningsrätten i Uppsala mål nr 3301-11 E och Förvaltningsrätten i Malmö mål nr 11206-

14.  
197 Jfr Heuman, s. 359.  
198 Se a.a., s. 357 ff. 
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antal och innehåll. Nedan följer en redogörelse och en analys av de skäl som 

underrätterna inte funnit vara sakligt godtagbara.  

I ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4451-08) hade en 

upphandlande myndighet beslutat att avbryta en upphandling med anledning av den inte 

ansåg sig kunna hinna utvärdera de inkomna anbuden innan deras giltighetstid löpt ut. 

Kammarrätten fann utan någon djupare motivering att det skäl som den upphandlande 

myndigheten anfört inte kunde utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande. Kammarrätten i 

Jönköping fann i Ronneby Hotell-målet199 att omständigheten att en upphandling blivit 

överprövad inte ensamt kan utgöra ett sakligt skäl för ett avbrytande. Vidare har 

Kammarrätten i Stockholm (mål nr 4691-12) fastslagit att en upphandlande myndighet 

inte haft sakliga skäl när det skäl som anförts var känt redan innan upphandlings-

processen påbörjades. Ett sådant avbrytande skulle enligt kammarrättens bedömning ha 

en negativ inverkan på förutsebarheten och därmed vara i strid med öppenhetsprincipen. 

Även Kammarrätten i Göteborg (mål nr 5375-06) och Förvaltningsrätten i Uppsala (mål 

nr 7288-11) har uttalat att avbrytandebeslut i strid med öppenhetsprincipen inte kan vara 

sakligt godtagbara. I målet som avgjordes av Kammarrätten i Göteborg hade den 

upphandlande myndigheten enbart hänvisat till affärsmässiga överväganden. I målet 

som avgjordes av Förvaltningsrätten i Uppsala hade den upphandlande myndigheten 

förbehållit sig rätten att avbryta upphandlingen genom en vagt formulerad klausul i 

förfrågningsunderlaget. Förbehållet angav att den upphandlande myndigheten kunde 

komma avbryta upphandlingen om anbuden inte motsvarade ställda krav eller på annat 

sätt var oförmånliga. Enligt förvaltningsrättens bedömning var det alltför långsökt att 

tolka in att reservationen innebar att den upphandlande myndigheten kunde avbryta 

upphandlingen om det var billigare att genomföra verksamheten egen regi.   

Avgörandet från Förvaltningsrätten i Uppsala blev överklagat till Kammarrätten i 

Stockholm (mål nr 5317-12). I motsats till vad förvaltningsrätten kom fram till fann 

kammarrätten att den upphandlande myndigheten haft sakliga skäl för ett avbrytande. 

Kammarrätten tycks i sina domskäl inte ha tillmätt den omtvistade förbehållsklausulen 

någon som helst betydelse. Visserligen uppställs inga krav på att den upphandlande 

myndigheten måste förbehålla sig rätten att avbryta en upphandling genom att ange det i 

förfrågningsunderlaget.200 Men i det aktuella fallet kan det ifrågasättas enligt de skäl 

som Förvaltningsrätten i Uppsala anförde, om det är sakligt och förenligt med 

                                                         
199 Kammarrätten i Jönköping mål nr 600-16. 
200 Se Rosén Andersson m.fl., s. 745.  
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öppenhetsprincipen att hålla inne på central information om ett eventuellt avbrytande. 

Särskilt när dessa omständigheter varit kända för den upphandlande myndigheten 

Med anledning av en spretig praxis är det enligt min uppfattning svårare att finna en 

röd tråd avseende vilka skäl som inte ansetts vara sakligt godtagbara, jämfört med de 

skäl som har ansetts vara det. Däremot tycks det finnas ett visst stöd för att om någon av 

de grundläggande upphandlingsprinciperna trätts för när kan skälet inte vara sakligt 

godtagbart.   
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5 Den senaste rättsutvecklingen  

5.1 Bakgrund  

Syftet med offentliga upphandlingar är som tidigare nämnt att bland annat tillvarata den 

konkurrens som finns på marknaden men också att utveckla den.201 En förutsättning för 

att detta ska vara möjligt är att det finns en vilja hos leverantörerna att delta i de 

upphandlingar som annonseras. Som konstaterats i uppsatsen kan avbrytandeinstitutet 

ha en negativ påverkan på denna vilja.202 Det är även troligt att leverantörerna blir 

mindre benägna att lägga ner tid och resurser på att ta fram genomarbetade anbud i det 

fall de tror att upphandlingen senare kan komma att avbrytas.203 Utöver risken att inte 

vinna upphandlingen har anbudsgivarna också stått för den ekonomiska risken utifall 

upphandlingen avbryts. Denna riskfördelning har i rättspraxis emellertid kommit att 

luckras upp genom att skadeståndsbestämmelserna i LOU i vissa fall har ansetts 

tillämpliga även om upphandlingen avbrutits (20 kap. 20 § LOU). Vilka skador som kan 

ersättas har genom två domar från Högsta domstolen förtydligats och preciserats.204 

Utgången av domarna kom troligtvis som en överraskning för de upphandlande 

myndigheterna, då domarna enligt Andersson innebar en förändring av rättsläget till 

klar förbättring för leverantörerna.205 

 I NJA 2013 s. 762 (”Fidelia-målet”) tillerkände Högsta domstolen en leverantör som 

vunnit framgång i en överprövningsprocess ersättning för sina ombudskostnader i form 

av skadestånd. Att ombudskostnaderna kan ersättas inom ramen för en förvaltnings-

process utgör således ett undantag från huvudregeln att parterna bär sina egna 

kostnader.  I NJA 2016 s. 369 (”NBB-målet”) biföll Högsta domstolen för första gången 

ett skadeståndsyrkande för utebliven vinst, det s.k. positiva kontraktsintresset, när en 

upphandling hade avbrutits.206 I målet hade den upphandlande myndigheten begått ett 

upphandlingsfel som resulterade i att upphandlingen senare behövde avbrytas på grund 

av att ändamålet med upphandlingen hade förfallit. Högsta domstolen fann att om den 

upphandlande myndigheten inte hade begått detta fel hade upphandlingen blivit av och 

den klagande parten hade tilldelats kontrakt. Även om det finns en möjlighet att erhålla 

                                                         
201 Se avsnitt 1.1 och 2.1.1.  
202 Se avsnitt 1.1.  
203 Jfr NOU, s. 7. 
204 Se NJA 2013 s. 762 och NJA 2016 s. 369. 
205 Se Andersson 2016, avsnitt 1.  Se även Henning, s. 404.  
206 Med det negativa kontraktsintresset avses kostnader för att förbereda anbud och i övrigt att delta i 

upphandlingen. Se t.ex. NJA 2016 s. 369, p. 16.    
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skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset, menar Andersson att denna 

möjlighet i praktiken är begränsad.207 Enbart i de fall en upphandlande myndighet i ett 

tidigare skede begått ett upphandlingsfel kan frågan om skadestånd motsvarande det 

positiva kontraktsintresset komma att aktualiseras. Det med anledning av att ett 

avbrytande i sig inte utgör någon överträdelse av LOU.208  

Då skadeståndsbestämmelserna inom upphandlingsområdet bland annat har till syfte 

att avskräcka upphandlande myndigheter från vissa ageranden, är det rimligt att anta att 

ett högre och mer kännbart belopp har en potentiellt starkare handlingsdirigerande 

verkan än ett lägre.209 Denna uppfattning stöds av Henning som menar att det faktum att 

det finns ett överhängande hot om höga skadestånd kan medföra att upphandlande 

myndigheter blir mer benägna att fokusera på att inte göra fel istället för att göra rätt.210 

I det enskilda fallet kan skillnaden mellan att behöva betala skadestånd motsvarande 

det negativa eller det positiva kontraktsintresset vara betydande. Ett illustrerande 

exempel är ”Keolis-målet” som avgjordes av Svea hovrätt (mål nr T 7298-12). I fallet 

hade en anställd hos den upphandlande myndigheten lämnat ut hemlig information 

avseende en annan anbudsgivares anbudspris till en konkurrerande anbudsgivare. När 

sekretessbrottet uppmärksammades valde den upphandlade myndigheten att avbryta 

upphandlingen. I målet uppgick det yrkade skadeståndet för det positiva kontrakts-

intresset till över 164 miljoner kr, medan det negativa ansågs uppgå till 1 miljon kr, 

vilket var det belopp som senare fastställdes. Mot denna bakgrund kan det tänkas uppstå 

situationer där en upphandlande myndighet som begått eller tror sig ha begått ett 

upphandlingsfel, inte kan eller vågar avbryta en upphandling med anledning av risken 

för framtida skadeståndsanspråk.211  Samtidigt kan höga skadestånd leda till att fler 

leverantörer blir mer benägna att driva process. Eftersom att det kan vara mer lukrativt 

att stämma en upphandlande myndighet när det som står på spel är det positiva 

kontraktsintresset. 212  Men också av den anledningen att ombudskostnaderna vid en 

framgångsrik överprövningsprocess i vissa fall kan bli ersatta i form av skadestånd.213  

                                                         
207 Se Andersson 2013, avsnitt 3.1 och Andersson 2016, avsnitt 2.  
208 Jfr avsnitt 3.3. 
209 Se b.la. NJA 2013 s. 762 och SOU 1999:139, s. 323 f. 
210 Se Henning, s. 404.  
211 Att beteendet påverkas innebär inte nödvändigtvis att det blir till det bättre. Jfr SOU 1999:139, s. 324.   
212 Denna tanke grundar sig i spelteori, om att parterna agerar på ett sådant sätt att vinsterna maximeras 

medan förlusterna hålls nere. Se Heller & Radetzki, s. 50 f.  
213 NJA 2013 s. 762, p. 20 och 23. 
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En rädsla för överprövningar och skadestånd kan enligt de skäl som framförts ovan 

flytta fokus från att göra en god affär till att inte göra fel. I förlängningen kan det 

medföra att utvecklingen på upphandlingsområdet drivs mot riskminimering istället för 

att på bästa sätt tillvarata och utveckla konkurrensen på marknaden. 214  Av denna 

anledning har Henning ifrågasatt om den senaste rättsutveckling är önskvärd. 215 

Eftersom det på sikt kan innebära att samhällets kostnader för inköp av varor och 

tjänster blir högre. Även om de går att kritisera domstolarna för att de inte tycks beaktat 

konsekvenserna av deras avgöranden i tillräckligt hög grad, bör det framhållas att 

domstolarna i första hand är en klagoinstans och inte en vägledningsinstans.216  

 

5.2 Kan antalet avbrutna upphandlingar komma att förändras? 

Även om syftet med skadeståndsbestämmelserna är att verka preventivt mot vissa typer 

av ageranden har det ifrågasatts om skadeståndet verkligen har en sådan effekt, eftersom 

det sällan är den person som begått den skadegörande handlingen som har att utge 

skadestånd. 217  I Keolis-målet riktades skadeståndstalan mot den upphandlande 

myndigheten trots att den anställdes handling var på gränsen till abnorm och det fanns 

inget som den upphandlande myndigheten kunde göra för att förhindra skadan. 218 

Oaktat skadeståndsansvarets inverkan på benägenheten att vilja avbryta en upphandling 

är det rimligt att anta att det kan finnas ekonomisk vinning i att undersöka vilka 

möjligheter det finns att fortsätta en upphandling istället för att avbryta och göra om 

den.219  

I 11 kap. 8 § LOU anges att tidsfristen för att komma in med anbud ska förlängas om 

den upphandlande myndigheten gör väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. I 

förarbetena till LOU anges att denna bestämmelse saknar motsvarighet i 2007 års LOU 

och är en konsekvens av artikel 47.3 första stycket b i LOU-direktivet. 220  Enligt 

regeringens bedömning kan väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten göras 

under förutsättning att tidsfristen för att komma in med anbud förlängs, upplysnings-

                                                         
214 Jfr SOU 2013:12, s. 347.  
215 Henning, s. 414. 
216 Jfr SOU 2013:12, s. 347 och Lavér & Eriksson, Upphandling24, 2014-05-01.  
217 Se Hellner & Radetzki, s. 40 f. 
218 Att fortsätta upphandlingen var i målet inte ett tänkbart alternativ. 
219 Jfr Kammarrätten i Jönköping mål nr 1719-15. I målet hade den upphandlande myndigheten upptäckt 

brister i förfrågningsunderlaget. Istället för att avbryta upphandlingen valde den upphandlande 

myndigheten istället att avhjälpa bristerna och därefter fortsätta upphandlingen.   
220 Prop. 2015/16:195, s. 1064.  
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skyldigheten iakttas och upphandlingens art inte skiljer sig väsentligt från vad som 

ursprungligen annonserades.221 I annat fall måste upphandlingen avbrytas och göras om. 

Innan bestämmelsen i 11 kap. 8 § LOU trädde i kraft tycks det ha rått en föreställning 

om att väsentliga ändringar av upphandlingsdokumenten inte varit förenligt med 

LOU. 222  De skäl som framförts var bland annat att väsentliga ändringar av 

upphandlingsdokumenten kunde strida mot öppenhets- och likabehandlingsprincipen. 

Eftersom både LOU och LOU-direktivet specifikt nämner vilka åtgärder en 

upphandlande myndighet ska vidta vid väsentliga ändringar av upphandlings-

dokumenten, kan det diskuteras om lagändringen inneburit att tröskeln för vad som är 

en tillåten ändring har sänkts.  

I skäl 81 LOU-direktivet anges att väsentliga ändringar är tillåtet under förutsättning 

att ändringen inte är så väsentliga att nya leverantörer ges tillträde eller anmäler sig till 

upphandlingen, genom att upphandlingens art skiljer sig väsentligt från det som 

ursprungligen annonserades. Som exempel på tillåtna ändringar anges i direktivet 

särskilt ändringar i de tekniska specifikationerna. Situationen att en eventuell 

anbudsgivare stängs ut på grund av en väsentlig ändring omnämns däremot inte. Men 

bör på samma sätt som när nya leverantörer ges tillträde, inte vara tillåtet eftersom 

upphandlingens art med största sannolikhet förändras. I rättspraxis har ändringar som 

medfört att nya krav ställts ansetts strida mot både öppenhets- och likabehandlings-

principen, då den upphandlande myndigheten därigenom ändrar förutsättningarna och 

därigenom upphandlingens art.223  

LOU-direktivets kvalifikation avseende en tillåten respektive otillåten väsentlig 

ändring tycks i stora delar överensstämma med det som inom svensk rätt tidigare ansetts 

vara otillåtet som vidare benämndes för ”väsentlig ändring”.224 Då förarbetena till LOU 

enbart upprepar det som LOU-direktivet anger får rättsläget avseende denna fråga 

betraktas som oklart fram till dess att denna fråga prövats i domstol. Men enligt min 

preliminära bedömning tycks dock systematiken i förarbetena och LOU-direktivet tala 

för att bestämmelsen om västenliga ändringar av upphandlingsdokumenten faktiskt 

avser en reell förändring av rättsläget. Denna uppfattning stöds också av 

Upphandlingsmyndigheten som uttalat att väsentliga ändringar av upphandlings-

                                                         
221 Prop. 2015/16:195, s. 644 f.  
222 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 1132-10, 558-14, Kammarrätten i Jönköping mål nr 4342–

4357-11, Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1379-13 och Kammarrätten i Stockholm mål nr 6695-15.  
223 Se Kammarrätten i Jönköping mål nr 1367-11, 1399-11 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 558-14.  
224 Jfr t.ex. Kammarkollegiet, s. 30 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 1132-10.  
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dokumenten inte var möjligt enligt 2007 års LOU men att LOU-direktivet däremot 

stadgar en sådan möjlighet.225    

Mot bakgrund av att det enligt den nuvarande lagstiftningen tycks finnas större 

möjligheter att korrigera brister i upphandlingsdokumenten bör det vara mer effektivt 

och ekonomiskt fördelaktigt att välja denna mindre ingripande åtgärd istället för att 

avbryta och göra om upphandlingen. Dock är denna lösning beroende av de bakom-

liggande skälen till avbrytandebeslutet. Upphandlande myndigheter har av vissa 

anklagats för att avbrytandet ibland sker med anledning av att de inte vill att en viss 

leverantör ska vinna upphandlingen. 226  I det fall ett avbrytande sker mot denna 

bakgrund torde incitamentet hos den upphandlande myndigheten att vilja fullfölja 

upphandlingen inte vara särskilt stort. Om en upphandlande myndighet vill genomföra 

en upphandling men på grund av uppmärksammade brister i förfrågningsunderlaget är 

förhindrad att slutföra den, bör den nya möjligheten att genomföra väsentliga ändringar 

i upphandlingsdokumenten istället vara ett tänkbart alternativ.  

Då det finns ekonomiska incitamentet men även tidsmässiga vinster med att fullfölja 

en påbörjad upphandling jämfört med att avbryta och göra om den, bör möjligheten att 

kunna avhjälpa brister i upphandlingsdokumenten kunna bidra till att antalet avbrutna 

upphandlingar minskar. Samtidigt kan det skadeståndsansvar som i vissa fall kan 

aktualiseras vid ett avbrytande bidra till att upphandlande myndigheter blir mer 

försiktiga med att avbryta en upphandling. Särskilt i de fall avbrytandet har föregåtts av 

ett upphandlingsfel.   

 

5.3 Kan antalet överprövade avbrytandebeslut komma att förändras? 

En konsekvens av att antalet avbrutna upphandlingar kan komma att minska är att 

antalet överprövade avbrytandebeslut också kan bli färre. Däremot är det inte troligt att 

avbrytandebesluten kommer att upphöra helt. Inledningsvis bör det klargöras vad som 

får en leverantör att vilja överpröva ett avbrytandebeslut. Rimligen ansöker en 

leverantör om överprövning när denne upplever att den skulle kunna vinna något på att 

upphandlingen inte avbröts. 227  I vissa fall kan det tänkas att avbrytandebeslutet 

överprövas för säkerhets skull i syfte att ha begränsat sin egen skada vid en eventuell 

                                                         
225 Se Upphandlingsmyndigheten 2016, s. 36.  
226 Se t.ex. klagande parts yrkanden i Kammarrätten i Göteborg mål nr 5375-06, Kammarrätten i 

Stockholm mål nr 4691-12 och Förvaltningsrätten i Linköping mål nr 3687-10. Se även Bokwall & 

Håkansson, Upphandling24, 2015-11-20 och Krantz & Malmström, Inköpsrådet, 2016-10-27. 
227 De flesta företag eftersträvar i någon mening att försöka uppnå lönsamhet. Jfr Molander, s. 131.  
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framtida skadeståndsprocess. 228  Enligt vissa ansöker leverantörer ibland om 

överprövning utan någon egentlig anledning utan mest för att de kan. 229  Det finns 

således flera tänkbara anledningar till varför vissa väljer att överpröva avbrytandebeslut. 

Gemensamt för alla överprövningsansökningar är däremot att det innebär ett 

risktagande eftersom utfallet av överprövningen inte med säkerhet går att förutspå.230 

Även om det idag inte kostar något i formell mening att ansöka om överprövning kräver 

en överprövningsansökan åtminstone att leverantören lägger ner tid och därmed resurser 

på att utforma den.231 Om en leverantör skulle bedöma att sannolikheten med att nå 

framgång med en överprövningsansökan var obefintlig torde benägenheten att vilja 

överpröva ett avbrytandebeslut vara mindre.232 Mot bakgrund av att domstolarna i flera 

fall också tycks ställa olika beviskrav kan överprövningsprocessen framstå som 

slumpmässig vilket påverkar rättssäkerheten.233 Däremot kan det tänkas att det egentliga 

syftet med överprövningen inte är att få rätt i domstol. En förekommande upphandlings-

strategi är att överpröva upphandlingen i syfte att försätta den upphandlande 

myndigheten i en situation där den förhoppningsvis tvingas att direktupphandla av den 

leverantör som initierat överprövningen.234  

Enligt Pedersen kan en överprövning många gånger härledas till hur ett beslut 

kommunicerats. 235 Då anbudsgivarna investerat både tid och resurser i upphandlingen 

förväntar de sig att skälen till att upphandlingen avbryts tydligt motiveras. Denna bild 

bekräftas också av ett antal avgöranden från kammarrätterna och förvaltningsrätterna.236 

De huvudsakliga skälen bakom överprövningarna bestod av att avbrytandebesluten 

framstod som oklara och det fanns frågetecken huruvida de upphandlande 

myndigheterna verkligen haft sakliga skäl för sina avbrytanden. Ur leverantörens 

perspektiv kan det framstå som att den upphandlande myndigheten ”bluffar” när den på 

begäran inte vill yttra sig över ett avbrytandebeslut. Enligt den spelteoretiska 

                                                         
228 SOU 2015:12, s. 152.  
229 Jfr SOU 2015:12, s. 115 f.  
230 Se avsnitt 1.1.  
231 Frågan om överprövningsansökningar ska avgiftsbeläggas eller tappande part ska ersätta motpartens 

rättegångskostnader har övervägts, men har inte ansetts vara den mest lämpliga vägen att få ner antalet 

överprövade upphandlingar. Se SOU 2015:12, s. 91 ff. och 111 ff.  
232 Majoriteten av leverantörerna är troligen inte rättshaverister även om det i vissa kretsar framhålls en 

sådan mening. Se t.ex. SOU 2015:12, s. 97.   
233 Se avsnitt 4.2. I de redovisade målen tycks beviskravet för om det förelegat sakliga skäl ofta variera.  
234 Se SOU 2015:12, s. 142. 
235 Pedersen, Upphandling24, 2016-06-15. 
236 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-08, Kammarrätten i Stockholm mål nr 5317-12, 

Kammarrätten i Göteborg mål nr 7224-13, Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 25392-12, 25419-12, 

1935-15 och Förvaltningsrätten i Göteborg mål nr 5200-14. 
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förklaringsmodellen kan det vara rationellt att ansöka om en överprövning då 

asymmetrin i informationen öppnar upp för att beslutet kanske inte vilat på sakliga 

skäl.237  Genom att begära avbrytandebeslutet överprövat försätts leverantören oftast 

indirekt i samma informationsläge som den upphandlande myndigheten, med anledning 

av att denne måste övertyga rätten om att det funnits sakliga skäl för avbrytandet. Att i 

en eventuell domstolsprocess inte tydligt redogöra för de skäl som legat till grund för 

avbrytandebeslutet skulle med största sannolikhet inte gynna den upphandlande 

myndighetens sak. Det finns således ett större incitament att i domstol vara utförlig i sin 

motivering avseende förekomsten av sakliga skäl än när beslutet kommuniceras till 

anbudsgivarna.238      

Ett skolboksexempel på en överprövning av ett avbrytandebeslut som troligen kunnat 

undvikas är ett avgörande från Förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr 5200-14). Innan 

anbudsgivaren valde att överpröva avbrytandebeslutet hade denne först kontaktat den 

upphandlande myndigheten och upplyst denne om att det inte gick att utläsa om det 

funnits sakliga skäl för ett avbrytande. Vidare anförde anbudsgivaren att ett så vagt 

formulerat avbrytandebeslut inte var förenligt med öppenhetsprincipen. Den 

upphandlande myndigheten valde emellertid att inte förtydliga sitt avbrytandebeslut 

utan hänvisade enbart till det som tidigare hade angetts. Förvaltningsrätten fann trots att 

avbrytandebeslutet var väldigt kortfattat var det inte i strid med öppenhetsprincipen. 

Under domstolsprocessen hade den upphandlande myndigheten sedan förtydligat skälen 

bakom avbrytandebeslutet vilka ansågs vara sakligt godtagbara. Även om det går att 

diskutera domens prejudikatvärde kan det emellertid ifrågasättas om det är rimligt att en 

upphandlande myndighet håller inne central information om ett avbrytandebeslut fram 

till dess att beslutet eventuellt blir överprövat.  

I förarbetena till den nya förvaltningslagen har det föreslagits en bestämmelse som 

kan komma att innebära ett högre krav på upphandlande myndigheters motivering av 

beslut.239 Enligt den nuvarande bestämmelsen i 20 § förvaltningslagen är motiverings-

skyldigheten begränsad till ärenden som avser myndighetsutövning mot någon 

                                                         
237 Överprövningen hade däremot framstått som irrationell om leverantören hade haft samma information 

som den upphandlande myndigheten.  
238 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping mål nr 3226-08, där den upphandlande myndigheten först i 

kammarrätten utvecklade sina skäl för avbrytandebeslutet. Anledning var att första instans inte godtog 

den upphandlande myndighetens motivering som också var densamma som anbudsgivarna fick del av.    
239 Prop. 2016/17:180, s. 320 ff.  
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enskild.240 Den nya bestämmelsen är däremot tillämplig på alla beslut som kan påverka 

någons situation på ett inte obetydligt sätt. Kravet på motiveringen är att det ska vara 

möjligt för den enskilde att förstå hur myndigheten har resonerat i det enskilda fallet. 

Däremot innebär den nya bestämmelsen inte något krav på att myndigheten ingående 

måste redogöra för sakförhållanden i ärendet eller för hur dessa har bedömts. Om 

bestämmelsen i den nya förvaltningslagen anses tillämplig på avbrytandebeslut är det 

enligt min uppfattning dock osäkert om det i praktiken innebär någon förändring av 

rättsläget. De uppgifter som troligen skulle vara av intresse för en anbudsgivare tycks 

nämligen inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde. Om bestämmelsen antas 

blir det intressant att se om den kommer att påverka motiveringsskyldigheten på 

upphandlingsområdet.       

Något krav på att den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget måste 

förbehålla sig rätten att avbryta upphandlingen finns inte.241 Däremot kan ett sådant 

förbehåll enligt Rosén Andersson m.fl. bidra till att antalet överprövade avbrytande-

beslut blir färre med anledning av att den upphandlande myndigheten är öppen med sina 

avsikter. 242 Det är säkert riktigt att antalet överprövade avbrytandebeslut skulle kunna 

bli färre om den upphandlande myndigheten förbehöll sig rätten att avbryta upphandling 

i vissa situationer. Samtidigt kan intresset av att vilja delta i en upphandling där den 

upphandlande myndigheten tydligt signalerat att upphandlingen kan komma att avbrytas 

tänkas bli mindre med följden att den fulla konkurrensen på marknaden inte tillvaratas. 

En lista med förbehåll som kan föranleda ett avbrytande kan troligen skrämma bort 

vissa leverantörer eller på annat sätt påverka anbuden som lämnas till exempel genom 

att de blir mindre genomarbetade.243  I MSE-målet244  framhöll till exempel anbuds-

givaren att denne inte hade deltagit i upphandlingen om denne vetat om att 

upphandlingen var villkorad av en framtida resurstilldelning.    

Mot bakgrund av att rättsläget kan betraktas som oförändrat även efter det att 

nuvarande LOU trädde i kraft saknas det legala förutsättningarna för att minska antalet 

överprövade avbrytandebeslut.245 Men att det i skrivande stund har föreslagits en ny 

                                                         
240 Offentliga upphandlingar inte omfattas således inte av den nuvarande bestämmelsen. Se avsnitt 3.6.2. 
241 Kammarrätten i Göteborg mål nr 7224-13.  
242 Jfr Rosén Andersson m.fl., s. 745.  
243 Jfr Ds 1994:83, s. 11 f. och NOU, s. 6 f.  
244 Kammarrätten i Stockholm mål nr 3613-09.   
245 En utredning avseende möjligheterna att få ner antalet överprövningar har lämnats in till regeringen, 

som i skrivande stund håller på att ta ställning till dessa. Jfr SOU 2015:12 och Säfvenberg, 

Upphandling24, 2017-04-26. 
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förvaltningslag som eventuellt kan komma att påverka upphandlingsområdet. Däremot 

finns det inga rättsliga hinder mot att upphandlande myndigheter blir bättre på att 

motivera sina avbrytandebeslut. Därigenom torde i vart fall vissa överprövningar kunna 

undvikas. Samtidigt kan en bättre dialog mellan upphandlande myndigheter och 

leverantörer medföra andra positiva effekter så som ökat intresse av att delta i offentliga 

upphandlingar.246  Däremot anser inte jag att en lista med förbehåll i förfrågnings-

underlaget som anger när upphandlingen kan komma att avbrytas är rätt väg att gå. 

Visserligen kan det tänkas att antalet överprövade avbrytandebeslut blir färre men det 

går att diskutera av vilken anledning. Om det beror på att anbudsgivarna blir mer 

benägna att acceptera avbrytandebeslutet är det positivt. Är det för att färre väljer att 

delta i upphandlingen uppstår problematiken att den fulla konkurrensen på marknaden 

inte tillvaratas. Att det troligen är de mindre och resurssvaga leverantörerna som avstår 

från att delta skulle också motverka ett av syftena med EU:s 2020 strategi; att förbättra 

för små och medelstora företag.247 En upphandlande myndighet bör därför inte inleda en 

upphandling om det inte från deras sida framstår som högst sannolikt att upphandlingen 

kommer att avslutas med kontrakt.248 

  

                                                         
246 Se SOU 2013:12, s. 242 ff. och SOU 2015:12, s. 211. 
247 Jfr prop. 2015/16:195, s. 292.  
248 Jfr NOU, s. 6.  
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6 De lege ferenda  

6.1 Inledning 

Som konstaterats i uppsatsen finns det en utbredd problematik vad gäller avbrutna 

offentliga upphandlingar. Enligt min uppfattning grundar sig problematiken i huvudsak 

i att området är oförutsebart vilket beror dels på en spretig praxis, dels en avsaknad av 

lagstadgade regler. Följden av att området är oförutsebart gynnar inga aktörer och i 

förlängningen kan osäkerheten medföra att syftena med upphandlingslagstiftningen 

motverkas.249 Denna problematik är på intet sett något nytt fenomen utan fanns och var 

uppmärksammad redan innan ÄLOU trädde i kraft.250  Dock ansågs problemet med 

avbrutna upphandlingar vara marginellt då den rådande uppfattningen var att de flesta 

upphandlingarna avslutades med kontrakt. Huruvida problemet idag är marginellt kan 

ifrågasättas mot bakgrund av att andelen avbrutna upphandlingar har ökat från 5 % till 

10 % mellan åren 2009–2015. 251  Inom vissa branscher avbryts uppemot var femte 

upphandling. Enligt Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket kan siffrorna 

dessutom vara underskattad med anledning av att det idag inte finns något officiellt 

register där antalet avbrutna upphandlingar registreras.252 I följande avsnitt kommer jag 

därför att diskutera om det finns skäl att lagreglera avbrytandeinstitutet som sådant eller 

delar av det.   

 

6.2 Bör avbrytandeinstitutet bli föremål för lagreglering?  

Avbrytandeinstitutet utgörs idag i huvudsak av en spretig praxisbildning där den 

upphandlande myndighetens intresse av att själv kunna välja hur upphandlingen 

avslutas, tycks vara överordnat leverantörernas intresse av att upphandlingen fortsätter. 

En förklaring kan vara EU-domstolens uttalanden i mål C-27/98 Fracasso och 

Leitschutz. I avgörandet konstaterade EU-domstolen att beslut att avbryta en 

upphandling inte är begränsad till undantagssituationer eller när det finns allvarliga skäl. 

Denna dom omnämns så gott som alltid i domskälen i de mål som rör överprövade 

avbrytandebeslut. Som redovisats i uppsatsen kan det vara förenat med betydande 

konsekvenser att enbart se till den ena sidans intresse avseende hur en upphandling 

                                                         
249 Se avsnitt 1.1 och 2.1.1.  
250 Jfr Ds 1994:83, s. 11 f.  
251 Se Upphandlingsmyndigheten & Konkurrensverket, s. 41. 
252 A.a., s. 41. 
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avslutas, vilket domstolarna i flera fall har beskyllts för att göra. 253  Genom en 

lagreglering skulle de olika aktörernas intressen bättre kunna balanseras mot varandra 

eftersom domstolarna inte tycks göra dessa avvägningar.254 I grunden handlar det om att 

stärka förtroendet för systemet med offentliga upphandlingar och samtidigt göra 

avbrytandeinstitutet mer förutsebart.  

Dock bör det uppmärksammas att en lagreglering inte nödvändigtvis bör ses som 

något positivt. Eftersom att ett avbrytande kan ske av många olika anledningar och i 

många olika situationer hade en eventuell lagbestämmelse avseende sakliga skäl 

troligen behövt vara väldigt omfattande för täcka in alla tänkbara fall. Alternativet att 

införa en generell bestämmelse om avbrytandeförfarandet hade sannolikt inte tillfört 

något mer än det som redan framgår av de principer som gäller för all offentlig 

upphandling (4 kap. 1 § LOU). En sådan bestämmelse hade därför enbart tyngt ner 

LOU. Som Lagrådet uppmärksammade i arbetet med att ta fram nuvarande LOU kan en 

alltför detaljreglerad lagstiftning innebära att lagen istället blir svåröverskådlig. 255 

Vidare finns en inneboende risk att kodifiera svensk praxis som inte har någon 

motsvarande dom från EU-domstolen bakom sig, vilket bland annat har belysts i avsnitt 

4.2.3. Eftersom frågan om det förelegat sakliga skäl för ett avbrytande är en 

bedömningsfråga, som i flera fall är beroende av EU-domstolens tolkning av EU-rätten, 

är det enligt min uppfattning varken önskvärt eller realistiskt att Sverige på egen hand 

lagreglerar vad som kan utgöra sakliga skäl för ett avbrytande.  

Enligt den nuvarande ordningen tycks det ställas ytterst låga krav på utformningen 

och motiveringen av de skäl som legat till grund för ett avbrytandebeslut.256  I flera fall 

har den enskilde anbudsgivaren varit tvungen att begära beslutet överprövat för att den 

upphandlande myndigheten inte självmant velat redogöra för om den verkligen haft 

sakliga skäl för ett avbrytande. Genom att införa en regel som utökar den upphandlande 

myndighetens upplysningsskyldighet kan det antas att antalet onödiga överprövade 

avbrytandebeslut minskar. 257 En sådan lagregel skulle kunna utformas på samma sätt 

som 12 kap. 13 § LOU, vilken stadgar att en upphandlande myndighet i vissa fall måste 

lämna kompletterande upplysningar om en anbudsgivare begär det. Enligt förarbetena 

                                                         
253 Se avsnitt 5.1.  
254 Se SOU 2013:12, s. 347. I andra sammanhang har domstolarna kritiserats för när de tagit beslut som 

varit av stor ekonomisk och samhällspolitisk betydelse och därmed format rättsutvecklingen. Jfr Wiklund, 

s. 911 f.  
255 Prop. 2015/16:195, Bilaga 24, s. 1014 ff.  
256 Se avsnitt 3.1och 5.3. 
257 Jfr prop. 2015/16:195, s. 673. 
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sträcker sig denna upplysningsskyldighet längre än den obligatoriska upplysnings-

skyldigheten som framgår av 12 kap. 12 § LOU. 258  Det uttalade syftet med 

bestämmelsen är att minska antalet onödiga överprövningar till följd av uteslutning och 

tilldelning av kontrakt. Införandet av en lagbestämmelse som utvidgar den 

upphandlande myndighetens motiveringsskyldighet avseende avbrytandebeslut är enligt 

min uppfattning både praktiskt genomförbart och ett realistiskt alternativ för att öka 

förtroendet för de upphandlande myndigheterna.  

Ett ytterligare problem som har uppmärksammats i uppsatsen är att processramen i 

överprövningsmål inte kan låsas.259 I mål som rör överprövade avbrytandebeslut innebär 

det att en upphandlande myndigheten i praktiken kan framföra nya omständigheter i de 

olika instanserna varför beslutet har varit sakligt grundat.260 Överprövningsutredningen 

har därför föreslagit att en bestämmelse motsvarande 50 kap. 25 § rättegångsbalken 

införs i syfte att koncentrera målet till första instans.261 En sådan bestämmelse skulle 

göra det svårare att åberopa nya omständigheter eller bevis i kammarrätten. Samtidigt 

skulle införandet av en sådan bestämmelse innebära ett avsteg från förvaltnings-

processlagen och ett frångående av den praxis som Högsta förvaltningsdomstolens 

etablerade i HFD 2013 ref. 5.262 Även beaktat riskerna med att införa en processrättslig 

preklusionsregel anser jag att sådan regel kan vara motiverad i mål som rör överprövade 

avbrytandebeslut. Enligt min mening är det inte rimligt att en upphandlande myndighet 

först i kammarrätt kan presentera de omständigheter eller de bevis som blir avgörande 

för utgången i målet. Om en upphandlande myndighet har sakliga skäl för ett 

avbrytande bör dessa skäl kunna presenteras i ett tidigt skede helst innan det att 

avbrytandebeslutet blir överprövat. Dock är det varken troligt eller rimligt att en sådan 

regel införs enbart för avbrytandebeslut. En revidering av domstolsprocessen på hela 

upphandlingsområdet hade därför varit mer realistiskt.  

 

6.3 Slutsatser de lege ferenda 

Grunden till att avbrytandeinstitutet är problematiskt är att området många gånger är 

oförutsebart. En del av denna problematik är hänförlig till vad som kan utgöra sakliga 

                                                         
258 Prop. 2015/16:195, s. 673.   
259 Se avsnitt 3.4.  
260 Se t.ex. Kammarrätten i Stockholm mål nr 4451-08. 
261 SOU 2015:12, s. 160.  
262 Johansson har därför genom ett särskilt yttrande ställt sig kritisk till detta förslag. En sådan regel skulle 

behöva utredas noga innan den införs. Se SOU 2015:12, s. 239 ff.  
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skäl och hur den bedömningen i domstol går till. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det 

viktigt att domstolen behandlar lika fall lika och olika fall olika. Annars kan processen 

framstå som godtyckligt vilket skadar förtroendet för hela systemet. Hur man kommer 

tillrätta med denna problematik kan enligt min uppfattning inte enbart lösas genom 

lagstiftning, då det är ett alltför trubbigt instrument. Enligt min mening är det därför 

bättre att domstolen tar ett större ansvar dels genom att de högre instanserna beviljar 

prövningstillstånd, dels genom att skriva utförliga domar. En sådan lösning är flexiblare 

samtidigt som den skulle uppfylla samma syfte som en eventuell lagbestämmelse, det 

vill säga att bringa klarhet på området. Därmed inte sagt att lagstiftning troligen kan 

vara ett effektivt instrument att få de upphandlande myndigheterna att bli bättre på att 

motivera sina avbrytandebeslut. Eftersom att en sådan bestämmelse redan finns i LOU 

bör steget att utvidga bestämmelsens tillämpningsområde till att också omfatta 

avbrytandebeslut inte vara alltför kontroversiellt eller långsökt.   
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7 Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsen har ämnat utreda området avbrutna upphandlingar de lege lata samt de lege 

ferenda. Frågan om när en upphandling är avbruten har enligt min vetskap inte utgjort 

ett betydande praktiskt problem. Det finns dock ett kammarrättsfall där detta problem 

har aktualiserats. I målet var frågan om andra beslut än ”rena avbrytandebeslut” kan 

avsluta en upphandling. Domstolen fastslog att det var möjligt under vissa 

förutsättningar. I doktrin har det också framhållits att en upphandling kan avslutas 

genom konkludent handlande från den upphandlande myndighetens sida. Att även andra 

beslut kan resultera i att upphandlingen avbryts ligger i linje med EU-domstolens 

uttalanden. Begreppet beslut kan således i upphandlingssammanhang inte göras 

beroende av en nationell tolkning utan måste tolkas extensivt.  Däremot kan inte ren 

passivitet från den upphandlande myndighetens sida avbryta en upphandling, eftersom 

det i LOU uppställs ett krav på att beslut måste kommuniceras för att kunna vinna laga 

kraft. Även om upphandlingen inte kan avslutas kan passiviteten i praktiken få samma 

effekt som om denna hade avbrutits. Skillnaden är att det saknas rättsliga förutsättningar 

att angripa en upphandling som ”avbrutits” genom passivitet, eftersom det svenska 

överprövningsinstitutet förutsätter ett beslut som kan överprövas. Denna problematik är 

inte unik för upphandlingsområdet utan finns inom hela den svenska förvaltningsrätten.  

Vad som kan utgöra sakliga skäl för ett avbrytande är trots att det har gått nästan 15 

år sedan EU-domstolen meddelade att avbrytandebeslut ska kunna överprövas inom 

ramen för LOU ett oförutsebart område. Vad som kan utgöra sakliga skäl måste ses i 

ljuset av EU-rätten och ett problem är att tolkningen av denna tycks skilja sig åt mellan 

domstolarna. Det i sin tur skapar bristande förutsebarhet vilket påverkar hela 

upphandlingsområdet negativt. Vidare tycks domstolen generellt godta de skäl som de 

upphandlande myndigheterna anfört vid ett avbrytande, varför det ändå tycks finnas en 

viss röd tråd avseende vilka skäl som kan tänkas vara sakligt godtagbara. Från 

leverantörens perspektiv innebär ett avbrytandebeslut att dennes ”investering” i form av 

kostnaderna för att ta fram ett anbud blir värdelös. Av denna anledning har det framförts 

kritik mot domstolarnas arbete då de inte tycks ta någon hänsyn till leverantörernas 

intresse av att tilldelas kontrakt. Förklaringen kan troligen härledas till ett uttalande från 

EU-domstolen där de angav att avbrytandebeslut inte är förbehållet undantagssituationer 

eller när det finns allvarliga skäl. I de fåtal fall där domstolen funnit att det inte förelegat 

sakliga skäl har anledningen troligen varit att de skäl som framförts på ett påtagligt sätt 
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varit oförenliga med de grundläggande upphandlinsprinciperna. Denna situation måste 

dock skiljas från de fall där den upphandlande myndigheten inte lyckats övertyga rätten 

om att förutsättningarna för ett avbrytande varit uppfyllt. Dessa fall tycks efter min 

genomgång av praxis vara vanligare än de fall som enbart rör frågan om avbrytande-

beslutet överhuvudtaget kan vara sakligt godtagbart. Problematiken tycks därför idag ha 

förskjutits från vad som kan utgöra sakliga skäl (rättsfrågan), till frågan om 

omständigheterna och den bevisningen som presenterats (bevisfrågan) övertygar rätten 

om att beslutet varit korrekt. Eftersom LOU utgör en skyddslagstiftning till förmån för 

leverantörerna kan det ifrågasättas om de till synes låga beviskrav som uppställs 

avseende avbrytandebeslut är förenligt med EU-rätten. Vad som krävs i bevishänseende 

i mål som rör överprövade avbrytandebeslut hade därför varit ett intressant område för 

vidare forskning eftersom det utgör en bidragande faktor till att området är oförutsebart. 

Den senaste rättsutvecklingen kan enligt min mening innebära att antalet avbrutna 

upphandlingar kan komma att bli färre. En av anledningarna är att Högsta domstolen 

tillerkänt en leverantör skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset med 

anledning av att en upphandling avbröts. Den tidigare uppfattningen var att ett sådant 

skadestånd enbart kunde aktualiseras i de fall upphandlingen avslutats med kontrakt. Då 

skadeståndets funktion bland annat är att verka preventivt kan det tänkas att 

upphandlande myndigheter blir mer försiktiga med sina avbrytandebeslut. Om denna 

rättsutveckling är önskvärd går att diskutera eftersom det kan leda till ett större fokus på 

att inte göra fel istället för att genomföra en bra upphandling. Vidare tycks den 

nuvarande lagstiftningen tillåta mer ingripande ändringar av upphandlingsdokumenten 

utan att upphandlingen måste avbrytas och göras om. Vart gränsen nu går mellan 

tillåtna respektive otillåtna ändringar har enligt min vetskap inte varit föremål för 

bedömning ännu.   

En följd av att antalet avbrutna upphandlingar kan komma att minska är att antalet 

överprövade avbrytandebeslut också gör det. Därutöver har den senaste rätts-

utvecklingen enligt min uppfattning inte inneburit några förändringar som kan komma 

att minska antalet överprövade avbrytandebeslut.  En risk finns istället att antalet 

överprövningar kan komma att bli fler med anledning av det skadeståndsansvar som kan 

aktualiseras. För att nå framgång med en skadeståndstalan måste en leverantör som 

regel ha begränsat sin skada genom att ha begärt avbrytandebeslutet överprövat. En 

annan faktor som tycks påverka antalet överprövade avbrytandebeslut är diskrepansen 
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mellan den motiveringsskyldighet som följer av lag, respektive den motivering som 

leverantörerna förväntar sig vid ett avbrytande. I det fall en leverantör lagt ner tid och 

resurser på att ta fram ett konkurrenskraftigt anbud, är det naivt att tro att denne 

leverantör kommer att acceptera ett avbrytandebeslut som är ett par meningar långt. Där 

skälen bakom beslutet inte tydligt har redovisats.  

Mot bakgrund av det som angivits ovan kan det tänkas vara önskvärt att 

avbrytandeinstitutet i sin helhet lagregleras i syfte att göra området förutsebart, men 

också för att bättre balansera båda sidornas intressen. Problemet är däremot att en sådan 

lagstiftning troligen hade blivit väldigt omfattande för att kunna inrymma samtliga de 

fall där ett avbrytande kan tänkas ske. Vidare finns det en risk att kodifiera svensk 

praxis som saknar motsvarighet på EU-rättslig nivå eftersom det senare kan innebära att 

bestämmelsen inte får tillämpas. Att införa en generell regel om vad som ska beaktas 

vid ett avbrytande hade inte heller varit lämpligt eftersom det redan finns en sådan 

bestämmelse i LOU.  Lagstiftningen är idag väldigt detaljerad och har av denna 

anledning fått kritik av Lagrådet för att gå emot svensk lagstiftningsteknik. Däremot 

anser jag att finns goda skäl för att inkludera avbrytandebeslut i den befintliga 

bestämmelsen i LOU som i vissa fall utvidgar den upphandlande myndighetens 

motiveringsskyldighet avseende vissa typer beslut.   

Sammanfattningsvis är avbrutna upphandlingar ett intressant och högst aktuellt 

område med potential för utveckling. Dessvärre saknas det statistik och forskning på 

området där skälen för avbrytandena finns redovisade och i förekommande fall om 

besluten blivit överprövade. Vad som kan utgöra sakliga skäl för ett avbrytande håller 

däremot långsamt på att mejslas fram i praxis. Dock tycks tendensen vara att de fall som 

anses som sakliga bli fler samtidigt som avbrytandeinstitutet används allt oftare. En 

konsekvens kan bli att färre väljer att delta i offentliga upphandlingar eftersom att de 

bedömer att riskerna är förstora i förhållande till det som kan vinnas. Det i sin tur kan 

innebära att fler upphandlingar avbryts för att det råder bristande konkurrens. Då 

upphandlingslagstiftningen inte stadgar en kontraheringsplikt kan möjligheten att 

avbryta en upphandling ses som ett nödvändigt ont. Men när upphandlande myndigheter 

inom vissa branscher avbryter uppåt var femte upphandling kan det enligt min mening 

ifrågasättas om det inte är något fel på systemet.   
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