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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och introduktion 

Den 1 januari 2017 trädde den nya lagen om offentlig upphandling (2016:1145 LOU) i 

kraft. Lagen är ett införlivande i svensk rätt av de direktiv som EU utfärdat på området. I 

och med den nya lagen och direktiven så skedde vissa förändringar i det svenska upp-

handlingssystemet och nya regleringar kom på plats.  

 

Kortfattat kan man säga att upphandlingsprocessen är uppdelad i fyra steg: Förbereda 

upphandlingen, genomföra upphandlingen, leverera det som upphandlats och slutligen 

uppföljning av upphandlingen. Alla steg av upphandlingsprocessen är såklart viktiga för 

att nå ett lyckat resultat och kunna få med sig erfarenhet till framtida upphandlingsförfa-

randen men i denna uppsats kommer framförallt andra steget, genomförandet av upp-

handlingen, stå i centrum för diskussionen. Utöver LOU finns det lagar som reglerar upp-

handlingar inom specifika fält. Dessa är lagen om upphandling inom försörjningssek-

torerna (2016:1146 LUF), lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147 LUK) samt 

Lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029 LUFS). Bortsett från 

LUFS så härstammar de tre första lagarna från samma proposition1 om nya regler för 

offentlig upphandling. I uppsatsen har jag valt att fokusera på reglerna i LOU och lämnat 

de övriga därhän. De tre nya är i mångt och mycket lika varandra men där finns skillnader 

mellan dem för att anpassa efter förutsättningarna inom de olika områdena och därför har 

jag valt att endast fokusera på LOU.2 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur self-cleaning har implementerats i Sverige och 

undersöka om det finns några problem med denna och var i denna problematik grundar 

sig. För att kunna göra detta krävs att läsaren får en grundläggande förståelse av self-

cleaning-begreppet och upphandlingsförfarandet i Sverige. 

                                                
 
1 Prop. 2015/16:195. 
2 Se t.ex. Härdgård, Bogg. Utvärdera först och kvalificera sist – är det verkligen möjligt? för skillnader 

mellan regelverken. 
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1.3 Avgränsningar 
Som nämns i inledningen så är uppsatsen koncentrerad på de regler som finns i LOU och 

tar inte upp någon annan idag gällande lagstiftning inom upphandling. Denna avgränsning 

görs för att begränsa oklarheterna kring vilken lagstiftning som diskuteras och undvika 

onödig sammanblandning. Jag har också valt att inte gå djupare in på uteslutningsgrunden 

i 13 kap 2 § LOU om obetalda skatter och avgifter. Jag har valt att inte gå igenom denna 

uteslutningsgrund närmare då den enligt min åsikt inte i normalfallet kan skapa sådana 

oklara self-cleaning-situationer som jag ämnar avhandla i uppsatsen. 

1.4 Metod  

Uppsatsen innehåller främst tre metoder. Rättsdogmatisk-, EU-rättslig- och komparativ 

metod. Vad det gäller upplägg för skrivandet och andra grundläggande delar i arbetet med 

uppsatsen har leding tagits från Att skriva juridik.3 

 

Rättsdogmatisk metod innebär att man utgår från lagtext, praxis, förarbeten samt doktrin 

i sina undersökningar.4 Detta har jag gjort i största möjliga mån och har i så stor utsträck-

ning som möjligt försökt hitta ursprungskällor för att bygga solida resonemang.  

Då LOU grundar sig på ett upphandlingsdirektiv från EU5 så har det varit oundvikligt att 

undersöka lagtext, förarbeten och praxis från EU vilket har krävt att även EU-rättslig me-

tod har använts.6 

 

Det finns också inslag av komparativ metod i texten. Detta är en följd av att doktrinen 

och praxisen om self-cleaning är begränsad i Sverige medans det i andra länder finns mer 

information att inhämta. Även om situationen i andra länder inte är direkt tillämplig i 

                                                
 
3 Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik (2013) Att skriva juridik: regler och råd, 5. 

uppl., Iustus, Uppsala. 
4 Kleineman, Jan (2013) Den rättsdogmatiska metoden. I: Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Ju-

ridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund s. 21. 
5 Dir 2014/24/EU. 
6 Reichel, Jane (2013) EU-rättslig metod I: Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, 

Studentlitteratur, Lund s.109 ff. 
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Sverige kan den ge ledning genom att man jämför situationen i olika länder, i denna text 

primärt Sverige och Tyskland.7 

1.5 Disposition 

Texten är indelad i sju övergripande kapitel där det första inleds med en introduktion av 

upphandling i stort. Andra kapitlet av uppsatsen ger en bakgrund till upphandlingens ut-

veckling och presenterar även self-cleaning. I det tredje kapitlet presenteras de grundläg-

gande principerna för upphandling och dess förhållande till self-cleaning. Detta för att 

skapa en grundläggande förståelse för upphandling och vilka de bakomliggande syftena 

och principerna är. Det fjärde kapitlet avhandlar de två inledande stegen av en upphand-

ling. Kapitlet är tänkt att ge en övergripande blick av hur en upphandling inleds och vilka 

steg som normalt ska gås igenom för att förfarandet ska vara korrekt. Detta kapitel är likt 

det om de grundläggande principerna tänkt att ge en förståelse av processen i en upphand-

ling och tydliggöra när i processen en self-cleaning kan komma till stånd och vilken del 

det tillhör. Femte kapitlet går igenom uteslutningsgrunderna och redogör för skillnaderna 

mellan obligatoriska och fakultativa uteslutningsgrunder. Kapitlet är med då det är 

centralt för en self-cleaning att veta vad det är man ska åtgärda med sin self-cleaning. 

Utan en uteslutning ingen self-cleaning kan man säga. Sjätte kapitlet ger en fördjupad 

insyn i self-cleaning. Vad det innebär och vad en self-cleaning kan bestå av. I sista kapitlet 

presenterar jag mina tankar om de olika delarna som tas upp i uppsatsen och för diskuss-

ion om de delar som varit extra intressanta att sätta sig in i. 

  

                                                
 
7 Valguarnera, Filippo (2013) Den komparativa metoden I: Korling, Fredric och Zamboni, Mauro, 

Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund s. 141 ff. 
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2 Bakgrund 
2.1 Kort historia och beskrivning av dagsläget 

Sverige har en lång historia av offentlig upphandling. Redan Gustav Vasa hade regler om 

hur statens slantar skulle spenderas på bästa sätt.8 Det var dock först mycket senare som 

man började implementera det på ett mer konkret sätt. Hela 1900-talet och även en bit av 

1800-talet har man på ett eller annat vis haft offentlig upphandling som fenomen inom 

förvaltningen. I början berördes mest militären av dessa lagar men på 1920-talet trädde 

den första upphandlingsförordningen i kraft.9 Dess syfte och utformning har dock utveck-

lats en hel del under decennierna som gått. Till en början hade reglerna mest som syfte 

att se till att myndigheterna upphandlade på ett affärsmässigt och rättssäkert sätt. Det 

fanns regler som hade till syfte att gynna svenska leverantörer framför utländska för att 

på det viset stärka rikets ekonomi.10 Det fanns under denna tid inga sanktioner mot de 

myndigheter som upphandlade på fel sätt. Däremot fanns det regler som förbjöd över-

prövning av upphandlingar.11 

 

På 1950-talet kom en upphandlingskungörelse som tog bort fördelen för svenska aktörer 

och tryckte mer på att upphalningarna skulle vara affärsmässigt sunda. I tidigare lagstift-

ning hade det funnits regler om att man skulle gynna svenska leverantörer och att man 

vid upphandlingar fick ta hänsyn till sysselsättningssituationen.12 Kvar fanns dock en 

kunglig skrivelse om att varor tillverkade på fångvårdsanstalterna skulle få företräde. Ut-

vecklingen mot att acceptera en mer internationell marknad hade dock påbörjats. Under 

decennierna som följde inkluderades så småningom större delar av de statliga inköpen. 

På 1970-talet kom regler som innebar att även tjänster måste upphandlas, inte bara varor 

som det varit tidigare.13 

  

                                                
 
8 Werling, Per (2012). Offentlig upphandling från A till Ö. 1. uppl. Malmö: Liber, s. 9. 
9 Sundstrand, Andrea (2013). Offentlig upphandling: en introduktion. 2., omarb. och uppdaterade 

uppl. Lund: Studentlitteratur s. 39. 
10 Pedersen, Kristian (2019). Upphandlingens grunder: en introduktion till offentlig upphandling och 

upphandling i försörjningssektorerna. Femte upplagan Stockholm: Jure s. 20. 
11 Sundstrand 2013 s. 39. 
12 Werling s. 9. 
13 Sundstrand 2013 s.39 f. 
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1986 kom upphandlingsförordningen. Detta blir den sista svenska regleringen av offent-

liga upphandlingar som inte är påverkad av det europeiska samarbetet. Innehållet i upp-

handlingsförordningen skiljer sig inte radikalt från någon av de tidigare upphandlings-

kungörelserna men innehållet hade blivit modernare.14 

 

I början på 1990-talet så intensifieras det europeiska samarbetet och Sverige gick med i 

EU 1995. Redan ett år innan detta har den första versionen av lagen om offentlig upp-

handling trätt i kraft (den gamla lagen om offentlig upphandling kommer hänvisas till 

som ÄLOU i texten framöver) för att harmonisera svensk upphandlingslagstiftning med 

övriga delar av Europa. Detta är i mångt och mycket den stora brytpunkten som markerar 

skiftet in i den tid som vi fortfarande är kvar i än idag. Från 1992 har vår upphandlings-

lagstiftning varit tätt förknippad med EU och i princip all lagstiftning på området är för-

ankrad på unionsnivå.15  

 

ÄLOU uppdaterades ett antal gånger under tiden som den var gällande.16 Det tillkom 

dessutom lagar som behandlar vissa delar av offentlig upphandling mer specifikt så den 

upphandlingsrättsliga floran blev mer mångsidig under denna tid. Från och med 2016 har 

vi i Sverige en ny lag om offentlig upphandling. Denna lag grundar sig på de nya upp-

handlingsdirektiven från EU.17 Detta tar oss alltså fram till idag. Den nya lagen är fortsatt 

relativt oprövad åtminstone i vissa delar. Bland de delar som ännu inte prövats i domstol 

i Sverige är reglerna kring self-cleaning som är huvudfokus i denna uppsats. 

 

På ett övergripande samhällsplan kan det vara intressant att notera att de senaste siffrorna 

som tagits fram om offentlig upphandling visade att 642 miljarder kr årligen omsattes i 

offentliga upphandlingar endast i Sverige. I EU står offentliga upphandlingar för ca 16 

procent av den totala omsättningen i unionen.18 Offentlig upphandling står alltså för en 

                                                
 
14 Sundstrand 2013 s. 40. 
15 Werling s. 10. 
16 2007 blev den t.ex. en ny lag men fortsatt med samma namn och 2010 gjordes väsentliga föränd-

ringar i lagen till följd av rättsmedelsdirektivet. 
17  Direktiven 2014/23/EU, 2014/24/ och 2014/25/EU. 
18 Konkurrensverket, statistik om offentlig upphandling 2017, s. 8, konkurrensverkets rapport 

2017:11, Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:5. 
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väsentlig del av både EU:s och Sveriges omsättning. Detta tycker åtminstone jag är skäl 

nog till att intresset för offentlig upphandling och det tillhörande reglementet borde vara 

stort. Om inte annat så har det en stor inverkan på samhällsekonomin och den kan vara 

värd att vårda. 

2.2 Introduktion av self-cleaning 

Ett nytt fenomen inom svensk upphandling som kommit från de nya EU-direktiven är 

”self-cleaning”. Man kan kort sammanfatta self-cleaning som att en leverantör som ute-

slutits från att delta vid en upphandling för att denne omfattas av någon av uteslutnings-

grunderna i 13 kap. 1–3 §§ LOU ska, enligt 13 kap. 5 § beredas möjlighet att lämna in 

uppgifter till den upphandlande myndigheten/enheten som kan ändra myndighetens be-

slut att utesluta leverantören. Det har mig veterligen inte kommit en översättning av self-

cleaning som är allmängiltig på svenska och jag kommer därför att i största möjliga mån 

att använda mig av uttrycket self-cleaning i uppsatsen. 

 

De åtgärder som kan få en leverantör att bli rentvådd från en uteslutningsgrund finns re-

glerade i 13 kap. 5 § LOU. Det finns dock begränsat med riktlinjer för i vilken utsträck-

ning de ska tillämpas och hur högt kraven på self-cleaning kan ställas. I direktivet och 

även i propositionen till LOU är det väldigt återhållsamt med att ge vägledning för hur 

reglerna är tänkta att användas.19  Anledningen till detta får antas vara att varje uteslut-

ningssituation är unik och således kommer man behöva göra en individuell bedömning i 

varje fall. Jag kommer redogöra mer djupgående för reglerna i sjätte kapitlet av uppsatsen. 

  

                                                
 
19 Dir 2014/24/EU och Prop. 2015/16:195. 
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3 De grundläggande principerna 
3.1 Inledning 

I 4 kap. 1 § LOU så står det följande.  

”Upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Upphand-
lingar ska vidare genomföras i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande 
och proportionalitet.”  

I paragrafen återfinns alla de fem grundläggande principerna som upphandlingsrätten vi-

lar på. Dessa principer återfanns även i 1 kap. 9 § ÄLOU, och är således inget nytt för 

denna upplaga av LOU. Man kan även återfinna alla principerna i olika delar av EU-

rätten. Dels i EUF-fördraget men även i den praxis som utvecklats i EU-domstolen.20  

 

Principerna är vägvisare för hur upphandlingar ska skötas och är tillämpliga i hela upp-

handlingsprocessen. På EU-nivå är syftet med principerna bland annat att säkerställa en 

effektiv konkurrens samt att se till att fri rörlighet och etableringsrätt kan uppnås.21 I 

styckena som följer ska jag kortfattat gå igenom principerna och tydliggöra deras inne-

börd för offentlig upphandling. Jag kommer också kort att redogöra för ett rättsfall som 

har behandlat principen i förhållande till offentlig upphandling för att ge en mer konkret 

bild av vad principerna kan ha för effekt. 

3.2 Icke-diskrimineringsprincipen 

Principen är ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av nationalitet. Den 

innebär att det är olagligt för en upphandlande myndighet/enhet att ställa upp krav som 

endast leverantörer från en stat kan uppfylla eller känna till. Principen förhindrar upp-

handlare från att ställa krav på att en vara ska ha ett visst ursprung eller behandla leve-

rantörer med underleverantörer från ett annat land på ett diskriminerande vis. Däremot 

anses det inte vara diskriminerande att begära att anbudet lämnas på ett specifikt språk 

om detta är ett av unionens officiella språk.22 

                                                
 
20 Pedersen s. 31.  
21 Lindahl Toftegaard, Eva (2018). Offentlig upphandling: LOU och upphandlingsprocessen. Upplaga 

1 Lund: Studentlitteratur s. 49 f. 
22 Lindahl Toftegaard s. 50 f. 
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I förhållande till self-cleaning är icke-diskrimineringsprincipen inte den som är mest cen-

tral. Det som torde kunna bli aktuellt är om en upphandlande myndighet skulle under-

känna något som en utesluten leverantör har gjort i ett annat land, säg att de har samarbetat 

med en utredande myndighet i ett annat land till exempel. Om den upphandlande myn-

digheten i ett tidigare skede godkänt motsvarande dokument från en utredande myndighet 

i sin egen stat så skulle detta kunna vara ett fall som strider mot icke-diskrimineringsprin-

cipen. Vilken sorts dokument det kan handla om och vilka krav som kan ställas vid en 

self-cleaning utreds mer senare i uppsatsen. 

3.2.1 Rättspraxis  
I ett fall från kammarrätten i Stockholm ansåg domstolen att en upphandlande myndighet 

hade brutit mot icke diskrimineringsprincipen då den skulle kontrollera om svenska bolag 

hade skulder eller dylikt med hjälp av Skatteverket utan att den svenska anbudsgivaren 

behövde göra någonting medans utländska leverantörer var tvungna att bifoga bevis till 

sina ansökningar som visade på att de inte hade skulder eller dylikt.23 

3.3 Likabehandlingsprincipen 

Precis som det låter så är grunden för principen att alla potentiella leverantörer ska be-

handlas lika. Vid bedömningar så ska lika fall behandlas lika och fall som är olika ska 

således också behandlas olika.24 I upphandlingens genomförande är det viktigt att alla 

potentiella leverantörer får ta del av samma information så att det inte blir en snedvridning 

på grund av att olika aktörer har fått olika information. 25 

  

Ett typiskt fall där likabehandlingsprincipen kan komma i kläm är när en myndighet eller 

enhet ska upphandla något som den sedan tidigare fått levererat men där kontraktet har 

avslutats. Det är i sådana fall viktigt att skilja på produkten man använt tidigare och det 

behov som man behöver få uppfyllt. Man får helt enkelt inte låsa sig vid ett varumärke 

eller dylikt när man ska genomföra den nya upphandlingen för då gynnar man den tidigare 

leverantören och bryter således mot likabehandlingsprincipen. Att ge 

                                                
 
23 Se kammarrätten i Stockholms, dom 13 maj 2015, mål nr 6123–14. 
24 EU-domstolen mål c-21/03 och c-34/03. 
25 Pedersen s. 31. 
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förhandsinformation till någon potentiell leverantör anses också utgöra brott mot likabe-

handlingsprincipen.26 

  

Principen inverkar också på upphandlingar genom att den gör det svårt att ändra på in-

formation som stadgats i ett upphandlingsdokument som offentliggjorts. Gör du ändringar 

efter första publiceringen riskerar man att bryta mot likabehandlingsprincipen men även 

de andra grundläggande principerna.27 

 

Enligt Andrea Sundstrand är likabehandlingsprincipen en av de två grundläggande prin-

ciperna som begreppet self-cleaning härstammar från.28 Detta skulle innebära att princi-

pen är högst central när man pratar om self-cleaning. Den finns bland annat med när man 

ska bedöma fall där leverantörer utesluts på grund av risk för jäv, som är en fakultativ 

uteslutningsgrund.29 Det anges att man endast får utesluta på den nämnda grunden om det 

inte går att säkerställa att likabehandlingsprincipen efterlevs genom mindre ingripande 

åtgärder.30 Self-cleaning torde således vara en sådan mindre ingripande möjlighet i för-

hållande till uteslutningen. 

3.3.1 Rättspraxis  
I ett fall från 2012 så konstaterade HFD att Örnsköldsviks kommun brutit mot likabe-

handlingsprincipen genom att ange en för kort tidsfrist att lämna in anbud på en upphand-

ling av transporter. Den klagande parten ansåg att kommunen genom att ange en kortare 

tidsfrist än vad som är tillåtet gynnade de leverantörer som tidigare haft kontraktet med 

kommunen. HFD ansåg att klagande hade rätt och att tiden mellan avtalets tecknande och 

första avtalsdagen var alldeles för kort för att vara i enlighet med de allmänna principerna 

om offentlig upphandling.31 

                                                
 
26 Lindahl Toftegaard s. 54. 
27 Lindahl Toftegaard s. 106. 
28 Sundstrand, Andrea, Upphandlingsrättslig Tidskrift 1/2014, Jäv och self-cleaning i offentlig upp-

handling, s.64 f. 
29 13 kap. 3 § p. 7. LOU. 
30 4 kap. 8 § st. 2. LOU. 
31 HFD 2012 ref. 48 II. 
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3.4 Proportionalitetsprincipen 

Principen reglerar framförallt de krav som en upphandlande myndighet/enhet kan ställa 

på en leverantör samt det leverantören ska leverera. Det är enligt principen olagligt att 

ställa krav som inte är rimliga eller som är irrelevanta för det som upphandlas i kontraktet. 

Vad som är orimligt är inte något exakt mått men som utgångspunkt får du inte ställa krav 

som är högre ställda än vad som kan anses vara rimligt för att försäkra sig om att leveran-

tören ska kunna leverera det som upphandlats. Vad som anses som ett rimligt krav skiftar 

från fall till fall men ju mer komplicerat ett uppdrag är desto högre krav kan ställas.32  

 

Inom self-cleaning är en stor del av förfarandet att man ska väga en uteslutningsgrun-

dande handling som en ekonomisk aktör gjort sig skyldig till mot de åtgärder som samma 

ekonomiska aktör åtagit för att rena sig från uteslutningen. Grundläggande för denna be-

dömning är huruvida den tilltagna self-cleaning-åtgärden är proportionerlig i förhållande 

till den uteslutningsgrund som ska rentvås.33 Proportionalitet kommer även in i andra de-

lar av self-cleaning. Denna princip anser jag vara den som är mest central för self-cleaning 

och jag kommer återkomma till den senare i texten. 

3.4.1 Rättspraxis  
Domstolsverket genomförde en upphandling av ett teletekniskt säkerhetssystem för 

Malmö Tingsrätt. Under upphandlingen förkastade domstolsverket ett anbud med hänvis-

ning till att den förkastade anbudsgivaren inte uppfyllde kravet på ett visst certifikat som 

domstolsverket krävde i sin upphandling. Den förkastade anbudsgivaren ansökte om 

överprövning av beslutet med hänvisning till att det inte var förenligt med ÄLOU att ställa 

krav på ett sådant certifikat. Enligt kammarrätten så var kravet på certifikat ändamålsen-

ligt men att det trots detta inte kan anses vara acceptabelt då det inte gav tillräckligt ut-

rymme för en leverantör som har motsvarande kompetens men som införskaffat den på 

annat sätt än att gå den kurs som krävdes för att få certifikatet. Det var helt enkelt inte 

proportionerligt i förhållande till ändamålet och riskerade att hämma konkurrensen som 

följd.34 

                                                
 
32 Lindahl Toftegaard s. 57 f. 
33 Dir. 2014/24/EU art. 57.6. 
34 Kammarrätten i Jönköping, dom 18 augusti 2015, mål nr 378–15. 
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3.5 Principerna om öppenhet och ömsesidigt erkännande 

Öppenhetsprincipen kallas även för transparensprincipen. I upphandlingshänseende så är 

den en garant för att processen sköts på ett öppet sätt vilket gör det möjligt att granska 

upphandlingar i efterhand och skapa ett förtroende för systemet. Man kan kontrollera så-

dant som att upphandlingen gjorts i konkurrens och att upphandlingen annonserats och 

offentliggjorts på ett riktigt vis.35  

 

Denna princip har fört med sig hemsidan TED.eu där alla annonser om offentliga upp-

handlingar måste publiceras för att en offentlig upphandling ska vara annonserad på rätt 

sätt. Å ena sidan försäkrar detta att alla får tillgång till upphandlingar på samma vis men 

det för med sig ett problem i det att hemsidan blir belamrad med nya upphandlingar dag-

ligen. Det inkommer en strid ström av upphandlingar från Europas alla hörn vilket gör 

det svårt att navigera i den stora massan av upphandlingar.  

  

Ömsesidigt erkännande är en grundpelare i hela EU-rätten och innebär att medlemssta-

ternas myndigheter är förpliktigade att acceptera handlingar från ett annat lands myndig-

heter eller enheter. Det kan vara intyg, certifikat eller betyg utfärdade i en annan med-

lemsstat. Medlemsstaterna kan alltså inte kräva att sådana handlingar som utfärdats av 

myndigheter ska vara från ett visst land i normalfallet.36 

 

I propositionen till ÄLOU så står det att det inte går att utläsa ur det klassiska direktivet 

varför man lyft fram just principerna om likabehandling och öppenhet men tillstår att det 

kan bero på att EU-domstolen har pekat ut dem som viktiga i just upphandlingsförfaran-

det.37 

 

Dessa två principer har i mångt och mycket samma förhållande till self-cleaning som icke 

diskrimineringsprincipen. De är inte centrala för self-cleaning men de är heller inte irre-

levanta. Framöver i uppsatsen kommer proportionalitet och likabehandling vara de 

                                                
 
35 Lindahl Toftegaard S 60 f. 
36 Pedersen s. 32. 
37 Prop. 2006/07:128 s. 155. 
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principer som är mest återkommande men då jag ämnar ge läsaren en bredare inblick i 

upphandlingsrätten så har en redogörelse för de övriga principerna varit relevanta att re-

dogöra för likaväl. 

3.5.1 Rättspraxis  
Kammarrätten i Stockholm avgjorde ett fall 2015 som behandlade öppenhetsprincipen. 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hade upphandlat biobränsle till en förbrän-

ningsugn. En av anbudsgivarna som inte fick kontraktet överklagade upphandlingen och 

hävdade att det fanns brister i upphandlingsdokumenten som lett till att man inte kunnat 

veta vilken analysmetod som skulle användas för att mäta energiinnehållet i biobränslet 

då det fanns två och det inte var angivet vilken som skulle användas. Kammarrätten kon-

staterade att det inte gick att se i upphandlingsdokumenten vilken metod som skulle an-

vändas och att de olika metoderna gav olika resultat på samma bränsle. De konstaterade 

således att upphandlingsdokumenten gav bristfällig ledning och att det således bröt mot 

öppenhetsprincipen.38 

  

                                                
 
38 Kammarrätten i Stockholm, dom 22 april 2015, mål nr 1636-15. 
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4 Upphandlingsprocessen  
4.1 Inledning  

I avsnitt 1.1 av uppsatsen skrev jag att man kan dela in upphandlingsprocessen i fyra 

delar: förbereda, genomföra, leverera och uppföljning. Som tidigare nämnt så är såklart 

alla delar av denna process viktiga för att över en längre tid ha ett system som fungerar 

på ett tillfredsställande sätt. Då denna uppsats har som mål att gå djupare in på self-clea-

ning så skulle en genomgång av det steg som self-cleaning ingår i att vara bra för läsarna. 

Detta kapitel kommer således förklara vilka delar som ingår i upphandlingens andra steg. 

Att rycka ut endast denna del skulle dock innebära att sammanhanget i viss mån skulle gå 

förlorat. Således inleds kapitlet med en kort genomgång av förberedelse av upphandling. 

4.2 Förberedelse av upphandling  

Första steget bör vara att man etablerar vilket behov som finns. Då myndigheter och stat-

liga enheter skiljer sig åt en hel del så är detta behov väldigt olika beroende på vem som 

upphandlar. Nästa steg är att se om behovet kräver en upphandling. Detta är oftast väldigt 

enkelt att se när det kommer till varor och byggentreprenader där resurserna sällan finns 

internt på myndigheterna utan där det måste köpas in och således upphandlas.39 

 

När det finns ett behov av en tjänst kan det dock finnas skäl att se över sina valmöjligheter. 

Det är inte säkert att bästa sättet att tillgodose behovet av tjänsten du behöver är att köpa 

in den.40 Det finns en rad parametrar som spelar in i när man avgör om det är bäst att köpa 

in tjänsten via konsult eller om man ska rekrytera en ny anställd så att myndigheten får 

kompetens att utföra tjänsten internt. En anställning regleras inte i LOU enligt 3 kap. 25 

§ LOU. Aspekter som är viktiga i bedömningen om man ska anställa eller upphandla är 

bland annat varaktigheten av behovet samt vad som krävs för att tjänsten ska bli utförd 

på ett bra och effektivt sätt.41 Om det är viktigt att ha god insyn i myndigheten vid utfö-

randet av tjänsten så kan det till exempel vara mer gynnsamt att anställa någon än att ta 

in en utomstående konsult på ett tidsbestämt kontrakt.42 

                                                
 
39 Lindahl Toftegaard s. 71. 
40 Lindahl Toftegaard s. 72. 
41 Lindahl Toftegaard s. 72. 
42 Lindahl Toftegaard s. 72. 
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Något annat som tas upp i detta steg är om det potentiellt redan finns en upphandling som 

innefattar det behov som myndigheten har. Det kan ibland finnas ramavtal som innefattar 

mer saker än vad myndigheten först tänkt och i så fall kan man göra ett avrop från ram-

avtalet istället för att göra en ny upphandling. Det är betydligt enklare att göra ett avrop 

från ett ramavtal än att göra en helt ny upphandling så om man har möjligheten att göra 

ett avrop så är detta att föredra.43 

 

Om konklusionen efter den inledande fasen är att en upphandling är bästa lösningen så är 

nästa steg att specificera och tydliggöra sitt behov. I detta steg mejslar man ut mer exakt 

vad det är man söker.44 Man börjar också skriva en kravspecifikation för upphandlingen. 

I detta led finns det risk för snedvridning av konkurrensen om myndigheten när de speci-

ficerar sitt behov blir allt för fokuserade på en viss produkt från en viss leverantör som de 

anser uppfyller alla deras krav.45 Om det blir så att kraven blir så specifika att endast en 

leverantör kan möta kraven så leder detta till snedvridning av konkurrensen.46 Finns ett 

fall där Sjöfartsverket fick kritik av Konkurrensverket för att de hade ställt krav som 

gjorde att endast en helikoptertillverkare kunde möta kravspecifikationen.47Man bör alltså 

se till att inte göra kraven märkesspecifika.  

 

Något som hänger samman med föregående stycke är att man tar fram ett syfte och ett 

mål med upphandlingen. Detta gör det lättare att bestämma vad som ingår i upphand-

lingen och vad som ligger utanför. Man vill ha en tydlig ram för vad som innefattas i 

kontraktet, så att man kan undvika att kontraktet expanderar under kontraktstiden, vilket 

leder till större kostnader än vad man förväntat sig. 

 

Ett problem som kan uppstå vid upphandlingar är att den upphandlande myndigheten har 

bristande kunskaper om den bransch som de ska upphandla från. Det är inte ovanligt att 

                                                
 
43 Lindahl Toftegaard s. 72 f. 
44 Lindahl Toftegaard s. 75. 
45 Lindahl Toftegaard s. 74. 
46 Lindahl Toftegaard s. 74. 
47 Konkurrensverket, beslut 2016-07-11, dnr 306/2015. 
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myndigheter måste upphandla från en rad olika branscher och det vore orimligt om det 

fanns fullgod kompetens på alla de områden som kan tänkas upphandlas från på varje 

myndighet. För att minska risken att göra misstag när man upphandlar är det bra att un-

dersöka marknaden innan man publicerar en annons. Det kan till exempel vara marknads-

undersökningar eller öppna möten med leverantörer från branschen som delar med sig av 

sina erfarenheter. Det finns inget förbud mot att man undersöker marknaden innan en 

upphandling i LOU men man måste se till så att man inte bryter mot de grundläggande 

principerna inom offentlig upphandling. Att skaffa sig insyn i branschen skapar också 

bättre förutsättningar för att kunna fastställa en skälig budget och hur tidsåtgången kom-

mer bli för att fullfölja kontraktet.48 Detta är viktigt då möjligheterna att ändra budget och 

tidsram är relativt liten. Detta på grund av flera olika aspekter, bland annat att man inte 

får ändra i upphandlingsdokumenten i senare skede då man riskerar att bryta mot likabe-

handlingsprincipen.49 Även att en utökning av budgeten kan innebära att tillvägagångs-

sättet för upphandlingen skulle skett annorlunda då man går från under ett gränsvärde till 

över det samma är en faktor som bör beaktas.50 

 

Nästa steg är vilken utformning upphandlingen bör ha. Antingen kan det bli ett enstaka 

kontrakt eller så upphandlar man ett ramavtal. Skillnaden mellan de två är att kontraktet 

avser en specifik vara eller dylikt. Som exempel kan tas en situation där Kustbevakningen 

ska köpa en båt så görs det genom ett specifikt kontrakt. Det är ett enstaka köp som sker 

vid ett tillfälle. Ramavtalet har å sin sida ett större omfång än ett enstaka köp och inklu-

derar flera olika produkter eller dylikt. Det är mer som ett avtal om att alla inköp inom ett 

visst område sker från en viss leverantör. Som exempel kan man tänka sig att en kommun 

upphandlar ett ramavtal om parkskötsel där krav på vilka moment av skötseln som kan 

ingå men att det sedan specificeras vid ett avrop vilka insatser som ska göras i varje park 

beroende på hur behovet i olika parker i kommunen ser ut.51 

 

                                                
 
48 Lindahl Toftegaard s.75 f. 
49 4 kap. 1 § LOU. 
50 Lindahl Toftegaard s. 78. 
51 Sundstrand 2013 s. 90. 
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Ett annat beslut som också måste tas om man beslutar att en upphandling ska göras är 

vilket förfarande som ska gälla. Det finns en rad olika upphandlingsförfarande och de 

skiljer sig åt i vissa delar men det påverkar inte de delarna av upphandlingsrätten som 

uppsatsen är tänkt att utreda så det kommer inte redogöras för närmre än att ett val bör 

göras och att det ska tas med beaktande av upphandlingens storlek, vad som ska upphand-

las och hur många potentiella leverantörer som finns.52 Det finns två olika uppsättningar 

regler för hur upphandlingsförfarandet ska se ut och dessa finns i 6 respektive 19 kap. 

LOU. Förfarande enligt 19 kap. LOU får endast användas för upphandlingar som under-

stiger tröskelvärdet samt upphandlingar av sådana tjänster som nämns i bilaga 2 och 2a 

till LOU.  

Tröskelvärdet är en summa som EU sätter för att dela upp upphandlingar i större och 

mindre. Värdet regleras med jämna mellanrum för att inte komma ur fas med ekonomin 

i övrigt. I LOU finns inga exakt specificerade värden utan det hänvisas istället till EU:s 

tröskelvärden.53 Detta görs med största sannolikhet för att undvika att behöva göra änd-

ringar i LOU oftare än nödvändigt.  För att underlätta för myndigheterna så har man valt 

att inrätta förenklade regler för upphandlingar som inte ska omfatta värden under tröskel-

värdet. Dessa regler finns som tidigare nämnts i 19 kap. LOU.  

 

När man efter många om och men börjar närma sig ett stadie i processen där man känner 

att man vet vad man vill ha och hur mycket det får kosta samt hur lång tid det ska ta så 

börjar man närma sig det andra steget i upphandlingsförfarandet. Det är viktigt att en 

upphandlande myndighet har översikt över processen för att undvika risken för jävssitu-

ationer och korruption. På grund av att upphandlingar ofta handlar om stora belopp är 

risken för att leverantörer skulle vilja påverka konkurrensen på ett icke tillåtet sätt ofta 

närvarande. Kretsen som potentiellt kan vara jäviga är utöver de som är direkt inblandade 

i upphandlingen även styrelseledamöter för myndigheten som kan påverka utfallet av 

upphandlingen.54 Jäv har i och med det senaste upphandlingsdirektivet från EU fått 

                                                
 
52 För mer ingående redogörelse av de olika upphandlingsförfarandena se Lindahl Toftegaard, s. 90 f. 
53 5 kap. 1 § LOU. 
54 Sundstrand 2014. 
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strängare regler kring sig och ålägger även en skyldighet för medlemsnationerna att vidta 

lämpliga åtgärder för att effektivt förebygga, identifiera och avhjälpa intressekonflikter.55 

4.3 Genomförande av upphandling 

Det första steget i genomförandet av en upphandling är att man tar fram upphandlingsdo-

kument.56 Dessa är grunden för hela upphandlingen och möjligheten att göra ändringar i 

dem när de har publicerats så leverantörer och allmänheten kan ta del av dem är begrän-

sad.57 I LOU anges att ”Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upp-

handlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphand-

lingen.”58 Det är en smidig formulering som inkluderar det mesta men den tydliggör inte 

vilka olika sorters dokument som det kan handla om. I upphandlingsdirektivet från EU är 

det mer utförligt beskrivet vad som innefattas.59 Eva Lindahl Toftegaard har grupperat in 

dokumenten i tre övergripande grupper. 

 

1. Annonser om upphandlingen och inbjudan till anbudssökande 

2. Det beskrivande dokument som anger myndighetens behov, krav på leverantörer 

och på det som ska levereras, grund för utvärdering av anbud och tilldelning av 

kontrakt samt kontraktsförslag med mera.  

3. Övriga upplysningar om upphandlingen, till exempel förklaringar och förtydli-

gande av upphandlingsdokument.60 

 

I den andra gruppen av dokument innefattas en stor mängd av olika dokument. Ett av 

områdena som innefattas är dokument som innehåller de krav som myndigheten ställer 

på leverantörerna som ska lämna anbud. Dessa brukar kallas för kvalificeringskrav. Det 

är tydligt reglerat vilken sorts krav som får ställas som kvalifikationskrav och det är inte 

tillåtet för en myndighet att ställa krav som går utanför det som står uppräknat i LOU.61 

Dessa krav ska inte förväxlas med uteslutningsgrunderna i 13 kap. LOU utan är separata 

                                                
 
55 Dir. 2014/24/EU Art. 24. 
56 Lindahl Toftegaard s. 105. 
57 Lindahl Toftegaard, s. 106. 
58 1 Kap. 23 § LOU. 
59 Dir. 2014/24/EU Art. 2.1. 
60 Lindahl Toftegaard, s. 107. 
61 14 kap. 1 § LOU. 
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krav som upphandlande myndigheter har rätt att ställa på leverantörer. Skillnaden mellan 

ett kvalificeringskrav och en frivillig uteslutningsgrund kan ibland vara relativt liten men 

där finns skillnader.62 Det kommer redogöras för detta i avsnittet om frivilliga uteslut-

ningsgrunder. 

4.3.1 Kvalifikationskrav  
Vilka krav som får ställas som kvalifikationskrav varierar beroende på vilket sorts upp-

handlingsförfarande som föreligger. Om upphandlingen ska göras enligt reglerna i 6 kap. 

LOU, det vill säga en upphandling som överstiger tröskelvärdet, så finns det specifika 

regler om hur kraven ska utformas och vad de får omfatta.63 Även vilka bevis som myn-

digheten får begära är reglerat.64 Om förfarandet sker enligt 19 kap. LOU så är det betyd-

ligt friare tyglar gällande hur kraven ska utformas.65 Det är dock krav på att kraven ska 

överensstämma med de grundläggande principerna för upphandling samt att de kan ställa 

krav om leverantörens behörighet att utöva yrkesverksamhet.66 Om vi återgår till reglerna 

för upphandlingar som överstiger tröskelvärdet så finns reglerna kring dessa i 14 kap. 

LOU. I första paragrafen anges det att kraven endast får avse: 

 

1. behörighet att utöva yrkesverksamhet, 

2. ekonomisk och finansiell ställning, eller 

3. teknisk och yrkesmässig kapacitet.67 

 

Kvalificeringskraven är inte till för att den upphandlande myndigheten ska hitta den bäst 

lämpade leverantören utan ska endast användas för att utreda vilka leverantörer som kan 

möta kraven. Det ska inte göras en relativ bedömning av vilken leverantör som uppfyller 

kraven på bästa sätt eller dylikt utan den ska bara etablera en miniminivå för vilka leve-

rantörer som får lämna anbud.68 

                                                
 
62 Annica Bengtsson uttrycker liknande åsikt i Upphandlingsrättslig Tidskrift 4/2018 
Utrymmet för den upphandlande myndighetens bedömning vid kvalificering av leverantörer s.167. 
63 Kraven finns i 14 kap. LOU. 
64 Se 15 kap. LOU. 
65 Lindahl Toftegaard s.108 f. 
66 19 kap. 2 § LOU. 
67 14 kap. 1 § LOU. 
68 Pedersen s. 148 f.  
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Det finns inget tvång för en upphandlande myndighet att ställa upp kvalifikationskrav 

men det är mer regel än undantag att detta görs vid offentliga upphandlingar.69 Detta till 

följd av att om det inte ställs några krav så kan myndigheten bli tvungen att anta ett anbud 

från en leverantör som inte har kapaciteten att fullfölja kontraktet.70 Det finns helt enkelt 

ett egenintresse för den upphandlande myndigheten att se till så att deras leverantör upp-

fyller vissa kvalifikationer. Kraven som ställs måste vara skäliga i förhållande till upp-

handlingen i stort. Det är inte tillåtet att ställa krav som är orimligt höga i förhållande till 

upphandlingens innehåll i övrigt. För att ett krav ska gälla så måste det anges i annonsen 

för upphandlingen. Den upphandlande myndigheten måste också ange vilken utredning 

som krävs av anbudsgivaren för att det ska anses bevisat att den uppfyller de ställda kra-

ven.71 

4.3.2 Bedömningsgrund och publicering av upphandlingen 
I upphandlingsdokumenten måste det även anges på vilken grund anbuden jämförs. Det 

finns tre olika grunder som anbuden kan utvärderas ifrån. Det vanligaste är att man gör 

jämförelsen utifrån pris men det är även möjligt att bedöma enligt bästa förhållande mel-

lan pris och kvalitet alternativt kostnad.72 Myndigheten ska bedöma anbuden utifrån en 

tydlig poängskala som gör det lätt att förstå vilket anbud som vann och varför. Om myn-

dighetens bedömningssystem brister i sin tydlighet så anses det vara i strid med princi-

perna om transparens och likabehandling.73 

 

När myndigheten är klar med upphandlingsdokumenten och nöjda med innehållet så är 

det dags att publicera annonsen för upphandlingen. Det finns regler i 10 och 19 kap. LOU 

samt i upphandlingsförordningen som reglerar hur annonsering ska gå till. Det finns hu-

vudsakligen tre sätt att annonsera en upphandling. Förhandsannonsering, inför en aktuell 

upphandling och efterannonsering. Utöver dessa annonseringssätt finns det några ytterli-

gare sätt som är möjliga i vissa fall.74 

                                                
 
69 Pedersen s. 149. 
70 Pedersen s. 149. 
71 Pedersen s. 149. 
72 16 kap. 1 § LOU. 
73 Se kammarrätten i Jönköping, dom 7 oktober 2016, mål nr 751-16. 
74 Pedersen s.119 
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Det är viktigt att alla potentiella anbudsgivare får tillgång till annonsen samtidigt för att 

öppenhetsprincipen inte ska kränkas. För att underlätta detta har, som tidigare nämnts, en 

hemsida skapats. För att en annons om offentlig upphandling ska vara publicerad på ett 

korrekt sätt krävs det att den är publicerad på TED.eu. Publicering sker dock inte av myn-

digheten själv utan myndigheten skickar sin annons till europeiska unionens publikat-

ionsbyrå som i sin tur publicerar annonsen på TED.eu samt i europeiska unionens offici-

ella tidning.75 Det är tillåtet att annonsera även i andra publikationer men det är inget 

tvång. Så länge annonsen finns på Eus publikations forum så anses upphandlingen vara 

publicerad. Det finns inga krav på att annonsen ska finnas på ett visst antal av unionens 

officiella språk utan det är fritt fram att publicera på det språk man själv önskar så länge 

det är ett europeiskt språk.76 Annonseringsdatumet är viktigt för myndigheten då det är 

från detta datum som tidsfristerna som ställts i upphandlingsdokumenten löper från i nor-

malfallet.77 

4.3.3 När annonsen är ute 
När publiceringen av annonsen är gjord inleds nästa fas av proceduren. Här har de intres-

serade leverantörerna möjlighet att ställa frågor till den upphandlande myndigheten om 

de inte förstår någon del av upphandlingen. Då alla leverantörer ska ha tillgång till samma 

information så är det viktigt att myndigheten inte svara muntligen på frågor från leveran-

törerna utan att det istället sker på ett sätt så alla intressenter får möjlighet att ta del av 

svaret. Det är inte ovanligt att leverantörerna får ställa frågorna i det elektroniska upp-

handlingssystemet som myndigheten använder för genomförandet av upphandlingen. 

Myndigheten bör inte heller svara på frågor för sent under anbudsperioden för då blir det 

svårt för leverantörerna att ta hänsyn till den nya informationen i sitt anbud. Myndigheten 

får inte ta del av anbuden för ens efter att tidsfristen för att lämna anbud har gått ut.78 

4.3.4 Kontroll av anbud och leverantörer 
När anbuden har lämnats in från leverantörerna och anbudstiden har löpt ut är nästa steg 

för den upphandlande myndigheten att utvärdera och granska de inkomna anbuden. Detta 

är en process som görs i flera steg och som ska dokumenteras väl för att kunna uppfylla 

                                                
 
75 Lindahl Toftegaard, s.126 f. 
76 7 § upphandlingsförordningen. 
77 Pedersen, s. 120 
78 12 kap. 10 § LOU. 
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kraven på öppenhet och likabehandling som ställs på processen. Det är viktigt att kunna 

visa i efterhand att myndigheten varit neutrala i sin bedömning av anbuden och anbuds-

givarna samt att myndigheten tydligt kan visa på varför ett anbud avvisades eller leveran-

tör uteslöts.79 

 

Processen görs som sagt i flera steg. Den innefattar kontroller dels av innehållet i anbudet 

för att säkerställa att det uppfyller de formkrav som ställts av den upphandlande myndig-

heten samt kontroll av anbudsgivarens organisation och kapacitet.80 

  

                                                
 
79 Pedersen s. 148. 
80 Pedersen s. 148. 
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5 Uteslutningsgrunderna  
5.1 Inledning 

Det finns en rad olika uteslutningsgrunder. De är uppräknade i 13 kap. 1–3 §§ LOU. De 

är indelade i tre paragrafer eftersom att omständigheterna skiljer sig mellan uteslutnings-

grunderna i de olika paragraferna. I 13 kap. 1 § LOU radas uteslutningsgrunder till följd 

av brott upp. I 2 § samma kapitel stadgas det att obetalda skatter eller andra sociala av-

gifter som inte är betalda kan vara en grund för uteslutning. Avslutningsvis så har man i 

3 § samma kapitel en rad uteslutningsgrunder som upphandlande myndigheter/ enheter 

kan utesluta leverantörer enligt om de vill men det är inte obligatoriskt. Det finns alltså 

obligatoriska (första och andra paragrafen) och frivilliga (tredje paragrafen) uteslutnings-

grunder som upphandlande myndigheter/enheter ska eller kan ta hänsyn till.  

 

Myndigheten får enligt 13 kap. 7 § LOU utesluta en leverantör när som helst under en 

upphandling om grund för uteslutning finns. Det behöver alltså inte uppdagas att grund 

för uteslutning finns vid en viss tidpunkt utan så länge upphandlingen är aktiv så kan 

leverantörer uteslutas. 

 

Då denna uppsats har som syfte att skapa en djupare förståelse för institutet self-cleaning 

så kommer jag i det följande inte gå in på uteslutningsgrunden i 13 kap. 2 § LOU närmare. 

Detta rättfärdigar jag med att self-cleaning väldigt sällan kan bli intressant i en sådan 

situation. Har ett företag obetalda skatter eller andra sociala avgifter så finns det endast 

ett sätt att åtgärda detta och det är att betala dessa. Det är såklart inte helt omöjligt för 

potentiella leverantörer att överklaga ett beslut om restskatt eller liknande men under ut-

redningstiden så får man inte ta hänsyn till detta och således är situationerna till följd av 

uteslutning enligt 13 kap. 2 § inte särdeles intressanta utifrån ett self-cleaning-perspektiv. 

Detta är alltså anledningen till att jag inte tar upp paragrafen i det följande. 

5.2 13 kap. 1 § LOU – obligatoriska uteslutningsgrunder  

I kapitlets första paragraf radas alltså obligatoriska uteslutningsgrunder upp. Dessa består 

av olika brott som enligt lagstiftningen alltid ska leda till uteslutning från upphandlings-

förfaranden. De brott som omfattas är: Organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri, 
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penningtvätt eller finansiering av terror, terroristbrott eller brott med anknytning till ter-

roristverksamhet samt människohandel.  

Paragrafen är en rak implementering av en artikel i EU:s upphandlingsdirektiv81 och har 

i vissa delar fått kritik. Ett problem som tagits upp med paragrafen är att botten inte är i 

alla delar kompatibla med svensk lagstiftning. Det är svårt att få in vissa av de svenska 

brottsrubriceringarna under de brott som tas upp i paragrafen trots att de möjligtvis borde 

göra det. Detta gör det svårt att utesluta leverantörer som dömts för något där det inte 

finns motsvarig lagstiftning i landet.82 Att regleringen inte alltid är lätt att tillämpa är 

något som kritiserats av Lagrådet. De anser att den inte uppnår de krav på tydlighet som 

är skälig för en regel med det användningsområde som 13 kap. 1 § LOU har, men de anser 

ändå att det hade varit problematiskt att ändra lydelsen av paragrafen. Detta på grund av 

att om regeln skulle anpassas efter svenska lagregler så skulle det innebära att man blev 

tvungen att ändra regeln relativt ofta vilket i sig skulle leda till att regeln blir svår att 

greppa. Ett andra problem med att rätta regeln efter svensk straffrätt skulle enligt Lagrådet 

vara att risken för att man skulle behandla leverantörer som blivit dömda för brott i en 

annan medlemsstat annorlunda från en leverantör som begått brott i Sverige.83 Man skulle 

alltså riskera att bryta mot likabehandlingsprincipen i större utsträckning än vad man gör 

om regleringen är mer generell som lydelsen nu är. I andra stycket av paragrafen anges 

det att: 

 

”Är leverantören en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår i 

leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Det-

samma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om 

eller kontrollera leverantören” 

 

Detta är något som är essentiellt eftersom företag sällan begår terrorbrott utan det är något 

som deras företrädare snarare är inblandade i. Den krets av människor som kan vara skäl 

för att uteslutas på grund av deras inblandning är relativt omfattande och det är enligt mig 

                                                
 
81 Dir. 2014/24/EU art. 57.1. 
82 Se t.ex. Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets 

användning vid offentlig upphandling s. 2.  
83 Se Lagrådet – Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-12 s.158 ff. 
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tveksamt om det är en proportionerlig inskränkning att begära belastningsregister från en 

så vid personkrets som stycket tillåter. 

 

Det vanligaste sättet att bevisa att man inte ska uteslutas enligt reglerna i 13 kap 1 § LOU 

är att man lämnar in en egen försäkran om att förhållandena hos leverantören är bra och 

att det inte finns grund för uteslutning.84 Egen försäkran är inte en self-cleaning- åtgärd 

utan är en separat funktion som ger leverantören möjlighet att garantera för myndigheten 

att det inte föreligger någon grund för att utesluta dem. Syftet med egen försäkran är bland 

annat att minska mängden dokumentation som upphandlande myndighet måste gå ige-

nom. Den upphandlande myndigheten har dock rätt att kräva in kompletterande uppgifter 

även om de har mottagit en egen försäkran från en anbudsgivare.85 

 

Utöver egen försäkran så har myndigheten, vad gäller brott enligt 13 kap 1 § LOU, rätt 

att kräva utdrag ur brottsregister eller motsvarande från den stat där leverantören har sitt 

ursprung alternativt är etablerad enligt 15 kap 7 § LOU. Det har diskuterats om denna 

paragraf även är tillämpbar i Sverige, det vill säga om det finns möjlighet för en anbuds-

givare att gå till polisen och begära ut ett brottsregister på alla i ledande position i sin 

organisation för att överlämna detta till den upphandlande myndigheten. Enligt upphand-

lingsmyndigheten och polisen så finns ingen sådan möjlighet i dagens läge och det vore 

olämpligt om känslig information om individer användes på ett så lättvindigt sätt.86 Poli-

sen och upphandlingsmyndigheten anser att man bör använda möjligheten i 15 kap 9 § 

LOU så som rättsläget ser ut idag.87 Detta innebär att en upphandlande myndighet kan 

ersätta ett brottsregister med en utsaga från anbudsgivaren som är lämnad på heder och 

samvete.88 Myndigheterna är av åsikten att en osann utsaga ska vara ansvarsgrundande 

enligt 15 kap 10 § BrB.89 

                                                
 
84 Egen försäkran finns reglerat i 15 kap. 1 § LOU. 
85 Lindahl Toftegaard s. 136. 
86 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 3. 
87 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 4. 
88 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 2 f. 
89 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 3. 
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Även om det hade funnits möjlighet för upphandlande myndigheter att ta del av belast-

ningsregister från ledande personer hos anbudsgivare för att kontroll så hade detta inte 

varit helt oproblematiskt. Det är oklart vilka rättsliga förutsättningar att begära ut belast-

ningsregister en upphandlande myndighet/enhet har. Det finns en rad olika sorters belast-

ningsregister och det som en upphandlande myndighet/ enhet kan få tillgång till är enligt 

polisen inte ett sådant belastningsregister som gör det möjligt för myndigheten/ enheten 

att avgöra om leverantören eller dennes företrädare i fråga egentligen är straffad för något 

av de uteslutningsgrundande brotten eller inte.90 Det har kommit förslag på att det skulle 

utvecklas ett alternativ specifikt för offentliga upphandlingar som skulle kunna ersätta ett 

utdrag ur brottsregistret. Det finns flera alternativa lösningsförslag på hur man skulle 

kunna underlätta processen med att få bekräftat att en leverantör inte har begått brott som 

tas upp 13 kap 1 § LOU. Vad de har gemensamt är att de skulle minska integritetskränk-

ningen genom att enkom innefatta utdrag om de relevanta straffreglerna samt att den 

skulle möjliggöra kontroller under hela löptiden av ett kontrakt.91 I dagsläget görs inga 

specifika åtgärder för att ändra på de regleringar som är relevanta i frågan. 

5.3 13 kap. 3 § LOU – frivilliga uteslutningsgrunder  

13 kap. 3 § LOU innehåller nio uteslutningsgrunder som upphandlande myndighet har 

möjlighet att ange som anledning till att man utesluter en leverantör. Dessa uteslutnings-

grunder har bedömts vara mindre allvarliga än de som radas upp i 1 § samma kapitel. Det 

är dock vissa av uteslutningsgrunderna i denna paragraf som man lika väl hade kunna ha 

som obligatoriska enligt mig. För att nämna två så kan grunden att leverantören åsidosatt 

tillämpliga miljö. Social- eller arbetsrättsliga skyldigheter92 och om leverantören på ett 

otillbörligt sätt försökt påverka upphandlingsprocessen eller av oaktsamhet lämnat viss 

typ av vilseledande uppgifter.93 Enligt mig är dessa uteslutningsgrunder nästan lika all-

varliga som de som radas upp i 13 kap. 1 § LOU. Att en leverantör har åsidosatt skyldig-

heterna som tas upp i första punkten är också lätt att kontrollera och åtgärderna som kan 

                                                
 
90 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 2 f. 
91 Upphandlingsmyndigheten och Polisens skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets använd-

ning vid offentlig upphandling s. 4. 
92 13 kap. 3 § st. 1 p. 1 LOU. 
93 13 kap. 3 § st. 1 p. 9 LOU. 
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göra att man inte längre ska vara utesluten är i sådana fall relativt konkreta. Sedan finns 

det givetvis andra hänsyn att beakta i det enskilda fallet.  

 

Att uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU inte är tvingande innebär att den upphand-

lande myndigheten har möjligheten att inte utesluta en leverantör trots att den har vetskap 

om att leverantören faller under någon av uteslutningsgrunderna. Till skillnad från kvali-

ficeringskriterierna som tas upp i föregående avsnitt så måste inte myndigheten ange i 

upphandlingsdokumenten om de tillämpar de frivilliga uteslutningsgrunderna eller inte. 

Däremot är de tvungna att tillämpa dem om man har angett i upphandlingsdokumenten 

att brott mot någon av de frivilliga uteslutningsgrunderna ska vara skäl för uteslutning.94 

 

Som nämnt ovan så är vissa av de frivilliga uteslutningsgrunderna väldigt lika några av 

de kvalifikationskrav som en myndighet kan få ställa upp. Både uteslutningsgrunden i 13 

kap. 3 § st.1 p.2 och p.3 LOU, det vill säga att leverantören är i t.ex. konkurs eller liknande 

situation eller om leverantören begått grovt fel i yrkesutövningen, är enligt min mening 

snarlika de kvalificeringskrav som myndigheten kan ställa upp enligt 14 kap. 1 § LOU, 

krav på ekonomisk ställning och behörighet eller kapacitet att utföra yrkesverksamhet. 

Om inte annat så hade en leverantör som kan uteslutas enligt bestämmelserna i 13 kap. 3 

§ st.1 p.2 och p.3 LOU varit borträknad om upphandlande myndigheten ställt något krav 

som helst enligt 14 kap. 1 § LOU. Regleringen i 14 kap. ger dock ett större utrymme att 

ställa högre krav än den miniminivå som uteslutningsgrunderna ger en. 

 

En skillnad mellan uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1 § och 3 § LOU är den tid de ska 

vara skäl för uteslutning. I den svenska lagstiftningen har inga tidsangivelser angetts för 

hur länge en uteslutningsgrund ska beaktas. Detta trots att det i upphandlingsdirektivet 

från EU står att medlemsstaterna ska fastställa den längsta tillåtna tiden för hur länge 

uteslutningsgrunderna är gällande.95 I propositionen till LOU så har lagberedningen an-

gett att det inte tydligt framgår i direktivet hur länder som inte har en rättsordning med 

att det tas beslut som att en leverantör ska vara utesluten en viss tid måste ange den längsta 

                                                
 
94 Mål C-336/12 p. 40. 
95 Dir. 2014/24/eu Art 57.7. 



 
 

 
 

29 

möjliga uteslutningsperiod.96 På grund av lagberedningens inställning i frågan vilket har 

lett till att ingen tidsbegränsning anges i de svenska upphandlingsreglerna får man istället 

hänvisa till praxis från EU när det kommer till frågor som berör uteslutningstidens längd. 

Det ska dock tilläggas att det inte finns något krav från EU på hur man fastställer längsta 

tillåtna uteslutningsperioden så det är inget problem i sig att det inte står med i upphand-

lingslagstiftningen.97 Istället för en svensk reglering så får man gå till EU-domstolens 

praxis för vägledning om hur långa uteslutningsperioderna bör vara. Det som går att utläsa 

från EU-domstolens praxis är att de uteslutningsgrunder som tas upp i 13 kap. 1 § LOU 

ska vara gällande i max fem år från det datum då dom fallit mot leverantören och att de 

situationer som tas upp i 3 § samma kapitel ska generera uteslutning i max tre år från den 

uteslutningsgrundande händelsen.98 Det kan vara värt att notera skillnaden mellan start-

punkterna för uteslutningsperioderna i 13 kap. 1 § och 3 §. I första är det från dagen som 

dom faller och i tredje är det själva den uteslutande händelsen som är starten.99  Detta 

torde leda till att uteslutningstiden enligt 3 § är betydligt svårare att göra en tydlig bedöm-

ning av. Får anta att det är från när ”händelsen” avslutats man räknar tiden. Samtidigt så 

har vissa av de uppräknade uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § LOU sådan karaktär att 

om man åtgärdar det så torde det i princip vara skäl för att man ska vara rentvådd. Till 

exempel så borde en justering som gör att man inte längre bryter mot sådana föreskrifter 

som tas upp i 13 kap. 3 § 1p. LOU göra att du i princip direkt ska vara godkänd för 

deltagande i nya upphandlingar. Det finns som jag kan se det ingen skälig anledning till 

att inte premiera att en leverantör har åtgärdat problem av sådan karaktär.  

 

Att uteslutningsperioden i 13 kap. 1 § LOU börjar löpa när dom har fallit har såklart 

fördelar ur rättssäkerhetsaspekt men det kan leda till prekära situationer medialt där myn-

digheter inte har möjlighet att utesluta en leverantör som är under utredning för vissa 

brott. 

  

                                                
 
96 Prop. 2015/16:195 s 739 ff. 
97 Lagrådet – utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-12 s.161 ff. 
98 Lagrådet – utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-12 s.161 f. 
99 Dir. 2014/24/eu, art. 57.7. 
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6 Self-cleaning 
6.1 Inledning  

Som tidigare nämnts kan man beskriva en self-cleaning som en möjlighet för en leveran-

tör som blivit utesluten från en upphandling att bevisa att den vidtagit åtgärder som gör 

det rimligt att låta leverantören delta i upphandlingen trots att en eller flera uteslutnings-

grunder föreligger. Arrowsmith har beskrivit self-cleaning som en möjlighet för en leve-

rantör som ska uteslutas att bevisa att den vidtagit åtgärder som säkerställer att tidigare 

tillkortakommanden inte ska upprepas.100 Genom Upphandlingsdirektivet 2014 så tydlig-

gjordes det från EU att self-cleaning är en del av europeisk offentlig upphandling. EU-

kommissionen hade dock skrivit i en grönbok om offentlig upphandling redan 2011 och 

menade på att i det gamla upphandlingsdirektivet från 2004 fanns brister i tydligheten 

kring möjligheten att tillåta self-cleaning-åtgärder men att det trots detta inte funnits några 

hinder för att införa det i nationell rätt.101 Effekten av otydligheten i direktivet från 2004 

hade som konsekvens att det blev stora skillnader i de nationella reglerna som rörde self-

cleaning.102 Att skapa ett tydligare ramverk för self-cleaning är en av de stora förändring-

arna som gjorts i och med det nya upphandlingsdirektivet från 2014. 

 

Då reglerna om upphandling i stor utsträckning härstammar från upphandlingsdirektiven 

som kom från EU 2014 så finns där stora likheter mellan den svenska lagstiftningen på 

området och lagstiftningen i andra länder runt om i Europa. Det har dock funnits utrymme 

för att anpassa reglerna så att det ska fungera i en nationell kontext så det finns vissa 

skillnader. Det finns många exempel på detta och inom self-cleaning så finns det relativt 

stora skillnader i hur reglerna ser ut på nationell nivå mellan olika medlemsländer i EU. 

Sverige har som jag förstått det valt att vara relativt restriktiva i implementeringen av 

self-cleaning-regler. Vid införandet av self-cleaning i LOU har man inte gjort det möjligt 

att utesluta en leverantör genom domstolsbeslut, det vill säga att domstolen tar beslut om 

                                                
 
100 Arrowsmith, Prieß och Friton Self-cleaning as a defence to exclusions for misconduct: an emerging 

concept in EC public procurement law? Public Procurement Law Review, 2009 (6), 2009 s. 2. 
101 Commission, Green Paper on the Modernization of EU Public Procurement Policy (2011) 

COM(2011)15 final s. 52. 
102 van Garsse, S. and de Mars, S. Exclusion and Self-Cleaning in the 2014 Public Sector Directive, 

2016. 
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att leverantören ska vara utesluten under en viss period, vilket är möjligt att göra i enlighet 

med direktivet.103 Om en leverantör blir utesluten genom dom ska det inte vara möjligt 

för den att vidta self-cleaning-åtgärder under tiden som domstolen har beslutat att leve-

rantören ska vara utesluten.104 Det finns de som anser att detta ger uttryck för en skepsis 

gentemot self-cleaning och att lämna en sådan möjlighet för varje stat att välja om man 

vill ha en ordning med eller utan uteslutning i dom riskerar att snedvrida konkurrensen 

mellan leverantörer från olika medlemsländer med mera.105 Det är för mig okänt om några 

länder har infört en ordning som möjliggjort en sådan absolut uteslutning men jag tende-

rar att hålla med dem som är av åsikten att det hämmar förtroendet av self-cleaning och 

skapar en dubbel standard som leder till ojämna förutsättningar inom unionen. Att ha 

begått en väldigt grov överträdelse av en uteslutningsgrund kan mycket väl göra det snudd 

på omöjligt att göra en fullgod self-cleaning men att beröva en leverantör möjligheten att 

ens försöka känns kontraproduktivt sett till ett av syftena med self-cleaning som är att 

skapa incitament för en utesluten leverantör att bättra sig.106 Istället blir det en bedömning 

i varje enskilt fall huruvida leverantörens tidigare brottslighet är av sådan karaktär att den 

ska vara uteslutningsgrundande och hur lång uteslutningsperioden ska vara. Det är inte 

heller helt klargjort vilka brott som är uteslutningsgrundande då listan på uteslutnings-

grunder är tagen rakt från direktivet och inte anpassad efter svenska regleringar. 

 

Det finns en rad frågor som uppkommer kring denna regel och den som jag tycker är mest 

intressant är frågan om vilken utredning som kan krävas från en leverantör för att den ska 

anses ha rentvått sig från uteslutningsgrunden. Även hur samarbetet ska fungera är en 

intressant del i detta och i det följande kapitlet ämnar jag gå djupare in på båda frågorna. 

Det finns väldigt begränsat med praxis om just denna del av upphandlingsrätten men i 

oktober 2018 kom ett avgörande från EU-domstolen som belyser frågan i viss mån. Jag 

kommer inleda med en redogörelse av detta fall och försöka ge en bild av hur rättsläget 

ser ut. I arbetet med uppsatsen har jag letat efter svenska rättsfall som skulle kunna vara 

av relevans men dessa lyser för tillfället med sin frånvaro. Det torde dock inte dröja allt 

                                                
 
103 Dir. 2014/24/EU art. 57.6. 
104 Treumer, Steen, Caranta, Roberto & Lichère, François(red.), Modernising public procurement: the 

new directive, DJØF, København, 2014 s. 113. 
105 Treumer, Steen, Caranta, Roberto & Lichère, François s. 113. 
106 Lagrådet – Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-12 s.169. 
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för länge innan ett avgörande rörande frågor om vilka krav en myndighet kan ställa enligt 

13 kap. 5 § LOU tas upp i en högre instans. 

 

I 13 kap 4 § LOU anges att en leverantör som ska uteslutas från en upphandling ska, innan 

detta sker, få tillfälle att yttra sig om de omständigheter som enligt myndigheten ligger 

till grund för uteslutning. Detta ska ske inom en viss tid. Det finns inget krav från EU på 

att man ska ha en sådan regel. Det har dock ansetts finnas stora effektivitetsfördelar med 

att ha en sådan reglering.107  

 

För att en self-cleaning ska vara acceptabel krävs det att den påbörjats före det att leve-

rantören får möjlighet att yttra sig om de omständigheter som gör att de ska uteslutas från 

upphandlingen.108  Leverantören måste helt enkelt ha börjat ta tag i problemet innan myn-

digheten ger dem möjlighet att yttra sig om uteslutningen. 

 

Anledningen till att 13 kap 4 § LOU behövs är i stor utsträckning på grund av den rättighet 

som leverantörerna får i 5 § samma kapitel. I den anges att en leverantör som uteslutits 

från en upphandling på grund av att den omfattas av någon av de uteslutningsgrunder som 

tas upp i 13 kap 1–3 §§ LOU 

 

1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller missför-

hållandet, 

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

samarbeta med de utredande myndigheterna, och 

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

ägnade att förhindra brott eller missförhållanden. 

 

                                                
 
107 Arrowsmith, Sue (2018). The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and 

UK. Volume 2. Third edition London: Sweet & Maxwell s. 420. 
108 Prop. 2015/16:195 s.1089. 
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Regleringen har som så mycket annat i LOU sin förlaga i EU:s upphandlingsdirektiv.109 

Vad de olika self-cleaning-möjligheterna innebär mer konkret är inte definierat i lagen 

och det kan således vara svårt för en leverantör att veta vad som krävs för att den ska 

anses ha uppfyllt de kriterier som myndigheten grundar sitt beslut på. Jag kommer nedan 

redogöra närmare för de olika self-cleaning-möjligheterna och försöka bringa klarhet i 

hur kraven för de olika punkterna kan se ut. Då self-cleaning fortfarande är relativt nytt i 

Sverige så finns det väldigt begränsad praxis på området. Även om Konkurrensverket 

redan innan upphandlingsdirektivet trätt i kraft hade kommit med en skrivelse där de kon-

staterar att det torde vara möjligt att väga in åtgärder som en utesluten leverantör gjort på 

grund av tidigare överträdelser vid bedömning av om uteslutning ska ske så finns det en 

väldigt begränsad mängd praxis som behandlar self-cleaning.110 Detta försvårar möjlig-

heten att komma med några exakta utlåtanden om hur kraven på self-cleaning ser ut i 

dagsläget. Då reglerna grundar sig på ett direktiv från EU så finns där dock liknande 

lagstiftning i andra EU-länder som inte är helt olika den situation vi har i Sverige och i 

vissa länder finns där mer praxis på området. Bland annat i Tyskland har man prövat ett 

antal fall som berör self-cleaning. I Tyskland hade man dock regler om Self-cleaning 

redan innan upphandlingsdirektivet från 2014 trädde i kraft och de har således haft mer 

tid på sig att få fram praxis. Det finns även ett fall som har nått EU-domstolen111 nyligen. 

Fallet behandlar bland annat samarbete med utredande myndighet och jag kommer redo-

göra för domen mer utförligt i ett senare avsnitt. Man bör dock ha i åtanke att det finns 

skillnader mellan det tyska och svenska regelverket och att man således bör vara försiktig 

innan man drar för stora slutsatser kring den svenska situationen utifrån fall från andra 

EU-länder. 

6.2 Ersättning av skada 

I den första punkten i 13 kap 5 § LOU anges att en leverantör kan undvika uteslutning 

genom att ersätta eller åta sig att ersätta skador som uppkommit genom deras utesluts-

grundande brottet eller missförhållandet. 

 

                                                
 
109 Dir. 2014/24/EU art. 57.6. 
110 Se Konkurrensverkets rapport 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling. 
111 Mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH. 
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Leverantörens uppgift blir att betala skadan som deras brott/missförhållande har skapat. 

Denna del ska i min mening inte skapa några problem. Om den uteslutna leverantören 

kan visa på att de ersatt den skada som den orsakat alternativt kan visa på att den åtagit 

sig att åtgärda skadan torde detta vara tillräckligt för att visa på att man uppfyllt en self-

cleaning. Om en transaktion är gjord så torde ett kvitto på denna vara nog för att bevisa 

att man fullgjort sin förpliktelse.  

 

Något som däremot kan skapa vissa oklarheter är bedömningen av skadans storlek. Be-

roende på vad som är bakgrunden till skadan kan denna bedömning skifta kraftigt i svå-

righet. Att göra en self-cleaning enligt 13 kap. 5 § st.1 p.1 är alltså gynnsamt i sådana fall 

där det är lätt att avgöra skadeverkan av ett brott eller missförhållande. I flera av de ute-

slutningsgrunder som finns är det dock inte alltid helt enkelt att avgöra skadeverkans om-

fattning och i sådana fall är denna self-cleaning-metod svår att använda på ett godtagbart 

sätt. Då det oftast krävs en dom för att bli utesluten enligt de obligatoriska uteslutnings-

grunderna så är en sådan lösning lätt att genomföra och det blir tydligt vilken ersättning 

som krävs för att utföra en fullständig self-cleaning. I de fall uteslutningen är till följd av 

en frivillig uteslutningsgrund som inte kräver dom för att vara giltig att utesluta enligt så 

är risken överhängande att leverantören och den upphandlande myndigheten har olika 

åsikt om vad ersättningen bör vara för att self-cleaning ska vara gjord. Således passar inte 

denna punkt bra för self-cleaning i sådana fall om man vill ha en problemfri utrednings-

process. 

6.3 Samarbete med utredande myndighet 

Enligt 13 kap 5 § 2 p. så ska en leverantör som klargjort förhållanden och omständigheter 

på ett uttömmande sätt genom att aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna 

kunna undvika uteslutning. Punkten anger bara att leverantören ska samarbeta med den 

utredande myndigheten. Med den utredande myndigheten åsyftas den myndighet som be-

dömer huruvida leverantören brutit mot någon av uteslutningsgrunderna. Den utredande 

och upphandlande myndigheten är alltså inte nödvändigtvis samma. I LOU anges bara att 

leverantören måste aktivt samarbeta med den utredande myndigheten men inget om den 

upphandlande. Detta skapa frågor kring vad den upphandlande myndigheten kan ställa 

för krav på leverantörens samarbete med den utredande myndigheten och vilken insyn 

som upphandlande myndighet har rätt till i utredningen. Dessa frågor är av intresse då det 
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i slutändan är den upphandlande myndigheten som ska besluta om leverantören ska ute-

slutas eller inte och om de har en bristande grund att basera sitt beslut på riskerar detta att 

leda till fel i bedömningen av huruvida fullgoda åtgärder är gjorda av leverantören eller 

ej. 

 

Vad som räknas som ett aktivt samarbete med den utredande myndigheten kan skifta. Det 

som ligger till grund för om samarbetet ska anses som tillräcklig för att en self-cleaning 

ska vara gjord är en proportionalitetsbedömning. Ju grövre överträdelse desto mer sam-

arbete kan krävas.112 Att endast samarbeta med en utredande myndighet torde inte i sig 

vara tillräckligt för att en self-cleaning ska anses fullbordad utan samarbetet måste kom-

bineras med andra åtgärder som listas i de två övriga punkterna i 13 kap 5 § LOU. Detta 

grundat på det faktum att enbart samarbetet med myndigheten inte förändrar faktumet att 

leverantören faller under en uteslutningsgrund. De andra self-cleaning-åtgärderna inne-

fattar antingen skadereglerande åtgärder, genom ersättning av skada, alternativt ett krav 

på reell förändring i organisationen för att undvika att leverantören ska fortsätta med den 

uteslutsgrundande handlingen. Det aktiva samarbetet har ingen av effekterna för den ute-

slutna leverantören utan allt det gör är att det hjälper den utredande myndigheten att få 

information om en tidigare överträdelse. 

 

Det har tidigare inte funnits någon praxis som behandlat kraven på en self-cleaning ge-

nom samarbete med den utredande myndigheten men i oktober förra året så avgjorde EU-

domstolen ett fall från Tyskland där frågan behandlades. Domstolen tar upp en rad frågor 

som anknyter till denna self-cleaning-möjlighet och jag kommer här nedan att redogöra 

för fallet och på det viset också avhandla vilka krav som kan ställas på samarbetet med 

den utredande myndigheten. 

6.3.1 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH 
Bakgrunden i målet är att Vossloh Laeis GmbH (Vossloh) är tillverkare av järnvägsma-

teriel och Stadtwerke München GmbH (Stadtwerke) är en enhet som har inlett ett upp-

handlingsförfarande om sådana produkter som Vossloh producerar. Stadtwerke annonse-

rar en ny upphandling och Vossloh lämnar ett anbud. När Stadtwerke får in anbudet från 

                                                
 
112 Prop. 2015/16:195 s.743 f. 
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Vossloh beslutar de att Vossloh ska uteslutas från upphandlingen på grund av att de har 

blivit fällda för att ha medverkat i en kartell vars verksamhet riktades mot just Stadtwerke. 

Stadtwerke meddelar Vossloh att de har blivit uteslutna på grund av deras tidigare med-

verkan i kartellbildningen och bereder tillfälle för Vossloh att ”rentvå” sig från sina gamla 

synder. Vossloh inkommer med en försäkran om att de är villiga att ersätta den skada som 

deras brottsliga verksamhet har orsakat. Utöver detta visar de också på att de har samar-

betat med den tyska motsvarigheten till Konkurrensverket i utredningen av kartellverk-

samheten. Stadtwerke godtar denna information men meddelar att de vill ta del av den 

utredning som Vossloh varit behjälplig med för att kunna bedöma om deras medverkan 

till utredningen varit sådan att den kan anses nå upp till de krav som Stadtwerke anser 

rimliga för att Vosslohs self-cleaning ska vara fullbordad. Vossloh anser att de även utan 

att dela med sig av utredningen har gjort tillräckligt för att deras self-cleaning ska vara 

fullgod för att Stadtwerke ska tillåta dem att delta i upphandlingen, det är klarlagt att de 

samarbetar med den utredande myndigheten vilket ska vara tillräckligt enligt Vosslohs 

mening. Detta är en av de stora knäckfrågorna i målet. Hur mycket och med vem/ vilka 

måste en utesluten leverantör samarbeta med för att den ska anses ha uppfyllt kravet på 

att ha bidragit på ett uttömmande sätt till utredningen? Även frågan om den upphandlande 

myndigheten, om denna inte är den samma som den utredande har rätt till att utvärdera 

samarbetet mellan leverantören och utredaren. Det ställs också frågor om hur länge ute-

slutningsgrunden ska vara gällande. I Målet är handlar det om deltagande i kartellverk-

samhet som är en av de fakultativa uteslutningsgrunderna i upphandlingsdirektivet.113 

Den möjliga uteslutningstiden för de obligatoriska uteslutningsgrunderna är enligt upp-

handlingsdirektivet max 5 år och för de fakultativa är uteslutningsperioden max 3 år.114 

Domstolen delar in bedömningen i fyra frågor:  

 

1. Måste leverantören samarbeta med både den utredande och den upphandlande 

myndigheten enligt de nationella reglerna? 

                                                
 
113 Dir. 2014/24/EU art. 57 p. 4 (d). 
114 Dir. 2014/24/EU art. 57 p. 7. 
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2. Om svaret på fråga 1 är nej, vad krävs då enligt upphandlingsdirektivet för att 

leverantören ska ha bevisat sin self-cleaning gentemot den upphandlande myndig-

heten? 

3. För de uteslutningsgrunder som är frivilliga enligt upphandlingsdirektivet så är 

längsta möjliga uteslutningstid tre år. Från vilken tidpunkt ska uteslutningen räk-

nas? Fullbordandet av den uteslutsgrundande handlingen eller är det när myndig-

heten säkerställt att uteslutningsgrunden föreligger som är starten för uteslutnings-

tiden? 

4. Är det utträdet ur kartellen eller myndighetens förvärvande av säkerställd och till-

förlitlig kunskap om deltagandet i kartellen som utgör rekvisitet för att få utesluta 

leverantören?115 

 

Domstolen väljer att slå ihop de fyra tolkningsfrågorna till två mer övergripande frågor. 

Domstolen slår alltså ihop fråga 1 och 2 till en från och fråga 3 och 4 till en fråga. Domen 

är omfattande och frågorna avhandlas löpande och vävs in i varandra i viss mån vilket 

gör att det inte alltid är helt lätt att säga att ett svar handlar om just en specifik fråga av 

de som ställs. 

 

Om vi inleder med domstolens syn på vilket samarbete de anser vara tillräckligt för att 

uppfylla kravet för self-cleaning så skapar skillnaderna mellan direktivets lydelse och den 

tyska rättsordningens krav på samarbetet vissa oklarheter i vad som kan sägas vara gene-

rellt gällande i EU. Domstolens diskussion kring omständigheterna är enligt mig något 

spretiga. Fokus verkar ligga på hur direktivet ska implementeras i nationell rätt och 

huruvida den tyska implementeringen överensstämmer med upphandlingsdirektivet. Det 

diskuteras huruvida artikel 57.6 i direktivet 2014/24/EU, det vill säga vilka organ leve-

rantören är förpliktigad att samarbeta med under en self-cleaning, är otydlig och om dess 

formulering skapar oklarhet i hur regeln bör implementeras. Det konstateras att det finns 

skillnader mellan formuleringarna i direktivet och i den tyska lagstiftningen som 

                                                
 
115 Originallydelsen finns i Mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH p. 

17.  
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utreds.116 I direktivet står det att leverantören måste samarbeta aktivt med den utredande 

myndigheten medans det i den tyska lagstiftningen står att man måste samarbeta aktivt 

med den utredande och den upphandlande myndigheten. Skillnaden är tydlig mellan for-

muleringarna och den brinnande frågan blir huruvida det är möjligt för en medlemsstat 

att utvidga kravet på samarbetet mellan leverantör och myndighet på det sättet som Tysk-

land gjort i sin lagstiftning. 

  

Domstolen konstaterar att det torde vara för ingripande och således oproportionerligt om 

det krävdes att en utesluten leverantör skulle vara förpliktigad att samarbeta med både 

den utredande och den upphandlande myndigheten på samma vis. Det domstolen menar 

är att leverantören inte ska behöva delta i två parallella utredningar som utreder samma 

skeende.117 Detta hade varit väldigt ineffektivt ur ett kostnadshänseende och i fall där 

omständigheterna är som i detta så finns det också en risk att den upphandlande myndig-

heten, som varit skadelidande av den uteslutsgrundande händelsen, inte kan göra en ob-

jektiv bedömning av den skada de lidit. Om man hade tolkat den tyska lagstiftningen som 

att det var detta som åsyftades med ett krav på att samarbeta med både den upphandlande 

och den utredande myndigheten så hade den troligtvis inte ansetts vara överensstäm-

mande med upphandlingsdirektivet.118 I målet är det dock inte detta som krävts utan den 

upphandlande myndigheten har bett om att få ta del av Vosslohs bidrag till den utredande 

myndighetens granskning i saken som lett till att de nu är uteslutna. Det rör sig helt enkelt 

inte om en dubbel utredning utan snarare att dela med sig av redan upprättade handlingar. 

Domstolen är tydlig med att samarbetet med den upphandlande myndigheten ska begrän-

sas till vad som är absolut nödvändigt för att en kontroll av en ekonomisk aktör ska vara 

effektiv.119 Domstolen anser vidare att den upphandlande myndigheten kan kräva av en 

ekonomisk aktör att denne överlämnar beslutet från konkurrensmyndigheten om överträ-

delsen som den ekonomiska aktören gjort sig skyldig till och att denna bedömning inte 

påverkas av om ett sådant överlämnande påverkar den upphandlande myndighetens 

                                                
 
116 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p.42. 
117 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p.60. 
118 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p. 60. 
119 Mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH p. 28. 
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möjligheter att kräva den ekonomiska aktören på civilrättsligt ansvar för överträdelsen.120 

Detta är relevant i det föreliggande fallet då Vosslohs uteslutsgrundade kartellmedver-

kande har varit riktat mot just Stadtwerke som således lidit skada av kartellverksamheten. 

Att inte vilja lämna ut den information som Stadtwerke begärt av Vossloh blir märkligt 

om man inte tar med denna aspekten. Det finns alltså en risk för Vossloh att den skada 

som de måste ersätta till följd av sin medverkan i en kartellverksamhet blir större om 

Stadtwerke får ta del av beslutet från den utredande konkurrensmyndigheten. Att den 

ekonomiska aktören trots denna risk att dra på sig större kostnader är tvungen enligt dom-

stolen att dela med sig av beslutet till den upphandlande myndigheten grundar de på att 

en annan del av self-cleaning-möjligheterna är att man ska ersätta eventuella skador som 

uppstått på grund av den uteslutningsgrundande händelsen.121 

 

Domstolen trycker på det faktum att det inte är i strid med direktivet att ha mer långtgå-

ende regler om vilket samarbete som kan krävas om det kan anses som skäligt med hänsyn 

till nationella omständigheter. Enligt domstolen är syftet med direktivet inte att det ska 

tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer utan att det ska finnas utrymme för skillna-

der i de nationella regelverken.122 

 

Detta utrymme för nationella avvikelser är intressant ur ett tillämpningsperspektiv och 

för hur lätt det blir att använda praxis från EU i mål som rör upphandling. Den svenska 

lagstiftningen saknar vissa av de regler som finns i till exempel Tyskland. Det krav som 

Tyskland har på samarbete med både den utredande och den upphandlande myndigheten 

finns inte utan den svenska lagstiftningen har endast med samarbete med de utredande 

myndigheterna som krav.123 Det går inte att säga med säkerhet men det är inte orimligt 

att anta att om avgörandet hade gällt ett svenskt ärende med samma omständigheter gäl-

lande den uteslutna leverantörens samarbete med den upphandlande myndigheten så 

skulle utfallet blivit annorlunda. Jag är som sagt osäker på innebörden av vad EU-dom-

stolen fastslår i fråga om samarbetsplikt i en svensk kontext. Det finns dock andra som 

                                                
 
120 Mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH p. 30. 
121 Mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke München GmbH p. 30. 
122 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p. 57. 
123 13 kap. 5 § st.1 p. 2. LOU 
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anser att domens innebörd blir att leverantörer skulle ha en viss plikt även i Sverige att 

samarbeta med både upphandlande och utredande myndighet om detta skulle krävas för 

att den upphandlande myndigheten ska kunna göra en bedömning av leverantörens till-

förlitlighet.124 De anser även att ett eftergiftsbeslut från Konkurrensverket skulle vara 

fullgott som bevisning när det kommer till att etablera att ett samarbete med den utredande 

myndigheten existerar.125 I förarbetena till LOU ställer sig regeringen tveksam till om det 

finns stöd för en sådan ordning och konstaterar att den inte på egen hand kan anses utgöra 

fullgod bevisning för att samarbete skett i den utsträckning som kan krävas av en upp-

handlande myndighet.126  

 

Att fallet har påverkat vilka beviskrav som får ställas finns det inget tvivel om men att det 

skulle sänka beviskravet för den uteslutna leverantören på detta vis anser jag tveksamt. 

Det finns enligt min mening inte tillräckligt med information för att dra en sådan slutsats. 

Påståendena som jag tar upp ovan är i viss mån motstridiga. Det kan vara så att det gör 

att proportionaliteten hålls intakt om man kan kräva ett mer omfattande samarbete med 

en upphandlande myndighet men att man samtidigt underlättar för den uteslutna leveran-

tören att bevisa sitt samarbete med en utredande entitet. Att underlätta samarbetet mellan 

utredande och upphandlande myndigheter är något som bör kunna utvecklas framöver 

och att då ge de utredande myndigheterna möjlighet att på ett enkelt sätt visa på att en 

leverantör bör få medverka i en upphandling, från deras synvinkel, är något eftersträvans-

värt enligt min mening.127 

 

Det finns såklart både fördelar och nackdelar med att unionen ger utrymme för nationella 

avvikelser i lagstiftningen. Det är såklart en politisk såväl som juridisk fråga när det kom-

mer till hur EU ska fungera och vilket inflytande det ska ha på den nationella rätten. I 

detta fall är värdena som ställs mot varandra, som jag ser det, staternas självbestämmande 

å ena sidan och å andra sidan värdet av konformitet i unionen som underlättar det 

                                                
 
124 Dubois, Michael, Sterner, Martina (2018) EU-dom om uteslutning på grund av konkurrensbrott, 

Upphandling24. 
125 Dubois, Sterner. 
126 Se prop. 2015/16:195 s.745 f. 
127 Upphandlingsmyndigheten uttrycker en liknande åsikt i Upphandlingsmyndigheten och Polisens 

skrivelse av 2017-03-10 om belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling s. 4. 
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gränsöverskridande samarbetet. En av bakgrunderna till att EU har utfärdat ett direktiv 

för offentlig upphandling är just att man ska underlätta för leverantörer från hela EU att 

konkurrera om statliga kontrakt.128 Om reglerna skiljer sig åt mellan olika medlemsstater 

så försvårar detta för bolag som inte är från landet där upphandlingen sker. Det motverkar 

helt enkelt handeln inom unionen om reglerna skiljer sig så mycket att potentiella leve-

rantörer väljer att avstå från att lägga anbud.  

 

Om vi återvänder till frågan om otydligheten kring formuleringen i artikel 57.6 i direkti-

vet, angående vilka enheter/ myndigheter en utesluten leverantör är skyldig att samarbeta 

med, så anser domstolen att någon risk för feltolkning i deras mening inte föreligger. De 

talar om de bakomliggande motiven till artikeln och anser att det vore i strid med dessa 

om den upphandlande myndigheten inte fick ta del av den utredande myndighetens upp-

gifter i frågan.129 I målet så kräver inte den upphandlande myndigheten att leverantören 

ska bidra till deras utredning (av den uteslutningsgrundande händelsen) utan endast att de 

ska dela med sig av den information som de givit den utredande myndigheten. Denna 

information är relevant när de ska bedöma om de har gjort tillräckligt för att anses tvättade 

från sin uteslutningsgrund och således får det anses skäligt att den upphandlande myn-

digheten vill ta del av sådana dokument. Definitionsgränsen mellan utredande och upp-

handlande myndighet diskuteras också. Stadtwerke vill påvisa att en upphandlande myn-

dighet ofta utreder förutsättningarna för att kunna anlita en leverantör och är således en 

utredande myndighet i något hänseende. Domstolen anser dock att risk för sammanbland-

ning av upphandlande och utredande är liten och att det är tydligt vad som åsyftas när 

man talar om en utredande myndighet.130 

6.4 Vidtagit tekniska, organisatoriska eller personalmässiga åtgärder 

Tredje punkten i 13 kap. 5 § LOU ger uteslutna leverantörer möjligheten att sanera sig 

från en uteslutning genom att vidta åtgärder som förändrar leverantörens situation på ett 

sådant vis att myndigheten som ska bedöma om leverantören ska vara utesluten väljer att 

                                                
 
128 Dir. 2014/24/EU skäl 1. 
129 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p. 46. 
130 Generaladvokatens förslag till avgörande i mål C-124/17 Vossloh Laeis GmbH mot Stadtwerke 

München GmbH p. 44. 



 
 

 
 

42 

häva uteslutningen. Det kan vara sådana åtgärder som att avsluta samarbetet med en part 

som är grunden för uteslutning, så som en anställd i ledande position eller en ägare. Det 

kan också vara införande av kontrollsystem som ska omöjliggöra att en uteslutningsgrun-

dande händelse ska upprepas.131  

 

Till skillnad från de två övriga self-cleaning-möjligheterna som ges i 13 kap 5 § LOU så 

är detta tillvägagångssätt något som kräver konkreta förändringar hos leverantören i dess 

framtida näring till skillnad från de övriga grunderna som snarare har reparerande och 

informativa syften men som inte kräver några förändringar i företaget. Denna typ av self-

cleaning är mer konkret och i min mening tydligare att bedöma då det antingen har skett 

något hos leverantören eller inte och således kan man se en faktisk förändring som kan 

ligga till grund för en omprövning av ett tidigare uteslutningsbeslut. 

6.4.1 Personalmässiga åtgärder 
Som nämnt ovan så kan en utesluten leverantör göra en self-cleaning genom att göra för-

ändringar i sin personalstyrka. Den mest långtgående åtgärden är att avskeda en anställd 

men i vissa fall kan en omorganisation var tillräckligt ingripande för att uppnå en pro-

portionerlig self-cleaning.132 För som nämnts tidigare så är proportionalitet ett återkom-

mande ledord när det kommer till self-cleaning. Att enda möjligheten för en leverantör 

att åtgärda en uteslutningsgrund som orsakas av en anställds agerande i sådana fall skulle 

vara att säga upp personen oavsett vad handlingen/brottet varit och vilken position den 

smittade anställde har skulle således hämma möjligheten att vidta mindre inskränkande 

åtgärder vilket skulle ha en negativ inverkan på möjligheten att utföra proportionerliga 

self-cleaning-åtgärder. Liknande åsikter har framförts av Hjelmeng och Søreide som 

också menar på att self-cleaning-åtgärden ska vara i proportion med den uteslutnings-

grundande händelsen så att en uteslutning som anses mindre allvarlig kan åtgärdas med 

omstrukturering i personalen samt införande av uppförandekoder medan en mer allvarlig 

uteslutning kräver mer ingripande förändringar så som omorganisation av ledningsgrup-

pen eller liknande.133 

                                                
 
131 Dir. 2014/24/EU skäl 102. 
132 Dir. 2014/24/EU skäl 102. 
133 Hjelmeng, Erling & Søreide, Tina (2014) Debarment in Public Procurement: Rationales and 

Realization, I: Yukins, Christopher & Margherita Racca, Gabriella (red.), Integrity and Efficiency in 
Sustainable Public Contracts, Bruylant, Bryssel s. 223. 
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Personkretsen hos leverantören som kan vara aktuell att göra förändringar inom för att 

upphäva en uteslutning är reglerad genom den avgränsning som finns i uteslutningsgrun-

den i 13 kap 1 § st. 2 LOU. Stycket lyder enligt följande: 

”Är leverantören är en juridisk person, ska leverantören uteslutas om en person som ingår 

i leverantörens förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan har dömts för brottet. Det-

samma gäller om den som har dömts för brottet är behörig att företräda, fatta beslut om 

eller kontrollera leverantören.” 

Beroende på bolagets storlek så kan denna krets variera men det torde kunna konstateras 

att personkretsen i alla falla potentiellt kan bli väldigt stor beroende på hur organisationen 

ser ut. Att definiera de olika rollerna kan också skapa problem. Detta är mer kopplat till 

uteslutningen än self-cleaning men problemet torde göra sig påmint även här då det på-

verkar vilka möjligheter till omorganisation företaget har i fall då någon anställds brotts-

lighet är skäl för uteslutning. 

6.4.2 Organisatoriska och tekniska åtgärder 
De tre olika sorternas åtgärder som tas upp i 13 kap 5 § 3p. har som kanske märkts i 

föregående segment inte alltid täta skott mellan sig. En personalmässig åtgärd kan i vissa 

fall också kräva en organisatorisk förändring. En sak som skiljer de två sista åtgärderna 

från den första är enligt mig hur pass lätt det är att se förändringen som kommit av den 

åtgärd som vidtagits. Om en person som smittat en leverantör med sin uteslutningsgrun-

dande brottslighet blir uppsagd eller på annat sätt fråntas sin position i leverantörens or-

ganisation så blir denna åtgärd väldigt konkret och lätt att se för en utomstående. Har man 

däremot gjort en omstrukturering av en bolagsledning eller på annat sätt vidtagit åtgärder 

som ska stävja till exempel risken för korruption så blir en sådan åtgärd mer abstrakt och 

bedömningen om den tilltagna åtgärden ska vara tillräcklig för att möta den upphandlande 

myndighetens krav på en proportionell åtgärd för att häva sin uteslutning riskerar att bli 

godtycklig. Det torde inte heller alltid vara så att en teknisk eller organisatorisk förändring 

i bolaget direkt leder till en synlig förändring utan resultaten av en förändring torde i vissa 

fall kunna dröja ett tag och om så är fallet så ska alltså en upphandlande myndighet be-

döma om ett bolags åtgärd har potentialen att vara proportionerligt verksam i förhållande 

till anledningen för deras uteslutningsgrund. För mig låter detta inte helt oproblematiskt 
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men då jag inte funnit något exempel på en situation där en sådan värdering gjorts så kan 

jag inte med säkerhet säga att det är på detta vis det skulle bli. 

 

Någon ledning i vad man kan vidta för åtgärder som räknas som organisatoriska eller 

tekniska är inte helt lätt att få men i upphandlingsdirektivet anges att man kan införa rap-

porterings- och kontrollsystem, att inrätta en intern kontrollorganisation för att övervaka 

efterlevnaden samt att anta interna ansvars- och ersättningsregler.134 Någon ytterligare 

ledning ges inte i direktivet. Det har överlag varit svårt att hitta några givna exempel på 

tänkbara tekniska eller organisatoriska self-cleaning-åtgärder under arbetet med uppsat-

sen. Det finns andra examensarbeten som nämner möjliga lösningar som skulle kunna ha 

sanerande effekt.135 Det är mycket möjligt att de exempel som tas upp i dessa arbeten 

skulle vara effektiva men då deras faktiska funktion inom self-cleaning, i Sverige och på 

EU-nivå, inte prövats så anser jag det inte tillräckligt starkt motiverat för att ta upp i denna 

uppsats. 

 

På grund av det rådande rättsläget väljer jag att inte uttala mig om potentiella tekniska 

och organisatoriska self-cleaning-åtgärder utan väljer att invänta praxis alternativt rikt-

linjer från behörig svensk myndighet. Det finns till min vetskap inga utredningar om detta 

för tillfället.  

 

Gemensamt för de tre sorternas åtgärder som tas upp i 13 kap 5 § 3p. är att de alla har 

som mål att stävja upprepning av ett uteslutningsgrundande beteende i framtiden men i 

övrigt är de enligt min mening väldigt olika. 

  

                                                
 
134 Dir. 2014/24/EU skäl 102. 
135 Se till exempel Linnea Erikssons (2017) examensarbete Self-Cleaning vid uteslutning av leveran-

törer till följd av brott som innefattar bestickning eller korruption, Lund som tar upp en rad plausibla 
åtgärder med utgångspunkt i The UK Bribery Act Guidance (2010). 
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7 Avslutande reflektioner 
7.1 Inledning 

Under arbetet med uppsatsen har jag stött på ett antal frågor som väkt mitt intresse vad 

det gäller dels self-cleaning men också reglerna som föranleder self-cleaning. I detta ka-

pitel tänkte jag presentera min åsikt kring dessa frågor. Jag har valt att dela in det i tre 

övergripande frågor som jag kommer att diskutera var för sig. Frågorna är följande: 

1. Kvalificering, frivillig uteslutning eller obligatorisk uteslutning, är gränserna satta 

på ett rimligt sätt? 

2. Self-cleaning i Sverige kontra övriga Europa. Hur stora skillnader ska vara till-

låtna? 

3. Finns det problem med proportionalitetsbedömningen vid en self-cleaning? 

7.2 Rimliga gränser? 

Det är enligt min mening rimligt att det finns olika nivåer av uteslutning och krav som får 

ställas på leverantörerna. Då proportionalitetsprincipen är en av grundpelarna inom of-

fentlig upphandling så hade ett system utan nivåskillnader skapat en situation där ”straf-

fet” för en överträdelse riskerat att bli väldigt oproportionerlig alternativt att man struntat 

i reprimand då det inte funnits något mellanläge. Som det ser ut nu så är det en rimlig 

trappa och även om jag kan anse att det är märkligt att upphandlande myndigheter inte är 

tvingade att varken ha kvalificeringskrav eller att tillämpa de frivilliga uteslutningsgrun-

derna. Avvägningen mellan att ge så många leverantörer möjligheten att delta i upphand-

lingen ställs mot värdet av att inte ge en oseriös alternativt undermålig leverantör ett kon-

trakt. I den bästa av världar skulle det vara möjligt för upphandlande myndigheter att sätta 

höga krav och ändå få in en bra urvalsgrund. Detta hade också gynnat kvalitativa leve-

rantörer. Så som det ser ut idag lämnar man en stor del av ansvaret för att den vinnande 

leverantören håller en god standard till den upphandlande enheten. Detta hade såklart inte 

varit något problem om det var så att det fanns en bred kompetens och erfarenhet av 

upphandling på alla enheter som måste upphandla men jag är personligen väldigt skeptisk 

till att så är fallet. Att höja minimikraven för leverantörerna hade enligt min uppfattning 

underlättat för mindre enheter som upphandlar och det hade således kunnat vara en god 

idé att se över fördelningen mellan kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder.  
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När man kollar på de obligatoriska uteslutningsgrunderna så är det svårt att komma förbi 

faktumet att de brott som räknas upp i 13 kap. 1 § LOU är tagna rakt från direktivet och 

att de inte har justerats på något sätt för att bli samstämmig med svensk brottmålslagstift-

ning. Detta gör det svårt för upphandlande enheter att avgöra om en leverantör ska ute-

slutas eller inte även om de kan konstatera att det finns smittande brottslighet i organisat-

ionen. Att den upphandlande myndighetens möjlighet att få information om sådan brotts-

lighet från företaget är begränsad på grund av hur den svenska lagstiftningen om brotts-

register ser ut gör inte situationen lättare.136 Jag anser att genomgång av dessa regler hade 

varit på sin plats. Vilka förändringar som bör göras är inte min ensak att säga men att 

tydliggöra vilka brott som ska leda till obligatorisk uteslutning enligt svensk rätt samt ett 

system som skulle underlätta för upphandlande myndigheter att få information om en 

leverantör ska vara utesluten eller ej hade enligt mig varit önskvärt. 

7.3 Tillåtna skillnader 

Self-cleaning är alltså det jag försökt bringa klarhet kring i denna uppsats. När jag nu 

kommit till slutet av denna undersökning får jag tyvärr konstatera att det inte blev så 

tydligt som jag hoppats. Det finns stora luckor i vad som gäller och hur man ska gå till 

väga. Att det helt saknas svensk praxis är en av anledningarna till att det inte går att få 

någon klarhet i det. En annan anledning är sättet man valt att implementera det på i Sve-

rige. Enligt mig är lagstiftningen rörande self-cleaning i LOU för begränsad för att det 

ska vara möjligt att använda den på ett tydligt sätt. Att fenomenet är nytt i en svensk 

upphandlingskontext kan ha bidragit till den restriktiva implementeringen. Det finns en-

ligt mig brister i vilka en utesluten myndighet måste samarbeta med, vilka åtgärder en 

utesluten leverantör kan/ bör använda sig av för att ha gjort en self-cleaning samt hur 

bedömningen av hur en self-cleaning ska göras. Att vår lagstiftning skiljer sig från till 

exempel Tysklands innebär dessutom att praxis från länder som använt self-cleaning un-

der en längre tid än Sverige inte alltid kan användas som riktmärken i Sverige. Detta leder 

enligt min mening till att det blir väldigt svårt att förutspå hur svenska domstolar kommer 

bedöma self-cleaning när ett mål så småningom ska prövas. Denna rättsosäkerhet är inte 

önskvärd. Särskilt inte när lagstiftningen är tänkt att överensstämma med motsvarande 

                                                
 
136 Se avsnitt 4.2. 
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lagstiftning i andra EU-länder för att gynna den fria handeln. Sammanfattningsvis är jag 

av åsikten att det hade gått att implementera direktivet på ett bättre sätt. 

7.4 Problem med proportionalitetsbedömningen 

Det största problemet med proportionalitetsbedömningar inom self-cleaning är enligt mig 

vem som ska göra bedömningen samt hur man säkerställer att bedömningen alltid görs 

med samma utgångspunkt trots att situationerna kan vara radikalt olika. Det är helt enkelt 

risken för godtycklighet jag är skeptisk till. Framförallt i fall liknande Vossloh-fallet där 

den myndighet som ska bedöma om en self-cleaning är gjord på ett fullgott sätt är samma 

myndighet som utsatts för leverantörens uteslutningsgrundande handling. Risken för att 

myndigheten gör en sträng bedömning i ett sådant fall torde vara överhängande. Att ha 

en extern prövonämnd eller liknande är en möjlig lösning. 

7.5 Sammantagen bild av self-cleaning  

Min sammantagna bild av self-cleaning och dess implementering i Sverige är att det är 

fortsatt svårt att dra några slutsatser kring hur väl det kommer att fungera och att det vore 

välkommet med nationell praxis på området. Mycket tyder, i min mening, på att det kom-

mer bli svårt att använda regeln och att både myndigheter och leverantörer kommer att 

stöta på oklarheter om de skulle använda reglerna. Det börjar redan med att det är svårt 

att veta vilka som ska uteslutas då uteslutningsgrunderna inte är helt överensstämmande 

med svensk rätt utan tar avstamp i EU istället. Om man inte vet om leverantören ska vara 

uteslutne så blir det svårt att komma till en punkt där en self-cleaning kan bli till stånd. 

Om det mot förmodan skulle bli så att en leverantör blir utesluten och får tillfälle att 

redogöra för varför denne inte ska uteslutas så uppstår nästa problem som är att det ska 

bedömas om de har gjort en acceptabel self-cleaning. Enligt mig så finns det inte ett till-

räckligt tydligt ramverk för hur en sådan bedömning ska göras vilket kan leda till tvister 

som kan bli kostsamma. Vem eller vilka som ska göra bedömningen av en self-cleaning 

kan också skapa problem och vad jag vet så finns det inte heller här några tydliga regler 

eller direktiv för hur myndigheterna ska gå till väga. Om man ska säga något positivt om 

implementeringen så är det att möjligheten till att låta en leverantör vara utesluten utan 

möjlighet till self-cleaning genom dom inte har tagits med. Jag anser att det motverkar 

den positiva effekt som self-cleaning kan ha genom att leverantörer får en möjlighet att 
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åtgärda fel internt och det incitament som skapas till att betala den skada man skapat. 

Summa summarum anser jag dock att implementeringen hade kunnat göras bättre. 
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