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UPPHANDLINGSÅRET 2019 
 

2019 blev ett spännande upphandlingsår. 
Vi har fått ny avgörande praxis från såväl EU-domstolen som HFD.  Några av dessa domar kommer 
vi att utveckla vidare i denna lilla skrift.  

Syftet med denna korta nyhetsskrift är som vanligt att ge er en sammanfattning av året som gick 
med fokus på de frågor som vi upplever som de mest intressanta. Vi hoppas att ni kommer att ha 
nytta och glädje av den. 

Lena Micko, tidigare bl.a. ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, utsågs i oktober 2019 
till ny civilminister med ansvar för bl.a. offentlig upphandling och statlig förvaltning. Vi önskar 
henne lycka till. Det finns en hel del utredningsförslag som vi och många med oss väntar på att 
regeringen ska ta ställning till. 

Vi hoppas att vi under 2020 kommer att träffas på våra frukostseminarier. Saknas du på vår 
inbjudningslista, eller vill du lägga till en kollega, hör av dig. 

Vi önskar er alla ett gott och intressant upphandlingsår 2020 tillsammans med oss på Cirio. 

På sista sidan hittar ni namn och kontaktuppgifter till de medarbetare på Cirio som varit 
engagerade i denna skrift. 

Stockholm, januari 2020 

Eva-Maj Mühlenbock 
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1 ANBUDSSAMARBETE INOM KONCERNER 
I vår verksamhet stöter vi ofta på frågor som rör olika typer av anbudssamarbete.1 Frågorna kan 
dyka upp inför ett företagsförvärv och då utifrån ett organisatoriskt perspektiv – hur ska vi 
organisera verksamheten efter förvärvet så att vi kan dra nytta av eventuella synergieffekter? 
Frågan kan också uppkomma långt senare inför en specifik upphandling – kan moderbolag och 
dotterbolag lämna separata anbud i samma upphandling? 

Vad gäller den andra frågan är rättsläget förhållandevis klart. Det finns ingen uttrycklig 
bestämmelse i LOU som hindrar koncernbolag från att lämna separata anbud i samma 
upphandling.2 Detta innebär att upphandlande myndigheter inte har särskilt vassa verktyg att ta 
till om de misstänker att bolag ägnar sig åt osund strategisk anbudsgivning eller på annat sätt 
”utnyttjar” utvärderingsmodellen. Vad upphandlande myndigheter huvudsakligen kan göra är att 
säkerställa att anbudspriser inte är onormalt låga eller avbryta en upphandling med hänvisning 
till bristande konkurrens eller till felaktigheter i utvärderingsmodellen.  

Under våren 2018 fick dock upphandlande myndigheter genom EU-domstolens försorg ytterligare 
ett verktyg att använda i arbetet för att säkerställa likabehandling och sund konkurrens.  

EU-domstolen meddelade då en dom som berörde frågan huruvida så kallade ”anknutna bolag”, 
d.v.s. sådana bolag som har någon koppling till varandra (exempelvis koncernbolag), kunde lämna 
anbud i samma upphandling. Domen innebär i korthet två saker. För det första - anknutna bolag 
som lämnar separata anbud i samma upphandling har ingen skyldighet att på eget initiativ 
upplysa den upphandlande myndigheten om bolagens inbördes förhållanden. För det andra – 
anbudsgivarnas anbud måste vara oberoende och självständiga. Om den upphandlande 
myndigheten har information som medför att det kan ifrågasättas om anbuden är oberoende och 
självständiga måste den kontrollera och eventuellt begära in upplysningar från anbudsgivarna 
kring detta. 

I teorin har domen stor praktisk betydelse. I praktiken är det dock kanske inte riktigt lika enkelt, 
vilket visade sig under senhösten 2019 när svenska domstolar för första gången prövade frågan 
om huruvida anbud var oberoende och självständiga. 

I det svenska målet lämnade två bolag separata anbud i samma upphandling. Bolagen ägdes av 
samma person och denna person var även VD i de båda bolagen. Personen var även 
styrelseledamot i det enda bolaget och suppleant i det andra.3 Domstolen konstaterade att det 
fanns ett ”kontrollförhållande” mellan bolagen. För att den upphandlande myndigheten skulle 
vara tvungen att förkasta anbuden krävdes dock att förhållandet haft en inverkan på innehållet i 
anbuden, d.v.s. att anbuden inte var oberoende och självständiga. Kammarrätten konstaterade 
att anbuden liknade varandra i vad som erbjöds, men att prissättningen skilde sig väsentligt åt. I 
övrigt konstaterades att det klagande bolaget inte på ett konkret sätt visat att bolagens 
anknytning till varandra haft en sådan faktisk inverkan på innehållet i anbuden att de inte kunde 
anses som självständiga och oberoende. Kammarrätten ansåg därför att den upphandlande 
myndigheten inte hade gjort något fel när den tilldelade kontraktet till det ena bolaget. 

 
1 Notera att vi här endast diskuterar den upphandlingsrättsliga aspekten. För en fullständig analys bör man även inkludera den 
konkurrensrättsliga aspekten. 
2 Man kan dock tänka sig att den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten särskilt föreskriver att det inte är tillåtet. 
För att begränsningen ska tillåtas måste den vara i enlighet med de allmänna principerna. 
3 Enligt uppgift från kammarrättens dom. 
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Kammarrättens dom kan kritiseras i två avseenden. För det första, kammarrätten synes ta 
anbudens olikhet till intäkt för att det inte förekommit något samarbete bolagen emellan.4 Vår 
uppfattning är att ett sådant tankesätt leder fel. Begreppet oberoende och självständiga tar 
rimligtvis sikte på samarbete och informationsutbyte inför en upphandling, d.v.s. att anbud inte 
får utformas utifrån vetskap om andra anbudsgivares lösningar eller med hjälp av kompetens från 
andra anbudsgivare. Rimligtvis är det så att bolag som samarbetar inför en upphandling ser till 
att lämna olika anbud för att ”täcka upp” olika utfall och maximera vinstchanserna för i vart fall 
ett av bolagen. Att bolagens anbud skiljer sig åt torde därför, i det enskilda fallet, kunna tas till 
intäkt för att anbuden faktiskt inte är oberoende och självständiga.  

För det andra, kammarrätten ansåg att den klagande leverantören inte på ett konkret sätt visat 
att bolagens anknytning till varandra har haft en faktisk inverkan på innehållet i anbuden. Utifrån 
kammarrättens resonemang krävdes det i princip att den klagande leverantören hade haft 
tillgång till interna uppgifter om ett konkurrerande bolag. I avsaknad av visselblåseri eller 
företagsspioneri är det knappast möjligt att få fram sådan information. I förevarande fall hade 
det därför varit lämpligt att bevisbördan övergick till den upphandlande myndigheten eller att 
den klagande leverantören fick någon typ av bevislättnad. Ändamålsenligheten i 
överprövningsprocessen kan med fog ifrågasättas om domstolarna tillämpar regler om 
bevisbörda och beviskrav som innebär att det i praktiken inte är möjligt att vinna en process.   

Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som tyvärr inte meddelade 
prövningstillstånd. Detta innebär att det fortsättningsvis kommer att ställas höga krav på den 
leverantör som ansöker om överprövning och särskilt när felpåståendet rör huruvida anbud är 
oberoende och självständiga. Vi hoppas dock att upphandlande myndigheter tar denna fråga på 
allvar och självmant kontrollerar frågan om oberoende och självständighet så fort det finns 
indikationer på anbudssamarbete. Vår uppfattning är att sådana kontroller krävs för att 
upprätthålla likabehandling och sund konkurrens i den offentliga affären. 

För vidare läsning: http://www.konkurrensverket.se/beslut/1_20191112140730_4779-19.pdf 

 

 

 
  

 
4 Den upphandlande myndigheten för fram samma argument i förvaltningsrätten. 
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2 BYTE AV LEVERANTÖR – VAD GÄLLER NU? 
Frågan om leverantörsbyte i upphandlade avtal har varit en ofta återkommande fråga under lång 
tid, både för oss praktiker och i den allmänna debatten. Frågan har tidigare inte varit reglerad i 
lagtext, utan rättsläget har klargjorts genom praxis. Måhända är det på grund av det tidigare 
något oklara rättsläget som frågan har diskuterats under lång tid.  

I nya LOU regleras dock frågan om leverantörsbyte direkt i lagtexten, vilket borde leda till mer 
klarhet. Så är dock nödvändigtvis inte fallet, eftersom ny praxis från Kammarrätten i Stockholm 
eventuellt får oss att omvärdera gamla sanningar. 

Men innan vi går in på den nya praxisen, låt oss ta frågan om partsbyte från början. 
Utgångspunkten i upphandlingslagstiftningen är att en upphandlad leverantör inte kan bytas ut 
hur som helst, utan om den upphandlande myndigheten vill byta ut en leverantör så måste 
kontraktet som huvudregel konkurrensutsättas på nytt. Detta är en rimlig utgångspunkt eftersom 
myndigheterna annars skulle kunna välja leverantör fritt och därmed kringgå reglerna i 
upphandlingssystemet. 

Trots utgångspunkten ovan så har det ansetts godtagbart att en leverantör genomgått vissa 
strukturella förändringar utan att kontraktet för den skull måste konkurrensutsättas på nytt. 
Detta är också rimligt eftersom näringslivet sannolikt skulle bli mycket ineffektivt om nödvändiga 
strukturförändringar inte skulle ske med mindre än att bolaget mister sina upphandlade kontrakt. 
I LOU finns därför en regel som tar sikte på leverantörsbyte till följd av dylika strukturella 
förändringar. Av regeln framgår att en leverantör får bytas ut mot en annan leverantör om den 
nya leverantören helt eller delvis inträder i den gamla leverantörens ställe till följd av en 
företagsomstrukturering.1 Om en upphandlad leverantör går i konkurs eller vill samla viss del av 
verksamheten i ett dotterbolag kan alltså en annan leverantör eller ett dotterbolag träda in som 
avtalspart i det upphandlade kontraktet.2  

Eller egentligen – så här kunde rättsläget uppfattas fram till alldeles nyligen. Med anledning av en 
ny dom från Kammarrätten i Stockholm om tillåtligheten av partsbyten kan det nu finnas skäl att 
revidera ovanstående tolkning. 

Bakgrunden till domen är att Kammarkollegiet hade genomfört en ramavtalsupphandling och i 
slutet av december 2017 ansökte en antagen leverantör, Misco, om att få överlåta sina ramavtal 
till en icke-antagen leverantör, Advania. Grunden för begäran var att Misco hade gått i konkurs 
och avyttrat delar av verksamheten till Advania, som nu ville träda in som avtalspart. 
Kammarkollegiet godkände partsbytet med hänvisning till regeln om partsbyte på grund av 
företagsomstruktureringar. Då ansökte en annan ramavtalsleverantör, Dustin, om överprövning 
av avtalens giltighet och framförde att Misco inte genomgått en sådan företagsomstrukturering 
som krävdes för att partsbyte skulle vara tillåtet. Dustin menade att Misco helt enkelt hade sålt 
ramavtalet till Advania. 

Kammarrätten konstaterade att Misco och Advania hade ingått ett överlåtelseavtal enligt vilket 
stora delar av Miscos verksamhet skulle övergå till Advania, men att det slutligen inte skedde 
någon överlåtelse förutom de aktuella ramavtalen. Kammarrätten ansåg därför att Advania inte 
hade inträtt i Miscos ställe på det sätt som krävdes för att ett leverantörsbyte skulle vara tillåtet. 

Kammarrättens dom är intressant, särskilt eftersom kammarrätten verkar införa ett nytt krav för 
att ett partsbyte ska vara tillåtet. Av lagtexten framgår endast att den nya leverantören helt eller 
delvis ska inträda i den gamla leverantörens ställe. Detta har bland annat av 

 
1 Begreppet företagsomstrukturering är inte definierat i svensk rätt, men i lagtexten omnämns uppköp, sammanslagningar, förvärv 
eller insolvens som ej uttömmande exempel på företagsomstruktureringar. 
2 Se Upphandlingsmyndighetens rapport Ändring av kontrakt och ramavtal (2017:4, s. 34ff). Det bör dock noteras att det inte går att 
tilltvinga sig rätten till ett sådant partsbyte, utan den upphandlande myndigheten måste samtycka till att partsbyte sker. 
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Upphandlingsmyndigheten tolkats som att den nya leverantören ska överta hela eller delar av 
uppdraget.3 Kammarrättens dom innebär dock att en ny leverantörs inträde ska bedömas 
gentemot verksamheten, d.v.s. huruvida den nya leverantören tar över delar av den tidigare 
leverantörens verksamhet och tillgångar.  

Kammarrättens dom är rimlig med hänsyn till att det inte är tillåtet att sälja kontrakt, men det 
kan dock ifrågasättas om slutsatsen faktiskt har så starkt stöd i rättskällorna. Domen innebär 
dessutom att rättsläget är något svårbedömt. För det första är det inte säkert att övriga 
kammarrätter instämmer i ovanstående bedömning. För det andra uppstår frågetecken kring hur 
stor del av den gamla verksamheten som måste tas över av den nya leverantören för att ett 
partsbyte ska vara tillåtet. Eventuellt sneglade kammarrätten på den del av direktivbestämmelsen 
som inte är intagen i den svenska lagen utan som endast framkommer vid en läsning av direktivet. 
Av denna framgår nämligen att överlåtelsen av kontraktet inte får syfta till att kringgå 
upphandlingsreglerna. Vi hade dock hoppats på en mer utförlig förklaring från kammarrätten om 
hur den kommer till slutsatsen att det är viss del av verksamheten som måste övertas. Det 
behöver även klargöras hur stor denna del behöver vara för att ett partsbyte ska vara tillåtet.   

Kammarkollegiet och Misco har överklagat domen till HFD, vi hoppas att domstolen meddelar 
prövningstillstånd och klargör vad som ska gälla. Om kammarrättens dom står fast kommer 
upphandlande myndigheter att vara än mer försiktiga med att tillåta partsbyten, vilket sannolikt 
kommer att leda till mindre effektivt näringsliv och nya kostsamma och tidskrävande 
upphandlingsprocesser. 

För vidare läsning: https://inkopsradet.se/wp-content/uploads/2019/10/stockholm-kr-10204-
18-dom-2019-10-16.pdf 

 
  

 
3 Jfr. Upphandlingsmyndighetens rapport Ändring av kontrakt och ramavtal (2017:4, s. 34ff). 
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3 GOLVPRISER OCH ANDRA LIKNANDE PRISSTYRNINGSMEKANISMER 
Golvpris Upphandlingsåret 2019 präglades till stor del av den fortsatta diskussionen om och på 
vilket sätt myndigheter kan bestämma över anbudsgivarnas möjlighet att konkurrera med pris i 
en upphandling, en diskussion som startade redan år 2018 genom Högsta förvaltningsdomstolens 
dom (”HFD”) i HFD 2018 ref. 50. I HFD 2018 ref. 50 hade en myndighet ställt upp som ett 
obligatoriskt krav att ett anbud som innehöll priser lägre än 350 kr/tim automatiskt skulle 
förkastas, då anbudet ansågs som oskäligt lågt. HFD ansåg i det fallet att det inte är förenligt med 
upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under 
en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas. HFD uppgav särskilt att det är problematiskt 
både utifrån bestämmelsen i 4 kap. 1 § LOU (likabehandlingsprincipen) och bestämmelsen i 16 
kap. 7 § LOU (onormalt låga anbud), särskilt reglerna om möjligheten för leverantören (innan 
förkastande) att förklara ett till synes onormalt lågt pris.  

Under 2019 kom flertalet fall från våra kammarrätter där fråga var om varianter av ett sådant 
golvpris, som återfanns i HFD 2018 ref. 50, kunde godtas.  

Kammarrätterna 
I Kammarrätten i Göteborgs dom 2019-02-25 i mål nr 4551-18 angav kammarrätten att även ett 
indirekt golvpris strider mot LOU, med hänvisning till HFD 2018 ref. 50. I målet var det ett 
obligatoriskt krav i upphandlingen att materialpriset inte fick överstiga totalpriset för varje 
position i en mängdförteckning.  Kravet i det fallet innebar enligt kammarrätten i praktiken ett 
golvpris för totalpriset, även om kravet var relativt. Ett sådant krav var inte förenligt med 
upphandlingslagstiftningen enligt kammarrätten.  

Kammarrätten i Stockholm ansåg i dom 2019-10-28 i mål nr 5613-19 att ett obligatoriskt krav på 
att anbud inte innehåller á-pris för ett större mängdintervall som är högre än á-pris för ett mindre 
mängdintervall i mängdförteckningen (för samma typ av arbete) strider mot LOU. Även i detta fall 
innebar kravet ett relativt indirekt golvpris. Målet är emellertid överklagat till HFD som har 
meddelat prövningstillstånd (HFD:s mål nr 6102-19). 

I Kammarrätten i Stockholms dom 2019-10-14 i mål nr 4427--4433-19 var frågan om situationen 
med golvpris – inte som obligatoriskt krav utan som en del av ett utvärderingskriterium – strider 
mot likabehandlingsprincipen. Skillnaden mellan detta senare mål och tidigare kammarrättsmål 
och HFD 2018 ref. 50 var alltså att anbudsgivaren fick lämna ett lägre pris än vad som angavs i 
form av ett prisintervall, utan att förkastas, men det gav ett relativt sämre utslag i 
utvärderingsmodellen. Anbudet belastas alltså med en fiktiv nackdel vid den jämförande 
utvärderingen av anbuden. I upphandlingsdokumenten angavs, såvitt kammarrätten tolkar 
underlaget, att ett anbud – för det fall anbudet hade ett lägre pris än inom det intervall varvid 
anbudet kunde få 0-10 poäng (10 poäng för det lägsta priset inom intervallen) – skulle få 0 poäng. 
Kammarrätten framhöll att detta innebar ett tydligt hinder för konkurrens med lägre priser. 
Utvärderingsmodellen innebar enligt kammarrättens tolkning att ett anbud som erbjudit ett pris 
under lägsta intervallpris får lägre poäng vid utvärderingen än motsvarande anbud som bedöms 
ha samma kvalitet men som erbjudit ett pris inom intervallet. Utvärderingsmodellen innebar 
därmed att ett anbud som objektivt sett var ekonomiskt mer fördelaktigt behandlades sämre än 
motsvarande anbud som var mindre fördelaktigt, utan att det fanns sakliga skäl för det. 
Utformningen av utvärderingsmodellen stred därför enligt kammarrätten mot 
likabehandlingsprincipen (kammarrättens dom överklagades, men HFD meddelade inte 
prövningstillstånd). 
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Framtiden? 
Såsom kammarrättsavgörandena ovan vittnar om har rättsutvecklingen sedan HFD 2018 ref. 50 
gått mot att det har blivit allt svårare för en upphandlande myndighet att prisstyra upphandlingar 
på olika sätt, särskilt med hjälp av s.k. golvpris. Vissa framhåller att detta inte endast är av godo, 
och att det också är svårt att helt begripa rationalen för synsättet i förhållande till LOU och 
bakomliggande EU-rättsliga direktiv. En myndighet är i grunden fri att bestämma vad det är för 
något myndigheten önskar anskaffa. I detta ligger att myndigheten är fri att bestämma om 
myndigheten önskar lägga vikt vid att en vara eller tjänst är prismässigt fördelaktig eller om det i 
stället är kvalitetsaspekter som ska vara avgörande för anskaffningen. Om detta senare vittnar 
reglerna om att myndigheten är fri att välja viktningen mellan å ena sidan pris och å andra sidan 
kvalitetsaspekter vid utvärderingen av anbud. Vad gäller golvpriser (och liknande 
prisstyrningsmekanismer) som är obligatoriska krav, dvs. där anbudet per automatik förkastas 
från vidare utvärdering oavsett innehållet i anbudet i övrigt, är sannolikt många idag överens om 
kan strida mot likabehandlingsprincipen.  

Vad gäller golvpriser som en del av utvärderingsmodellen råder det emellertid alltjämt diskussion 
huruvida en sådan utvärderingsmodell som sådan strider mot likabehandlingsprincipen. Om inte 
annat borde denna fråga inte vara helt enkel att besvara på grund av frågans nära koppling till 
myndighetens frihet att vikta mellan pris och kvalitet. Eftersom HFD inte meddelade 
prövningstillstånd i mål nr 5842-19 (Kammarrätten i Stockholms mål nr 4427--4433-19) kan 
hävdas att en utvärderingsmodell med ett golvpris alltid strider mot likabehandlingsprincipen. 
Emellertid besvarar detta mål inte frågan fullt ut enligt vår mening. Skälet till det är att i 
Kammarrätten i Stockholms mål nr 4427--4433-19 innehöll utvärderingsmodellen en onödigt 
betungande nackdel för någon som lämnade ett lägre pris utanför prisintervallen. För att 
utvärderingsmodellen skulle ha varit fullt proportionerlig och likabehandlande borde ett anbud 
med ett pris lägre än prisintervallen få samma poäng (dvs. 10 poäng) som ett anbud som lämnat 
det lägsta priset inom prisintervallen. Kammarrätten tolkade emellertid inte 
utvärderingsmodellen på detta sätt, utan i stället som att ett anbud lägre än prisintervallen fick 0 
poäng. Vid en sådan tolkning finns det invändningar mot utvärderingsmodellen – även om det i 
och för sig skulle vara möjligt att neutralisera priser utanför prisintervallet, dvs. – i detta fall – att 
låta anbudet få 10 poäng, men inte mer. 

Vad som kan sägas är att både direkta och indirekta golvpris (oavsett om de är relativa eller inte) 
som ett obligatoriskt krav, dvs. att anbudet förkastas om kravet inte följs, inte är tillåtna enligt 
fast kammarrättspraxis. Huruvida indirekta relativa golvpris kommer underkännas även i HFD är 
ännu ej avgjort, utan kommer besvaras genom dom i HFD:s mål nr 6102-19.   
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4 KAN VI FORTFARANDE ANVÄNDA MOLNTJÄNSTER? 
Ett av 2019 års stora debattämnen var upphandlande myndigheters användning av så kallade 
molntjänster. En molntjänst är i korthet en internetbaserad IT-tjänst som tillhandahålls av någon 
utomstående. Ett vanligt exempel är att en myndighet hyr lagringsutrymme på en server som 
tillhandahålls av ett stort IT-företag (till exempel Amazon eller Microsoft). Molntjänsterna 
kommer dock i många olika former, allt ifrån enklare ordbehandlingsprogram till komplicerad 
teknisk infrastruktur. 

Molntjänster är generellt sett mycket flexibla och användarvänliga då kunden kan välja sådana 
lösningar som passar just dem. En fördel med att använda en molntjänst är att en köpare ofta 
inte behöver investera eller skaffa kompetens i serverdrift, infrastrukturfrågor och liknande 
eftersom molntjänstleverantören tillhandahåller sådant. Detta ger stora skalfördelar och 
molntjänstleverantörerna har resurser att utveckla säkerhetsåtgärder på ett sätt som en enskild 
köpare sällan har. I och med att en stor del av kompetensen för att drifta ett IT-systemen köps in 
från molntjänstleverantören så blir också trösklarna för att använda IT-system mycket små. I 
många fall behövs bara en dator och internetuppkoppling för att beställa och komma igång med 
tjänsten. Molntjänsterna innebär alltså ofta bättre lösningar till lägre kostnader och vi kan se att 
tjänsterna blir allt mer populära och att användningen av dem har ökat mycket de senaste åren. 

Det finns dock nackdelar med molntjänster. Den största betänkligheten för en myndighet är 
sannolikt att avhända sig kontrollen över känslig (eller sekretessklassad) information till en 
utomstående part. Det har ifrågasatts huruvida användningen av molntjänster är förenligt med 
den lagstiftning som myndigheterna har att förhålla sig till, bland annat i fråga om 
informationssäkerhet och sekretess. Det är även detta som föranlett den debatt vi tagit del av det 
senaste året. 

Utgångspunkten för debatten får anses vara det uttalande som eSamverkansprogrammet (eSam) 
kom med i oktober 2018. I det uttalandet anförs nämligen att ”om sekretessreglerade uppgifter 
görs tekniskt tillgängliga för en tjänsteleverantör som till följd av ägarförhållanden eller annars 
är bunden av regler i ett annat land, enligt vilka tjänsteleverantören kan bli skyldig att överlämna 
information utan att internationell rättshjälp anlitats eller annan laglig grund föreligger enligt 
svensk rätt, får uppgifterna anses vara röjda.”.1 

eSam är alltså av åsikten att en sekretessbelagd uppgift som en myndighet lagrar i molnet är röjd 
redan vid tillfället när den förs över till IT-leverantören om denne leverantör kan ha en skyldighet 
att lämna ut den uppgiften enligt sitt eget lands rättsordning. Det kan noteras att även 
Kammarkollegiet har kommit till samma slutsats.2 Detta har fått till följd att även andra 
myndigheter har börjat ifrågasätta huruvida de kan använda molntjänster över huvud taget, då 
särskilt sådana molntjänster som omfattas av amerikansk jurisdiktion.  

Den myndighet som har kommit längst i idéarbetet kring användningen av molntjänster är 
sannolikt Försäkringskassan. I november 2019 publicerade myndigheten en vitbok3 i vilken den 
redogör för när det är lämpligt och möjligt att använda publika molntjänster som erbjuds av 
privata leverantörer. 

Försäkringskassan noterar att flera stater, till exempel USA, Indien, Kina och Ryssland har 
lagstiftning som ger myndigheterna rätt att under vissa förutsättningar ta del av data som lagras 
hos privata tjänsteleverantörer även om lagringen sker i ett annat land. Försäkringskassan 
konstaterar därför att det finns regler både i svensk rätt och i EU-rätt (GDPR) som hindrar svenska 

 
1 eSam rättsligt uttalande den 23 oktober 2018, Dnr/ref: VER 2018:57. 
2 Se Förstudierapport Webbaserat kontorsstöd, s. 35. 
3 Molntjänster i samhällsbärande verksamhet – risker, lämplighet och vägen framåt. 
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myndigheter att använda sådana molntjänster för att hantera sekretessreglerade uppgifter eller 
personuppgifter. Försäkringskassan har därför beslutat att den inte kommer att överlåta driften 
av digitala verksamhetskritiska system i samhällsbärande verksamhet till privata företag som står 
under jurisdiktion av en stat med sådan lagstiftning som nämnts ovan. 

Försäkringskassan gör alltså samma bedömning som eSam och Kammarkollegiet tidigare gjort, 
d.v.s. att det inte är förenligt med svensk lagstiftning att anlita tjänsteleverantörer som kan 
komma att lämna ut data till ett annat lands myndigheter. Det återstår dock att se vad den statliga 
utredningen avseende säker och kostnadseffektiv IT-drift för den offentliga förvaltningen 
kommer fram till i detta avseende. Uppdraget att kartlägga och analysera statliga myndigheters 
behov av IT-drift och de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering ska redovisas senast den 
31 augusti 2020.5 

Myndigheten anser dock att normkonflikterna endast är en del av problemet och vill därför lyfta 
blicken och även diskutera lämpligheten i att svenska myndigheter ger upp ägarskapet över sin 
data. Även om molntjänster ofta har en hög säkerhetsnivå och tillgänglighet så uppväger inte 
detta att myndigheterna förlorar kontrollen över datan. Försäkringskassan anser därför att det, 
oavsett normkonflikten, bör föras en diskussion kring vilka digitala system som ska vara under 
den svenska statens kontroll och vilka som kan driftas av privata leverantörer. 

Försäkringskassans vitbok är intressant läsning för alla som är intresserade av dataskydd och 
säkerhetsaspekter vid upphandlingar. Vi anser att ansatsen är lovvärd – det är angeläget att lyfta 
blicken och även inkludera lämplighetsfrågor i diskussionen och inte bara fastna i en rent juridisk 
kontext. Försäkringskassan för även fram en intressant vision med begreppet digital suveränitet, 
d.v.s. att staten måste ha kontroll över digitala system och information. Detta är viktiga frågor, 
särskilt när sårbarheten ökar i takt med att staten blir allt mer beroende av olika digitala system. 

Det är dock viktigt att notera att det i skrivande stund inte finns något rättsligt avgörande 
avseende användningen av molntjänsterna och deras eventuella oförenlighet med svensk 
lagstiftning. I debatten förekommer olika synpunkter och innan en högre domstol har slagit fast 
hur det ligger till så kommer frågan om laglighet sannolikt att fortsätta debatteras. Varje 
upphandlande myndighet som ställs inför dessa frågor måste därför, utöver att analysera om det 
är lämpligt att använda en molntjänst, även analysera de legala aspekterna av frågan. 

En sak kan vi i alla fall vara säkra på – även om frågan om laglighet kommer att avgöras under 
2020 kommer diskussionen om lämplighet att fortgå under lång tid framöver. 

För vidare läsning: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/30cc57bd-b5cd-4e04-
94cd-1f7a02a9ae1a/vitbok.pdf?MOD=AJPERES&CVID= 

 

 

 
  

 
5 Se Dir. 2019:64 för vidare läsning. 
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5 TAKVOLYM I RAMAVTAL 
I december 2018 kom den s.k. Coop Service-domen (dom i EU-domstolens mål C-216/17), nedan 
”Domen” (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0216).  

Under 2019 har innebörden av Domen diskuterats i olika forum och därvid har lite olika 
uppfattningar redovisats. Både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har i särskilda 
skrifter redovisat sin uppfattning rörande Domens effekter på hur ramavtal upphandlas och 
används6. 

Av Domen följer dels att de upphandlande myndigheter som önskar omfattas av ett enligt LOU 
upphandlat ramavtal måste anges och identifieras som potentiella användare av ramavtalet, dels 
att ramavtalets maximala kvantitet måste anges i upphandlingsdokumenten, dels att ramavtalet 
blir utan verkan när den maximala kvantiteten uppnåtts. 

Tanken med denna korta artikel är inte att klargöra rättsläget utan snarare att belysa några av de 
svårigheter som alltjämt omgärdar ramavtalsupphandlingar. 

Vad gällde Coop Service-domen? 
Målet handlade om ett i Italien upphandlat ramavtal för renhållningstjänster med en leverantör 
med samtliga villkor fastställda. Avtalets löptid var på nio år och innehöll en klausul som innebar 
att avtalet kunde komma att utvidgas till att omfatta ytterligare 18 myndigheter. I realiteten 
kunde alltså en eller flera av dessa myndigheter, på samma villkor som i ramavtalet, ”utvidga” 
ramavtalet att också gälla dem. Detta skulle i så fall ske genom ett självständigt 
kontraktsförhållande. Någon kvantitet för de 18 myndigheter som hade rätt att ansluta sig till 
ramavtalet fanns inte angiven. 

En av de 18 myndigheterna beslutade att teckna ett kontrakt med leverantören. Den leverantör 
(Coop Service) som fram till dess hade haft motsvarande uppdrag hos myndigheten samt den 
italienska konkurrensmyndigheten väckte talan i första instans och yrkade att klausulen om 
utvidgning av ramavtalet skulle ogiltigförklaras. Grunden för detta angavs vara att tillämpning av 
klausulen, i strid med såväl nationell som EU-rätt, skulle innebära tilldelning av kontrakt utan 
genomförande av anbudsförfarande.  

Efter att talan ogillats i första instans hamnade frågan i Italiens högsta förvaltningsdomstol, vilken 
vilandeförklarade målet och bland annat ställde följande fråga till EU-domstolen: 

Är det tillåtet att ingå ett ramavtal där kvantiteten av de tjänster som kan beställas, när det senare 
ingås kontrakt grundade på detta ramavtal, inte är fastställd eller endast fastställs med hänvisning 
till de avropsberättigade upphandlande myndigheternas ordinarie behov? 

Det ska poängteras, att Coop Service-målet avgjordes på basis av det gamla LOU-direktivet. Även 
om de båda direktiven skiljer sig åt är vår bedömning att det nya direktivet sannolikt inte föranlett 
någon annan bedömning.  

Ramavtalen i praktiken 
De ramavtal som upphandlats och tecknats av de stora inköpscentralerna ger rätt för en 
förhållandevis stor mängd upphandlande myndigheter att göra avrop på ramavtalen. Denna rätt 
till avrop uppstår på lite olika sätt. 

 
6 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, och Konkurrensverket, Ställningstagande 2019:1, 2019-06-
27, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/vagledningar/takvolym-i-ramavtal.pdf, respektive 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/stallningstagande/2019-1_stallningstagande-upphandling.pdf . 
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När det gäller de ramavtal som Kammarkollegiet handlar upp följer rätten till avrop direkt av en 
förordning (Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning) medan andra inköpscentraler 
har olika sätt att ”samla in” de upphandlande myndigheter som ska vara avropsberättigade. 

Gemensamt synes dock vara att inköpscentralerna inte gjort någon egentlig prövning av varje 
presumtiv avropsberättigad myndighets behov. Det kan också konstateras att de ramavtal som 
tecknats sällan eller aldrig har något angivet om vilken maximal kvantitet som kan avropas. 

Av lätt insedda skäl är det uppenbart att Domen medför att inköpscentralerna måste se över sitt 
sätt att handla upp ramavtal när det gäller omfattningen av ramavtalet, både såvitt avser vilka 
myndigheter som ska vara avropsberättigade och vilken kvantitet det maximalt kan bli fråga om. 
Detta är uppgifter som är centrala för en leverantör som står i begrepp att lämna anbud i en 
upphandling. 

Drygt ett år har nu gått sedan Domen och vi konstaterar att förvånansvärt lite synes ha hänt vad 
gäller ramavtalsupphandlingar. I en del, men långt ifrån alla, upphandlingar har vi dock noterat 
att volymuppskattningar redovisas. 

Som framgår ovan har både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket redovisat sin 
uppfattning och det kan konstateras att uppfattningarna inte är helt överensstämmande. Lite 
övergripande kan sägas att Konkurrensverkets bedömning av Domens effekter går lite längre än 
Upphandlingsmyndighetens. För den särskilt intresserade hänvisar vi till myndigheternas 
respektive skrifter (se ovan).  

Ramavtal i grunden bra 
Ramavtal är i grunden bra.  

De underlättar för, framförallt mindre, upphandlande myndigheter att göra effektiva inköp.  

För leverantörer är emellertid bilden inte enbart positiv. De stora ramavtalen med en stor mängd 
avropsberättigade myndigheter och utan möjlighet för ramavtalsinnehavare att bedöma 
kvantiteten av avrop, riskerar dels utestänga små och medelstora företag, dels låsa den aktuella 
marknaden under ramavtalets löptid. 

Avropande myndigheter 
Vilka upphandlande myndigheter ska då ha rätt att ”använda” ett ramavtal? I den frågan 
konstateras i Domen att avropsberättigade myndigheter tydligt ska identifieras i 
upphandlingsdokumenten, en för oss föga förvånande slutsats då detta följer direkt av 7 kap. 3 § 
LOU. Av Domen följer dock att enbart en uppräkning av avropsberättigade myndigheter inte är 
tillräcklig utan det krävs också att de potentiellt skulle kunna ha användning av ramavtalet. Frågan 
blir därför i stället om det krävs något mer än att myndigheten bara anges, d.v.s. en ”aktiv åtgärd” 
från myndighetens sida för att bekräfta rätt till avrop. 

I samband med ramavtalsupphandlingar bör nog därför upphandlande myndigheter på något sätt 
förvissa sig om en aktiv respons från de myndigheter som ska kunna avropa på ramavtalet, detta 
för att faktiskt konstatera att myndigheterna kan komma att ha behov av det som omfattas av 
ramavtalet. Om så inte sker riskerar avrop (från myndighet som inte ”aktivt” anmält sig) att 
betraktas som en otillåten upphandling. Särskilt intressant är frågeställningen hur förordningen 
(1998:796) om statlig inköpssamordning framdeles ska tillämpas. 
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Takvolym 
När det gäller ramavtalets volym slår Domen fast att den totala kvantitet som kan komma att bli 
aktuell att avropa ska anges i upphandlingsdokumenten och ramavtalet. Konkurrensverket menar 
att man av uttryckssättet i Domen, ”i tillämpliga fall”, inte kan dra slutsatsen att angivelsen av 
kvantiteten av de tjänster som ramavtalet avser skulle vara frivillig7.  

Domen är emellertid oklar om det är kvantitet, maximalt belopp eller både och som avses. Det är 
inte orimligt att utgå från att EU-domstolen menar att båda ska anges. 

Det är viktigt att framhålla att uppgifter om kvantitet och maximalt belopp ska vara väl 
underbyggda, vilket i sin tur naturligtvis innebär att den myndighet som ansvarar för 
ramavtalsupphandlingen måste få information om varje blivande avropsberättigad myndighets 
behov. EU-domstolen framhåller här att detta är praktiskt möjligt då alla avropsberättigade ska 
vara potentiella användare av ramavtalet (jämför ovan om avropande myndigheter). 

Frågan om ramavtalets volym är naturligtvis svår att hantera. Om det för med sig att såväl den 
myndighet som upphandlar ramavtalet som alla (eller i vart fall flera av) potentiella 
avropsberättigade myndigheter ”tar höjd för” volymer som med råge överstiger en realistisk 
volym är inte mycket vunnet och det kan inte uteslutas att sådana beteenden kommer att kunna 
angripas genom överprövningar. Konkurrensverket har uttryckt att taket inte bör sättas så att det 
med oproportionerlig marginal överstiger det egentliga behovet8.  

Ramavtalet utan verkan 
Av Domen följer att ramavtalet inte längre kan användas då avrop motsvarande maximal 
kvantitet/belopp har genomförts enligt ramavtalet. Domstolen uttrycker detta som att ”när 
denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte längre någon verkan”. Kontentan av detta bör enligt 
vår uppfattning vara att om ett avrop görs från ett ramavtal, vars maximala gräns redan har nåtts, 
utgör avropet en otillåten direktupphandling. Något annat är svårt att se, detta eftersom ett 
kontrakt som grundas på ett ramavtal enligt LOU ska tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet. 
Finns en i ramavtalet angiven maximal gräns för avrop, kan ett avrop som överskrider den gränsen 
inte anses tilldelat i enlighet med villkoren i ramavtalet. 

Omfattas alla slags ramavtal?  
Domen avsåg ett ramavtal med en leverantör och samtliga villkor fastställda. Huruvida Domen 
träffar även de två andra i LOU definierade typerna av ramavtal är därför oklart. Även om man i 
och för sig kan tycka att typen av ramavtal och hur avrop på ramavtalet ska ske bör sakna 
betydelse för de avropsberättigade myndigheternas möjligheter att bedöma kommande volym, 
synes alla vara ense om att man inte ska övertolka Domens verkningar utanför den ramavtalstyp 
som var föremål för prövning. Konkurrensverkets uppfattning är dock att en beräkning av 
förväntad volym ska ske även vid ramavtal med förnyad konkurrensutsättning9. 

Också för ramavtal under tröskelvärdet är det tveksamt om Domen har någon effekt. 

Vad gäller Domens räckvidd i förhållande till andra ramavtalstyper (än den som var föremål för 
prövning genom Domen) får vi helt enkelt avvakta vägledande praxis. 
  

 
7 Konkurrensverket, Ställningstagande 2019:1, 2019-06-27, sid 6. 
8 Konkurrensverket, Ställningstagande 2019:1, 2019-06-27, sid 9. 
9 Konkurrensverket, Ställningstagande 2019:1, 2019-06-27, sid 10. 
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Avslutande reflektioner 
För leverantörer är Domen naturligtvis välkommen. Att delta i en ramavtalsupphandling utan att 
veta vilka volymer som kan komma ifråga, leder ofrånkomligen till svårigheter att bedöma vilka 
resurser som ska kunna ställas till förfogande samt att prissätta vad som ska levereras.    

Skyldigheten att ange en takvolym får ses som ett utflöde av transparensprincipen – ingen 
anbudsgivare ska ”i blindo” behöva avge anbud i en upphandling. Den rimliga följden är att 
Domen ändrar förutsättningarna för genomförandet av ramavtalsupphandlingar. Såväl större 
inköpscentraler, som SKL Kommentus och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, som en 
myndighet som endast upphandlar ett ramavtal för eget behov, har all anledning att se över hur 
ramavtalsupphandlingarna genomförs. 

Det kan här tilläggas att även svensk domstol prövat frågan och konstaterat att avsaknaden av en 
angiven största volym i ett ramavtal kan strida mot transparensprincipen10. 

 

 

 

 
  

 
10 Kammarrätten i Stockholm, dom den 16 oktober 2018 i mål 6090-18. 
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6 ÄR KORRUPTION VANLIGT FÖREKOMMANDE INOM 
UPPHANDLING? 

Enligt korruptionsindex från Transparency International, den globala mätningen för upplevd 
korruption, är Sverige ett exemplariskt land. Vi ligger på plats nummer 3 av 180 länder på listan. 

Detta rimmar onekligen illa med ett uttalande från Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid 
Uppsala Universitet, som säger att ”Jag hör om minst en korruptionsskandal i veckan” (källa: 
fPlus.se, Louise Wachtmeister, 20 nov 2019).  

Kan detta verkligen stämma?  

Vad är egentligen korruption? 

En vedertagen internationell definition av korruption är att man utnyttjar sin ställning för att 
tillskansa sig själv eller närstående fördelar. Korruption är alltså ett vidare begrepp än givande 
och tagande av mutor. I Sverige talar vi i dessa situationer ofta om maktfullkomlighet och misstag.  

Ett problem enligt professor Lundin är just detta, att när media rapporterar om korruption så talas 
det i stället om olika typer av felaktigheter, men sällan om ren korruption. Det finns alltså en risk 
att skandaler kan fortleva utan att kallas vid sitt rätta ord. 

Helt klart är att varje enskilt fall av dessa ”felaktigheter” är skadligt för tilltron till den offentliga 
förvaltningen.  

Hur vanligt förekommande korruption är inom offentlig upphandling är svårt att få och ge ett 
exakt svar på. Helt klart är att om reglerna i LOU efterföljs fullt ut så kan inte korruption eller för 
den delen maktfullkomlighet förekomma. Det skulle i så fall strida mot upphandlingsrättens 
grundläggande principer (likabehandling, transparens och objektivitet). 

Konkurrensverket publicerade i november 2019 en forskningsrapport författad av Jur. dr. Catrin 
Karlsson Westergren. Författaren har gått igenom samtliga mutbrottsdomar från 2007 till 2019 
som rör offentlig upphandling. 

Det finns många och viktiga slutsatser som kan dras från rapporten. 
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk-
rapport_2019-5.pdf  

Författaren konstaterar att vanligt förekommande i rättsfallsunderlaget är en offentlig 
tjänsteman, kommunalt anställd i förvaltning eller bolag.   

I majoriteten av domarna begås brotten under en pågående avtalsrelation. 

Detta visar hur viktigt det är för alla arbetsgivare att förmedla kunskap även om jävsregler och 
uppföranderegler.   

Här har inte minst våra kommuner en viktig hemläxa att göra. 

Vill du veta mer om hur du förebygger och motverkar korruption, mutor och/eller jäv, kontakta 
Cirios experter inom konkurrens och upphandling. 
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