
SÄRTRYCK UR UPPHANDLINGSRÄTTSLIG TIDSKRIFT

Olof Larsberger och Christina Mailund

Konsortier i offentlig upphandling

2020 nr 3/4



137

Konsortier i offentlig upphandling
Olof Larsberger och Christina Mailund*

1 Inledning
Ämnet för denna artikel kretsar kring ett begrepp som inte återfinns i 
upphandlingslagstiftningen. Det finns nämligen inte någon upphandlingsrättslig 
legaldefinition av begreppet ”konsortium”. Det första som måste göras i en artikel 
med ambitionen att behandla konsortier i offentlig upphandling är därför att fastslå 
vad som avses med detta begrepp. Så följaktligen, med begreppet ”konsortium” 
avser vi en grupp företag som beslutat sig att gå samman och samarbeta i en viss 
upphandling.

Med andra ord är ämnet för denna artikel företagssamarbete inom offentlig 
upphandling.1 Antag att företag X, Y och Z ämnar gå samman och lämna ett 
gemensamt anbud i en viss upphandling. Sådant anbudssamarbete kan ta sig 
olika former. Man kan tänka sig åtminstone tre olika typfall:

(i) X, Y och Z lämnar ett gemensamt anbud i upphandlingen.
(ii) X, Y och Z bildar ett gemensamt bolag, Q. Q lämnar anbud i upp-

handlingen.
(iii) X agerar ensam anbudsgivare och lämnar självt anbud i upphand-

lingen. X använder Y och Z som underleverantörer.

Typfall (i) och (ii) är kanske de som i första hand associerar till begreppet kon-
sortium och konsortiebildning. Vi anser dock även typfall (iii) vara relevant i 
sammanhanget, i vart fall om Y respektive Z förbundit sig att enbart agera under-
leverantör för X och i det fallet att X förbundit sig att enbart anlita Y och Z som 
underleverantörer. Det är sannolikt inte den slutliga formen för samarbetet som är 
det omedelbart relevanta, utan i stället samarbetet som sådant och det faktum att 
företag, på det ena eller andra sättet, går samman och gemensamt lämnar anbud 

*  Advokater Olof Larsberger och advokat Christina Mailund från Kastell advokatbyrå Olof Lars-
berger är specialiserad inom offentlig upphandling och kommersiell tvistelösning och har ca 15 
års erfarenhet av arbete på upphandlingsrättens område. Christina Mailund är specialiserad inom 
konkurrensrätt och har drygt 25 års erfarenhet av arbete inom detta område. Författarna vill rikta 
ett särskilt tack till sin kollega, advokat Anton Johansson, för allt bistånd under arbetet med denna 
artikel.

 1 Vi kommer fortsättningsvis, såvitt gäller svenska upphandlingslagar, enbart göra referenser till lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 
(ÄLOU). Våra slutsatser är dock allmängiltiga i förhållande till samtliga upphandlingslagar.
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i en offentlig upphandling. Fortsättningsvis kommer därför samtliga typfall ovan 
(i) – (iii) att benämnas som konsortium.

Syftet med den fortsatta framställningen är att (a) närmare utreda förutsätt-
ningarna för sådana konsortiebildningar och (b) de eventuella komplikationer 
sådana samarbeten kan vara förenade med. Led (b) i framställningen begränsas 
till de konkurrensrättsliga problem som ett anbudssamarbete kan medföra. En 
inledande fråga att ställa sig är vad orsaken är till dessa samarbeten. Varför över-
huvudtaget gå samman och agera med andra företag? Och omvänt, varför inte 
lämna anbud på egen hand? Därefter kommer vi att behandla följande frågor:

• vilka möjligheter till samarbeten för anbudsgivare föreskrivs i upphandlings-
lagstiftningen?

• vilka är de potentiella konkurrensrättsliga utmaningarna med sådana sam-
arbeten?

2 Varför samarbeta i upphandlingar?
Upphandlande myndigheter har stor frihet att ställa vilka krav de vill i offentliga 
upphandlingar. Styrande är de grundläggande rättsprinciperna för upphandling 
vilka sätter den yttre ramen för vad som utgör en upphandlingsrättsligt tillåten 
kravställning. Denna frihet ger den upphandlande myndigheten möjlighet att 
styra två övergripande faktorer i den enskilda upphandlingen:

• krav på anbudsgivarna: Vilka ska få vara med och lämna anbud?

• krav på upphandlingsföremålet: Vad ska faktiskt levereras?

Något tillspetsat kan sägas att den upphandlande myndigheten ”sätter mark-
naden” i den enskilda upphandlingen. Genom kvalificeringskraven fastställer 
den upphandlande myndigheten höjdnivån på allmänna ribban för deltagande. 
Vilka ekonomiska muskler ska anbudsgivaren ha? Vilken teknisk och yrkesmässig 
kapacitet ska krävas för att få lämna anbud? Genom kraven på upphandlings-
föremålet, tilldelningskriterierna, sätts ytterligare en ribba: Vilka egenskaper ska 
den efterfrågade varan eller tjänsten ha?

Samarbeten mellan företag inom ramen för en upphandling kan alltså vara 
marknadens svar på den upphandlande myndighetens kravställning. Den enskilde 
leverantören – kanske ett litet eller medelstort företag – inser att den inte har 
möjlighet att uppfylla kvalificeringskraven på egen hand. Upphandlingen kanske 
är alltför komplex och kvalificeringskraven alltför stränga i förhållande till den 
egna kapaciteten och/eller den egna finansiella ställningen. Det kan t.ex. vara så 
att en leverantör saknar möjlighet att själv leverera allt som efterfrågas. Företaget 
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ifråga saluför kanske inte alla de varor och/eller tjänster som den upphandlande 
myndigheten vill ha och som ingår i upphandlingen. Företaget är med andra ord 
överhuvudtaget inte någon de facto-leverantör i dessa delar. Likväl har leverantören 
ett intresse att vara med, exempelvis om den har möjlighet att leverera vissa delar 
av det som den upphandlande myndigheten vill ha.

Att ett företag som i förhållande till en enskild upphandling har för klena egna 
resurser ges möjlighet att samarbeta med andra företag är bra för konkurrensen. 
Antalet deltagare – och därmed antalet anbud – har potential att öka. Det leder 
typiskt sett till prispress och/eller kvalitativare erbjudanden, med andra ord kon-
kurrenskraftigare anbud. Frågan är då hur ett sådant samarbete kan gestalta sig 
inom ramen för en upphandling. Hur ser de upphandlingsrättsliga redskapen 
för olika samarbetsformer ut?

3 Olika samarbetsformer
3.1 Inledning
Rätten för leverantörer att samarbeta i offentliga upphandlingar framgår explicit 
av upphandlingslagstiftningen:

• av 4 kap. 5 § LOU framgår att en grupp leverantörer får delta i en upphandling 
(se vidare avsnitt 3.2 nedan).

• av 14 kap. 6 § LOU framgår att en leverantör, i kvalificeringssyfte, har rätt att 
åberopa annat företags kapacitet (se vidare avsnitt 3.3 nedan).

3.2 Grupp av leverantörer – 4 kap. 5 § LOU
4 kap. 5 § LOU lyder:

”En grupp av leverantörer får delta i en upphandling. En upphandlande 
myndighet får inte ställa upp villkor om att en sådan grupp ska ha en viss 
juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Myndig-
heten får dock begära att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form när 
den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna 
fullgöras på ett tillfredsställande sätt.
Myndigheten får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp 
av leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning 
enligt 14 kap. 3 och 4 §§ eller teknisk kunskap och yrkeskunskap enligt 
14 kap. 5 § om det är berättigat av objektiva skäl.
Myndigheten får ställa upp särskilda villkor om hur en grupp av leveran-
törer ska fullgöra kontraktet om det är berättigat av objektiva skäl.”
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Av bestämmelsen följer således fyra saker:
(i) en grupp leverantörer har rätt att gemensamt delta i en upphandling 

och lämna ett gemensamt anbud.
(ii) den upphandlande myndigheten kan kräva att gruppen av leverantörer 

ska anta en viss juridisk form först efter tilldelning och således inför 
avtalsingående.

(iii) den upphandlande myndigheten får ange hur leverantörsgruppen ska 
uppfylla ställda kvalificeringskrav.

(iv) den upphandlande myndigheten får ställa upp särskilda villkor för 
hur leverantörsgruppen ska fullgöra kontraktet.

Vad innebär nu allt detta?
Av bestämmelsen i (i) följer någonting grundläggande inom upphandlingsrätten, 

en grupp leverantörer har rätt att samarbeta i en viss upphandling. Omvänt kan en 
upphandlande myndighet inte på upphandlingsrättslig grund – som utgångspunkt 
– förhindra samarbete mellan leverantörer. Vill företagen X, Y och Z samarbeta i 
en viss upphandling har de också rätt att göra det. Däremot kan konkurrensrätten 
utgöra hinder mot sådant samarbete, vilket i sin tur skulle kunna få upphandlings-
rättsliga följdverkningar (se vidare avsnitt 4.2 nedan).

Av bestämmelsen i (ii) följer att den upphandlande myndigheten inte har rätt 
att kräva att gruppen leverantörer tar sig en viss juridisk form redan i samband 
med kvalificering och anbudsgivning. Bestämmelsen följer även av EU-domstolens 
praxis.2 Företagen X, Y och Z behöver alltså inte ha bildat det gemensamma 
bolaget Q redan på detta stadium i upphandlingsförfarandet. Bestämmelsen 
förefaller logisk och utgör ett utflöde av proportionalitetsprincipen. Beroende 
på de associationsrättsliga reglerna i den enskilda medlemsstaten kan företags-
bildning vara en komplicerad och dyr process. Det förefaller därför omotiverat 
att en grupp leverantörer ska tvingas ha bildat ett gemensamt bolag redan i sam-
band med kvalificering och anbudsgivning. Den upphandlande myndigheten har 
rimligtvis alla möjligheter att pröva ett konsortiums lämplighet utifrån ställda 
kvalificeringskrav och utvärdera dess anbud, oaktat att de juridiska formerna för 
samarbetet ännu inte är på plats.

Lika rimligt förefaller det att i normalfallet kunna kräva att konsortiet tar en 
viss juridisk form i den mån företagsgruppen vinner upphandlingen ifråga och 
tilldelas kontrakt. En upphandlande myndighet ska som utgångspunkt inte behöva 
tvingas ingå avtal med ett företagskollektiv utan med en, enskild juridisk person. 
Fördelarna är påtagliga: Den upphandlande myndigheten har en, enda avtalspart 
att förhålla sig till utan risk för komplicerade gränsdragningsproblem mellan en 

2 Se EU-domstolens dom av den 18 december 2007, Frigerio Luigi & C., C-357/06, EU:C:2007:818 
och dom av den 23 januari 2003, Makedoniko Metro och Michaniki, C-57/01, EU:C:2003:47.
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grupp av avtalsparter. Frågan är då vilken juridisk form som konsortiet ska anta. 
Kan upphandlande myndigheter ställa krav på en viss bolagsform, exempelvis 
aktiebolag? Svaret är ja.3 Alltjämt gäller dock självfallet de grundläggande 
rättsprinciperna. Omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra om det t.ex. 
är proportionerligt att ställa krav på att ett vinnande konsortium antar formen av 
ett aktiebolag. Är det exempelvis frågan om en komplex upphandling för betydande 
värden kan det vara rimligt – och sålunda proportionerligt – att kräva att den 
upphandlande myndighetens framtida avtalspart antar formen av ett aktiebolag.

Bestämmelsen i (iii) är ny i förhållande till ÄLOU. Vad innebär egentligen 
denna regel? Låt oss börja i denna ände. Vid kvalificering av ett konsortium måste 
företagsgruppens samlade resurser beaktas.4 Själva syftet med samarbetet är ju att 
medlemmarna inte klarar sig på egen hand. Ett krav med innebörd att var och en 
av konsortiemeddelarna ska uppfylla samtliga kvalificeringskrav skulle stå i direkt 
strid med detta syfte. Tvärtom, i den mån den enskilde konsortiemedlemmen i 
själva verket uppfyller kvalificeringskraven på egen hand kan man på goda grunder 
påstå att denne inte får samarbeta med någon annan i aktuell upphandling (se 
vidare avsnitt 4.2 nedan). Konsortiet ska i stället ses som en mosaik där helheten 
uppfyller ställda kvalificeringskrav. 

Frågan är dock hur proportionerna mellan de olika delarna som utgör denna 
helhet ska se ut. Om uppfyllnad av de ställda kvalificeringskraven i en enskild 
upphandling symboliseras av siffran 9 och företagen X, Y och Z var och en bidrar 
med lika mycket ekonomisk förmåga och yrkesmässig kapacitet – dvs. varje enskilt 
företag bidrar med en tredjedel var av den efterfrågade kapaciteten (vilket sym-
boliseras av siffran 3) – är det inte självklart att konsortiet likväl ska kvalificeras, 
trots att 3 + 3 + 3 blir 9. Det kan nämligen föreligga skäl för den upphandlande 
myndigheten i det enskilda fallet att kräva att viss kapacitet ska komma från en 
och samma leverantör. 3 + 3 + 3 godtas inte för kvalificering, utan åtminstone 
ett av företagen måste bidra med 5 av denna kapacitet (varvid fördelningen i 
stället exempelvis kan vara 2 + 2 + 5). I förarbetena till bestämmelsen uttrycks 
det sagda enligt följande:

”En upphandlande myndighet får inte ställa upp andra krav för grupper 
av leverantörer än de som gäller för enskilda deltagare. Myndigheten kan 
emellertid vid behov klargöra i något av upphandlingsdokumenten hur 
gruppen ska uppfylla kraven, t.ex. i avseende på teknisk kunskap eller 
yrkeskunskap. Beroende på omständigheterna kan den upphandlande 
myndigheten t.ex. finna det nödvändigt att klargöra att vissa åberopade 

3 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom av den 7 april 2011 (mål nr 5795–10).
4 Se exempelvis Falk, Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, 4 u., Jure, 2020, s. 119.
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nyckelpersoner måste komma från en och samma leverantör (vår under-
strykning). Det måste finnas objektivt godtagbara skäl för att göra det”. 5

Det kan således finnas skäl för en upphandlande myndighet att kräva att en viss 
kapacitet kommer från en och samma leverantör. Som framgår får dock en upp-
handlande myndighet inte ställa andra (och kanske strängare) kvalificeringskrav 
på ett konsortium än vad myndigheten ställer i övrigt. I den mån en upphand-
lande myndighet kräver att en viss kapacitet ska komma från en och samma 
leverantör måste motsvarande gälla oavsett om det är frågan om ett gemensamt 
anbud enligt 4 kap. 5 § LOU eller åberopande av annat företags kapacitet enligt 
14 kap. 6 § LOU.

Som vidare framgår av bestämmelsen får en upphandlande myndighet endast 
ställa krav på hur en grupp leverantörer ska uppfylla kraven om det är berättigat 
av objektiva skäl. I det ligger krav på att åtgärden måste vara motiverad i det 
enskilda fallet och den måste vara proportionerlig. I förarbetena uttalas bl.a. att 
åtgärden inte får vara begränsande för små eller medelstora företags möjligheter 
att delta i upphandlingen.6

Bestämmelsen i (iv) är också ny i förhållande till ÄLOU. Bestämmelsen går 
ut på att en upphandlande myndighet under vissa omständigheter får ställa upp 
särskilda villkor för fullgörandet av ett kontrakt i förhållande till en grupp av leve-
rantörer. Villkor kan således skilja sig från de krav som skulle ställas på en enskild 
leverantör om den själv skulle utföra kontraktet. I förarbetena anges härom att:

”Det kan t.ex. vara nödvändigt för den upphandlande myndigheten att 
slå fast ansvarsfördelningen mellan de leverantörer som ingår i gruppen 
gentemot den upphandlande myndigheten. Åtgärden att uppställa sär-
skilda villkor måste vara motiverad av objektiva skäl och villkoren ska 
vara proportionella”.7

Möjligheten att ställa krav om ansvarsfördelning torde endast aktualiseras i den 
mån det är så att de olika företagen ska agera parter i förhållande till den upp-
handlande myndigheten. Om den upphandlande myndigheten däremot har ställt 
krav på att leverantörsgruppen ska anta en viss juridisk form, t.ex. ett aktiebolag, 
finns det som utgångspunkt ingen anledning att ställa krav på ansvarsfördelning 
– ansvarig part gentemot den upphandlande myndigheten blir ju i sådant fall det 
för ändamålet bildade aktiebolaget. Däremot har den upphandlande myndigheten 
självfallet ett intresse att konsortiemedlemmarna förbinder sig att ställa resurser till 

5 Prop. 2015/16:195, s. 974.
6 Prop. 2015/16:195, s. 974.
7 Prop. 2015/16:195, s. 975.
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det gemensamma bolagets förfogande. Situationen blir därvid de facto densamma 
som 14 kap. 6 § LOU om åberopande av annat företags kapacitet tar sikte på.

3.3 Åberopande av annat företags kapacitet – 14 kap. 6 § LOU
14 kap. 6 § LOU lyder:

”En leverantör får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för 
att uppfylla krav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk 
och yrkesmässig kapacitet enligt 1 § första stycket 2 och 3. När kapaciteten 
gäller sådana utbildnings- och yrkeskvalifikationer som avses i 15 kap. 11 
§ 7 får leverantören dock endast åberopa ett annat företags kapacitet om 
det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för 
vilken kapaciteten krävs.
 Första stycket gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan 
leverantören och företagen. Det är leverantören som ska visa att den kommer 
att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras”.

Av denna bestämmelse följer i huvudsak tre saker:

(i) en leverantör äger rätt att åberopa ett annat företags kapacitet för att 
uppfylla ställda kvalificeringskrav i en upphandling.

(iv) om kapaciteten gäller vissa utbildnings- och yrkeskvalifikationer som 
måste det företaget vars kapacitet åberopas utföra den tjänst eller 
byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs.

(v) det åligger den anbudssökande leverantören att visa den kommer 
att kunna förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska 
fullgöras.

Bestämmelsen i (i): Rätten att åberopa ett annat företags kapacitet emanerar från 
EU-domstolens praxis, målen Ballast Nedam och Holst Italia.8 I målet Ballast 
Nedam uttalade EU-domstolen bl.a. att en upphandlande myndighet ska beakta 
kapacitet som finns hos ett dotterbolag till en dominerande juridisk person i en 
koncern om den juridiska personen visar att den förfogar över dotterbolagets 
resurser. I målet Holst Italia vidare utvecklades detta resonemang på sätt att 
EU-domstolen klargjorde att rätten att åberopa kapacitet även gäller i förhållande 
externa bolag (jfr 14 kap. 6 § andra stycket första meningen LOU).

8 Se EU-domstolens dom av den 18 december 1997, Ballast Nedam Groep, C-5/97, EU:C:1997:636, 
och dom av den 2 december 1999, Holst Italia, C-176/98, EU:C:1999:593.
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En fråga i sammanhanget är om rätten att åberopa annans kapacitet är ovillkorlig 
eller om den kan begränsas. Frågan har varit föremål för prövning av EU-domstolen 
i ett antal avgöranden med tillämpning av 2004 års upphandlingsdirektiv.9 I dessa 
avgöranden har EU-domstolen tydliggjort att rätten att åberopa extern kapacitet 
enligt 2004 års direktiv i undantagsfall faktiskt kan inskränkas. I målet Swm 
Costruzioni 2 och Mannocchi Luigino uttalade EU-domstolen bland annat att rätten 
att åberopa annat företags kapacitet inte är absolut eftersom det kan finnas arbeten 
av sådan beskaffenhet att det krävs en viss kapacitet som inte kan uppnås genom 
att flera aktörers lägre kapacitet samlas.10 I en sådan situation har den upphand-
lande myndigheten rätt att kräva att en enda leverantör uppfyller miniminivån 
för kapacitet förutsatt att detta krav har ett samband med kontraktsföremålet och 
står i proportion till det.11 Huruvida denna praxis – i ljuset av att det av 14 kap. 
8 § LOU uttryckligen framgår att vissa inskränkningar i leverantörens rätt att 
åberopa annat företags kapacitet kan göras – är tillämplig även i relation till det 
nya LOU-direktivet12 och LOU får i nuläget betraktas som oklart. Klart är att 
den upphandlande myndigheten får kräva att vissa uppgifter som är ”avgörande 
för anskaffningen” ska utföras direkt av leverantören själv, om kontraktet avser 
en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom 
ramen för en upphandling av en vara (14 kap. 8 § 2 st. LOU).

Bestämmelsen i (ii) framstår som rationell i det att ett externt företags utbild-
nings- och yrkeskvalifikationer knappast tillför en leverantör något mervärde med 
mindre än att det externa företaget faktiskt utför arbetena ifråga. Denna princip 
har även kommit till uttryck i EU-domstolens praxis utifrån 2004 års direktiv. 
I målet Partner Apelski Dariusz, uttalade EU-domstolen bland annat att det:

 ”… inte kan uteslutas att det under särskilda omständigheter är så att 
den med hänsyn till ett visst kontrakts art och syfte inte är möjligt att 
överföra en annan enhets kapacitet, som behövs för att fullgöra ett bestämt 
kontrakt, till anbudsgivaren”. 

9 Direktiv 2004/18/EG.
10 Se EU-domstolens dom av den 10 oktober 2013, Swm Costruzioni 2 och Mannocchi Luigino, 

C-94/12, EU:C:2013:646.
11 Se även EU-domstolens dom av den 7 april 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, 

och i dom av den 4 maj 2017, Esaprojekt, C-387/14, EU:C:2017:338.
12 Direktiv 2014/24/EU.
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Vidare anförde EU-domstolen: 

”Under sådana omständigheter kan anbudsgivaren således åberopa nämnda 
kapacitet endast om den utomstående enheten deltar direkt och personligen 
i att fullgöra kontraktet i fråga”.13

Enligt bestämmelsen i (iii) är det leverantören som har bevisbördan för att omständig-
heterna är sådana att den kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna hos det 
åberopade företaget när kontraktet ska fullgöras.14 Den relevanta tidpunkten när 
en leverantör ska förfoga över resurserna är således under kontraktets fullgörande. 
Leverantören behöver inte förfoga över resurserna före denna tidpunkt, såsom vid 
tidpunkten för ingivande av anbud eller anbudsansökan.15

Något särskilt formkrav på leverantörens bevisning har inte införts i den 
svenska lagstiftningen.16 I förarbetena till 2007 års upphandlingslagar angavs 
att en leverantör kan visa att denne förfogar över erforderlig kapacitet genom ett 
avtal mellan anbudsgivaren eller anbudssökanden och det företag vars kapacitet 
åberopas.17 Tillgången till kapaciteten kan även visas genom ett ensidigt åtagande 
från det företag vars kapacitet åberopas. Exempel härpå är då ett moderbolag, i 
förhållande till ett anbudssökande dotterbolag, ställer ut en moderbolagsgaranti 
till utvisande att dotterbolaget kan förfoga över moderbolagets ekonomiska 
resurser under fullgörandet av kontraktet. Avsaknaden av formkrav innebär dock 
att frågan om erforderlig bevisning får avgöras i varje enskilt fall med beaktande 
av hur kraven i den enskilda upphandlingen har utformats.18

För att återknyta till typfallen med företagen X, Y och Z ovan kan vi anta att 
X vill delta i en upphandling men uppfyller inte själv de ställda kvalificerings-
kraven på ekonomisk ställning och teknisk kapacitet på egen hand. X kan då 
som utgångspunkt åberopa ekonomisk kapacitet hos företaget Y och teknisk 
kapacitet hos företaget Z i syfte att uppfylla kvalificeringskraven (såvida det inte 
är fråga om ett tillåtet undantagsfall där rätten att åberopa annans kapacitet 
har begränsats). Det åligger i så fall X att inom ramen för upphandlingen – och 

13 Den i målet aktuella upphandlingen rörde mekanisk rengöring av gatorna i Warszawa, vilket kräver 
särskilda kunskaper och en grundlig kunskap om stadens topografi och omedelbar insatskapacitet.

14 Prop. 2015/16:195, s. 1096.
15 En annan sak är att leverantören kan behöva visa att den kommer att förfoga över åberopade resurser 

när kontraktet fullgörs redan i samband med ingivande av anbudsansökan eller anbud.
16 Prop. 2015/16:195, s. 755.
17 Prop. 2006/07:128, s. 246.
18 Från svensk rättspraxis finns det exempel på såväl fall där en anbudssökande bedömts på ett till-

fyllest sätt ha visat att den förfogar över åberopad kapacitet, se tex. Kammarrätten i Sundsvalls 
dom av den 19 november 2009 (mål nr 2304–09) och Kammarrätten i Stockholms dom av den 28 
januari 2013 (mål nr 7153-12), som fall där denne inte gjort det, se Kammarrätten i Jönköpings 
dom av den 17 maj 2011 (mål nr 3454-10) och Kammarrätten i Göteborgs dom av den 24 februari 
2014 (mål nr 5572-13). Dessa mål är dock i stor utsträckning av in casu karaktär.
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utifrån de krav som den upphandlande myndigheten ställt – på ett fullgott sätt 
föra bevisning om att X kommer att förfoga över Y:s och Z:s respektive kapacitet 
när kontraktet ska fullgöras.

3.4 Slutsatser
Som framgått i detta avsnitt tillhandahåller upphandlingsrätten redskap som 
möjliggör för företag att samarbeta i upphandlingar. De typfall med företagen X, 
Y och Z som vi inledningsvis tog upp i avsnitt 1 kan täckas in av bestämmelserna 
i 4 kap. 5 § om grupper av leverantörer och i 14 kap. 6 § LOU om åberopande 
av annat företags kapacitet. I vilken form ett samarbete i en upphandling tar sig 
uttryck beror naturligtvis på vad samarbetet ska syfta till - är det t.ex. fråga om 
att kunna uppfylla ställda kvalificeringskrav (varvid X måhända vill förlita sig 
kapaciteten som finns hos Y och Z) eller handlar det om att samla ihop resurserna 
för att kunna leverera alla aspekter av upphandlingsföremålet (där X, Y och Z t.ex. 
kan lämna anbud som en grupp leverantörer eller bilda ett gemensamt bolag som 
lämnar anbud)? Styrande för hur samarbete utformas är även de krav som den 
upphandlande myndigheten ställt i den enskilda upphandlingen, vilka kommer 
att vara den avgörande faktorn för hur samarbetet kan struktureras.19

19 En särskild fråga i sammanhanget är situationen då det uppstår behov att byta ut någon konsortie-
medlem. Om nu X, Y och Z har lämnat ett gemensamt anbud och Z – pga. exempelvis insolvens 
– måste dra sig ur, vad gäller då? Kan Z bytas ut mot företaget W? I mål C-161/13 Idrodinamica 
Spurgo Velox srl fastslog EU-domstolen en förändring av ett konsortiums sammansättning kan 
utgöra en väsentlig förändring ”… om den, med hänsyn till det aktuella upphandlingsförfarandets 
särdrag, avser en omständighet som varit avgörande för beslutet om tilldelning.” (punkten 39). Det 
är således en bedömning som får göras från fall till fall. Enligt vår uppfattning måste förändringar 
i konsortiekollektivet bedömas på samma sätt som förändringar på leverantörssidan i övrigt. Det 
finns inga rationella skäl till att det skulle föreligga några skillnader häremellan. Således: I den mån 
bytet från Z till W sker efter det att kontrakt tilldelats och ingåtts får förändringens förenlighet med 
upphandlingslagstiftningen prövas utifrån reglerna i 17 kap LOU, närmare bestämt 17 kap. 13 § 
LOU (det kan noteras att tolkningen av den bakomliggande direktivbestämmelsen (artikel 72.1 
d) ii)) för närvarande är föremål för en begäran om förhandsavgörande från Högsta förvaltnings-
domstolen (mål nr 5807-19)). 

Det ska vidare noteras att i den mån kontraktet ingicks av det gemensamma bolaget Q så inne-
bär inte förändringen något partsbyte; även om W inträder som delägare i Q så förblir Q part i 
avtalsrelationen med den upphandlande myndigheten. Leverantörs byten efter tilldelning men före 
avtalsingående har i svensk kammarrättspraxis också, analogt, prövats utifrån förutsättningarna i 
17 kap. 13 § LOU (se Kammarrätten i Stockholms dom av den 17 september 2018 (mål nr 5090-
18)). I konsekvens med vår inställning ovan – och givet nämnda kammarrättspraxis – bör även för-
ändringar i konsortiekollektivet före avtalsingående prövas enligt 17 kap. 13 § LOU. Det kan i detta 
sammanhang noteras att upphandlingsreglerna uttryckligen öppnar upp för byte av företag vars 
kapacitet åberopas, se 14 kap. 7 § LOU. Att inte motsvarande skulle vara tillämpligt i fråga om en 
konsortiemedlem vore svårförståeligt. Frågan om organisa toriska förändringar på leverantörssidan – 
inklusive i konsortiefallen – är dock komplex kräver sin egen analys inom ramen för sin egen artikel.
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4 Konkurrensrättsliga utmaningar
4.1 Inledning
Till skillnad från vad som gäller enligt upphandlingslagstiftningen är den kon-
kurrensrättsliga utgångspunkten inte att leverantörer har en rätt att samarbeta 
i offentliga upphandlingar, snarare tvärtom. Enligt konkurrensreglerna är det 
som utgångspunkt förbjudet för konkurrenter att gå samman i anbudskonsortier. 
Eller som Marknadsdomstolen (MD) uttryckte det i den s.k. Asfaltskartellen:

”Kärnan i en upphandlingsprocess är att upphandlaren, som svar på sin 
förfrågan, förväntas få svar från ett antal från varandra fristående anbuds-
givare. Avsikten är alltså att anbudsgivarna ger in varsitt anbud som till-
kommit utan samarbete med konkurrenter…”.20

4.2 Konkurrensverkets vägledning
Konkurrensverket har tagit fram en vägledning om när ett samarbete i upphand-
lingar är tillåtet. Verket anger i anslutning till vägledningen att det i regel inte är 
tillåtet för konkurrenter att samarbeta för att kunna lämna ett gemensamt anbud 
i upphandlingar. Samarbeten mellan företag som av olika skäl inte kan lämna 
anbud på egen hand i en upphandling är däremot tillåtna eftersom det leder till 
fler anbud och främjar konkurrensen.

Kan du lämna eget anbud avseende hela upphandlingen? Kan den som du 
tänkt samarbeta med lämna eget anbud avseende hela upphandlingen? Är det 
möjligt att lämna anbud på delar av den aktuella upphandlingen? Om svaret är ja 
på någon av frågorna är det enligt Konkurrensverkets vägledning sannolikt inte 
tillåtet att samarbeta. Om svaret däremot är nej på alla frågor så är det istället 
sannolikt OK att samarbeta. I vägledningen påpekas dock särskilt att sam arbetet 
bara får omfatta så många företag som behövs, att ett företag måste räkna kapaci-
teten i hela koncernen innan det kan anses finnas behov av samarbete med annan 
leverantör samt att samarbetet inte får bli permanent. Bedömningen av om det 
går att samarbeta måste göras för varje enskild upphandling.

De principer som framgår av Konkurrensverkets vägledning framstår kanske 
som tydliga vid en första genomgång men den praktiska tillämpningen är sällan 
enkel och vägledningen ger upphov till flera följdfrågor. När är två leverantörer 
konkurrenter? Vad krävs för att en leverantör ska anses kunna lämna eget anbud? 
Vem har bevisbördan?

20 MD 2009:11, NCC AB m.fl./KKV, s. 87.



148

Olof Larsberger och Christina Mailund

4.3 Bedömningen i praktiken
Rättsfallet avseende Däckia och Euromaster har några år på nacken men är ett 
illustrativt exempel på hur ett gemensamt anbud har bedömts i domstol (och 
av Konkurrensverket eftersom domstolen helt gick på verkets linje förutom vad 
avsåg storleken på konkurrensskadeavgiften).21

Anbudssamarbetet i målet omfattade ett flertal däckverkstäder i Svenska 
Däckföreningen (SDF), men Konkurrensverket valde att endast stämma de två 
största medlemmarna Euromaster och Däckia. Stockholms tingsrätt konstaterade 
inledningsvis att Euromaster och Däckia var konkurrenter i allmänhet och att de 
lämnat gemensamma anbud i två upphandlingar, en avseende Rikspolisstyrelsen 
(RPS) och en avseende Gästrike Inköp (GI). Domstolen framhöll, med hänvisning 
till Europeiska kommissionens riktlinjer avseende horisontella avtal, att ett rent 
försäljningssamarbete mellan konkurrenter som regel innebär en överträdelse av 
konkurrensreglerna. Den konstaterade även att det var Euromaster och Däckia 
som hade bevisbördan för invändningen att det var fråga om ett tillåtet anbuds-
konsortium och att samarbetet var nödvändigt. Företagen ansågs nämligen själva 
vara i den bästa positionen för att säkra bevisning om att de saknade kapacitet 
att lämna anbud på egen hand.

Bedömningen avseende RPS:s upphandling fokuserade sedan i huvudsak på om 
upphandlingen avsåg både däck och däckservice och om det krävdes rikstäckning 
för att uppfylla kraven enligt förfrågningsunderlaget. Anbudssamarbetet var helt 
öppet och det anbud som gavs in från SDF avsåg såväl däck som däckservice hos 
de olika verkstäderna som ingick i samarbetet. Det talades om ”varor och tjäns-
ter”, ”efterfrågad tjänst”, och ”utfört arbete” i förfrågningsunderlaget. Den ena 
parten underströk att den aldrig hade lämnat anbud om upphandlingen avsett 
endast däck eftersom en serviceverkstad inte kan konkurrera med grossister vid 
endast däckleveranser. RPS hade dessutom före den aktuella upphandlingen 
i princip uteslutande köpt inte bara däck utan även service från både Däckia 
och Euromaster och RPS fortsatte med det även efter att upphandlingen var 
avslutad. Trots parternas invändningar fann domstolen att förfrågningsunder-
laget skulle tolkas som att det endast avsåg däck och att Däckia och Euromaster 
därför hade haft kapacitet att lämna eget anbud till RPS. Därefter konstaterade 
domstolen att ett rent försäljningssamarbete mellan konkurrenter som regel har 
ett konkurrensbegränsande syfte och att det därför innebar en överträdelse av 
konkurrensreglerna.

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har generellt uppställt högre 
beviskrav på Konkurrensverkets utredningar än Patent- och marknadsdomstolen 
(PMD) (och tidigare Stockholms tingsrätt) varför det inte är säkert att PMÖD 

21 Stockholms tingsrätt, T 18896-10, KKV/Däckia m.fl. 
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gjort motsvarande bedömning. Tingsrättens bedömning avseende RPS:s upp-
handling belyser ändå vikten av att inte själv tolka upphandlingsunderlaget eller 
dra slutsatser utifrån hur den upphandlande myndigheten tidigare agerat. Om 
det föreligger minsta oklarhet i upphandlingsunderlaget som har betydelse för 
om man som leverantör kan lämna ett eget anbud bör istället möjligheten att 
ställa frågor till den upphandlande myndigheten utnyttjas. 

När det gällde den mindre upphandlingen i målet, GI, konstaterade tings-
rätten att det för Euromaster, med endast en verkstad i utkanten av det aktuella 
området, inte hade varit möjligt att lämna ett ”kommersiellt attraktivt anbud”. 
Tingsrätten konstaterade mot den bakgrunden att det i och för sig hade kunnat 
vara möjligt för Euromaster att samarbeta med andra däckföretag, men att en 
anbudssamverkan måste begränsa sig till vad som är nödvändigt för att lämna 
ett konkurrenskraftigt erbjudande. Det aktuella samarbetet hade gått utöver vad 
som var nödvändigt och innebar därför en överträdelse av konkurrensreglerna.

Det räcker alltså inte att konstatera att företaget självt saknar möjlighet att 
lämna ett eget anbud och dokumentera det. Företaget måste också försäkra sig 
om att inget av de andra företagen som ingår i samarbetet kan lämna eget anbud 
och dessutom att det inte är möjligt att lämna anbud tillsammans med färre 
konkurrenter. Här är de praktiska svårigheterna att på ett tillförlitligt sätt doku-
mentera detta självklart ännu större än när det gäller den egna kapaciteten. Det 
är inte heller helt enkelt för ett företag att avgöra hur ”icke- konkurrenskraftigt” 
eller ”kommersiellt oattraktivt” ett anbud ska behöva vara för att motivera ett 
samarbete när det finns en i vart fall teoretisk möjlighet att lämna eget anbud.

Ett annat och senare mål där PMÖD gjort en bedömning av om två leveran-
törer var konkurrenter i en viss upphandling är målet GothNet.22 Målet avsåg 
Göteborgs stads upphandling av datakommunikationstjänster under år 2009. 
Konkurrensverket påstod i första hand att GothNet och Telia gjort sig skyldiga 
till ett otillåtet anbudssamarbete genom att komma överens om att GothNet 
skulle lämna anbud och att Telia skulle vara exklusiv underleverantör. I andra 
hand menade Konkurrensverket att det inneburit ett otillåtet informationsutbyte 
när Telia informerat GothNet att företaget inte avsåg att lämna eget anbud.

PMÖD inledde sin prövning med att undersöka om Telia skulle ha haft möjlig-
het att leverera efterfrågad tjänst i den aktuella upphandlingen. Det konstaterades 
att Telia tidigt beslutat sig för att inte lämna något eget anbud. PMÖD konstaterade 
dock att de skäl som angetts av Telia för att inte tillhandahålla de efterfrågade 
tjänsterna i upphandlingen väsentligen hade sin grund i affärsmässiga och tekniska 
överväganden internt inom Telia och att Telias befintliga tjänster varit så närlig-
gande de upphandlade tjänsterna att hindren för Telia, enligt PMÖD, inte kan 
anses ha varit ”oöverstigliga”. PMÖD ansåg alltså att Telia hade kunnat lämna ett 

22 PMÖD PMT 761-17 KKV/GothNet m.fl.
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eget anbud och Telia och GothNet var därför i vart fall potentiella konkurrenter 
avseende de upphandlade tjänsterna.

PMÖD fann sedan att det inte förelåg något anbudssamarbete avseende 
någon ”rollfördelning” – dvs. en överenskommelse med innebörd att GothNet 
skulle lämna anbud och Telia agera underleverantör – men att det stod klart att 
Telia informerat GothNet om sitt beslut att inte lämna anbud i upphandlingen. 
Informa tions utbytet bedömdes dock inte ha haft som syfte att begränsa kon-
kurrensen med hänvisning till att den begränsats genom de aktuella villkoren i 
upphandlingen. PMÖD angav att Göteborgs stad:

”...genom villkoren i förfrågningsunderlaget i hög grad försvårat för Telia 
att konkurrera om efterfrågade tjänster. Staden har därigenom i väsentlig 
mån stört förutsättningarna för en effektiv konkurrens i upphandlingen”.

Eftersom bedömningen i syftesdelen endast avsåg informationsutbytet är det 
oklart om samma syftesbedömning skulle ha gjorts om det varit fråga om ett 
gemensamt anbud eller om ett sådant samarbete trots den upphandlande myndig-
hetens agerande hade ansetts utgöra en syftesöverträdelse. Det hade kanske varit 
naturligare att utifrån den upphandlande myndighetens kravställning i stället 
dra slutsatsen att Telia inte kunde utgöra en effektiv konkurrent till GothNet 
i upphandlingen och att varken ett samarbete eller informationsutbyte därför 
kunde begränsa konkurrensen.

4.4 Slutsatser
Slutsatsen som kan dras av ovanstående genomgång är att en leverantör innan 
den bestämmer sig för att ingå i ett konsortium noga bör överväga om andra 
leverantörer som planeras ingå i samarbetet kan tänkas vara faktiska eller poten-
tiella konkurrenter i allmänhet. Om svaret är ja bör leverantören gå igenom 
upphandlingsdokumentation för att med underlaget som utgångspunkt försäkra 
sig om att det står klart att den inte ensam eller tillsammans med färre deltagare 
kan lämna anbud i den aktuella upphandlingen. Alla uppgifter som stöder slut-
satsen bör också dokumenteras.

I praktiken går det att tänka sig många situationer där konkurrensen ökar snarare 
än minskar trots att konkurrenter som kunnat lämna egna anbud samarbetar i 
ett konsortium och lämnar gemensamma anbud. Sådana samarbeten kan leda 
till bättre och fler konkurrenskraftiga anbud än vad som hade varit möjligt om 
de samarbetande konkurrenterna hade lämnat egna anbud. Med tanke på Kon-
kurrensverkets och domstolarnas strikta inställning vad avser anbudssamarbete 
mellan konkurrenter bör leverantörerna räkna med att det behövs stark bevisning 
som stöder att det gemensamma anbudet är mer konkurrensfrämjande än separata 
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anbud. Risken att samarbetet anses ha som syfte att begränsa konkurrensen kommer 
ändå att vara betydande.

Avslutningsvis i denna del måste även nämnas konkurrensrättens upphand-
lingsrättsliga dimension. Som konstaterats ovan innehåller inte upphandlingsreg-
lerna i sig några regler som begränsar leverantörernas möjligheter till samverkan. 
Dock ska den fakultativa uteslutningsgrunden i 13 kap. 3 § 1 st. 4 p. LOU hållas 
i åtanke:

”En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i 
en upphandling, om
[…]
myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören 
har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att 
snedvrida konkurrensen”.

Således kan samarbete i strid med konkurrensreglerna leda till uteslutning från 
offentliga upphandlingar. Möjligheterna till anbudssamarbete enligt upphand-
lingsrätten är alltså de facto – via konkurrensrätten – begränsade. Cirkeln sluts.

5 Avslutande reflektioner
Syftet med möjligheten att bilda konsortier och lämna gemensamma anbud i 
en offentlig upphandling ska vara konkurrensfrämjande. Genom att inte enbart 
låta enskilda leverantörer – utan även en grupp leverantörer där var och en är 
för svag för att ensam möta ställda krav – lämna anbud ökar utsikterna till fler 
anbud och därmed ökad konkurrens. Men det är en balansgång. I den mån 
en enskild leverantör har kapacitet att stå på egna ben och själv delta i en upp-
handling med ett konkurrenskraftigt anbud försvinner inte bara syftet med ett 
anbudssamarbete, samarbetet blir även kontraproduktivt i förhållande till syftet 
med ökad konkurrens. Om företagen X, Y och Z i själva verket klarar sig bra på 
egen hand innebär ett samarbete dem emellan att tre potentiella anbud blir ett. 
Sådant samarbete hämmar som regel konkurrensen och som konstaterats står det 
med all sannolikhet i strid med konkurrensreglerna. Leverantörerna har därför 
att noga analysera förutsättningarna inför varje enskild upphandling. Är de egna 
finansiella och yrkesmässiga musklerna tillfyllest för att möta den upphandlande 
myndighetens krav? Först om svaret är ett tydligt nej kan det bli tal om att ingå 
i ett anbudssamarbete.

Även upphandlande myndigheter har ett ansvar för att säkerställa att 
konkurrensen i offentlig upphandling främjas. Myndigheterna bör noga analysera 
förutsättningarna innan den enskilda upphandlingen påbörjas och de obligatoriska 
kraven fastställs. Ställda kvalificerings- och anbudskrav ska reflektera vad den 



152

Olof Larsberger och Christina Mailund

upphandlande myndigheten vill köpa och vem som har förmåga att leverera det 
efterfrågade till myndigheten. Men med det sagt bör en upphandlande myndighet 
noga överväga varje enskilt obligatoriskt krav och reflektera över vilken potentiell 
marknadspåverkan det får att ställa kravet det aktuella kravet. Den upphandlande 
myndighetens kravställning kan mycket väl leda till att två leverantörer, som 
generellt sett har kapacitet att lämna egna anbud i en viss typ av upphandling 
och således konkurrera med varandra, faktiskt inte kan agera på egen hand. De 
uppfyller helt enkelt inte själva alla ställda krav. Det var omständigheterna i målet 
GothNet ett talande exempel på. 

Frågan som en upphandlande myndighet måste ställa sig är om alla ställda 
krav i upphandlingsdokumenten verkligen är motiverade och/eller om den 
enskilda affären kan struktureras på ett annat, mer konkurrensfrämjande sätt. 
Det gäller inte enbart utifrån ett legalt perspektiv med beaktande av de grund-
läggande rättsprinciperna för upphandling, utan även i allra högsta grad utifrån 
ett kommersiellt perspektiv och utifrån intresset av att göra den goda affären.


