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EG-domstolens dom 2008-01-24 
mål C-532/06 (”Lianakis”) 

- En grekisk kommun upphandlade en konsulttjänst 
avseende viss stadsplanering 

- Tilldelningskriterierna var följande: 

- Den sakkunniges styrkta erfarenhet av projekt som utförts 
under de tre föregående åren, 

- Konsultföretagets personalstyrka och utrustning samt 
förmåga att utföra projektet inom den fastställda 
tidsrymden. 

- EG-domstolen erinrade om att kontrollen av 
anbudsgivarnas lämplighet och tilldelning av kontrakt är 
två skilda moment som omfattas av olika bestämmelser. 

 



Forts. 

- Kontrollen av anbudsgivarnas lämplighet utgår ifrån 
kriterierna avseende ekonomisk och finansiell ställning 
samt teknisk förmåga (se 11 kap. 7-11 §§ LOU). 

- Tilldelning av kontrakt genomförs mot bakgrund av de 
kriterier som anges i artikel 36.1 (se 12 kap.  
1 § LOU), nämligen ekonomiskt mest fördelaktiga anbud 
eller lägsta pris. 

- Vad beträffar de aktuella kriterierna ansåg EG-
domstolen att de rörde sig om sådana som avsåg 
leverantörens förmåga att utföra projektet och således 
inte utgjorde kriterier för tilldelning av kontrakt. 

 



Kammarrättens i Stockholm dom 
2008-12-19, mål nr 5512-08 

- Öppen upphandling av ramavtal avseende byggarbeten. 

- Kvalificeringskrav: Minst tre utförda eller pågående 
referensuppdrag med godkänt resultat. 

- Tilldelningskriterier: Pris (max 80 poäng) och 
referensobjekt (max 20 poäng). 

- Referenstagningen avsåg frågor rörande anbudsgivarens 
kvalitet som leverantör i fråga om produktivitet, förmåga 
att hålla tider, bemötande, kvalitén på anbudsgivarens 
yrkesmän, snabbhet i leveranser och redovisning samt 
referentens förtroende för anbudsgivaren. 

 



- Länsrätten ansåg att referensupptagningen var ägnad att 
identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och 
godtog utvärderingskriteriet. 

- Kammarrätten hänvisade till EG-domstolens dom C-
532/06 (”Lianakis”) och att kriterier som huvudsakligen 
avser vilken erfarenhet och vilka kvalifikationer och 
resurser anbudsgivaren förfogar över för att säkerställa 
ett gott resultat av projektet i fråga inte kan utgöra 
utvärderingskriterier. 

 



- De av den upphandlande myndigheten tillämpade 
utvärderingskriterierna måste enligt kammarrätten 
huvudsakligen vara att hänföra till anbudsgivarens 
kvalifikationer och inte till föremålet för kontraktet 
varför anbudsutvärderingen måste anses ha påverkats av 
ovidkommande hänsyn (stred mot 1 kap. 9 § LOU).  



Kammarrättens i Göteborg dom 
2008-12-29, mål nr 5910-08 

- Upphandling av ett ledningsnät. 

- Utvärderingskriterierna som var viktade var  

- A. Anbudssumman 

- B. Anbudsgivarens organisation, förmåga, utbildning och 
erfarenhet av liknande arbete 

- C. Genomförandebeskrivning innehållande 
metodbeskrivning och kvalitetskritiska moment, 
materialförsörjning och logistik, referenser och tidplan 

- D. Kvalitets- och miljöledningssystem. 

 



- Länsrätten ansåg, med hänvisning till EG-domstolens dom i mål C-
532/06 (”Lianakis”) att kriterier som är att hänföra till 
anbudsgivarens organisation eller kapacitet, såsom krav på 
kvalitets- och miljösystem, är att hänföra till kvalificeringsfasen. 
Upphandlingen skulle göras om.  

 

 



- Kammarrätten hänvisade till EG-domstolens domar i 
mål C-315/01 (”GAT”) och C-532/06 (”Lianakis”) och 
konstaterade att det inte finns något generellt förbud 
mot att låta referenser utgöra ett utvärderingskriterium. 

- En sådan utvärdering av referenser som var aktuell i 
målet stred därmed enligt kammarrätten inte i sig mot 
gällande bestämmelser eller grundläggande 
upphandlingsprinciper. Kammarrätten upphävde 
länsrätten dom och avslog ansökan.  



Kammarrättens i Göteborg dom 
2009-02-03, mål nr 7332-08 

- Upphandlingen avsåg renhållningstjänster. 

- Referenser var ett av utvärderingskriterierna 

- Anbuden skulle innehålla en komplett referenslista med 
erfarenhet från kunder för de senaste tre åren. 

- Referenserna kunde ge som högst 10 poäng. 

- Den leverantören som ansökte om överprövning menade 
att kriterier som huvudsakligen avsåg att bedöma 
anbudsgivarens förmåga att utföra projektet inte kunde 
utgöra kriterier för tilldelning av kontrakt. 

- Länsrätten avslog ansökan. 

- . 



- Kammarrätten som hänvisade till EG-domstolens mål C-532/06 
(”Lianakis”) konstaterade att det inte finns något hinder mot att 
använda referenser i utvärderingsfasen 

- Frågor som ställdes till referenspersonerna avsåg anbudsgivarnas 
administrativa hantering av tjänsten, aktivt arbete med 
förbättringar av arbetsmiljön, leverans av rätt tjänst i rätt tid, dialog 
med beställaren och service mot abonnenterna samt entreprenörens 
prisvärdhet. 

 



Forts. 

- Nämnda kriterier kunde enligt kammarrätten inte 
huvudsakligen avses hänförliga till anbudsgivarnas 
kvalifikationer och tekniska och yrkesmässiga kapacitet, 
utan till föremålet för upphandlingen, dvs. den tjänst 
som anbudsgivaren erbjuder. 

- Referenstagningen som skett i anbudsutvärderingen 
hade enligt kammarrätten således syftat till att utröna 
hur anbudsgivaren tidigare utfört sin tjänst och hur 
nöjda tidigare kunder varit med tjänsten och inte till att 
reda ut anbudsgivarens erfarenhet, kvalifikationer och 
resurser som sådana. Ansökan avslogs. 



Kammarrättens i Sundsvall dom 
2009-02-13, mål nr 3474-08 

- Upphandlingen avsåg ramavtal för entreprenadarbeten 
(förenklad upphandling). 

- Utvärderingskriterierna var pris (max 70 poäng) och 
referenser för arbetsledare & personal (max 30 poäng). 

- Referenterna kontaktades och fick svara på ett antal 
frågor. Omdömena skulle grunda sig på uppdrag som var 
likvärdiga med det uppdrag som var föremål för 
upphandlingen. 

- Referenterna skulle betygsätta anbudsgivarna utifrån ett 
antal påståenden enligt följande; Stämmer väl (5 poäng), 
stämmer (4 poäng), stämmer i viss mån (3 poäng), 
stämmer dåligt (2 poäng), stämmer inte alls (1 poäng). 

 



 Följande påståenden skulle besvaras av referenterna: 

- Arbetsledare har mycket god förmåga att organisera, 
planera och driva arbeten och projekt.  

- Arbetsledare har mycket god förmåga att hålla tider och 
överenskommelser för utförda arbeten och projekt.  

- Arbetsledare har mycket god förmåga att hålla beställare 
informerad och kunnig om status i pågående projekt.  

- Personal har mycket hög kompetens och kunnande inom 
sitt yrkesområde.  

- Personal har mycket god förmåga att informera och 
kommunicera med beställarens ombud. 

- Personalen håller mycket hög kvalitet på utförda arbeten 
och har aldrig anmärkningar som leder till att utförda 
arbeten måste ändras, korrigeras eller göras om. 

 

 



- Kammarrätten anförde att kriterier som huvudsakligen 
avser vilken erfarenhet och vilka kvalifikationer och 
resurser som anbudsgivaren förfogar över för att 
säkerställa ett gott utförande av projektet i fråga utgör 
kriterier som avser anbudsgivarnas förmåga att utföra 
projektet och inte kriterier för tilldelning av kontrakt 
(EG-domstolens dom i målC-532/06, ”Lianakis”). 

- Referenserna hade enligt kammarrätten inhämtats i syfte 
att bedöma leverantörernas förmåga att utföra uppdraget 
och var därmed att hänföra till anbudsgivarens 
kvalifikationer. Förfarandet stred mot 1 kap. 9 § LOU.  

 



Kammarrätten i Göteborg 
2009-06-01 mål nr 788-09 

- Förenklad upphandling av broprojektering till lägsta pris. 

- Beträffande referenser angavs att kvaliteten på leverantörens 
tjänster kommer att bedömas genom referenstagning och 
anbudsgivaren skulle namnge 5 referenspersoner inom 
efterfrågat område. Vid kvalificeringen skulle 4 av dessa, varav 
en kunde vara egna referenser, som får besvara nämnda frågor. 



Frågorna som skulle besvaras 

- Hur bedömer ni levrantörens förmåga att uppnå önskat resultat i 
ert förfrågningsunderlag? 

- Hur bedömer ni leverantörens flexibilitet, visar de en vilja och 
förmåga att anpassa upplägget till uppdragsgivarens önskemål? 

- Hur bedömer ni leverantörens fackkompetens inom ramen för 
genomförda uppdrag? 

- Leverantörens förmåga att samarbeta med uppdragsgivaren – 
fanns ömsesidigt förståelse och uppfylldes era förväntningar? 

- Är ni nöjda med leverantörens insats/var det prisvärt? 

 



- Varje anbud skulle poängsättas utifrån en 5-gradig poängskala. 

- Den totala poängen för de fyra referenstagningarna ska i 
genomsnitt vara minst 18 poäng av max 25 poäng, annars 
kommer anbudsgivaren inte att gå vidare till anbudsprövningen. 

- Bolaget som begärde överprövning ansåg att det var synnerligen 
oklart vilka bedömningsgrunder som skulle ligga till grund för 
kontraktstilldelningen, eftersom referenserna skulle utvärderas 
genom svarsmallen trots att anbud med lägsta pris skulle antas. 

- Dessutom hade det klagande företaget fått låga poäng på 
upphandlande enhetens egna erfarenheter, trots att företaget 
aldrig hade varit leverantör till kommunen. 



Länsrätten 

- Av förfrågningsunderlaget framgår att referensupptagningen 
avsett frågor rörande anbudsgivares/leverantörs förmåga att 
uppnå önskat resultat, flexibilitet, fackkompetens, förmåga att 
samarbeta med uppdragsgivaren och om referenten var nöjd 
med leverantörens insats, dvs om det var prisvärt. Dessa kriterier 
är att hänföra till anbudsgivarens kvalifikationer och inte till 
själva föremålet för kontraktet. 

- Även om förfrågningsunderlaget i och för sig kan anses ha vissa 
brister är dessa inte av sådan art eller omfattning att kravet på 
tydlighet åsidosatts, eftersom det av förfrågningsunderlaget 
tydligt framgår att den värdering som görs i samband med 
referenstagning görs under kvalificeringsfasen, dvs prövning av 
anbudsgivare. 



Kammarrätten 

- …under punkten U5.2 Prövning av anbudsgivare finns en 
underrubrik ”Referenser”, varunder anges att ”Kvaliteten på 
leverantörernas tjänster kommer att bedömas genom 
referenstagning”, vilket ger anledning att tro att någon form av 
utvärdering av anbudsgivarnas tjänster kommer att ske i 
kvalificeringsfasen. Det kan dock under samma rubrik utläsas att 
vi kvalificeringen från referenserna besvara de i 
förfrågningsunderlaget uppställda frågorna. Kammarrätten 
finner att de aktuella frågorna endast berör hur referenserna 
bedömer kvaliteten på leverantören och inte kvaliteten på 
leverantörens tjänster. Därmed har ingen sammanblandning av 
kvalificerings- och utvärderingsfasen de facto skett. 



- Enligt kammarrättens mening är det möjligt för en 
upphandlande enhet att använda sig av egna referenser vid en 
prövning i kvalificeringsfasen av anbudsgivares ekonomiska och 
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga. En 
sådan referenstagning måste dock ske på ett objektivt sätt så att 
inte de grundläggande principerna träds för när. 



- Enligt kammarrättens uppfattning kan det inte anses vara i 
enlighet med LUF eller de grundläggande EG-rättsliga 
principerna att en upphandlande enhet lägger egna referenser till 
grund för bedömningen huruvida en anbudsgivare kvalificerat 
sig i ett anbudsförfarande, då den upphandlande enheten inte 
har någon tidigare erfarenhet att basera sin bedömning på. 



Referenser 

 

- Betygsättning av anbudet eller anbudsgivaren? 

- Utvärderingskriterier ska betygsätta anbudet, inte 
anbudsgivaren. 

 

 



Obligatoriska krav: 
 

 

Anbudet ska innehålla en referens från ett annat uppdrag som 
leverantören utfört som är likvärdigt till innehåll och storlek med 
det aktuella uppdraget. Referensen ska avse uppdrag som utförts 
under de tre senaste åren räknat från sista anbudsdag. Referensen 
ska innehålla kontaktuppgifter till uppdragsgivaren för referens-
tagning. Syftet med referenstagningen är att bedöma om leveran-
tören kan förväntas leverera den leveranssäkerhet, kvalitet, 
tillgänglighet och det bemötande som utlovas i anbudet. 



 
Referenser som 
utvärderingskriterium 
  

 Leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet och 
bemötande   (X vikt) 

  

 Hur väl leverantören bedöms utföra uppdraget vad 
gäller leveranssäkerhet, kvalitet, tillgänglighet och 
bemötande. Bedömningen grundar sig på referens från 
annat uppdrag. I bedömningen kommer hänsyn tas till  
referensuppdragets relevans och referentens 
värdeomdöme. 



 

Obligatoriska krav: 

Anbudet ska innehålla en beskrivning av de metoder, rutiner etc. 
som leverantören åtar sig att tillämpa i syfte att kvalitetssäkra de 
tjänster som kommer utföras i uppdraget. 

 

utvärderingskriterium: 

Hur väl leverantören bedöms säkerställa en hög kvalitet i de 
tjänster som kommer att utföras på avtalet. Bedömningen utgår 
från de metoder, rutiner etc. som leverantören avser att tillämpa. 

 



 
 
Funktionsinriktade utvärderingskriterier (exempelvis utbildning): 
 
Hur väl utbildningens innehåll, upplägg och pedagogiska metod 
bedöms leda till att deltagarna uppnår utbildningsmålet (vikt) 
 
Hur väl leverantören kommer att tillgodose varje deltagares 
utbildningsbehov genom en individuellt anpassad utbildningsplan 
(vikt) 



Vid skriftlig referenstagning bör man i förfrågningsunderlaget ange 
vilka frågor som kommer att ställas. 

 

Vid muntlig referenstagning bör man noga dokumentera frågor och 
svar. 

 

Det bör framgå av förfrågningsunderlaget hur referenserna kommer att 
betygsättas. 

 

Det bör också framgå om man avser att väga in egen erfarenhet.  

 



Uppstarttid 

- Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 september 
2012 i mål 4933-11 och 6737-11 uttalat sig i frågan om skälig 
uppstarttid. 

- I det ena målet (6737-11) ansågs en implementeringstid på 16 – 
23 dagar inte tillräcklig då nio specialanpassade fordon skulle 
anskaffas och personal rekryteras. 

 



- Domstolens motivering var följande bl.a. 

   ”Även med beaktande av att en anbudsgivare har att vidta 
förberedande åtgärder under anbudstiden – och att 
upphandlingen föregåtts av tidigare upphandling – 
framstår tiden mellan avtalets tecknande och första 
avtalsdag som alltför kort och oförenlig med de allmänna 
principerna för offentlig upphandling i 1 kap. 9 § LOU”  

 



- I det andra målet (4933-11) ansåg domstolen att en 
implementeringstid på drygt fyra månader för ett 
förhållandevis omfattande åtagande avseende tvätt- och 
textiltjänster som tillräckligt. 

- Domstolen uttalade bl.a. 

   ”Utredningen i målet visar inte annat än att den tid som 
sammantaget stått till Berendsens och andra möjliga 
leverantörers förfogande för att vidta de åtgärder som 
fordrats för att fullgöra uppdraget vid avtalsstart får 
anses ha varit tillräcklig. 

 



- De kostnader för förberedande åtgärder som Berendsen kan ha 
haft anledning att räkna med medför inte heller att 
upphandlingen kan anses stå i strid med de allmänna 
principerna för en sådan.” 


