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Framgångsrikt arbete mot 
onormalt låga anbud
Onormalt låga anbud är inom upphandlings-
området ett välkänt fenomen som är och har varit 
vanligt förekommande inom exempelvis bygg-
branschen. 

Lagen har idag skärpts och säger att en upphandlande 
myndighet har skyldighet att begära in en förklaring från 
anbudsgivaren om anbudet bedöms vara onormalt lågt. 
Om en godtagbar förklaring då inte lämnas är det också 
myndighetens skyldighet att förkasta anbudet. Dock finns 
idag relativt få fall i Sverige där man av den anledningen 
faktiskt valt att förkasta anbud.

Daniel Turås, upphandlare inom Fastighet och Energi på 
Inköp Gävleborg har under de senaste sex åren arbetat 
för att få bukt med fenomenet onormalt låga anbud. Dels 
genom att systematiskt begära in förklaringar på anbud 
som förefaller vara orimligt låga och sedan genom att 
förkasta anbud där förklaringen inte anses tillräcklig.

- Målet med våra upphandlingar är att få en sund konkurrens, att alla företag kan delta på samma villkor och att 
kommunerna ska göra goda affärer. Tyvärr medför de här låga anbuden att det ibland är svårt att uppnå, säger 
Daniel.

När en anbudsgivare för att vinna ett avtal 
lämnar så låga anbudspriser att det inte är rimligt 
för företaget att gå med vinst så kallas det för ett 
onormalt lågt anbud.

De låga anbuden kan dels medföra att det blir en 
bristande kvalitet på utförda arbeten, men också 
en risk för att leverantören inte kan ha goda 
arbetsvillkor för sina anställda. I vissa fall 
kompenseras sedan det låga priset med att 
fakturera fler timmar än man faktiskt lagt ned på 
den utförda tjänsten, något som många gånger är 
svårt att följa upp för kommunen.

Arbetet medför att det blir mer 
attraktivt att ha kommunen som 
kund och höjer statusen på 
kommunen som beställare

Som upphandlare stöter han ofta på frustration 
och irritation hos företag och anbudsgivare som 
vill vara med och lämna seriösa anbud. Dessutom 
resulterar det ofta i att kommunen faktiskt gör 
en dyrare affär än vad man först trodde eftersom 
leverantörerna sedan debiterar fler timmar än vad 
som lagts ned på att utföra tjänsten.

- Tyvärr vet vi att många företag väljer att inte delta i våra upphandlingar just på grund av för låga prisnivåer, säger 
Daniel.

Idag börjar han se att hans arbete tillsammans med beställarna i kommunerna har gett resultat genom att fler företag 
väljer att vara med och lämna anbud då prisnivåerna hamnar på en sundare nivå.
- Att vi nu får in fler anbud känns mycket positivt och är ett kvitto på att vårt och kommunernas arbete ger resultat, 
säger Daniel.

Vad är onormalt låga anbud och 
varför är det ett problem?
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Daniel ser också att arbetet ger fler effekter som är viktiga på lång sikt för en förtroendefull relation mellan kommunen 
och marknaden.
- Genom att vi visar att den här typen av prisdumpningar inte accepteras blir det mer attraktivt att ha kommunen som 
kund och det höjer statusen på kommunen som beställare. När fler vill delta ökar kommunernas möjligheter att göra 
bra affärer, så det ger positiva effekter åt båda håll, säger Daniel.

Redan i förfrågningsunderlagen framgår det att osund strategisk anbudsgivning kommer att ifrågasättas genom att en 
förklaring till priset begärs in. Att vinna ett avtal genom onormalt låga anbud och sedan överdebitera alternativt inte 
sköta sina åtaganden kan också straffa sig i längden. Kommunen kan i sådana fall komma att utesluta leverantören 
redan i kvalificeringen i kommande upphandlingar. 

- Förutsättningen för att ha framgång är att konsekvent hålla i arbetet med att förkasta de anbud som tycks vara 
onormalt låga. Utmaningen är sedan att bedöma vad som anses vara en godtagbar förklaring, vilket också är det som 
vid överprövning granskas av förvaltningsrätten. Ytterligare en framgångsfaktor är att beställarna ser vikten av att 
arbeta med frågan och följer upp att leverantörerna lever upp till ställda krav, sköter sina åtaganden och exempelvis 
inte överdebiterar antalet timmar, förklarar Daniel. 

Leif Pantzare, förvaltningschef på Faxeholmen är en av de beställare 
som tillsammans med Daniel arbetat med frågan i olika 
upphandlingar.
- Vi är måna om att ha ett bra samarbete med de 
leverantörer som vi tecknar avtal med. Som köpare vill 
man inte känna misstänksamhet eller behöva ifråga-
sätta om de kan fullfölja sitt uppdrag eller ej. Lika 
viktigt är det att vi som beställare kan erbjuda 
avtal som innebär en hållbar lösning med 
rättvisa priser för leverantörerna. Genom att vi 
tillsammans med Inköp Gävleborg strävar efter 
sunda prisnivåer skapar vi bättre förutsättningar 
att göra affärer som är bra både för oss och för 
leverantörerna, säger Leif Pantzare.

Positiv dom i 
förvaltningsrätten
Nu får Daniels arbete också stöd i förvaltningsrätten 
genom att en av hans upphandlingar av ventilations-
arbeten överprövats av en anbudsgivare vars anbud 
förkastats. Förvaltningsrättens dom som föll till Inköp 
Gävleborgs fördel motiverades med att en upphandlande 
myndighet har rätt att göra bedömningen om vad som anses vara ett för 
lågt anbud samt att ingenting i upphandlingen bedöms strida mot LOU´s grundprinciper.

- Den här domen visar att vi som upphandlande myndighet faktiskt har mandat att bestämma vad som anses vara 
onormalt lågt eller inte. Det bekräftar också att att vi hittat arbetssätt som fungerar och att det faktiskt går att 
förändra, avslutar Daniel

4

Daniel Turås, 
Upphandlare Inköp Gävleborg


