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Sammanfattning 

Idag regleras upphandlingar av EU:s direktiv i syfte att bland annat motverka 

organiserad brottslighet. För att de svenska upphandlande myndigheterna ska veta att 

något sådant inte förekommer i dess upphandlingar ska kontroller av anbudsgivarna 

genomföras innan ett kontrakt tilldelas. En sådan kontroll omfattar en begäran av 

brottsregisterutdrag.  

Ett brottsregisterutdrag, där endast de brott som specificerats i lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling står att finna, finns i dagsläget inte. Det brottsregisterutdrag 

som idag finns att tillgå innehåller mer information än vad upphandlande 

myndigheter behöver i sin bedömning av anbudsgivare.  

Förevarande uppsats sökte bringa klarhet i hur denna kontroll genomförs hos de 

upphandlande myndigheterna. Resultatet var att de inte använde sig av 

brottsregisterutdrag förutom vid de upphandlingar som rör skola och vid anbud som 

lämnas av utländska anbudsgivare.  

En rekommendation från Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten är 

grunden till att upphandlarna endast väljer att använda sig av ett komplement till 

brottsregisterutdrag. De komplement som används är sanningsförsäkran och 

europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, ESPD. 

Antal ord: 11.272 ink. fotnoter 
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Förord 

Föreliggande uppsats tillägnas ERIK FREDIN 1961-2018 som gav mig idén till 

uppsatsämnet och var ett stort stöd för mig under praktikperioden på 

Upphandlingsenheten vid Region Jämtland Härjedalen.  

Tusen tack finaste Erik. Vila i frid. – Charlott 

 

Uppsatsen sätter punkt för vår studietid i Östersund. Det har varit tre fantastiskt 

lärorika år som har susat förbi snabbare än vad vi kunnat ana.  

 

Tusen tack till vår handledare Eva Lindahl Toftegaard vars synpunkter och 

vägledning har varit oerhört värdefulla. Tack till våra familjer för allt stöd och 

korrekturläsning. 

 

Vi har haft både mot- och medgångar under processen och har båda vuxit i vårt sätt 

att kritiskt granska det material vi bearbetat. Med ett brinnande intresse för ämnet har 

vi haft heta diskussioner genom hela arbetet, något som skapat ett starkt band mellan 

oss. Vi är stolta över det vi har åstadkommit under dessa veckor och hoppas att du 

som läsare finner ämnet lika intressant som vi gör. 

 

God läsning! 

 

 

 

 

Östersund den 18 maj 2018 

 

Charlott Skoog och Malin Lindblom 
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Förkortningar 

LOU   Lagen om offentlig upphandling 

EU  Europeiska Unionen 

EEG  Europeiska Ekonomiska Gemenskapen 

ESPD  European Single Procurement Document 

SOU  Statens Offentliga Utredningar 

BRB  Brottsbalken 

RIF  Europeiska rådets rambeslut 

IMI  Internal Market Information System 

OSL  Offentlighet- och sekretesslagen 

PUL  Personuppgiftslagen 

TF  Tryckfrihetsförordningen 

SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 

FL  Förvaltningslagen 

Ds  Departementsserien  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
 

I Sverige gör den offentliga sektorn inköp för ca 634 miljarder kronor årligen.1 För att 

dessa inköp ska vara så kostnadseffektiva som möjligt regleras inköpen av ett 

upphandlingsregelverk. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan förkortat 

LOU, bygger på EU:s direktiv 2014/24/EU.2 Lagen är en reviderad version av 

lagstiftningen som första gången implementerades i Sverige 1994. Det här som en 

följd av Sveriges samarbete i EEG och senare genom medlemskapet i EU.3 

Implementeringen av EU:s direktiv 2014/24/EU, den 1 januari år 2017, innebar somliga 

och betydande förändringar för upphandlande myndigheter, kommuner och regioner. 

En av de förändringar som direktivet innebar var kontrollen av anbudsgivare genom 

brottsregisterutdrag innan tilldelning av kontrakt. Det innebär att de upphandlande 

myndigheterna bör begära in brottsregisterutdrag från det vinnande anbudet i 

upphandlingen. Kontrollen av anbudsgivare genom brottsregisterutdrag och dess 

syfte framgår av direktivet 2014/24/EU. 

 

I direktivet 2014/24/EU under artikel 60 går det att utläsa att de upphandlande 

myndigheterna ska insamla underlag som styrker att det inte föreligger några skäl för 

uteslutning av någon anbudsgivare. Det ska krävas in i form av ett 

brottsregisterutdrag eller, om det inte finns, ett likvärdigt dokument som ska utfärdas 

av en behörig myndighet i ursprungslandet som kan styrka att brott inte har begåtts.4 

I LOU står det i 13:1§ om de upphandlande myndigheternas skyldighet att kontrollera 

och samla in bevismedel och i 15:7§ om de olika utdrag och certifikat för att kunna 

bevisa att verksamheten som anbudsgivaren driver är rättfärdigad. För svenska 

myndigheter har avsaknaden av ett brottsregisterutdrag, utformat för upphandlingars 

syfte, lett till svårigheter att kontrollera eventuell brottslighet vid tilldelning av 

upphandlingskontrakt. Det här har författarna fått svar på genom en 

enkätundersökning, där vissa av de upphandlande myndigheterna uttryckte brister 

med lagstiftningen vilket kommer presenteras i avsnitt 2.3. 

 

1.2 Syfte 
 

Mot ovanstående bakgrund avser uppsatsen att undersöka hur de upphandlande 

myndigheterna tillämpar kravet enligt LOU 13:1§ samt 15:7§. Idag använder de 

upphandlande myndigheterna sig av sanningsförsäkran och ESPD, avsikten med 

uppsatsen är att kontrollera om något av dessa är jämbördigt med ett 

brottsregisterutdrag enligt LOU 15:7§. Utifrån en granskning av EU-direktivet samt 

 
1 Konkurrensverket, Om offentlig upphandling 
2 Ibid 
3 Göteborgs Universitet, Historik 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 
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dess implementering i svensk lag är avsikten att få en djupare förståelse för den 

införda kontrollen på brottsregisterutdrag. 

Genom enkätundersökningar hos svenska myndigheter, kommuner och regioner 

syftar uppsatsen att kontrollera huruvida brottsregisterutdrag begärs ut eller ej. 

Slutligen syftar uppsatsen att belysa problematiken och möjligheterna med 

brottsregisterutdrag. 

Förevarande undersöks genom att behandla följande frågeställningar: 

• På vilket sätt kontrollerar de upphandlande myndigheterna anbudsgivare 

idag? 

• Är det likvärdigt att använda ESPD och sanningsförsäkran, som svenska 

myndigheter använder idag, istället för ett brottsregisterutdrag? 

• Vad kan konsekvenserna bli av att inte använda brottsregisterutdrag i 

upphandlingar? 

 

1.3 Metod och material 

 

Utgångspunkten i uppsatsen är LOU 15:7§ samt 13:1§ och problematiken som 

uppstått med avsaknaden av ett anpassat brottsregisterutdrag. För att undersöka hur 

tillämpningen av paragraferna i förhållande till dess syfte har författarna använt den 

empiriska metoden. Den empiriska metoden syftar till att använda fakta om 

verkligheten för att kunna dra generella slutsatser.5 En enkät har tagits fram för få en 

inblick i de upphandlande myndigheternas arbete och få en förståelse för 

myndigheternas tillämpning av lagen. Som ett komplement till den empiriska 

metoden har även den rättsanalytiska metoden använts under de avsnitt där 

författarna analyserat gällande rätt.6 

Uppsatsen bygger inte enbart på lagtext, direktiv, proposition, lagrådsremiss och 

delbetänkanden från SOU, utan även på empiriskt material från bland annat 

Upphandlingsmyndigheten, Polismyndigheten och Konkurrensverket. Materialet är 

valt med syftet att kunna återspegla verkligheten samt att kunna bearbeta en mer 

djupgående analys. Då uppsatsen har ett kritiskt förhållningssätt till 

implementeringen av gällande rätt är avsikten att kunna se både problematiken samt 

möjligheterna med de specifika paragraferna i lagstiftningen.  

1.4 Avgränsningar 

 

Uppsatsen syftar att undersöka hur kravet på brottsregisterutdrag enligt LOU 15:7§ 

tolkas av de upphandlande myndigheterna. Således sker en avgränsning gentemot 

svensk rätt samt hur EU:s direktiv implementerats i Sverige. Uppsatsen får ytterligare 

en avgränsning till Norrland i och med vår empiriska studie. Uppsatsen har således 

ett regionalt perspektiv därmed undersöks endast en del av de kommuner, regioner 

och myndigheter som ligger i Norrland.  

 
5 Sandgren, 2015, s.49 ff 
6 Sandgren, 2015, s.45 
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De frågeställningar som uppsatsen behandlar regleras främst i LOU 13:1§ samt 15:7§ 

varför fokus kommer att ligga på dessa bestämmelser. Även de bestämmelser som 

avser sanningsförsäkran och ESPD kommer att behandlas, de paragraferna i LOU är 

15:1-2§§. 

En lista på de upphandlande myndigheter i Norrland som kontaktats samt enkätens 

utformning finns i bilaga 1 och 2. I sammanhanget hade det varit av intresse att 

undersöka alla Sveriges kommuner, landsting, regioner och myndigheter. Dock hade 

det passat bättre i en undersökning på exempelvis masternivå på grund av 

begränsade tidsresurser inom ramen för uppsatsen. 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en introduktion av EU:s direktiv samt en redogörelse för 

lagstiftningskedjan och upphandlingsprocessen för att ge läsaren en ökad förståelse 

för ämnet. Därefter följer analysen som är indelad i tre kapitel. I första kapitlet 

redogörs myndigheternas ifrågasättande av brottsregisterutdrag. Det här redogörs för 

att belysa problematiken med ett obefintligt brottsregisterutdrag anpassat för 

upphandlingar. I kapitlet som följer presenteras resultatet av enkätundersökningen. 

Det sista kapitlet i analysen handlar om kriminalitetsgranskning, som behandlats för 

att få en djupare förståelse för hur granskningen av anbudsgivare sker i offentlig 

upphandling idag. Slutligen följer en diskussion över de frågor som uppkommit 

under analysprocessen samt en redogörelse över de slutsatser uppsatsen genererat. 

 

 

2 Brottsregisterutdrag inom offentlig 

upphandling 

Den här uppsatsen önskar belysa kontrollen av anbudsgivare genom 

brottsregisterutdrag inom offentlig upphandling samt hur EU-direktivet 

implementerats i svensk rätt. 

För att få en förståelse för hur de upphandlande myndigheterna använder sig av 

lagstiftningen idag, följer i det här kapitlet en redogörelse för upphandlarnas tolkning 

av kontrollen. 

2.1 Från direktiv till upphandling 
 

2.2.1 Direktiv 2014/24/EU: 

EU:s syfte med direktivet 2014/24/EU är att motverka korruption och organiserad 

brottslighet, effektivisera den offentliga upphandlingen samt minska den 

administrativa bördan för de upphandlande myndigheterna.7  

Direktivet är framtaget för att öppna upp den offentliga upphandlingens marknad för 

ökad konkurrens och motverka att medlemsländerna endast upphandlar varor och 

tjänster nationellt. Genom att medlemsländerna gör sina förfrågningsunderlag 

 
7 Europa Kommissionen, EU public procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency, s.6 
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elektroniskt och publicerar det på den europeiska marknaden så menar EU att de 

upphandlande myndigheterna kommer att få mer valuta för pengarna. Skulle de 

upphandlande myndigheterna vilja kontrollera de internationella anbudsgivarnas 

dokumentation finns IMI (Internal Market Information system). Ett system för 

gränsöverskridande kontroll av dokumentation och övrig information. Den här 

kontrollen kan säkerställa autenciteten bakom den lämnade dokumentationen. För att 

kunna uppnå ökad konkurrens och fritt spelrum för varor och tjänster har EU 

förenklat och förbättrat e-upphandling. IMI är det system som finns runt om i Europa 

idag när upphandlarna får ett anbud från något annat medlemsland än det som 

upphandlingen är i. En intressant tanke här är om det skulle gå att utveckla IMI för att 

samverka mellan länderna, genom att polisväsendet i varje medlemsland synkar med 

IMI så att upphandlare kan se om en anbudsgivare är godkänd och inte har något 

specificerat i ett brottsregisterutdrag.  

Bland dessa förbättringar som tillkommit är det europeiska dokumentet för 

upphandling, ESPD. Mer om ESPD står att läsa i avsnitt 2.4.4. Genom dessa 

förbättringar är målet att den minskade administrativa bördan genom det ökade 

användandet av e-upphandling ska öka transparensen inom all offentlig 

upphandling. Den ökade transparensen är tänkt att motverka all form av korruption 

och på sikt leda till minskad korruption och kriminalitet runt om i Europa.  

Genom direktivet eftersträvar EU att skapa en kultur av integritet och “fair play” runt 

om i Europa. Kulturen de eftersträvar innebär att alla anbudsgivare behandlas lika 

genom alla steg i upphandlingen, utvärderingen ska alltid genomföras objektivt av 

alla anbud som kommer in.8 Möjligheterna med den reviderade lagstiftningen är att 

den ökar chanserna att kunna motverka bland annat korruption och organiserad 

brottslighet.9 EU strävar efter att regelverket kring offentlig upphandling ska vara så 

effektivt som möjligt utan att vara alltför byråkratiskt. Förutsättningarna för 

elektronisk upphandling har förbättrats genom ESPD. Målet är att majoriteten av alla 

upphandlingar inom EU ska ske på elektronisk väg för att motverka den 

administrativa bördan som läggs på de upphandlande myndigheternas tjänstemän.10  

 

2.2.2 Lagstiftningskedjan: 

När ett direktiv från EU ska införas i Sverige skapas en kedja av processer innan 

regeringen kan implementera en färdigställd lag i svensk rätt. Kedjan kallas för 

lagstiftningskedjan och innefattar de olika stegen i en lagstiftningsprocess, vad de 

olika instanserna bearbetar innan de tillsammans skapat en komplett lag. 

Inledningsvis skapas ett författningsförslag i en promemoria utifrån direktivet. 

Därefter följer en av regeringen beställd utredning i form av ett delbetänkande. Efter 

delbetänkandet övergår processen till regeringen som skapar en lagrådsremiss över 

de förslag på lagens utformning samt när implementering lämpligtvis bör ske. 

Lagrådsremissen överlämnas till lagrådet som ger kommentarer och synpunkter på 

dess innehåll och återsänder remissen till regeringen. Med lagrådets kommentarer och 

synpunkter börjar därefter regeringen att skapa propositionen. Propositionen lämnas 

 
8 Europa Kommissionen, EU public procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency, s.9 f 
9 Upphandling24, Miljömärkning och miljöledningssystem i nya LOU 
10 Europa Kommissionen, EU public procurement reform: Less bureaucracy, higher efficiency, s.10 
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därefter över till riksdagen som slutligen klubbar igenom den nya lagstiftningen och 

på så sätt är en ny lag inrättad i svensk rätt.11  

 

Lagstiftningskedjan gällande direktivet 2014/24/EU började i Sverige med en 

promemoria där författningsförslag presenterades. I direktivet omskrivs kontrollen av 

brottsregisterutdrag i artikel 60.12 I promemorian Ds 2014:25 berörs däremot inte 

kontroll av brottsregisterutdrag. Det 13:e kapitlet har i stora drag samma utformning 

som den implementerade LOU men 15:e kapitlet om egenförsäkran och utredning av 

leverantör har i promemorian inte utformats.13 Det är inte förrän i SOU 2014:51 som 

myndigheternas kontroll av anbudsgivares kriminella eller icke kriminella bakgrund 

lyfts upp i diskussionen. I delbetänkandet nämns att redan vid EU:s direktiv år 2004 

hänvisade SOU i 2005:22 s.337 till Lagen (1998:620) om belastningsregister i tron om 

att ett lämpligt sätt för anbudsgivare att begära ut ett brottsregisterutdrag fanns.14 

Vidare framförs i delbetänkandet att tillvägagångssättet gällande inhämtning av 

brottsregisterutdrag inte är invändningsfri men att det likväl ska implementeras i 

svensk rätt.15  Regeringens lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling nämner inget 

brottsregister utan ett utdrag ur ett officiellt register.16  
“8 § En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett 

utdrag ur ett officiellt register eller en annan likvärdig handling som visar att det inte 

finns skäl för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt 13 kap. 1 

§.“17 
Vad som avses med “officiellt register” framgår inte av lagrådsremissen. Det som 

framgår är att paragrafen formuleras på ett sådant sätt då det enligt regeringen ska 

stämma bättre överens med svenska principen om fri bevisprövning.18 Det ändras i 

regeringens proposition 2015/16:195 där de nämner registret som ett brottsregister. 

Formuleringen ändrades efter lagrådets förslag.19 När propositionen klubbas igenom i 

riksdagen görs den så i sin helhet utan ändringar gällande 7§ om brottsregisterutdrag. 

När lagstiftningskedjan är klar så är det upp till de upphandlande myndigheterna att 

applicera lagen i upphandlingsprocessen. 

 

2.2.3 Upphandlingsprocessen: 

En upphandling kan ske i fyra steg: förberedelse, genomförande, leverans och 

slutligen uppföljning.20 Processen är i grund och botten som en inköpsprocess med 

skillnaden att den styrs av en omfattande lagstiftning, nämligen LOU. Både 

upphandling och inköp handlar om att köpa en vara eller en tjänst. Men inköp som 

görs i den privata sektorn styrs inte av LOU då det inte finansieras av skattemedel. Då 

upphandling är inköp av varor och tjänster som finansieras av skattemedel krävs en 

 
11 Regeringen, Lagstiftningskedjan, 2014 
12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 
13 Ds 2014:25 
14 SOU 2014:51, s.184 
15 SOU 2014:51, s.196 
16 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s.73 
17 Ibid 
18 Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s.953 
19 Prop. 2015/16:195, s.1102 
20 Lindahl Toftegaard, 2018, s.65 
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tydlig struktur och ett regelverk för att pengarna ska nyttjas på ett så effektivt sätt som 

möjligt.  

 

LOU definierar de principer som en upphandling ska följa för att skattebetalarna ska 

veta vad skattemedlen används till och på vilket sätt.21 Det finns sex stycken rättsliga 

principer och dessa är likabehandling-, icke-diskriminering-, proportionalitet-, 

öppenhet-, ömsesidigt erkännande och konkurrensprincipen. Det här står i 4:1-2§§ 

LOU. 

Likabehandlingsprincipen är att alla anbudsgivare ska få samma förutsättningar.22   

Icke-diskriminering är att ingen anbudsgivare ska bli diskriminerad för vilken 

nationalitet de har. De svenska myndigheterna kan inte begära att anbudsgivaren ska 

ha specifika krav som endast svenska företag kan uppnå.23 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren ska vara proportionerliga i 

förfrågningsunderlaget för att upphandlingen ska kunna utföras.24 

Ömsesidigt erkännande är när andra EU-medlemsländers myndigheters godkända 

certifikat och intyg även ska gälla i Sverige.25 

Öppenhet/ transparens innebär att en upphandling ska ske genom öppenhet och 

förutsebarhet och att inget ska hemlighållas.26  Principen om öppenhet kräver även att 

utformningen av kraven i upphandlingen, och hur de ska formuleras och även att 

kraven är tydliga.27 

De ovannämnda principerna är de EU-rättsliga grunderna som gäller både när 

upphandlingarna är över- eller under tröskelvärdet och i alla faserna i 

upphandlingsprocessen.28 

Konkurrens innebär att alla anbudsgivare har samma förutsättningar och de inte ska 

missgynnas eller gynnas av att den upphandlande myndigheten begränsar 

upphandlingens syfte.29 En upphandlande myndighet får exempelvis inte begära att 

en vara ska tillhöra ett specifikt märke. Det här är en princip som finns i 4:2§ LOU och 

kan anses vara en sjätte princip inom offentlig upphandling. 

 

Upphandling berör flera rättsområden under processen men det är steg två, 

genomförandet, där LOU blir aktuellt.30 Därmed berörs genomförandesteget och även 

en del av förberedelsesteget i avhandlingen. Steget genomföra, innehåller små 

delmoment som bygger på varandra.31 Ett av de sista delmomenten i steget är kontroll 

och prövning av anbud. Det sker i slutet av genomförandet där anbuden som 

inkommit ska granskas. I det delmomentet ska en kontroll av anbudsgivarna 

genomföras för att fastställa att de uppfyller kraven som ställts i 

 
21 Lindahl Toftegaard, 2018, s.66 
22 Konkurrensverket, Grundläggande principer för offentlig upphandling, 2017 
23 Ibid 
24 Konkurrensverket, Grundläggande principer för offentlig upphandling, 2017 
25 Ibid 
26 Konkurrensverket, Grundläggande principer för offentlig upphandling, 2017 
27 Lindahl Toftegaard, 2018, s.61 
28 Pedersen, 2017, s.31 
29 SOI, Konkurrens – den sjätte upphandlingsrättsliga principen, s.18 
30 Lindahl Toftegaard, 2018, s.66 
31 Lindahl Toftegaard, 2018, s.69 



11 
 

förfrågningsunderlaget samt om de bör uteslutas ur upphandlingen eller inte. 

Uteslutningsgrunderna för anbudsgivarna står att finna i 13 kap. i LOU.32 Kontrollen 

av anbudsgivarna ska göras i enlighet med 15 kap. LOU. Att kontrollera en 

anbudsgivare innan kontraktet tilldelas är obligatoriskt.33  

Myndigheterna i Sverige anser att upphandlingsprocessen kan bemötas på olika sätt 

genom ESPD, sanningsförsäkran och brottsregisterutdrag. Men i 

upphandlingsprocessen sker dessa tre under olika steg. ESPD sker i förberedelsesteget 

och genomförandesteget. I förberedelsesteget då upphandlarna först måste ange vilka 

krav som måste uppfyllas, bland annat egenförsäkran. I genomförandesteget då 

anbudsgivaren måste klicka i egenförsäkran och själva garantera om de har en 

kriminell bakgrund eller inte.  

Sedan finns sanningsförsäkran som de upphandlande myndigheterna tar in av den 

vinnande anbudsgivaren innan de skriver under upphandlingskontrakt, det här sker i 

genomförandesteget. Det här är även något där anbudsgivaren ska själv garantera om 

de har en kriminell bakgrund eller inte. 

Till sist finns brottsregisterutdrag som de upphandlande myndigheterna får begära in 

innan de skriver på ett upphandlingskontrakt med det vinnande anbudet, det här sker 

i genomförandesteget. Det här steget innebär att anbudsgivaren ska begära ut ett 

brottsregisterutdrag från polismyndigheten för att sedan ge brottsregisterutdraget till 

den upphandlande myndigheten. 

 

2.2 Myndigheternas ifrågasättande av 
brottsregisterutdrag 

 

2.2.1 Upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten: 

Upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten anser idag att det är omöjligt att 

införa kravet på brottsregisterutdrag. Det uttrycks i en skrivelse de gemensamt skickat 

in till regeringen. Som utdraget är utformat idag finns det begränsningar som gör det 

omöjligt. De menar att de begränsningar som finns är dels att en anbudsgivare får ut 

hela brottsregisterutdraget, vilket innebär att mer information än vad som för en 

upphandling är nödvändigt följer med.34 Det för tankebanorna till 

proportionalitetsprincipen, är det verkligen proportionerligt att upphandlarna ska 

erhålla hela brottsregisterutdraget om det inte gäller de brott som står i LOU 13:1§? 

Enligt LOU 13:1§ så är det de upphandlande myndigheternas ansvar att se över det 

vinnande anbudet om anbudsgivaren är godkänd genom brottsregisterutdrag. I 

utdraget framgår det dock inte om anbudsgivaren har gjort sig skyldig till något av de 

brott som utgör någon av uteslutningsgrunderna enligt LOU. Dels så anser de att det 

inskränker anbudsgivarens integritet då det inte finns någon reglering på hur dessa 

brottsregisterutdrag ska hanteras samt att de innehåller irrelevant information för 

själva upphandlingen. Det sista som de hänvisar till i skrivelsen är att 

upphandlingarna ska som huvudregel ske elektroniskt och att brottsregisterutdragen 

 
32 Lindahl Toftegaard, 2018, s.133 
33 Lindahl Toftegaard, 2018, s.137 
34 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.1 
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idag skickas via post alltså i fysisk form. Det här anser de vara en ytterligare 

anledning till varför brottsregisterutdrag inte ska tillämpas i upphandling. De vill att 

kontrollen av anbudsgivare ska kunna genomföras på ett sätt som underlättar för 

myndigheter och anbudsgivare rent administrativt. De anser således att den bästa 

lösningen är att upphandlande myndigheter använder sig av sanningsförsäkran 

istället. Där anbudsgivaren på heder och samvete undertecknar att de går i godo för 

att de inte begått något brott.35  

 

Det är polismyndigheten som ansvarar för brottsregisterutdrag i Sverige. Registret 

kan endast begäras ut individuellt och är ett utdrag över de eventuella oförrätter 

personen gjort sig skyldig till. Exempel på när ett brottsregisterutdrag används är när 

arbetsgivare kräver att den tilltänkta arbetstagaren ska lämna in ett 

brottsregisterutdrag innan en tjänst påbörjas. Det är för att försäkra arbetsplatsen om 

att den tilltänkta arbetstagaren inte begått och blivit dömd för brott. Beroende på 

vilken arbetsplats som arbetstagaren ska arbeta med, kontrolleras olika oförrätter.36 En 

bankanställd får exempelvis inte vara dömd för förskingring och liknande medan en 

förskoleanställd inte ska blivit dömd för sexualbrott. Det är yrket som utövas som styr 

vad det är som ska begäras ut ur belastningsregistret. 

Det här skulle kunna kopplas till upphandlingsärenden då den anbudsgivare som 

vinner en upphandling idag inte kan anses vara “värdig” upphandlingsavtalet, 

eftersom den vinnande anbudsgivaren inte kan visa upp något från 

brottsregisterutdraget. Vad det här påvisar är att det vinnande anbudet idag likaväl 

skulle kunna vara någon som borde uteslutits från upphandlingen. 

 

I FL 8§ går det att utläsa att en myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka 

med andra myndigheter. En myndighet ska inom rimlig utsträckning hjälpa den 

enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra 

myndigheter. Samverkan mellan polismyndigheten och upphandlingsmyndigheten, 

gällande brottsregisterutdrag, skulle kunna ske genom att anbudsgivaren ger sitt 

samtycke till att den upphandlande myndigheten inhämtar informationen direkt från 

polismyndigheten. På det här sättet underlättas den administrativa bördan för både 

de upphandlande myndigheterna och anbudsgivarna. Det här ska då gälla för endast 

svenska myndigheter och svenska anbudsgivare. 

 

Upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten nämner även att en alternativ 

lösning vore att ändra lagen (1998:620) om belastningsregister och förordningen 

(1999:1134) om belastningsregister för att utdraget ska kunna användas i 

upphandlingssammanhang. Men för att det ska kunna genomföras måste regeringen 

även förtydliga vilka brott enligt svensk lagstiftning som de motsvarar i LOU.37 Att 

kunna hitta en lösning som inte inskränker de svenska anbudsgivarnas integritet och 

underlätta för de myndigheter som ska behandla dessa uppgifter är deras 

gemensamma mål, de strävar endast efter att få en grund att stå på.  

 
35 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.2 f 
36 Polismyndigheten, Belastningsregistret - begär utdrag, 2017 
37 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.2 
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I skrivelsen har de även nämnt att de ser att Danmark har en problemlösning på det 

här. Där får anbudsgivaren, dess ledning och deras styrelsemedlemmar ansöka om ett 

certifikat hos polismyndigheten. Polismyndigheten undersöker då om anbudsgivaren 

är godkänd efter vad som står i lagstiftningen. Om de är godkända får de ett certifikat 

som de sedan har som bevis som är giltigt i ett år. Därefter får de göra om ansökan på 

nytt. Certifikatet visar att anbudsgivaren har betalat de skatter och sociala avgifter 

som de är skyldiga att göra. Certifikatet garanterar även att anbudsgivaren inte har 

någon kriminell bakgrund och att anbudsgivaren inte är i konkurs, likvid, 

rekonstruerat eller liknande. Danmarks syfte med det här systemet är att underlätta 

för anbudsgivarna i landet genom att de endast behöver söka sig till en myndighet.38 

Det här är ett exempel på principen om ömsesidigt erkännande då de ser att Danmark 

har ett system och ett certifikat som fungerar och som de accepterar. Men 

konsekvensen av det här skulle kunna bli att anbudsgivarna inte har något intyg eller 

certifikat att uppvisa när Sverige inte kan utdela ett brottsregisterutdrag till de 

svenska anbudsgivarna. Vilket skulle kunna leda till att de inte har en chans att vinna 

upphandlingen i ett annat medlemsland i EU då sanningsförsäkran och 

brottsregisterutdrag är två helt skilda saker. Sanningsförsäkran är endast till för att 

kunna stanna kvar i upphandlingen innan de påbörjar gallringen av det vinnande 

anbudet. Den vinnande anbudsgivaren behöver uppvisa brottsregisterutdrag, kan de 

inte uppvisa det så är risken stor att de inte får upphandlingskontraktet. 

 

Ett brottsregisterutdrag anpassat för upphandling finns i dagsläget inte, som ovan 

redan konstaterats. Upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten anser att det 

krävs dels en specificering av de brott som avses i LOU 13:1§ och ta fram en 

motsvarighet i svensk rätt, dels en utformning av ett lämpligt utdrag som kan adderas 

till belastningsregistret. En specifik paragraf i lagstiftningen krävs för att kunna lämna 

ut ett brottsregisterutdrag för det som avses i LOU 13:1§. I LOU 13:1§ nämns följande 

brott: organiserad brottslighet, bestickning, bedrägeri, penningtvätt/finansiering av 

terrorism, terroristbrott samt människohandel. Då det finns olika bedömningsgrader i 

ett brott, huruvida det ska ses som ringa eller grovt, saknas det riktlinjer för hur 

lagstiftningen ska tolkas i belastningsregistret. Upphandlingsmyndigheten och 

polismyndigheten pekar på just det här som en anledning till att brottsregisterutdrag 

inte kan användas.39 Brottsregister som går att begära ut idag kan innehålla mer 

information än de upphandlande myndigheterna har behov av, exempelvis en 

anbudsgivare som kört rattfull eller blivit dömd för misshandel vilket inte faller inom 

ramen för LOU 13:1§. 

Det som upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten verkar ha missat i sin 

skrivelse är att det faktiskt finns en klar och tydlig redogörelse över de brott som 

nämns i 13:1§ LOU och dess motsvarighet i svensk rätt. Det framgår i propositionen 

2015/16:195.  

 

 

 

 
38 Erhvervsstyrelsen, Nye vilkår for serviceattester, 2015 
39 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.2 
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2.2.2 Brottsspecificering enligt svenska straffbestämmelser: 

De svenska straffbestämmelserna som motsvarar de brott som avses i LOU 13:1§ 

räknas upp i EU:s direktiv 2014/24/EU art. 57.1 första st. När det handlar om 

anbudsgivare som begått brott utomlands har regeringen bedömt att det inte går att 

tillhandahålla någon generell vägledning.40 

För brotten som avses i LOU 13:1§ gäller följande bestämmelser: 

Organiserad brottslighet: 

De svenska straffbestämmelserna som gäller för det här brottet är rådets rambeslut 

2008/841/RIF. I rambeslutet går att återfinna följande lagar; brottsbalken (BRB), 

skattebrottslagen (1971:69), lagen om (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid 

handel med finansiella instrument, miljöbalken, jaktlagen (1987:259) samt lagen om 

(1998:506) punktskattekontroll av transporter m.m av alkoholvaror, tobaksvaror och 

energiprodukter. Brottstyperna som omfattas av rambeslutet är enligt regeringen de 

brott som vanligtvis förknippas med organiserad brottslighet och som är av 

gränsöverskridande och allvarlig karaktär. Dessa brott avsåg regeringen var följande: 

rån, stöld, bedrägeri, koppleri, penningförfalskning, doppleri, bestickning, 

narkotikabrott, människohandel, människosmuggling, vapenhandel och 

smuggelbrott. Brottstyperna som omfattas av rambeslutet är de brott som har ett straff 

på minst fyra års fängelse och där gärningen lett till direkta eller indirekta 

ekonomiska fördelar.41 

”Beteendet hos en person, som med avsikt och med kunskap om antingen den 

kriminella organisationens syfte och allmänna verksamhet eller organisationens avsikt 

att begå brotten i fråga, aktivt deltar i organisationens brottsliga verksamhet, vari 

inbegrips tillhandahållande av information eller materiellt stöd, rekrytering av 

medlemmar och alla former av finansiering av verksamheten, med vetskap om att 

deltagandet kommer att bidra till genomförandet av organisationens brottsliga 

verksamhet.”42 

”Det beteende hos en person som utgörs av en överenskommelse med en eller 

flera personer om en verksamhet, som om den genomförs innebär ett brott som avses i 

artikel 1 begås, även om personen i fråga inte deltar i det egentliga genomförandet av 

verksamheten.”43 

Korruption: 

Kriminaliseringen av korruption innebär straffpåföljder för både tagande och givande 

av muta. Korruption innebär att en näringsidkare tillhandahåller pengar eller 

motsvarande tillgångar åt näringsidkarens företrädare i ett visst sammanhang. På så 

sätt främjas givande av muta eller utbyte av information i det sammanhanget. I 

definitionen korruption faller brottet vårdslös finansiering av mutbrott vilket innebär 

att straffansvar finns ”för medverkan utan att den medverkande haft uppsåt att främja 

gärningen i fråga”. 

De svenska straffbestämmelserna som gäller för brottet är 10:5 a-e §§ BRB.44 

Bedrägeri: 

 
40 Prop. 2015/16:195, s. 716 
41 Prop. 2015/16:195, s. 716 
42 Ibid 
43 Prop. 2015/16:195, s. 716 
44 Prop. 2015/16:195, s. 719 
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Bedrägeri innebär en uppsåtlig handling som riktas mot EU:s finansiella intressen 

genom att använda eller presentera falska, ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller 

dokument. Det innebär vidare undanhållande av information som ska inlämnas enligt 

särskilda föreskrifter samt användning av medel för syften som de ursprungligen inte 

är avsedda för. 

De svenska straffbestämmelserna som ska gälla för brottet är bedrägeri enligt 9:1§ 

BRB, oredligt förfarande 9:8§ BRB, osann försäkran 15:10§ BRB, osant intygande eller 

brukande av osann urkund 15:11§ BRB, skattebrottslagen (1979:69), lagen (2000:1225) 

om straff för smuggling, tullagen (2000:1281) samt lagen om (1962:120) straff i vissa 

fall för oriktiga ursprungsintyg.45 

Penningtvätt eller finansiering av terrorism: 

Penningtvätt innebär att egendom överförs eller omvandlas med vetskapen att 

egendomen ursprungligen härrör från kriminell verksamhet i syfte att dölja dess 

ursprung. Det innebär även att hemlighålla egendomens ursprung samt dess rätta 

karaktär. Finansiering av terrorism innebär insamling eller tillhandahållande av 

medel som ska användas för att genomföra något av de brott som specificeras i 

artiklarna 1–4 i rådets rambeslut 2002/475/RIF.46 

De svenska straffbestämmelserna som ska gälla för brottet är penninghäleri och 

penninghäleriförseelse enligt 3-6§§ i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott 

samt 2-3§§ i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.47 

Terroristbrott: 

Terroristbrott innebär uppsåtliga handlingar som allvarligt kan skada en 

internationell organisation eller ett land med syfte att exempelvis framkalla allvarlig 

rädsla hos en befolkning, förorsaka allvarlig förstörelse av exempelvis infrastruktur 

samt kapning av allmänna transportmedel.48 

De svenska straffbestämmelserna som ska gälla för brottet är 2-3§§ i lagen (2003:148) 

om straff för terroristbrott, stöld och grov stöld enligt 8:1§ och 8:4§ BRB, rån och grovt 

rån 8:5§ och 8:6§ BRB, utpressning 9:4§ BRB samt urkundsförfalskning 14:1§ och 14:3§ 

BRB.49 

Människohandel: 

Människohandel innebär överföring, transport, hysande, mottagande och rekrytering 

av personer i syfte att utnyttja dessa på grund av deras utsatta situation. Utnyttjandet 

omfattar prostitution, slaveri, tiggeri, tvångsarbete och liknande.50 Brottet 

människohandel formuleras i prop. 2009/10:152 på följande sätt: 

“/.../ situationer där offret är förhindrat att fritt bestämma över sina 

göranden och låtanden. Gemensamt för dessa situationer som innebär nödläge är att 

offret befinner sig i en verkligt svår situation som inte är helt tillfällig eller 

övergående. Ett exempel på en verksamhet i en situation som innebär nödläge för den 

utsatte är när en person förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en 

mycket låg lön. Andra exempel är när en person förmås att tigga eller stjäla.”51 

 
45 Prop. 2015/16:195, s. 721 
46 Prop. 2015/16:195, s. 726 
47 Prop. 2015/16:195, s. 727 
48 Prop. 2015/16:195, s. 722 f 
49 Prop. 2015/16:195, s. 724 
50 Prop. 2015/16:195, s. 727 
51 Prop. 2015/16:195, s. 728 
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De svenska straffbestämmelserna som gäller för brottet går att finna i 4:1a§ BRB.52 

 

2.2.3 Offentlighet- och sekretesslagen: 

Upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten hävdar i sin skrivelse till 

regeringen att brottsregisterutdrag inte går att lösa inom offentlig upphandling för att 

det strider mot Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) och personuppgiftslagen 

(PUL).53 I OSL 21:7§ står det följande: 

“Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att ett utlämnande 

skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204)” 

 

Det som står i PUL 1§ är följande: att skydda människor så att deras integritet inte 

kränks. I PUL 10§ punkt a och b så ska inte personuppgiftslagen inte vara ett hinder. I 

PUL 10 § punkt a och b står det: 

 

“Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt 

samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att 

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den 

registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, 

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet.” 

 

Av paragrafen att döma kan personuppgifterna behandlas innan ett avtal träffas vilket 

offentlig upphandling i grund och botten innebär. Personuppgifter får behandlas för 

att kunna fullgöra en rättslig skyldighet vilket upphandlingsprocessen är. 

Enligt PUL (1998:204) 31§ som handlar om säkerhetsåtgärder så ska den 

personuppgiftsansvarige vidta åtgärder för att skydda personuppgifterna som 

behandlas. 

Det här betyder att gemeneman inte borde ha någon oro för att lämna in de känsliga 

uppgifter som kommer med ett brottsregisterutdrag. Då myndigheten har en 

skyldighet att skydda de behandlade uppgifterna så att de inte kommer ut i 

allmänheten och kan skada individen. 

 

Det som går att utläsa av OSL och PUL är att det inte strider mot någon av dessa lagar 

att begära ut ett brottsregisterutdrag för att kunna vinna ett upphandlingskontrakt. 

Vidare så har upphandlarna tystnadsplikt när det kommer till enskildas anseende och 

privatlivets helgd, det framgår av regeringsformen 2:23§.54 Att lämna ut ett 

brottsregister om det vinnande anbudet till en annan anbudsgivare som har förlorat är 

i strid med tystnadsplikt och brytande av sekretess. När det kommer till upphandling 

och brottsregister så kan de hänvisa till tryckfrihetsförordningen, nedan kallat TF, 2:2§ 

där det står när och hur handlingsoffentligheten får begränsas. I TF 2:2§ punkt 6 så får 

handlingsoffentligheten begränsas till skyddet för enskildas personliga eller 

ekonomiska förhållanden.55 Ett brottsregisterutdrag är inte något som någon annan 

anbudsgivare har med att göra, då det är något som endast angår den vinnande 

 
52 Prop. 2015/16:195, s. 728 
53 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.2 f 
54 Bohlin, 2015, s.167 
55 Bohlin, 2015, s.166 
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anbudsgivaren och myndigheten i fråga. Brottsregisterutdrag är inte anledningen till 

att anbudet vinner, det är endast till för att se så att allt står rätt till i företaget och 

bland de som styr. Sedan att de kan få ut vad det vinnande anbudet erbjöd som gjorde 

att just det anbudet vann till någon som vill veta, det hör inte till brottsregisterutdrag 

frågan då dessa specifika uppgifter bör sekretessmarkeras.  

 

Pedersen skriver i sin bok Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig 

upphandling och upphandling i försörjningssektorerna att som anbudsgivare i en offentlig 

upphandling så omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen och att ens uppgifter 

förr eller senare kan lämnas ut. Varje gång någon begär att få ut handlingar som 

tillhör en offentlig upphandling, så måste de självständigt sekretesspröva 

handlingarna. Därav att myndigheter inte kan garantera att hela anbuden inte lämnas 

ut. För att kunna underlätta för de upphandlande myndigheterna kan anbudsgivaren 

markera de dokument som de anser ska sekretessmarkeras, på grund av att 

anbudsgivaren anser att de uppgifterna är extra känsliga.56   

 

2.3 Enkätundersökning 
 

 
 

2.3.1 Resultat av enkätundersökning: 

För att få svar på hur tillämpningen gällande brottsregisterutdrag ser ut kontaktades 

totalt fyrtiosju upphandlande myndigheter i Norrland via enkät. Bland dessa var 

trettiotre kommuner, fem regioner, nio myndigheter. De kontaktades via mail, se 

bilaga 2.  

Av de antal kommuner som blev kontaktade svarade tjugosex av dessa. Av 

regionerna svarade fyra stycken och antalet myndigheter som svarade var åtta 

 
56 Pedersen, 2017, s.167 
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stycken. Det som var intressant med enkäterna var att svaren i princip var desamma 

förutom vissa särskiljande meningar.  

Svaren var begränsade och visade att många av de upphandlande myndigheterna inte 

förstod lagstiftningen utan förlitar sig helt på upphandlingsmyndighetens 

rekommendationer. Det fanns vissa svar som stack ut då ett fåtal endast tar ut 

brottsregisterutdrag i vissa fall.  

 

Frågan om kravet om brottsregisterutdrag tillämpas på deras arbetsplats så svarade 

kommunerna på följande sätt. En kommun använder sig endast av ESPD, elva 

kommuner använder sig endast av sanningsförsäkran varav två kommuner använder 

sig av brottsregisterutdrag endast om det inkommer anbud från utländska 

anbudsgivare. Två kommuner använder sig av ESPD och sanningsförsäkran. Åtta 

kommuner svarade att de inte använder sig av brottsregisterutdrag, de antyder inte 

heller om de använder sig av något annat heller. Fyra kommuner använder sig av 

brottsregisterutdrag men tre stycken använde endast det när det gäller uppdrag 

angående skola och barnomsorg eller utländska anbudsgivare. Det här strider mot 

icke-diskrimineringsprincipen och likabehandlingsprincipen. Mot 

likabehandlingsprincipen då de inte behandlar de svenska anbudsgivarna och de 

utländska anbudsgivarna på lika sätt. Det strider mot icke-diskrimineringsprincipen 

då de faktiskt diskriminerar de anbudsgivare som är från ett annat land än Sverige då 

de måste visa upp brottsregisterutdrag. 

 

Fjorton av de tjugofem kommuner som har svarat hänvisade direkt till vad 

polismyndigheten och upphandlingsmyndigheten har gått ut och rekommenderat. En 

kommun väntar på att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och svenskt 

näringsliv ska få ett förtydligande av lagstiftningen från regeringen. Vissa kommuner 

har skickat med kommentarer om vad de tycker om lagstiftningen och några av dessa 

kommer författarna i texten som följer hänvisa till. 

 

“Man borde dessutom ha förutsett problematiken med att begära ut ett 

utdrag som innehåller mer uppgifter än vad vi som upphandlare har behov av (vi ska 

inte få information om någon är dömd för misshandel eller kört full, om det inte skett i 

samband med yrkesutövande som kan kopplas till den upphandling som är aktuell) 

och tillsett att det från start varit möjligt att få relevant utdrag samt att 

Polismyndigheten varit rustad för detta. Tydligare borde också i lagen ha varit hur 

länge man som leverantör ska "drabbas" av eventuella domar.“ 

 

Att det är fler som ser att problematiken med implementerandet av lagstiftningen och 

att fler ifrågasätter att det inte fungerar som det ska är uppenbart.  

En annan kommentar från en kommun var angående att det strider mot 

proportionalitetsprincipen. 

 

“Ett fullständigt registerutdrag skulle strida mot proportionalitetsprincipen 

samt med stor risk innebära ett hämmande av leverantörers vilja att lämna anbud.”  

 

En fråga som mer än en kommun har ifrågasatt är om det proportionerligt att ta ut 

hela brottsregisterutdrag för att kunna se om anbudsgivaren bryter mot LOU 13:1§. 
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De vill inte och de har inte behovet att se alla snedsteg anbudsgivaren eventuellt har 

gjort. 

Av de fyra regioner som har svarat på enkäten var svaren på frågan om 

brottsregisterutdrag tillämpas på deras arbetsplats följande. Två regioner använder 

sig inte av brottsregisterutdrag i sina upphandlingsärenden de nämner inte heller vad 

de använder sig av istället för brottsregisterutdrag. En region använder sig av en 

kommun i regionen för upphandlingsärenden. En region använder sig av 

brottsregisterutdrag i upphandlingsärenden. Två av regionerna hänvisar till 

upphandlingsmyndigheten och polismyndighetens yttrande om brottsregisterutdrag. 

Av de myndigheter som svarade på enkäten så blev resultatet följande:  

en myndighet använde sig endast av sanningsförsäkran. Fyra myndigheter använder 

sig inte av brottsregisterutdrag i upphandlingsärenden men de nämner inte heller vad 

de använder sig av istället för brottsregisterutdrag. Två myndigheter använder sig av 

ESPD, samma myndighet skrev även att de använde sig av brottsregisterutdrag i 

säkerhetsupphandlingar. En myndighet använder sig av ESPD och sanningsförsäkran 

när det är en “vanlig” upphandling, sedan använder de sig av brottsregisterutdrag när 

det kommer till säkerhetsupphandlingar. Fyra stycken av myndigheterna hänvisar till 

upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten yttrande angående 

brottsregisterutdrag i upphandlingsärenden. 

 

När det kommer till vad kommunerna, regionerna och myndigheterna anser om den 

nuvarande LOU så var det både fördelar, nackdelar och ingen åsikt alls.  

De som såg mer fördelar med den nuvarande lagstiftningen är nio stycken av de 

trettiotre som har svarat. Bland deras kommentarer var bland annat de tycker att det 

är bra att kraven på anbudsgivarna har höjts och att det är lättare att begära in de 

dokument som krävs från anbudsgivarna. 

Det var sexton av trettiotre som såg mer nackdelar än fördelar om de ens såg någon 

fördel överhuvudtaget. Bland deras kommentarer var det att det var ett merarbete 

som tillkom och att det är svårt att leva upp till lagstiftningen när det inte finns någon 

samlad information att hämta från en och samma myndighet. 

De som inte hade någon direkt åsikt om lagstiftningen var tretton av trettiotre 

kommuner. De som hade inte någon åsikt då de inte använder sig av 

brottsregisterutdrag utan istället använder sig av sanningsförsäkran. De hänvisar 

även till att de väntar på att upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten ska få 

svar från riksdagen om ytterligare riktlinjer. 

 

En intressant sak som kom med enkätsvaren var att många hänvisade till 

upphandlingsmyndigheten och deras rekommendation att begära in 

brottsregisterutdrag. Men upphandlingsmyndigheten är till för att stötta de 

upphandlande myndigheterna i frågor som rör upphandling. De har inte behörighet 

att korrigera lagstiftningen efter vad som anses mer lämpligt. En kommentar var att 

syftet med lagstiftningen är bra men att införandet och alla de tekniska detaljerna inte 

var fullständiga innan de införde lagstiftningen, så nu befinner sig de upphandlande 

myndigheterna i något slags mellanläge.  

 

Enligt de svar som enkäten tillfört undersökningen så använder sig de flesta 

kommuner, regioner och myndigheter sig av antingen sanningsförsäkran eller ESPD. 
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De använder sig av sanningsförsäkran på anmodan från upphandlingsmyndigheten 

och polismyndigheten. Sanningsförsäkran, ESPD och dess egenförsäkran har ingen 

egentlig koppling till brottsregisterutdrag. Det är ett sätt att skydda myndigheten ett 

extra steg innan brottsregisterutdrag har kommit myndigheten tillhanda. I ESPD så 

lämnar anbudsgivaren en egenförsäkran som är liknande en sanningsförsäkran men 

brottsregisterutdrag är den egentliga kontrollen av om anbudsgivaren begått brott 

eller inte. En egenförsäkring via ESPD eller en sanningsförsäkran där anbudsgivaren 

skriver under på att de inte begått brott kan inte ses som en motsvarighet till ett 

brottsregister. Ett brottsregister ger en objektiv och sanningsenlig syn på hur 

rättstrogen en person är. Antingen har personen en kriminell bakgrund eller så är 

brottsregistret tomt. Det är inte upp till anbudsgivaren att avgöra om de är rättstrogna 

eller inte. Det är vad samhället har svenska rättssystemet till.  

 

Utifrån resultatet från enkätundersökningen hänvisar majoriteten av de tillfrågade till 

upphandlingsmyndighetens rekommendationer. Upphandlingsmyndighetens 

uppdrag är inte att leda utan att ge stöd till upphandlande myndigheter, kommuner 

och regioner.57 Det som kan misstolkas av svaren från upphandlarna är att 

upphandlingsmyndighetens ord står över lagen. Dess roll är bland annat att bistå 

regeringen med underlag för utvecklingen av offentlig upphandling och stödja 

upphandlande myndigheter i deras upphandlingar.58 I situationen som uppstått har 

upphandlingsmyndighetens fått agera som en vägledande myndighet för 

upphandlarna runt om i Sverige. Tillsammans med polismyndigheten har 

upphandlingsmyndigheten gått samman i övertygelsen om att det enda rätta är att 

ändra lagen och byta ut brottsregisterutdrag mot sanningsförsäkran.59  

 

Polismyndighetens uppdrag är att säkerställa rättssäkerhet och rättstrygghet i 

samhället. De ska bidra till att minska brottsligheten samt öka tryggheten för 

samhällets medborgare.60 Ingenstans framgår det att varken 

upphandlingsmyndigheten eller polismyndigheten har mandat att stå över lagen och 

ge sådana rekommendationer till övriga myndigheter. Upphandlingsmyndigheten 

har dock i ett informationsblad, som publicerades innan den reviderade LOU trädde i 

kraft, uttalat att deras rekommendationer endast ska ses som ett stöd och inte det som 

är gällande rätt.61 Av enkätundersökningen att döma så följs 

upphandlingsmyndighetens rekommendationer i första hand och lagens 

bestämmelser i andra hand. 

 

2.4 Kriminalitetsgranskning 
 

2.4.1 Uteslutningsgrunder: 

LOU:s 13:e kapitel omfattar bestämmelserna om uteslutning av leverantörer. I kapitlet 

går att utläsa vilka grunder för att en anbudsgivare ska uteslutas ur en upphandling. 

 
57 Upphandlingsmyndigheten, Vårt uppdrag, 2018 
58 Förordning (2015:527) med instruktion för upphandlingsmyndigheten 
59 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s.3 
60 Polismyndigheten, Uppdrag och mål 
61 Upphandlingsmyndigheten, Nyheterna i den kommande lagstiftningen, s.4 
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Det här ska ske genom kontroller av intyg, certifikat och utdrag som de 

upphandlande myndigheterna får begära in. Kapitlet består av sju paragrafer och sex 

underrubriker, där tre av underrubrikerna definierar uteslutningsgrunderna. 

LOU:s 15:e kapitel omfattar bestämmelserna om egen försäkran och utredning av 

leverantörer. I kapitlet går att utläsa de tillvägagångssätt som myndigheterna kan 

använda sig av vid utredning av anbudsgivare samt de intyg som anbudsgivaren ska 

lämna in till myndigheten. Kapitlet består av sexton paragrafer, där 7§ definierar 

utdrag ur brottsregister för vinnande anbudsgivare. 

 

I 13:1§ i LOU går att utläsa att: 

“En upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör /.../ om 

myndigheten genom kontroll enligt 15 kap. eller på annat sätt får kännedom om att 

leverantören enligt en dom som fått laga kraft är dömd för brott /.../” 

Kontrollen innefattar bland annat brottsregisterutdrag enligt 15:7§. Myndigheterna är 

således skyldiga att kontrollera att anbudsgivaren inte begått brott av sådan typ som 

specificerats i 13:1§ punkt 1-5. Det tycks ha skapat problem för upphandlarna på de 

upphandlande myndigheterna runt om i Sverige. När implementeringen ägde rum 1 

januari 2017 fanns och finns, i skrivande stund, inte ett sådant utdrag eller likvärdigt 

dokument. De upphandlande myndigheterna vet inte hur kontrollen av 

brottsregisterutdrag ska gå till eller hur de skulle få tillgång till ett anpassat utdrag för 

anbudsgivare och deras styrelser. Förevarande ledde till en enorm tillströmning av 

frågor till upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten. Vilka så småningom 

meddelade att en sådan typ av brottsregisterutdrag inte finns att tillgå i Sverige, samt 

att de upphandlande myndigheterna skulle bortse från kontrollen helt och hållet.62  

 

I 15:7§ i LOU går att utläsa att: 

“En upphandlande myndighet får begära att en leverantör lämnar in ett 

utdrag ur ett brottsregister eller en likvärdig handling som har utfärdats av en 

behörig myndighet i ursprungsstaten eller den stat där leverantören är etablerad/.../” 

Det upphandlarna finner missvisande med 15:7§ är formuleringen “får begära”, något 

som upphandlingsmyndigheten erhåller många funderingar kring.63 Det gör syftet i 

paragrafen till en tolkningsfråga som kan ställa upphandlarna i en svår situation. 

Antingen så begärs ett brottsregisterutdrag ut så som det är utformat idag eller så 

avstås kontrollen av en eventuell kriminell bakgrund helt och hållet. De 15:e kapitlet 

handlar om bevismedel som ska ligga till grund för en eventuell uteslutning av 

anbudsgivare. Vidare enligt 13:1§ är det myndighetens skyldighet att kontrollera så 

att anbudsgivaren inte begått exempelvis ekobrott och därmed blivit dömd för brottet 

eller ett liknande brott som specificeras i 13:1§.  

Något som är intressant med det här är att i 13:1§ LOU står det om grunderna när de 

ska utesluta en anbudsgivare, och här i 15:7§ så blir det en tolkningsfråga om 

upphandlarna måste begära ut brottsregisterutdrag eller inte. Det som skulle kunna 

bli en diskussionsfråga här gentemot upphandlare och myndigheter är om kravet på 

undersökningsplikt gäller eller inte. Undersökningsplikt för myndigheter regleras i 

förvaltningslagen (FL). FL 23§ säger följande: 

 
62 Upphandlingsmyndigheten, Ställ inte krav på brottsregisterutdrag i upphandlingar, 2017 
63 Upphandlingsmyndigheten, Måste vi begära utdrag ur belastningsregistret?, 2017 
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“En myndighet ska se till att ett ärende blir utrett i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver.” 

En sanningsförsäkran och ESPD är det första steget i undersökningsplikten men för 

att kunna säga att de har utfört undersökningsplikten så bör de kontrollera sanningen 

bakom det som anbudsgivarna har angett genom sanningsförsäkran och ESPD. 

Det står även i FL 4§:  

”Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som 

avviker från denna lag, tillämpas den bestämmelsen.” 

Det står inte att de upphandlande myndigheterna ska frångå FL någonstans i LOU, så 

då bör undersökningsplikten även gälla offentlig upphandling. Så om de ska då följa 

FL och LOU så har de upphandlande myndigheterna ett utredningsansvar gentemot 

de anbud som inkommer och även mot samhället. Att då utredningsansvaret stannar 

vid inlämnandet av en sanningsförsäkran eller ESPD där det vinnande anbudet själv 

bestämmer om de har begått ett brott eller inte, kan omöjligt innebära att 

upphandlingshandläggarna uppfyller sitt utredningsansvar. Sanningsförsäkran är ett 

bra komplement till brottsregisterutdrag men det kan inte likställas med ett 

brottsregisterutdrag. 

 

 

2.4.2 Sanningsförsäkran: 

Istället för ett brottsregisterutdrag eller likvärdigt dokument hänvisade 

upphandlingsmyndigheten upphandlarna att använda sig av en så kallad 

sanningsförsäkran. Ett intyg som genom underskrift på heder och samvete ska 

försäkra myndigheten om att inga skäl för uteslutning av anbudsgivaren föreligger.64 

Intyget som undertecknas av anbudsgivaren kan myndigheten inte kontrollera 

sanningshalten bakom. Det finns heller inga repressalier eller påföljder för den som 

undertecknar intyget på falska grunder. På det sättet kan en sanningsförsäkran inte 

utgöra en validerbar kontroll av anbudsgivaren. Det kan heller inte ses vara en 

godtagbar eller för den delen likvärdig motsvarighet till ett brottsregisterutdrag eller 

annat likvärdigt dokument utfärdat av behörig myndighet.  

 

I en skrivelse till regeringen i mars år 2017 framförde upphandlingsmyndigheten och 

polismyndigheten nackdelarna med kontrollen av brottsregisterutdrag. Det de båda 

myndigheterna betonade var fördelarna med sanningsförsäkran, då avsaknaden av ett 

brottsregisterutdrag gör det omöjligt för de upphandlande myndigheterna att följa 

lagstiftningen som den ser ut idag. De menade vidare att det utdrag som idag finns att 

tillgå kan innehålla känslig information som inte bör spridas till den som inte har 

nytta av den specifika informationen.65 Det framgår tydligt att det som myndigheterna 

eftersträvar är att underlätta upphandlingsprocessen för de upphandlande 

myndigheterna och anbudsgivare så mycket som möjligt. 

 

De myndigheter, kommuner och regioner som har svarat på den utskickade enkäten 

hänvisar mestadels till sanningsförsäkran. I en sanningsförsäkran ska anbudsgivaren 

 
64 Förvaltarforum, Sanningsförsäkran istället för brottsregisterutdrag, 2017 
65 Upphandlingsmyndigheten, Belastningsregistrets användning vid offentlig upphandling, s. 2 f 
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underteckna på heder och samvete att denne inte har begått några av de brott som 

nämns i LOU 13:1§, se bilaga 3. I LOU står det om sanningsförsäkran i 15:1-2 §§. 

 

LOU 15:1§ 1 stycket: 

”En leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan får också 

lämna en egen försäkran om 

1. att det inte finns grund enligt 13 kap. 1-3 §§ för att utesluta leverantören 

från att delta i upphandlingen, 

2. att leverantören uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten 

har ställt enligt 14 kap. 1-5 §§, och 

3. att leverantören uppfyller de kriterier som myndigheten i förekommande 

fall ställt upp enligt 4 kap. 6 §.”   

Enligt första stycket ska anbudsgivaren själv underteckna på att denne inte är dömd 

för något brott, terrorism eller är satt i konkurs, enligt LOU 13:1§. Myndigheterna ska 

därför ta sanningsförsäkran i god tro då det inte finns något sätt för dem att 

kontrollera validiteten bakom. 

 

 

LOU 15:1§ 2 stycket: 

”Om leverantören åberopar andra företags kapacitet enligt 14 kap. 6 §, ska 

leverantörens försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag 

vars kapacitet åberopas.” 

Vad det här innebär är att anbudsgivarens underleverantörer även ska lämna in en 

separat sanningsförsäkran. Det som är oklart dock är om det är före eller efter 

anbudsgivaren fått avtalet eller inte. Myndigheterna i Sverige skulle kunna 

ifrågasättas angående att endast använda sig av sanningsförsäkran, då det inte kan 

garantera att det vinnande anbudet eller anbudsgivaren är sanningsenliga när de 

skriver under sanningsförsäkran. 

Underleverantören kan lika väl vara ägt av någon som sitter i styrelsen hos 

huvudleverantören som är kriminell. Om de då endast ser till sanningsförsäkran på 

två separata företag vilket det då räknas som, så kan de omöjligen garantera att båda 

företagen uppfyller alla krav. 

 

LOU 15:1§ 3 stycket: 

”En försäkran enligt första eller andra stycket ska lämnas i det 

standardformulär som Europeiska kommissionen har fastställt enligt artikel 59.2 i 

direktiv 2014/24/EU.”   

En av de kommuner som svarade på enkäten skickade med deras sanningsförsäkran, 

se bilaga 3. När dokumentet sanningsförsäkran läses så står det “härmed försäkras på 

heder och samvete att” då det omöjligt går att veta om alla uppfyller standarden på 

heder och samvete, så är det mer av en moralfråga om anbudsgivaren vill och kan 

skriva under eller inte. Då sanningsförsäkran som har skickats in känns otydlig och 

kan tolkas på olika sätt. Det står “inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i 

yrkesutövningen” vad är ett allvarligt fel? Då den här frågeställningen uppkom under 

analysen så kontaktade författarna upphandlingsmyndigheten och frågade hur 

tolkningen av vad ett allvarligt fel i yrkesutövningen är och de fick följande svar.  
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“Enligt EU-domstolen kan allvarligt fel i yrkesutövningen omfatta alla 

felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt 

avseende. Det allvarliga felet kan, men behöver inte, avse brott.” Se bilaga 4. 

 

En uteslutningsgrund som är så pass spekulativ som utgör en tolkningsfråga från 

upphandlare till upphandlare eller från anbudsgivare till anbudsgivare. Det här är 

något anbudsgivarna och upphandlarna runt om i Europa skulle kunna hävda bryta 

mot principerna öppenhet-, proportionalitet- och likabehandlingsprincipen.  

Det strider mot likabehandlingsprincipen på grund av att om det är en tolkningsfråga 

för varje individ som är inblandad i upphandlingen så kommer det inte vara och är 

inte lika för alla under liknande upphandlingar, då det alltid kommer vara en 

bedömningsfråga för den upphandlare som ska tilldela upphandlingskontraktet. 

Det strider mot proportionalitetsprincipen, det kan inte vara proportionerligt att 

anbudsgivarna ska veta eller förstå vad varje enskild upphandlande myndighet har 

för uppfattning om vad ett allvarligt fel i yrkesutövningen är. Sedan kan ett allvarligt 

fel vara relativt beroende på vem som blir tillfrågad. Då bör det vara omöjligt för alla 

att skriva under en sanningsförsäkran, för vad anbudsgivaren själv tycker är ett 

allvarligt fel i sin yrkesutövning kan en annan i samma bransch tycka är en småsak.  

 

När det kommer till öppenhetsprincipen strider det även mot den här principen. Hur 

ska den upphandlande myndigheten vara öppen om det är så att de bedömer vad 

som är ett allvarligt fel i anbudsgivarens yrkesutövning från upphandling till 

upphandling? Principen om öppenhet kräver även att utformningen av kraven i 

upphandlingen ska formuleras på ett tydligt sätt.66 Det är inte klart och tydligt i 

Sverige idag vilka krav som sätts eller ställs på anbudsgivarna jämfört med 

anbudsgivarna i resterande Europa. Det enda som är tydligt är att vissa 

upphandlande myndigheter använder sig av sanningsförsäkran och att några 

använder sig av ESPD. Men det finns ingen tydlighet när det gäller 

brottsregisterutdrag utan det ska anbudsgivarna ta reda på själva. 

Det ska inte vara anbudsgivarna ansvar att ta reda på vad som krävs i de olika 

medlemsländerna, det ska vara förutsägbart, alla ska veta att det är samma krav i alla 

länder när det kommer till brottsregisterutdrag.  

 

LOU 15:2§ 1 stycket: 

”Den upphandlande myndigheten ska preliminärt godta en försäkran enligt 

1 § som bevis för att leverantören inte ska uteslutas och uppfyller de krav och kriterier 

som myndigheten har ställt.”  

Det kan tolkas som att sanningsförsäkran endast är ett komplement eller en slags 

tillfällig försäkran för att anbudsgivaren ska kunna ses som behörig fram till dess att 

de erhållit brottsregisterutdraget. Det kan inte ses som en ersättning för 

brottsregisterutdraget. 

LOU 15:2§ 2 stycket: 

 ”En försäkran som har lämnats i en tidigare upphandling ska godtas om 

leverantören bekräftar att den fortfarande är korrekt.”  

 
66 Lindahl Toftegaard, 2018, s.61 
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En sanningsförsäkran som har lämnats in i en tidigare upphandling kan användas 

fram till att myndigheten erhållit brottsregisterutdraget. Anbudsgivare behöver inte 

komplettera med en ny sanningsförsäkran i alla upphandlingar hos samma 

myndighet. 

  

Sanningsförsäkran kan tolkas som ett komplement till ett brottsregisterutdrag som 

idag inte finns och inte något som kan ersätta utdraget i sin helhet. Myndigheter, 

kommuner och regioner som använder sig av sanningsförsäkran istället för 

brottsregisterutdrag uppfyller då omöjligt kraven som LOU ställer. Det här är 

motsägelsefullt gentemot LOU 13:1§, men då författarna tolkar dessa lagrum som en 

komplettering till LOU 15:7§ så räcker det inte att endast ta in en sanningsförsäkran.  

 

 

2.4.3 På heder och samvete: 

En sanningsförsäkran ska intygas på heder och samvete. Att intyga något på heder 

och samvete innebär att uppgifterna som lämnas är sanningsenliga och fullständiga. 

Lämnas felaktiga eller osanna uppgifter in kan påföljden bli böter eller fängelse i sex 

månader. Är brottet att anses som grovt kan straffpåföljden bli fängelse i upp till två 

år.67 Skulle en anbudsgivare lämna in en sanningsförsäkran som senare genom ett 

brottsregisterutdrag skulle visa sig vara falskt kan denne därför dömas för vårdslös 

försäkran enligt 15:10§ BRB. 

 

Konsekvenserna av att endast använda sig av sanningsförsäkran och inte komplettera 

det med ett brottregisterutdrag är att det aldrig går att verifiera sanningshalten bakom 

ett sådant intygande. På det exemplar av sanningsförsäkran författarna tagit del av 

genom enkätundersökningen, framgår det inte vilka påföljder ett osant intygande kan 

innebära. Den information en privatperson erhåller, innan ett undertecknande på 

heder och samvete, är straffpåföljden och längden på straffet om denne skulle lämna 

falsk information. Men de anbudsgivare som ska intyga på heder och samvete får, av 

enkätundersökningen att döma, ingen sådan information. Betyder det att de 

upphandlande myndigheterna tar förgivet att alla anbudsgivare är medvetna om 

konsekvenserna eller att anbudsgivarna alltid är ärliga? 

Det system för att kontrollera en anbudsgivares bakgrund som sedan den 18 april 

2018 nu är obligatoriskt för alla myndigheter att använda är ESPD.68 

 

2.4.4 ESPD – europeiskt enhetligt upphandlingsdokument: 

ESPD är det dokument som är gemensamt för samtliga EU-länder. ESPD kan de 

upphandlande myndigheterna använda sig av när de skapar ett förfrågningsunderlag. 

Dokumentet består av en uppdaterad egenförsäkran som ett preliminärt bevis som EU 

har utformat för att de upphandlande myndigheterna ska kunna gallra ut de 

anbudsgivare som inte uppfyller de krav som anges. Anbudsgivare ska i dokumentet 

kunna uppge en motivering till varför en för att uteslutning inte bör föreligga. De ska 

även kunna fylla i vilka relevanta urvalskriterier de uppfyller. Det här görs för att 

 
67 Försäkringskassan, Rätt beslut och rätt ersättning, s.4 
68 Pedersen, 2017, s.12 
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myndigheten ska kunna få in all den information de behöver för att kunna göra en 

korrekt bedömning av de inkomna anbuden.  

 

Upphandlingsdokumentet är elektroniskt och ska på så sätt vara lättillgänglig för alla 

anbudsgivare.69 Istället för att de upphandlande myndigheterna själva skapar en 

kravlista i förfrågningsunderlaget kan ESPD användas för att underlätta 

myndigheternas arbete. ESPD är alltså ett standarddokument som har fastställts av 

kommissionen. Syftet med dokumentet är att uppgifterna som anbudsgivare lämnar 

in ska kunna användas igen. Det här går till så att anbudsgivaren lämnar in en 

egenförsäkran, där anbudsgivaren ger sitt ord på att de uppfyller alla krav som 

upphandlingen ställer och att de inte är dömda för kriminella företeelser enligt LOU 

13:1§. Om de inte skriver under att de uppfyller alla krav så ska myndigheten utesluta 

den anbudsgivaren. Det som egenförsäkran avser mer specifikt är 

uteslutningsgrunderna och klassificeringskriterierna.70 ESPD är tänkt som ett 

datasystem som ska vara lika för alla myndigheter och de anbudsgivare som lämnar 

anbud, för att det ska vara likvärdigt runt om i alla medlemsländer. Det ska även vara 

lättförståeligt men det är inte en ersättning för brottsregisterutdraget som 

myndigheterna ska begära in innan de tilldelar upphandlingskontraktet. Att 

kontrollera en anbudsgivare innan tilldelning av kontrakt ger en större trovärdighet 

till systemet då egenförsäkran kan undertecknas på falska grunder.71 

 

 

2.4.5 Skillnaden på egenförsäkran och sanningsförsäkran: 

Upphandlingsmyndigheten särskiljer på egenförsäkran och sanningsförsäkran. De 

beskriver egenförsäkran i ESPD som ett preliminärt intyg för att de inte ska utesluta 

anbudsgivaren i ett inledande skede, då de uppfyller de krav i upphandlingen som 

krävs. Anbudsgivaren intygar även att de kan lämna bevis på det om den 

upphandlande myndigheten kräver det. Medan sanningsförsäkran lämnas på heder 

och samvete av anbudsgivaren till den upphandlande myndigheten för att inte 

uteslutas. Upphandlingsmyndigheten skriver att egenförsäkran alltså är ett 

preliminärt intyg medan sanningsförsäkran är ett bevis.72  

Då upphandlingsmyndigheten hänvisar att sanningsförsäkran är ett bevis så skickade 

författarna till upphandlingsmyndigheten och frågade vad de avsåg med bevis när 

det kommer till sanningsförsäkran. Det svar upphandlingsmyndigheten gav var:  

“Det som i Sverige har kommit att kallas för en sanningsförsäkran är den 

lägsta bevisnivå som det bakomliggande LOU-direktivet tillåter som ett 

slutligt bevis för de obligatoriska uteslutningsgrunderna, se artikel 60 p. b) 

LOU-direktivet. LOU-direktivet lyfter i första hand fram mer strukturerade 

lösningar. Enbart när någon strukturerade lösning inte finns tillgänglig i en 

medlemsstat tillåts en upphandlande myndighet att acceptera en 

sanningsförsäkran som en sista utväg.” Se bilaga 5.  

 

 
69 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 
70 Upphandling24, Leverantörsprövning: uteslutning, kvalificering och ESPD, s.19 f 
71 Lindahl Toftegaard, 2018, s.137 
72 Upphandlingsmyndigheten, Egenförsäkran och sanningsförsäkran, 2017 
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När upphandlingsmyndigheten hänvisade till artikel 60 p. b) direktiv 2014/24/EU för 

att styrka sanningsförsäkran finns det en sak de har missat. Det som 

upphandlingsmyndigheten har missat är att det står i artikel 60 p. b) direktiv 

2014/24/EU följande: 

 

“Om medlemsstaten eller landet i fråga inte utfärdar några sådana dokument 

eller intyg, eller om dessa dokument och intyg inte omfattar alla situationer 

som anges i artikel 57.1, 57.2 och 57.4 b, får de ersättas av en försäkran under 

ed eller, i medlemsstater eller länder som saknar bestämmelser om försäkran 

under ed, av en högtidlig försäkran som den behöriga personen avlägger inför 

en behörig rättslig eller administrativ myndighet, notarius publicus eller en 

godkänd yrkesorganisation i ursprungsmedlemsstaten eller ursprungslandet 

eller i den medlemsstat eller det land där den ekonomiska aktören är 

etablerad.”73 

Som det kan uppfattas har upphandlingsmyndigheten tolkat direktivet så att under 

ed och på heder och samvete har samma betydelse i Sverige. Då under ed väger 

tyngre ur en rättslig aspekt än på heder och samvete så räcker det inte att bara skriva 

under en försäkran. Speciellt inte när direktivet tydligt hänvisar till att anbudsgivaren 

ska avlägga under ed inför en behörig myndighet. Det innebär att det vinnande 

anbudet ska åka till den behöriga myndigheten och avlägga eden personligen.  

 
 

3 Diskussion och Slutsats 

3.1 Diskussion: 

Ämnet som uppsatsen behandlar är ett relativt nytt ämne varför det inte finns någon 

svensk praxis att tillgå. Det finns många olika åsikter om just brottsregisterutdrag. Det 

är tydligt att ingen vet hur de ska implementera kravet på brottsregisterutdrag i 

Sverige idag. Istället för att se det som merarbete bör myndigheterna försöka hitta en 

lösning där brottsregisterutdrag blir en del av det vinnande anbudsgivarens bevisning 

och intyg. Det finns tre klara läger i brottsregisterutdragsfrågan. Det finns de som 

förespråkar brottsregisterutdrag då det förenklar upphandlarnas arbete eftersom 

insamlingen av brottsregisterutdrag inte ifrågasätts inte av anbudsgivarna. Det finns 

dock deras motpol i brottsregisterutdragsfrågan, alltså de som tycker att det är 

onödigt och endast utgör merarbete. Det finns de upphandlare som tycker att det gott 

och väl räcker med antingen sanningsförsäkran eller ESPD. De sistnämnda 

upphandlarna utgör majoriteten av dessa tre läger, vilket framgår av resultatet från 

enkätundersökningen. Det finns dock de upphandlare som inte har någon direkt åsikt 

i brottsregisterfrågan då tillvägagångssättet för att kontrollera anbudsgivare är 

tvetydig samt att det inte finns någon tydlig lösning att använda sig av. De väntar på 

svar från upphandlingsmyndigheten som i sin tur väntar på svar från regeringen, 

angående vad som faktiskt gäller. 

 

 
73 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU 
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Konsekvenserna av att inte implementera direktivet i dess helhet eller inte heller hitta 

en lösning på hur de ska implementera lagstiftningen är något som Sverige så 

småningom kan få stå till svars för inför EU. Det uppstår en tydlig känsla av att de 

förskjuter problemet och att ingen riktigt vill ta tag i det. De rekommendationer som 

upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten går ut med löser inte kravet på 

brottsregisterutdrag. Det författarna ifrågasätter är de lösningar som används av 

majoriteten idag. Om myndigheterna endast använder sig av sanningsförsäkran och 

ESPD utan att komplettera med ett brottsregisterutdrag, så är det omöjligt att 

kontrollera sanningshalten bakom ett sådant intygande. Ett falskt intygande utan en 

validering som ett brottsregister utgör innebär att myndigheterna aldrig kan bevisa 

dess äkthet. En sanningsförsäkran och ESPD kan inte jämställas med ett 

brottsregisterutdrag. 

Det är verkar mer som om det handlar om en ovilja att ta fram en hållbar lösning 

snarare än naivitet från upphandlingsmyndighetens samt polismyndighetens sida. Att 

polismyndigheten är kraftigt underbemannade och saknar resurser genomlyser hela 

skrivelsen men kan knappast ses som ett godtagbart skäl att implementera en så 

osäker lösning som sanningsförsäkran utgör. 

 

När det kommer till sanningsförsäkran så är syftet med sanningsförsäkran som ett 

komplement bra. Men att det skulle utgöra något likvärdigt med brottsregisterutdrag 

är inte ett rimligt påstående. När det kommer till sanningsförsäkran och ESPD så 

handlar det om moraliska aspekter och det är inget som kan mätas genom att endast 

se till vad lagstiftningen säger. De flesta vet vad etik och moral är, men det är långt 

ifrån alla som följer den normen. Om alla skulle kunna särskilja på rätt och fel så 

skulle samhället inte behöva några lagar. ESPD är något som kommer förbättra och 

göra det betydligt enklare för samtliga upphandlare i Sverige och Europa då alla 

upphandlingar är samlade på en och samma plats. Det kommer även göra det enklare 

för alla anbudsgivare runt om Europa. Förenklingen av att lägga anbud på 

upphandlingar kommer bli en betydande förändring för samtliga parter i 

upphandlingen. Sanningsförsäkran och ESPD som ett komplement till ett 

brottsregisterutdrag förtydligar för alla att det inte är tillåtet att vara dömd för något 

av de brott som framgår av LOU 13:1§. 

 

Den stora utmaningen med uppsatsen var inte att få in svar från kommunerna, 

regionerna och myndigheterna utan att förstå orsaken till att de upphandlande 

myndigheterna inte begär ut brottsregisterutdrag. Skillnaden mellan rätt och fel är 

liten, men att inte någon upphandlande myndighet ifrågasätter uppmaningen att 

bortse från brottsregisterutdrag är svårt att förstå när det är känt vad som framgår av 

direktivet. 

Upphandlingsmyndigheten har gått ut med rekommendationen om att använda 

sanningsförsäkran samtidigt som de avsäger sig allt ansvar i frågan. Hur kan de 

avsäga sig ansvaret i frågan och samtidigt gå ut med en sådan rekommendation? Hur 

kommer det sig att de flesta upphandlarna går efter uppmaningen och inte vad som 

står i lagstiftningen? Troligtvis beror det på att upphandlingsmyndighetens 

rekommendation väger tungt. 
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Möjligheterna med brottsregisterutdrag är att upphandlingsprocessen blir mer 

rättssäker, att myndigheterna får en tydligare och hårdare kontroll av anbudsgivare 

och att kriminella anbudsgivare utesluts från upphandlingsprocessen. Det skulle 

kunna minska påföljden av vite från EU i framtiden. Ytterligare en möjlighet är att 

anbudsgivare kan känna sig mer trygga och inte behöver ifrågasätta det vinnande 

anbudet och sanningshalten bakom sanningsförsäkran. Den möjligheten som uppstår 

för upphandlarna är att det kommer bli mindre arbete när processen väl är i rullning. 

Det kommer medföra mer arbete i början, men implementeras ett system för 

kriminalitetsgranskning så kommer det i slutändan att bli mer rättssäkert och 

effektivt. Om brottsregisterutdraget blir elektroniskt så skulle anbudsgivarna kunna 

komplettera ESPD med brottsregisterutdraget, vilket skulle förkorta processen om 

anbudsgivaren vinner upphandlingen. 

 

Principiellt är vad som sker i Sverige lagstridigt då myndigheter väljer att avstå från 

att begära in brottsregisterutdrag, med undantag för tidigare nämnda särskilda fall. 

Undantagen är upphandlingar som rör barn och unga samt de upphandlingar som 

har utländska anbudsgivare. Vad är det som gör att utländska anbudsgivare ses som 

mindre trovärdiga än svenska anbudsgivare? En utländsk anbudsgivare som måste 

lämna in brottsregisterutdrag i en svensk upphandling kan enkelt förbigå detta 

genom att registrera sin verksamhet i Sverige och därmed bli en svensk anbudsgivare. 

Det kan inte ses som annat än diskriminering mot de anbudsgivare som måste 

uppvisa brottsregisterutdrag då de blir särbehandlade jämfört med de övriga 

anbudsgivarna. Det här strider även mot likabehandlingsprincipen då inte alla 

anbudsgivare behandlas lika i alla upphandlingar.  

 

 

3.2 Slutsats: 

Utgångspunkten i uppsatsen var att undersöka huruvida brottsregisterutdrag 

används i svenska upphandlingar i enlighet med EU:s direktiv och hur kontrollen av 

anbudsgivare görs. Inledningsvis kan det konstateras att syftet med direktivet var 

klart och tydligt men i svensk rätt blev implementeringen annat än vad som avsågs. 

Idag så använder de upphandlande myndigheterna sig av sanningsförsäkran och 

ESPD för att kontrollera anbudsgivarnas kriminella bakgrund. En tänkbar konsekvens 

kan bli vite från EU på grund av felaktig implementering av direktivet. Kontrollen 

uteblir vilket kan leda till att anbudsgivare som är eller har ett kriminellt förflutet kan 

få ett tilldelningskontrakt. Då har syftet med EU:s bekämpning mot organiserad 

brottslighet gått i stöpet.  

 

De få som använder sig av brottsregisterutdrag är de som gör en upphandling 

gällande barn eller om det kommer in utländska anbud. Det innebär att de 

upphandlande myndigheterna inte ger alla anbudsgivare lika behandling när det 

kommer till att lägga ett anbud vid en upphandling. Det skulle även kunna bli en 

konsekvens i framtiden när någon anbudsgivare från utlandet känner sig 

särbehandlad då denne inte behandlas likt de svenska anbudsgivarna. Rent 

principiellt har anbudsgivaren rätt vilket kan leda till att den aktuella myndigheten 

eller Sverige som stat blir anmäld för att de inte följer lagstiftningen. 
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Att upphandlingsmyndigheten och polismyndigheten hänvisar de upphandlande 

myndigheterna till att de ska använda sig av sanningsförsäkran och ESPD istället för 

brottsregisterutdrag, men samtidigt avsäger sig allt ansvar är inte försvarbart. Någon 

måste ta ansvar för de konsekvenser som skulle kunna uppstå av att myndigheterna 

inte använder sig av brottsregisterutdrag. Hur ska upphandlingsmyndigheten och 

polismyndigheten lösa problematiken som kommer uppstå? Det är dags att de börjar 

ta fram lösningar på implementeringsproblemet så konsekvenserna av det här inte 

kommer att överrumpla Sverige i ett senare skede.  

Ett av de problem som belystes i skrivelsen var att brottsregisterutdrag skickas ut via 

post och inte elektroniskt. Det är något som inte bör vara ett problem då så mycket 

annat idag har gått från pappersform till elektroniska tjänster. Ett förslag till lösning 

på det här problemet är att använda sig av Danmarks modell med skillnaden att 

företagen får det elektroniskt. När företagen lämnar ett anbud till en myndighet kan 

de bifoga certifikatet genom elektronisk signering, likt ett mobilt BankID för företag. I 

dagsläget kan det flesta myndigheter erbjuda elektroniska tjänster, exempelvis kan 

deklarering ske elektroniskt. Då borde även polismyndigheten kunna följa med i 

utvecklingen och erbjuda flera elektroniska tjänster. Framförallt i 

upphandlingssammanhang då upphandlingarna nu ska ske elektroniskt. Om de 

skulle välja att följa Danmarks modell som är ett certifikat utan de prekära 

personuppgifterna som ett brottsregister i dagsläget har, är inte PUL och OSL ett 

hinder. Då det i certifikatet inte står något om brotten i fråga utan endast om företaget 

är godkänd enligt de krav som specificeras i LOU 13:1§. 

 

Ytterligare en av de konsekvenser som kan uppstå är att de upphandlande 

myndigheterna systematiskt frångår lagen i och med att de följer 

upphandlingsmyndighetens och polismyndighetens uppmaning. Som redogjorts 

tidigare har myndigheterna ett utredningsansvar. Det framgår inte av LOU att det här 

får frångås eller att endast ett komplement ska användas istället. Som författarna har 

uppfattat och analyserat lagstiftningen så var aldrig ESPD och sanningsförsäkran 

menat som något som skulle ersätta brottsregisterutdrag, det skulle endast utgöra ett 

komplement till ett brottsregisterutdrag. Det komplicerade med både ESPD och 

sanningsförsäkran är att de upphandlande myndigheterna inte kan verifiera lämnade 

uppgifter samt att majoriteten av de svenska myndigheterna avstår från att begära 

brottsregisterutdrag, vilket inte är rättvist mot de länder i EU som faktiskt gör det. 

 

Av enkätundersökningens resultat att döma så är det många av de upphandlande 

myndigheterna som upplever att läget idag är komplicerat för att de flesta går tillväga 

på olika sätt samt att det har blivit mer av en bedömningsfråga. Via de enkätsvar som 

författarna erhållit har majoriteten svarat att de använder sig mestadels av 

sanningsförsäkran och ESPD, då det är den enklaste lösningen och i enlighet med 

rekommendationen. 

 

Det är allmänt känt att Polismyndigheten har bristande resurser och det kan vara en 

tänkbar anledning till varför de väljer att gå samman med Upphandlingsmyndigheten 

och redogöra sådana rekommendationer som de gjorde i sin skrivelse. Men brist på 

resurser får inte bli en grogrund så att den organiserade brottsligheten får ett övertag 

på de svenska myndigheterna.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Lista över tillfrågade: 

 

Kommuner som har svarat: 

Kommunerna i Jämtland/ Härjedalen 

Pajala 

Arvidsjaur 

Ånge  

Överkalix  

Jokkmokk  

Sorsele  

Dorotea  

Kramfors  

Vilhelmina  

Haparanda  

Övertorneå  

Malå  

Lycksele 

Gällivare 

Älvsbyn 

Kiruna 

Boden 

Sandviken 

Luleå 

Gävle – handhar tio andra kommuners 

upphandlingar. 

Vännäs – samarbetar med fem andra 

kommuner i offentlig upphandling. 

Härnösand 

Örnsköldsvik 

Skellefteå 

Umeå 

 

Kommuner som inte har svarat: 

Sundsvall 

Piteå 

Ljusdal 

Timrå 

Sollefteå 

Storuman 

Åsele 

 

Regioner som har svarat: 

Region Jämtland/ Härjedalen 

Region Gävleborg 

Region Västerbotten 

Region Norrbotten 

 

Regioner som inte har svarat: 

Region Västernorrland 

 

Myndigheter som har svarat: 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Tillväxtverket 

Mittuniversitetet 

Umeå universitet 

Luleå tekniska universitet 

 

Myndigheter som inte har svarat: 

Länsstyrelsen Jämtland 

Högskolan Gävle 
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Bilaga 2.  

Enkät: 

 

Vi skriver c-uppsats om brottsregisterutdrag på anbudsgivare enligt nya LOU och 

behöver nu era svar på följande frågor: 

 

1. Tillämpas kravet på brottsregisterutdrag på er arbetsplats? 

2. Om ja, innebär detta mer omfattande arbete för er? 

3. Om nej, vart kom de direktiv att ni får frångå kravet ifrån? 

4. Vad ser er arbetsplats för fördelar med den nya lagstiftningen? 

5. Vad ser er arbetsplats för nackdelar med den nya lagstiftningen? 

 

Svara gärna skyndsamt och ha 4§ FL (1986:223) om myndigheters 

serviceskyldighet i åtanke. 

 

Tack för eran medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar  

Charlott Skoog och Malin Lindblom 
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Bilaga 3 - SANNINGSFÖRSÄKRAN 

Härmed försäkras på heder och samvete att 

 

 

Anbudsgivarens namn 

 

- inte är i konkurs eller likvidation, inte är under tvångsförvaltning eller är 

föremål för ackord och ej heller tills vidare har inställt betalningarna eller 

är underkastad näringsförbud, 

 

- inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 

tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 

 

- inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen 

dom, 

 

- inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 

 

- har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och 

skatter i Sverige eller det egna landet, eller 

 

- inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar,  

 

- i anbudet (om tillämpligt) angiven underleverantör uppfyller i 

upphandlingen ställda krav. 

 

Försäkran avser även företrädare för anbudsgivaren. 

 

 

Ort och datum 

 

 

Underskrift av behörig firmatecknare 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4: 
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Bilaga 5: 
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