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Sammanfattning!
E n u p p h a n d l a n d e m y n d i g h e t h a r e n s k y l d i g h e t a t t f ö l j a 
upphandlingslagstiftningen när myndigheten upphandlar varor eller tjänster. Vid 
rena lagöverträdelser eller vid otillåtna direktupphandlingar kan myndigheten bli 
skadeståndsskyldig. Skadeståndet har både ett reparativt och ett preventivt 
syfte och rättsmedlet skadestånd syftar till att säkerställa en effektiv tillämpning 
av upphandlingsdirektiven så att EU-rätten får fullt genomslag i nationell rätt. En 
leverantör som har lidit skada vid en upphandling kan tillerkännas skadestånd, 
om leverantören i allmän domstol kan bevisa att den upphandlande 
myndigheten har överträtt upphandlingslagstiftningen. Dessutom måste 
leverantören visa att denne har lidit en skada samt att det föreligger ett 
kausalsamband mellan överträdelsen och skadan.!
! Leverantören har en skyldighet att begränsa sin skada genom att begära 
överprövning av en upphandling om den upphandlande myndigheten har 
överträtt upphandlingslagstiftningen. Om leverantören försummar att göra detta 
riskerar leverantören att inte bli ersatt för sina skador. Ansvaret är alltid strikt när 
en överträdelse av LOU har konstaterats, men olika typfall av överträdelser 
innebär olika beviskrav och ersättningsbestämmande. För att leverantören ska 
få ersättning med positiva kontraktsintresset krävs det att den upphandlande 
myndigheten har tecknat ett kontrakt med en leverantör. Ett ogiltigt 
upphandlingskontrakt kan ogiltigförklaras av förvaltningsdomstol, vilket innebär 
att den leverantör som fått sitt avtal ogiltigförklarat kan tillerkännas skadestånd. 
Innan något upphandlingskontrakt är slutet kan de skador som uppstått ersättas 
i enlighet med det negativa kontraktsintresset för den eller de leverantörer som 
lidit skada. Praxis har även visat att överprövningskostnader kan ersättas inom 
ramen för skadeståndet. Den upphandlande myndigheten har dock ingen 
skyldighet att slutföra en påbörjad upphandling, och det står myndigheten 
tämligen fritt att avbryta en upphandling utan att riskera att bli 
skadeståndsskyldig.!
! Utöver den EU-rättsl iga upphandlingslagstiftningen kan en 
upphandlande myndighet bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagens 
regler, om myndigheten har gett felaktig information till en leverantör under 
upphandlingen. Skadestånd är endast ett av många rättsmedel som kan nyttjas 
för att reparera den skada som uppstått. 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1 Inledning!
1.1 Bakgrund!
Om en upphandlande myndighet inte följer upphandlingslagstiftningen kan 
myndigheten bli skadeståndsskyldig. Detta är en direkt konsekvens av Sveriges 
medlemskap i EU, eftersom upphandlingslagstiftningen regleras i EU-direktiv. 
Den rättsliga grunden för skadeståndsskyldigheten återfinns i det s.k 
rättsmedelsdirektivet.  Bestämmelsen om skadeståndsskyldighet är dock 1

fåordig och ger inte mycket vägledning. Det har istället lämnats åt 
medlemsstaterna att slutligen fastställa ersättningen utifrån den nationella 
rä t tens p rocess - och skades tåndsrä t t .  V id t i l l ämpn ingen av 2

skadeståndsbestämmelsen måste dock hänsyn alltid tas till EU-rätten. 
Frågeställningar som uppkommer i detta hänseende är bland annat vilka 
ansvarsgrunder som kan föranleda skadeståndsskyldighet samt vad som kan 
ersättas inom skadeståndet.!
! I en rapport från Konkurrensverket har myndigheten lyft fram olika 
problem som kan uppstå vid offentlig upphandling. Ett problem är att de 
upphandlande myndigheterna inte följer det upphandlingsrättsliga regelverket. 
Detta kan ske i form av otillåtna direktupphandlingar och att den upphandlande 
myndigheten inte rättar sig efter förvaltningsdomstolarnas domar vid 
överprövningar. Ett annat problem är att konkurrensen inte utnyttjas fullt och att 
det upphandlingsrättsliga regelverket inte tillämpas på ett enhetligt och 
konsekvent sätt.  !3

! HD har fastslagit att LOU:s skadeståndsregler inte utesluter skadestånd 
enl igt skadeståndslagen.  En upphandlande myndighet kan bl i 4

skadeståndsskyldig för skada som uppkommit till följd av att myndigheten 
genom fel eller försummelse lämnat felaktig information till en leverantör i 
samband med en upphandling. Av domen framgår också att LOU:s 
bestämmelse om preskription inte är tillämplig för en skada som ersätts enligt 
skadeståndslagen. Domen innebär att den upphandlande myndigheten kan bli 
skadeståndsskyldig även om myndigheten inte överträder bestämmelserna i 
LOU. HD:s dom ger upphov till olika frågeställningar och utökar möjligheterna 
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för en leverantör att få skadestånd vid en upphandling. Frågor som uppkommer 
är vilken typ av felaktig information som ger upphov till skadeståndsskyldighet, 
vilka skador som kan ersättas och var skillnaden går mellan felaktig information 
och överträdelser av LOU.!
! Med tanke på att offentlig upphandling omsätter 550-600 miljarder kronor 
årligen i Sverige är det av stor vikt att rättsläget utreds, för både leverantörer 
och upphandlande myndigheter.  Inte minst talar rätts- och processekonomiska 5

skäl för detta. Om rättsläget klargörs kan detta leda till att färre processer drivs i 
förlängningen. Det kan också leda till att den upphandlande myndigheten inte 
överträder det upphandlingsrättsliga regelverket i lika stor omfattning. Detta 
torde vara önskvärt med tanke på att det är offentliga medel som används vid 
offentlig upphandling, men även att EU:s inre marknad ska fungera på ett 
tillfredsställande sätt och att EU-rätten ska fullt genomslag i nationell rätt.!

1.2 Syfte och avgränsningar!
Syftet med denna uppsats är att redogöra för när och under vilka förutsättningar 
skadestånd kan utgå vid en offentlig upphandling. För att uppfylla detta syfte 
kommer uppsatsen att behandla olika ansvarsgrunder, kausalsamband och 
ersättningsbestämning inom ramen för skadeståndet. Ett underliggande syfte i 
denna uppsats är att undersöka om skadeståndet vid offentlig upphandling 
uppfyller rättsmedelsdirektivet ändamål. För att uppfylla detta syfte kommer det 
att föras en diskussion om reglernas tillämpning och utformning är i linje med 
rättsmedelsdirektivet.!
! U p p s a t s e n a v g r ä n s a s g e n o m a t t i n t e b e h a n d l a a n n a n 
upphandlingslagstiftning än LOU. Inom ramen för skadeståndet kommer inte 
bevisfrågor utredas ingående. Processrättsliga frågor kommer inte att stå i 
fokus, bland annat kommer inte frågor om en leverantörs talerätt att behandlas 
ingående, något som visserligen hade kunnat behandlas eftersom dessa frågor 
hör till ämnet. På grund av begränsningar i tid och omfång kommer detta inte att 
behandlas. Vissa processrättsliga frågor kommer dock att behandlas, bland 
annat frågor om åberopsbördan för att leverantören kan anses ha begränsat sin 
skada. Uppsatsen har tydliga EU-rättsliga inslag och behandlingen av EU-rätten 
är en absolut nödvändighet för att utreda rättsläget. Dock ligger fokus på hur 
rättsläget är i Sverige, och inte generellt hur det förhåller sig på EU-nivå. 
Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 § LOU kommer inte att behandlas 
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ingående utan enbart behandlas i förbigående. En sådan avgift har karaktären 
av en offentligrättslig sanktionsavgift som tillfaller staten och inte leverantören. 
Uppsatsen kommer att behandla själva upphandlingsförfarandet enligt LOU 
mycket kortfattat, eftersom en omfattande redogörelse och behandling skulle ta 
alltför mycket plats i anspråk och det skulle även flytta fokus från den centrala 
delen i uppsatsen, skadeståndet. Uppsatsen begränsas även genom att inte 
behandla skadeståndet för EU-medlemsstater, en komparativ utblick kommer 
inte att göras.!

1.3 Metod!
I denna uppsats används den rättsdogmatiska metoden. De rättskällor som 
används för att uppfylla uppsatsens syfte är svensk lagstiftning, rättspraxis från 
både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt förarbetena till 
upphandlingslagstiftningen. Även svensk doktrin beaktas. Vad gäller doktrin på 
området för offentlig upphandling är ämnet sparsamt behandlat. Med tanke på 
att rättsutvecklingen utvecklas snabbt har äldre uttalanden i doktrin begränsat 
rättskällevärde, vilket kommer att tas med i bedömningen. !
!  Eftersom reglerna om offentlig upphandling regleras på EU-nivå kommer 
EU-rättsliga rättskällor att användas, bland annat direktiv och rättspraxis från 
EU-domstolen. Inom offentlig upphandling har praxis från EU-domstolen stor 
betydelse. De svenska förarbetena till LOU måste användas med viss 
försiktighet eftersom lagen är en implementering av EU-rätten. Vid tolkningen 
av lagtext och förarbeten måste tolkningen göras med beaktande av EU-rätten, 
tolkningen ska ske i l juset av de EU-rättsl iga principerna och 
rättsmedelsdirektivet ska tolkas direktivkonformt. !6

! I denna uppsats kommer mycket rättspraxis att användas för att uppfylla 
uppsatsens syfte. Rättspraxis kommer i det flesta fall redovisas tämligen 
kortfattat, särskilt domar från EU-domstolen. I de fall det särskilt är påkallat 
kommer dock vissa rättsfall redogöras för mer ingående. Detta är främst rättsfall 
som på något sätt förändrat rättsläget eller rättsfall som kommer att analyseras 
mer ingående. Eftersom skadeståndsmål vid offentlig upphandling prövas i 
allmän domstol kommer rättsfall från främst HD att användas. Rättsfall från 
förvaltningsdomstolarna kommer också att användas b.l.a i den del de 
behandlar överprövning. !
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1.4 Disposition!
Denna uppsats är indelad i fyra olika delar. Den första delen behandlar 
bakgrunden som upphandlingslagstiftningen vilar på. Den andra delen 
behandlar skadeståndet enligt LOU. I denna del behandlas i stort de 
ansvarsgrunder som kan föranleda skadeståndsskyldighet, därefter kommer 
kausalsamband att behandlas och slutligen ersättningens storlek. Den tredje 
delen behandlar skadeståndet enligt SkL. Slutligen kommer en avslutande 
diskussion att föras där bland annat skadeståndets ändamålsenlighet 
diskuteras.!

1.5 Terminologi!
Begreppet upphandlande myndighet kommer att användas i enlighet med 
legaldefinitionen i 2 kap. 19 § LOU som innefattar statliga och kommunala 
myndigheter samt vissa organisationer som står under väsentligt inflytande av 
upphandlande myndigheter, enligt vad som följer av 2 kap. 12 och 19 §§ LOU. 
Begreppet upphandlande myndighet innefattar även begreppet upphandlande 
enhet i denna uppsats.!
! Termen leverantör kommer att användas som en samlingsbeteckning för 
alla fysiska eller juridiska personer som avser att erhålla ett kontrakt med den 
upphandlande myndigheten. I 2 kap. 11 § 1 st. LOU definieras en leverantör 
som den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför 
byggentreprenader. Den legala definitionen är vitt formulerad och den 
förutsätter inte att aktören har lämnat en anbudsansökan eller ett anbud för att 
omfattas av begreppet. Begreppet innefattar alltså även både anbudssökande 
och anbudsgivare. Det som är gemensamt för en leverantör enligt denna 
definition är att leverantören har rätt att ansöka om överprövning och begära 
skadestånd enligt reglerna i 16 kap. LOU. Leverantör är även ett väl inarbetat 
begrepp som enligt förarbetena bör användas som en samlingsbeteckning för 
entreprenörer och leverantörer.  Termen innefattar alla som ingår ett kontrakt 7

med en upphandlande myndighet. I de fall där det särskilt behöver framhävas 
att det är en anbudssökande som avses kommer detta begrepp istället att 
användas för tydlighetens skull. !
! Med begreppet direktupphandling menas, enligt legaldefinitionen i 2 kap. 
23 § LOU, en upphandling utan krav på anbud i viss form. Direktupphandling 
regleras i 15 kap. 3 § LOU och får ske om ett kontrakt understiger ett i LOU 
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fastställt värde. En otillåten direktupphandling är ett begrepp som inte bara 
rymmer otillåtna förfaranden enligt 15 kap. 3 § LOU, utan begreppet innefattar i 
svensk mening de situationer då en upphandlande myndighet ingår ett avtal 
utan föregående annonsering eller konkurrensutsättning. Begreppet otillåten 
direktupphandling kan vara något missvisande i detta avseende, eftersom 
någon upphandling inte företas utan kontrakt tecknas direkt med en leverantör 
utan att ta hänsyn till upphandlingslagstiftningen. Björklund och Madell menar 
att det borde vara mer neutralt att använda begreppet otillåten direkt 
kontraktstilldelning.  I detta arbete kommer dock termen otillåten 8

direktupphandling att användas för situationer då den upphandlande 
myndigheten tecknar kontrakt med en leverantör utan föregående annonsering 
eller konkurrensutsättning, detta främst med hänsyn till att det begreppet 
används i svenska översättningar av EU-rättsliga direktiv och rättspraxis från 
EU-domstolen.!
! Med det kontrakt som sluts mellan upphandlande myndighet och 
leverantör kommer termen upphandlingskontrakt att användas. Om kontrakt har 
slutits och den upphandlande myndigheten inte har följt bestämmelserna i LOU 
kommer termen ogiltigt upphandlingskontrakt att användas. Vid en otillåten 
direktupphandl ing är det dock felakt ig att benämna detta som 
upphandlingskontrakt eftersom en upphandling inte har gjorts. Men samtidigt 
som man genomgående använder begreppet otillåten direktupphandling på ett 
felaktigt sätt är ändå motiverat att använda denna term, som dock 
överensstämmer med övriga termer på området. För att upprätthålla den 
språkliga variationen i uppsatsen kommer termen kontrakt att användas med 
samma betydelse som upphandlingskontrakt, ingen skillnad i sak är åsyftad. 
När är en åtskillnad i den terminologiska innebörden är påkallad kommer detta 
särskilt att förklaras.!
! Med rättsmedel menas samma begrepp som i engelskans remedy, som 
betyder den enskildes möjligheter att angripa en överträdelse av EU-rätten och 
de medel som står leverantören till buds för att återställa leverantörens rättsliga 
position. I svensk översättning kommer begreppet rättsmedel till uttryck i artikel 
47 i EU-stadgan.!
! Med ansvarsgrund menas den omständighet som föranleder 
skadeståndsansvar.!
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2 Offentlig upphandling!
2.1 Allmänt!
Eftersom reglerna om skadestånd vid offentlig upphandling syftar till att 
procedurreglerna vid upphandling får ett effektivt genomslag kan det också 
finnas anledning att känna till den EU-rättsliga bakgrunden som de svenska 
reglerna grundar sig på. LOU är en implementering av det s.k 
upphandlingsdirektivet , som innehåller detaljrika och omfattande bestämmelser 9

om hur en upphandling ska gå till.  LOU är i huvudsak en procedurlagstiftning, 
vars bestämmelser kompletteras av allmänna skadeståndsrättsliga principer 
samt rättegångsbalkens bestämmelser. I 2 kap. 13 § LOU definieras begreppet 
offentlig upphandling. Med detta menas de åtgärder som vidtas av en 
upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal 
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Enligt motiven syftar 
begreppet till att täcka alla åtgärder från förfarandets inledning till och med 
upphandlingskontraktet tecknas.  I upphandlingsdirektivet finns det ingen 10

definition av offentlig upphandling.!
! I NJA 1998 s. 873 har HD uttryckt att skadeståndet vid offentlig 
upphandling är prekontraktuellt till sin karaktär. HD menar att med hänsyn till 
LOU:s uppbyggnad bör man kunna se på saken så att ett kvasikontrakutellt 
förhållande uppkommer mellan leverantör och upphandlande myndighet när en 
upphandling inleds.  Av 1 kap. 9 § LOU framgår att upphandlande myndigheter 11

ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Det 
framgår även att upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt och att 
principerna om proportionalitet och ömsesidigt erkännande ska beaktas. Ytterst 
bygger offentlig upphandling på att det ska råda effektiv konkurrens mellan 
anbudsgivarna. !12

2.2 Skadestånd enligt EU-rätten!
Syftet med EU-rättens skadeståndsansvar är främst att tillgodose kravet på att 
enskilda medborgare ska garanteras ett effektivt skydd för de rättigheter som 
EU-rätten t i l l försäkrar dem. Genom skadeståndssankt ionen ska 
medlemsstaterna förmås att genomföra unionsrätten fullt ut i sina nationella 
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rättsordningar. I fallet Francovich konstaterade EU-domstolen att en 
medlemsstat kunde bli skadeståndsskyldig för överträdelser av EU-rätten när 
tre förutsättningar är uppfyllda. Detta är de s.k Francovich-kriterierna. 
Förutsättningarna är att syftet med den unionsbestämmelse som har överträtts 
är att ge enskilda rättigheter, att överträdelsen av bestämmelsen är tillräckligt 
klar och att det finns ett direkt kausalsamband mellan överträdelsen och den 
skada som de enskilda har lidit. Enligt EU-domstolen var principen om 
skadeståndsansvar för medlemsstaterna en väsentlig del av EU-fördragets 
systematik och dessutom en nödvändighet för att garantera EU-rättens fulla 
effektivitet. !13

2.3 Skadeståndets ändamål!
I ingressen till rättsmedelsdirektivet, beaktandesats 1, framgår att syftet med 
direktivet är att säkerställa en effektiv tillämpning av upphandlingsdirektiven.14

! I förarbetena till ÄLOU konstateras att syftet bakom det första 
rättsmedelsdirektivet var att åstadkomma ett tryck på upphandlande 
myndigheter att vidta korrekta upphandlingar. En leverantör bör kunna räkna 
med att anbud kommer att beaktas på ett korrekt sätt.  I förarbetena till LOU 15

anges att skadestånd vid offentlig upphandling även har ett reparativt syfte. !16

! HD har uttalat att syftet med skadestånd vid offentlig upphandling i första 
hand är att förmå myndigheter att genom korrekta förfaranden följa de 
grundläggande principer som EU-fördragen vilar på. Detta motverkar bl.a att 
korruption förekommer vid upphandlingar. Med detta bör det förstås att 
skadestånd vid offentlig upphandling har en handlingsdirigerande funktion. HD 
menar vidare att skadestånd vid offentlig upphandling även har ett reparativt 
syfte, vilket innebär att den anbudssökande som på grund av ett felaktigt 
upphandlingsförfarande förlorat en intäkt ska erhålla ersättning för förlusten. !17

! Björklund och Madell anser att skadestånd vid offentlig upphandling i 
första hand syftar till att säkra upphandlingsreglernas genomslag och på så sätt 
medverka till att offentliga finanser inte används för att snedvrida konkurrensen 
på EU:s inre marknad. !18
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2.4 Rättsmedel!
Enligt EU-domstolen innebär principen om effektiva rättsmedel att enskilda har 
rätt till ett effektivt rättsligt skydd av unionsrättens rättigheter.  På 19

upphandlingens område finns det olika rättsmedel att tillgå enligt 
rättsmedelsdirektivet. Dessa är framförallt överprövning, ogiltighetstalan, 
marknadsskadeavgift och skadestånd.!
! Enligt 16 kap. 4 § LOU kan en leverantör som anser sig ha lidit eller 
kunna komma att lida skada begära överprövning av en upphandling. 
Leverantörens talan prövas då i allmän förvaltningsrätt, vilket framgår av 16 
kap. 5 § LOU. Rätten kan besluta att upphandlingen antingen ska rättas eller 
göras om, enligt 16 kap. 6 § LOU. Av förarbetena till ÄLOU framgår att syftet 
med överprövning är att en leverantör ska kunna angripa en felaktig tillämpning 
av LOU på ett så tidigt stadium som möjligt, samt att en domstol ska kunna 
ingripa innan någon skada har uppkommit.  Som senare kommer beröras är 20

överprövning starkt förknippat med skadestånd vid offentlig upphandling. 
Överprövning spelar en betydande roll vid bedömningen om leverantören har 
vidtagit åtgärder för att begränsa sin skada.!
! För att komma tillrätta med otillåtna direktupphandlingar infördes 
bestämmelser om ogiltigförklaring av ett otillåtet upphandlingskontrakt i det 
senaste rättsmedelsdirektivet. Bestämmelserna har implementerats i svensk 
rätt genom 16 kap. 13-16 §§ LOU. Dessa kommer vidare att behandlas nedan.!

2.5 Rättsmedelsdirektivet!
Enligt artikel 2.1 c rättsmedelsdirektivet ska en person som har skadats av en 
överträdelse vid en offentlig upphandling kunna få ersättning. I artikeln 
preciseras inte villkoren för skadeståndsskyldighet och det framgår inte heller 
av bestämmelsen till vilket belopp ett eventuellt skadestånd ska utgå med.  21

EU-domstolen har uttalat att bestämmelsen är en konkretisering av principen 
om statsansvar för skada som har vållats enskilda genom överträdelser av EU-
rätten som kan tillskrivas staten. Enligt EU-rättspraxis är principen om 
statsansvar en inneboende del av EU:s rättsordning. !22
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! I fallet Stadt Graz har EU-domstolen slagit fast att rättsmedelsdirektivet 
endast fastställer minimivillkor som prövningsförfarandena i de nationella 
rättsordningarna måste uppfylla för att säkra att de EU-rättsliga 
upphandlingsreglerna uppfylls. Vidare menar domstolen att det i avsaknad av 
särskilda bestämmelser på området ankommer på varje medlemsstat att i sin 
nationella rättsordning fastställa vad som krävs för att säkerställa att prövningen 
faktiskt medför en möjlighet att utge ersättning för de som drabbats av skada på 
grund av överträdelser av upphandlingslagstiftningen. !23

! I fallet Spijker uttalade EU-domstolen att det saknas kriterier i EU-
rättspraxis för hur skadestånd ska fastställas inom området för offentlig 
upphandling. EU-domstolen fastslog, med hänvisning till tidigare EU-
rättspraxis , att det ankommer på varje medlemsstat att i sin nationella 24

rättsordning ange kriterier som gör det möjligt att fastställa och beräkna 
skadestånd vid överträdelser av unionsbestämmelserna om offentlig 
upphandl ing. En förutsättning är att l ikvärdighetsprincipen och 
effektivitetsprincipen iakttas. !25

! Artikel 2.1 c rättsmedelsdirektivet har implementerats i svensk rätt 
genom 16 kap LOU.!

2.6 Nytt rättsmedelsdirektiv!
Det s.k ändringsdirektivet  ersatte det tidigare gällande rättsmedelsdirektivet. 26

När ändringsdirektivet togs fram menade EU-kommissionen att vid otillåtna 
direktupphandlingar har den skadelidande oftast i praktiken inte några andra 
alternativ än att väcka skadeståndstalan vilket gör det omöjligt att återigen 
konkurrensutsätta en upphandling. EU-kommissionen ansåg att skadestånd 
inte var ett effektivt avskräckande rättsmedel för den upphandlande 
myndigheten på grund av bevissvårigheter för leverantören. Kommissionen 
menade vidare att de tidigare gällande rättsmedelsdirektiven inte medgav att 
följderna av otillåten direktupphandling förebyggs eller rättas till effektivt.  27

Därför var det angeläget att med ändringsdirektivet komma åt problemet med 
just kontraktstilldelningar utan föregående annonsering. Även ändringsdirektivet 
lämnar relativt stor frihet åt medlemsstaterna att själva bestämma hur en 
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effektiv prövning av en felaktigt utförd offentlig upphandling ska gå till.  28

Ändringsdirektivet antogs den 15 november 2007. !29

! I beaktandeskälen till ändringsdirektivet anges att ett stort problem vid 
offentliga upphandlingar är att det saknas effektiva rättsmedel mot s.k otillåtna 
direktupphandlingar. Dessa betecknas som den allvarligaste överträdelsen av 
upphandlingslagstiftningen. I skälen anges vidare att effektiva, proportionerliga 
och avskräckande sanktioner bör föreskrivas.  Beaktandeskälen har sin grund i 30

art. 296.2 FEUF där det anges att rättsakter från EU ska motiveras. Skälen 
anses  dock inte vara bindande, men de fungerar istället som tolkningshjälp.  31

EU-domstolen har vid flera tillfällen hänvisat till beaktandeskälen i 
rättsmedelsdirektivet och använt dem som stod för deras motivering till dom, 
bland annat i fallet Spijker. I domen angav EU-domstolen att ”I likhet med vad 
som anges i femte skälet t i l l d irekt iv 89/665 måste, eftersom 
upphandlingsförfarandet är kortvarigt, det med hänsyn till tidsfaktorn ges 
möjlighet att snabbt ingripa mot överträdelser av unionsrätten”.  EU-32

domstolens uttalande i detta avseende torde öka beaktandeskälens 
rättskällevärde, eftersom EU-domstolen ansåg de lege ferenda att effektiva 
rättsmedel borde finnas. Det finns ytterligare exempel på när EU-domstolen har 
byggt sin argumentation i linje med beaktandeskälen.!

2.7 Tolkning av EU-direktiv!
EU-direktiv ska tolkas direktivkonformt, något som kommit till uttryck bland 
annat i ett rättsfall från EU-domstolen. I det fallet slog EU-domstolen fast att 
nationell lagstiftning som bygger på EU-direktiv bör tolkas med beaktande av 
direktivets lydelse och syfte. Nämnda tolkning kan i vissa fall vara en förpliktelse 
för medlemsstaterna.  En förutsättning för en direktivkonform tolkning är att 33

den nationella regelns avfattning ger utrymme för olika tolkningar. HD har prövat 
frågan om preskriptionsbestämmelsen i 7 kap. 8 § ÄLOU lämnade utrymme för 
olika tolkningar. I domskälen angav HD att bestämmelsen skulle tolkas 
direktivkonformt, eftersom den bygger på EU-direktiv. Bestämmelsen ansågs 
dock inte ge utrymme för tolkning och den sågs således vara tillräckligt klar. HD 
uttalade vidare att ÄLOU borde tolkas i enligt rättsmedelsdirektivets lydelse och 
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syfte då tolkningsutrymme föreligger. I domskälen menade HD även att en 
bestämmelse i ÄLOU bör ges samma innebörd oberoende av om den ska 
tillämpas i ett fall som omfattas av EU-rättsliga regler eller inte. Detta innebär att 
tolkning av bestämmelser som tillkommit vid överimplementering av ett direktiv i 
princip ska tolkas som om det härrör från ett EU-direktiv. !34

! Enligt min mening, jämfört med det ovan nämnda HD-fallet NJA 2003 s. 
82, torde det finns utrymme för tolkning av skadeståndsbestämmelsen i 16 kap. 
2 0 § L O U . I d e t f ö r e v a r a n d e f a l l e t v a r d e t f r å g a o m e n 
preskriptionsbestämmelse som till sin utformning inte var tillräckligt oklar för att 
en direktivkonform tolkning skulle komma ifråga. Skadeståndsbestämmelsen i 
16 kap. 20 § LOU är dock fåordig och ger utrymme för många tolkningar, bland 
annat vad avser beviskrav och ersättningsbestämning. Sammantaget torde 
bestämmelsen tolkas i enlighet med rättsmedelsdirektivets lydelse och syfte. 
Själva lydelsen i rättsmedelsdirektivet ger inte mycket vägledning för en fullödig 
tolkning, därför torde dess syften vara vägledande vid tolkningen. !
! Eftersom bestämmelsen i 16 kap. 20 § LOU bygger på 
rättsmedelsdirektivet måste varje rättslig prövning av bestämmelsen grundas på 
den bakomliggande EU-rätten enligt vad som följer av företrädesprincipen, 
något som EU-domstolen slog fast i fallet Costa mot ENEL. Principen innebär 
att EU-rätten alltid ska ha företräde framför nationell rätt, nationella regler får 
således lämna företräde framför EU-rätten. !35

3 Skadestånd enligt LOU!
3.1 Allmänt!
I detta avsnitt kommer den upphandlingsrättsliga grunden för skadestånd att 
redovisas. Grovt förenklat kan det konstateras att skadestånd kan utgå om en 
upphandlande myndighet har åsidosatt EU-rättsliga upphandlingslagstiftningen. 
En sådan förenkling är dock tämligen intetsägande eftersom det finns många 
olika typsituationer som kan aktualisera ett eventuellt skadestånd. Det finns 
många olika sätt som den upphandlande myndigheten kan begå överträdelser 
på, och praxis från både EU-domstolen och svenska domstolar visar att typen 
av överträdelse får relevans i skadeståndsmålen. Typen av överträdelse, som 
jag i denna uppsats kommer att kalla för ansvarsgrund , får påverkan på både 36
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beviskrav, ersättningsbestämning samt vilka krav som ställs på leverantören för 
att denne ska anses ha vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa sin skada.!

3.2 Strikt ansvar eller krav på vållande!
Strikt ansvar innebär att skadevållaren hålls ansvarig för sina skador oberoende 
av vållande. Detta medför att någon culpabedömning inte görs. En sådan 
bedömning tar sikte på om skadevållaren borde ha handlat på ett annat sätt.  37

Strikt ansvar är ett undantag inom skadeståndsrätten, grundregeln är att det 
krävs oaktsamhet eller uppsåtligt handlande.  Värt att nämna i sammanhanget 38

är att kravet på adekvat kausalitet även gäller vid strikt ansvar.  Det är alltså 39

läran om adekvat kausalitet som begränsar det strikta ansvaret, och inte 
culpabedömningen som är fallet enligt den skadeståndsrättsliga huvudregeln.!
! I 16 kap. 20 § LOU anges att en upphandlande myndighet som inte har 
följt bestämmelserna i LOU ska ersätta skadan. Av denna bestämmelse kan det 
inte direkt utläsas om det finns ett rent strikt ansvar för den upphandlande 
myndigheten eller om det finns ett krav på vållande för ansvar. Viss ledning kan 
dock ges eftersom bestämmelsen inte innehåller något rekvisit som ”fel eller 
försummelse”, något som är vanligt i andra skadeståndsbestämmelser, som 
t.ex. bestämmelsen i  3 kap. 3 § SkL föreskriver.!
! I en dom från EU-domstolen, de förenade målen Brasserie du Pêcheur 
och Factortame, uttalade EU-domstolen att vid en klar överträdelse av EU-
rätten får nationella skadeståndsregler inte göra skadeståndet beroende av att 
de organ som kan tillskrivas överträdelsen förfarit vårdslöst eller uppsåtligt, om 
överträdelsen är tillräckligt klar. Rättsfallet gällde en medlemsstats 
skadeståndsskyldighet gentemot en enskild.  I förarbetena till LOU 40

kommenteras detta rättsfall, och uppfattningen är att skadeståndsansvaret är 
strikt när en överträdelse har konstaterats.  HD har i en dom intagit samma 41

ställning som EU-domstolen i detta avseende. I det fallet menade HD att 
skadeståndsansvaret vid offentlig upphandling är strikt när en överträdelse har 
konstaterats.  Upphandlingskommittén menade att anledning saknas för att 42

skilja mellan situationen då den upphandlande myndigheten uppsåtligen eller 
av oaktsamhet bryter mot upphandlingslagstiftningen och situationen då en 
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regelöverträdelse beror på antingen en missuppfattning om reglernas innehåll 
eller något annat misstag.  43

! EU-domsto len har i fa l l e t S tad t Graz u t ta la t a t t fö rs ta 
rättsmedelsdirektivet  ska tolkas så att det utgör hinder mot nationell 44

lagstiftning som uppställer ett krav på försummelse för skadeståndsansvar när 
en upphandlande myndighet har åsidosatt upphandlingslagstiftningen. 
Domstolen menade i p. 35 att ordalydelsen i b.la. art. 2.1 rättsmedelsdirektivet, 
som föreskriver att möjlighet ska finnas att väcka skadeståndstalan vid 
överträdelse av upphandlingslagstiftningen, ”[…inte innehåller någon föreskrift 
om att en överträdelse av lagstiftningen om offentlig upphandling som kan ge 
den skadelidande rätt till skadestånd måste kännetecknas av särskilda 
omständigheter, som att överträdelsen måste ha samband med en 
försummelse…]”. Vidare menade EU-domstolen att ett krav på försummelse för 
skadeståndsansvar strider mot art. 1.1 rättsmedelsdirektivet samt det i tredje 
skälet angivna syftet i samma direktiv. Enligt p. 43 i domen menar EU-
domstolen att syftet är ”[…att garantera att det föreligger effektiva 
prövningsförfaranden och att prövningen sker så skyndsamt som möjligt vad rör 
beslut från en upphandlande myndighet som innebär en överträdelse av 
reglerna för offentlig upphandling…]”. Domstolen argumenterar utifrån att det tar 
mycket tid i anspråk om det uppställs ett krav på försummelse för 
skadeståndsansvar för överträdelse av upphandlingslagstiftningen, och detta 
leder till att kravet på effektivitet och skyndsamhet inte kan uppnås, se bl.a p. 
41-43 i domen. !45

! Hentzé och Sylvén menar att skadestånd bör utgå även om den 
upphandlande myndigheten handlar oaktsamt. Därav menar de att uppsåtligt 
handlande inte är ett krav för att skadestånd ska utdömas. De motiverar detta 
med att skadeståndet är ett av de rättsmedel som medlemsstaterna måste ha 
för att tillgodose kravet på att bevaka EU-rätten. Vidare menar de att 
rättsmedlens kanske främsta syfte är allmänpreventivt. Vid beräkning av 
skadeståndet menar de att viss ledning kan fås från köprätten. Den 
skadelidande leverantören bör åläggas att visa vilka produktionskostnader 
leveransen skulle ha haft. !46
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! Effekten av att skadeståndsansvaret är strikt för den upphandlande 
myndigheten är att även skador som inte uppkommit genom vårdslöshet eller 
uppsåt träffas av skadeståndsansvar. En annan konsekvens är att även skador 
hänförlig till åtgärder som ligger utanför den upphandlande myndighetens 
kontroll föranleder skadeståndsansvar, till skillnad från hur det föreligger inom 
kontraktsförhållanden.  För leverantören innebär det strikta ansvaret att denne 47

inte behöver bevisa att den upphandlande myndigheten har orsakat skadan 
uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Det är tillräckligt att leverantören bevisar 
att den upphandlande myndigheten har orsakat en skada genom att inte följa 
upphandlingslagstiftningen.!
! I f ö r a r b e t e n a d i s k u t e r a d e u p p h a n d l i n g s k o m m i t t é n o m 
skadeståndsbeloppet kunde göras beroende av felets art. Detta skulle innebära 
att skadeståndsbeloppet jämkades om det upphandlingsrättsliga felet var av 
mindre allvarlig natur.  Mot detta påstående anser jag att vissa invändningar 48

kan göras, främst med tanke på att mindre allvarliga överträdelser av 
upphandlingslagstiftningen kan medföra att leverantören inte får kontraktet, och 
att skada till ett visst belopp uppstår. Skulle en allvarlig överträdelse leda till att 
samma leverantör inte blev tilldelad kontraktet, finns det inget i sig som 
motiverar att detta skulle ersättas med ett annat, högre belopp.!
! Skadeståndsbestämmelsen i 16 kap. 20 § LOU lyder ”en upphandlande 
myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom 
uppkommen skada för en leverantör”. Lydelsen ”som inte har följt 
bestämmelserna i denna lag” antyder att det inte endast är aktivt handlande 
som blir föremål för skadeståndsskyldighet, utan även underlåtenhet att handla. 
Det jag anfört i ovan om det strikta ansvaret talar även det för att 
skadeståndsskyldighet uppstår även vid underlåtenhet att handla. Vid strikt 
ansvar är ansvaret oberoende av hur skadan har uppkommit, så länge som 
bestämmelserna inte har följts. Det finns bestämmelser i LOU som påbjuder 
den upphandlande myndigheten att handla på ett visst sätt.!

3.3 Ansvarsgrunder!
3.3.1 Otillåten direktupphandling!
Den allra grövsta överträdelsen av upphandlingslagstiftningen är otillåten 
direktupphandling. Vid en otillåten direktupphandling har den upphandlande 
myndigheten helt åsidosatt det upphandlingsrättsliga regelverket, vilket innebär 
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att inte finns något förfrågningsunderlag att tillgå och inga anbud har infordrats. 
Det är då mycket svårt att avgöra vilken leverantör som skulle ha tilldelats 
kontraktet om en upphandling hade genomförts enligt LOU. I förarbetena till 
LOU har otillåten direktupphandling särskilt uppmärksammats. För att 
skyldigheten att infordra anbud inte ska urholkas ställs det två krav som 
leverantören måste uppfylla för att vara skadeståndsberättigad. Det första 
kravet är att leverantören sannolikt skulle ha lämnat ett anbud om den 
upphandlande myndigheten hade genomfört en korrekt upphandling. Det krävs 
även att leverantören skulle haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet för 
att kunna få skadestånd.  Om kraven är uppfyllda kan skadestånd ersättas 49

enligt 16 kap. 20 § LOU.!
3.3.2 Felaktig tillämpning av LOU!
Enligt 16 kap. 20 § LOU ska en upphandlande myndighet som inte följt 
bestämmelserna i LOU ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. 
Det som krävs enligt bestämmelsen är att den upphandlande myndigheten har 
åsidosatt bestämmelserna i LOU, oavsett vilken bestämmelse det handlar om. 
Det andra kravet är att det har uppkommit en skada för en leverantör. Denna 
bestämmelse omfattar visserligen även otillåtna direktupphandlingar, där LOU i 
sin helhet har överträtts. I framställningen kommer dock denna ansvarsgrund 
avse de fa l l då en upphandl ing har in let ts med et t faststä l l t 
förfrågningsunderlag, korrekt annonsering och då anbud infordras av 
leverantörer. Denna ansvarsgrund innefa t tar över t räde lser av 
upphandlingslagstiftningen där en faktiskt upphandling har inletts. Den skada 
som avses är ekonomisk skada. !50

3.3.3 Överprövning av avtals giltighet!
En ny ansvarsgrund för skadestånd vid offentlig upphandling uppstod i 
samband med att det infördes en ogiltighetssanktion i LOU. I detta avsnitt 
beskrivs den typsituation då en leverantör lidit skada på grund av att 
leverantörens kontrakt med den upphandlande myndigheten ogiltigförklarats av 
domstol. Detta skiljer sig från de övriga ansvarsgrunderna, där istället den 
leverantör som inte tecknat ett upphandlingskontrakt lidit skada.!
! I 16 kap. 13-16 §§ LOU finns det bestämmelser om överprövning av ett 
avtals giltighet vid offentlig upphandling. Enligt 16 kap. 13 § LOU ska rätten 
besluta att ett avtal som slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör 
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förklaras ogiltigt om vissa alternativa förutsättningar är uppfyllda. Den första 
förutsättningen är om ett avtal slutits utan föregående annonsering, 16 kap. 13 
§ 2 st. 1 p. LOU. Den andra förutsättningen är att avtal b.l.a. slutits i strid med 5 
kap. 7 § LOU, något som framgår av 16 kap. 13 § 2 st 2 p. LOU. Enligt 16 kap. 
13 § 3 st. LOU ska ett avtal förklaras ogiltigt om det slutits i strid med b.l.a. 
bestämmelserna om avtalsspärr och det grundläggande i principerna i 1 kap. 9 
§ LOU eller någon annan bestämmelse i LOU överträtts och detta medfört att 
leverantören har eller kan komma att lida skada. 
! När ogiltighetsbestämmelsen skulle införas i LOU diskuterades frågan 
om skadestånd skulle utgå för den leverantör som fått sitt avtal ogiltigförklarat 
av en domstol. I förarbetena till bestämmelsen ansåg regeringen att det var 
rimligt att leverantören skulle ha möjlighet till skadestånd på grund av att den 
upphandlande myndigheten begått ett upphandlingsrättsligt fel som medfört att 
avtalet förklarats ogiltigt. Vidare menade regeringen att det som talade för detta 
var preventiva skäl. Skadestånd för en leverantör på grund av avtals ogiltighet 
ansågs kunna falla in under den befintliga skadeståndsbestämmelsen i ÄLOU, 
nuvarande 16 kap. 20 § LOU. Regeringen ansåg att bestämmelsen till sin 
ordalydelse var tillämplig även på denna situation. Regeringen menade även att 
det var lämpligt att att en leverantör som lidit skada på grund av att ett avtal 
förklarats ogiltigt ska kunna ersättas enligt skadeståndsbestämmelsen i LOU, 
därav var det inte behövligt med en lagändring avseende skadeståndsansvaret 
i denna del.  !51

! I promemorian som föregick propositionen om ogiltighetsbestämmelsen 
behandlades även frågan om skadestånd för den leverantör som fått sitt avtal 
ogiltigförklarat. Promemorian hade en annan uppfattning som inte 
överensstämde med regeringens uppfattning i den efterföljande propositionen. I 
promemorian menades istället att frågan om skadestånd istället skulle avgöras 
enligt allmänna regler om rätt till skadestånd vid ogiltiga avtal. !52

! När ett avtal ogiltigförklarats av domstol är det enligt min mening 
närmare till hands att anse att skadeståndsansvaret bör bedömas enligt 
kontraktsrättsliga principer, till skillnad från vad regeringen ansåg i 
propositionen som nämndes ovan. Regeringen menade att den leverantör vars 
avtal hade blivit ogiltigförklarat kunde få skadestånd enligt LOU:s 
skadeståndsbestämmelse. Denna bestämmelse riktar sig till den skadelidande 
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leverantör som inte kunnat teckna avtal med den upphandlande myndigheten 
på grund av myndighetens överträdelse av upphandlingslagstiftningen. I detta 
typfall är det snarare så att leverantören inte är skadelidande, istället har den 
upphandlande myndigheten visserligen överträtt upphandlingslagstiftningen, 
men detta har inte lett till att leverantören inte fått något avtal. Istället har 
leverantören slutit ett avtal med den upphandlande myndigheten i strid med 
upphandlingslagstiftningen, därav har leverantören fått en klar fördel i 
förhållande till de övriga leverantörerna som inte fått teckna kontrakt. Vad gäller 
ersättning för det negativa kontraktsintresset för den leverantör som fått sitt 
kontrakt ogiltigförklarat, blir denna diskussion endast aktuell om de nedlagda 
kostnaderna överstiger det som återbäringen av det ogiltiga avtalet återbringar 
till leverantören. Detta torde nog vara det vanligaste, leverantören kan ha haft 
andra kostnader som inte ersätts av återgången av kontraktet, t.e.x utformning 
av anbud.!
! I förarbetena uppmärksammades även att ogiltighetsbestämmelsens 
införande kunde innebära att nya frågeställningar uppkom. Den leverantör som 
ingått det ogiltiga avtalet kan ha haft andra kostnader jämfört med en leverantör 
som inte tilldelats något kontrakt. Det exemplifieras i förarbetena att 
leverantören kan ha ingått anställningsavtal och hyresavtal som löper med 
uppsägningstid, som ändå måste beaktas trots att avtalet förklarats ogiltigt. Ett 
annat exempel som anförs i förarbetena är att det kan uppstå kostnader för 
leverantören hänförlig till avtal med underleverantörer. Slutligen menades det i 
förarbetena att i vilken mån skadestånd ska utgå i det enskilda fallet blir en 
fråga för rättstillämpningen. !53

! Vad gäller ersättningsbestämning för leverantören som fått sitt avtal 
ogiltigförklarat av domstol anges det i förarbetena att vägledning kan sökas i 
HD:s praxis angående skadestånd vid offentlig upphandling, b.la nämns NJA 
2000 s. 712 och NJA 2007 s. 349. Dessutom menades att det bör kunna 
beaktas om leverantören varit i god eller ond tro i förhållande till myndighetens 
överträdelse av upphandl ingslagst i f tningen. Utgångspunkten för 
godtrosbedömningen är om leverantören kände till eller borde ha känt till den 
upphandlande myndighetens överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Det är 
således leverantörens kännedom om relevanta omständigheter som är 
avgörande.  I promemorian till bestämmelsen behandlade även frågan om 54
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godtroskravet. I den menades att om leverantören är i god tro angående 
avtalets förenlighet med upphandlingslagstiftningen bör leverantören ha rätt till 
ersättning både för sina kostnader och utebliven vinst. Vid ond tro är det 
däremot mer tveksamt om leverantören ska ha rätt till ersättning. Det menas i 
promemorian att godtroskravet utgör en rimlig avvägning mellan olika intressen. 
Det anges dock inte vilka intressen som ska vägas mot varandra. !55

! I detta sammanhang kan det erinras om att enligt allmänna rättsprinciper 
har kunskapen eller okunskapen om lagens innehåll och innebörd inte någon 
påverkan på det egna ansvaret. Det spelar alltså ingen roll om leverantören inte 
kände till upphandlingslagstiftningen. Pedersen menar att det är de faktiska 
omständigheterna som får betydelse vid ondtrosbedömningen.  Enligt min 56

mening är Pedersens ståndpunkt rimlig. Om den upphandlande myndigheten 
på ett tydligt gett leverantören uppfattning om att upphandlingen är korrekt 
utförd torde leverantören vara i god tro. I förarbetena som nämnts ovan har det 
ställts ett krav på god tro för att skadeståndsansvar ska aktualiseras. Där 
nämns dock inte specifikt vad som menas med godtroskravet, men det torde 
enligt min mening stå klart att det enligt allmänna rättsprinciper innebär vad 
leverantören i det enskilda fallet ”insåg” eller ”borde ha insett” om den 
upphandlande myndighetens överträdelse av upphandlingslagstiftningen.!
! Preskriptionstiden för skadeståndsanspråk vid ogiltigförklarade avtal 
regleras i 16 kap. 21 § LOU där det anger att talan om skadestånd ska väckas 
inom ett år från det att avtalet förklarats ogiltigt genom ett avgörande som har 
vunnit laga kraft. Om en domstol ogiltigförklarar ett ogiltigt kontrakt får det till 
följd att det blir civilrättsligt ogiltigt. Det innebär att avtalet inte kan åberopas av 
den upphandlande myndigheten eller leverantören. Ogiltigheten gäller inte bara 
för ännu inte utförda tjänster eller varor, den gäller även retroaktivt vilket innebär 
att alla prestationer som skett innan avtalet har blivit ogiltigförklarat ska 
återgå. !57

! I vissa fall finns det grund för att ett ogiltigt upphandlingskontrakt ska 
ogiltigförklaras, men kontraktet kan trots detta tillåtas att bestå. Bestämmelsen 
om detta finns i 16 kap. 14 § LOU, där det anges att rätten ska besluta att ett 
ogiltigt upphandlingskontrakt ska bestå om det finns tvingande hänsyn till ett 
allmänintresse. Enligt förarbetena kan exempel på detta vara skydd för 
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människors liv eller hälsa, folkhälsa eller bibehållen ekonomisk jämvikt i sociala 
trygghetssystem.  En fråga som uppkommer i dessa fall är om en leverantör 58

som inte fått kontraktet kan få skadestånd trots att det ogiltiga kontraktet får 
bestå. Liksom huvudregeln vid otillåtna direktupphandlingar torde leverantören 
kunna få skadestånd om denne visar att denne skulle haft en realistisk möjlighet 
att vinna upphandlingskontraktet om upphandlingen hade gått till korrekt. 
Ändamålsskäl som i övrigt talar för att leverantören kan ersättas för sin skada är 
dels rättsmedelsdirektivets reparativa syfte, men också det överliggande syftet 
med offentlig upphandling som bygger på att det ska råda effektiv konkurrens 
mellan anbudsgivarna. !59

3.3.4 Avbruten upphandling!
I LOU finns det ingen bestämmelse som föreskriver att den upphandlande 
myndigheten har en skyldighet att slutföra en upphandling och teckna ett 
kontrakt med en leverantör. EU-domstolen har i fallet HI slagit fast att en 
upphandlande myndighet inte har någon skyldighet att fullfölja en påbörjad 
upphandling.  Vidare har EU-domstolen slagit fast att ett avbrytande inte 60

behöver hänföra sig till undantagssituationer eller situationer då det finns tungt 
vägande skäl.  Avbrytandet av upphandlingen är inte i sig en självständig 61

ansvarsgrund som kan föranleda skadeståndsskyldighet för den upphandlande 
myndigheten, eftersom ingen bestämmelse i LOU har överträtts. Om den 
upphandlande myndigheten avbrutit en upphandling kan leverantören begära 
överprövning av avbrytandebeslutet, något som Regeringsrätten slagit fast i RÅ 
2005 ref. 62. Regeringsrätten menade att allmän förvaltningsdomstol har 
behörighet att överpröva beslut om att avbryta en offentlig upphandling.! !
! Om en upphandling avbryts och den upphandlande myndigheten 
samtidigt har överträtt någon regel i LOU, kan skadestånd på den grunden 
istället aktualiseras. Om den upphandlande myndigheten avbrutit en 
upphandling, men ändå tecknat ett kontrakt med en leverantör utan 
anbudsförfarande, är ansvarsgrunden istället otillåten direktupphandling, och 
skadestånd kan aktualiseras på den grunden.!
! En något speciell situation inträder då den upphandlande myndigheten 
har överträtt någon bestämmelse i LOU, som i sig är en ensam ansvarsgrund 
för att skadestånd ska kunna utgå, men efter överträdelsen väljer att avbryta 
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upphandlingen. Frågan är om avbrytandet läker den skada som uppstått. I 
praxis har Kammarrätten i Stockholm slagit fast att tidigare överträdelser av 
LOU läks av ett sakligt avbrytande av en upphandling. Kammarrätten anförde 
följande i sina domskäl ”[…om en upphandling avbryts och detta inte strider mot 
LOU leder det till att fel som begåtts tidigare under upphandlingsförfarandet inte 
kan utgöra en sådan skada som anges i 16 kap. 2 § LOU. En ansökan om 
överprövning som endast grundar sig på fel i förfarandet som inträffat före 
beslutet att avbryta upphandlingen torde i ett sådant fall avslås…]”.  Om talan 62

om överprövning avslås, kan också skadeståndsanspråk vara uteslutet 
eftersom den upphandlande myndigheten kan invända att leverantören inte har 
sökt begränsa sin skada. Detta utvecklas mer nedan. !
! I förarbetena har det föreslagits att det krav på affärsmässighet som 
tidigare återfanns i 1 kap. 4 § ÄLOU skulle gälla även för avbrutna 
upphandlingar.  Det föreslogs att skadeståndsskyldighet skulle föreligga då en 63

upphandling avbröts på ett icke-affärsmässigt sätt.  Ett annat förslag i 64

förarbetena var att en upphandling endast fick avbrytas om det fanns sakliga 
skäl.  Förslagen ledde inte till någon lagstiftning. EU-domstolen har dock i två 65

mål slagit fast att den upphandlande myndigheten måste följa de 
grundläggande principerna som följer av EU-fördragen när myndigheten väljer 
att avbryta en upphandling. !66

! En annan möjlighet för en leverantör som har deltagit i en upphandling 
som avbrutits är att grunda sin skadeståndstalan enligt principen om culpa in 
contrahendo. HD har uttalat att de grundläggande avtalsrättsliga principerna är 
ti l lämpliga vid offentl ig upphandling.  Adlercreutz menar att ett 67

upphandlingsförfarande i strid med LOU kan betraktas som ett fall av culpa in 
contrahendo.  Skadestånd enligt denna grund kommer dock inte utredas 68

närmare i denna uppsats.!
! I NJA 2001 s. 3 kom det första prejudikatet om skadeståndsskyldighet vid 
avbrutna upphandlingar. Omständigheterna i målet var att den upphandlande 
myndigheten, ett landsting, hade inlett en upphandling om inköp av 
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transporttjänster till ett sjukhus. Landstinget slutförde dock inte upphandlingen 
utan lät istället driva verksamheten i egen regi. HD menade att syftet med LOU 
inte var att skapa en skyldighet för upphandlande myndigheter att 
konkurrensutsätta sin verksamhet. Vidare menade HD att det saknas anledning 
att tolka in i LOU vad gäller förhållanden som regleras i den allmänna 
avtalsrätten. Enligt HD får inte principerna om affärsmässighet eller icke-
diskriminering någon relevans när en upphandling avbryts, de får endast 
relevans när en upphandling pågår. Den upphandlande myndigheten ålades 
inte någon skadeståndsskyldighet. !69

! I RÅ 2008 ref. 35 hade den upphandlande myndigheten avbrutit en 
upphandling under motivering att det anbud som hade inkommit låg utanför 
myndighetens kostnadsramar samt at t det rådde en br istande 
konkurrenssituation. Regeringsrätten menade att avbrytandet hade sakligt 
godtagbara skäl.  I ett annat fall från Regeringsrätten slog domstolen fast att   70

den upphandlande myndigheten hade rätt att avbryta en upphandling eftersom 
myndighetens budget hade överskridits för den ifrågavarande tjänsten. I det 
förevarande fallet var det utrett att de återstående anbuden hade ett högre pris 
än vad myndighetens budget tillät. Tjänsten hade visat sig vara dyrare än vad 
myndigheten räknat med. Regeringsrätten menade att detta utgjorde sakligt 
godtagbara skäl. !71

! Kammarrätten i Jönköping har i en dom slagit fast att den upphandlande 
myndigheten hade sakliga skäl att avbryta upphandlingen då det visade sig att 
anbuden inte uppfyllde de så kallade skall-kraven i förfrågningsunderlaget, 
vilket medförde en bristande konkurrenssituation. !72

! Således kan det konstateras att ett avbrytandebeslut av en offentlig 
upphandling kan prövas, men att själva avbrytandet inte är lagstridigt i sig så 
länge avbrytandet har sakligt godtagbara skäl. Vad som utgör detta är hänförligt 
till omständigheterna i det enskilda fallet. Den ovan angivna rättspraxisen visar 
dock enligt min mening på en gemensam omständighet som motiverar det 
”sakliga” i det sakliga avbrytandet, nämligen att upphandlingen inte gått som 
planerat. Fallen ovan visar b.l.a att det inkom för få eller för höga anbud eller att 
förutsättningarna för upphandlingen förändrades. Ett avbrytande som strider 
mot de grundläggande bestämmelserna i fördraget utgör dock alltid ett beslut 
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som kan föranleda skadestånd, speciellt då avbrytandet strider mot förbudet 
mot diskriminering på grund av nationalitet. Detta har EU-domstolen särskilt 
markerat i fallet Kauppatalo Hansel. !73

3.4 Kausalsamband!
Det krävs att det föreligger adekvat kausalitet mellan den upphandlingsrättsliga 
överträdelsen och skadan som leverantören lidit.  EU-domstolen har slagit fast 74

att allmänna skadeståndsrättsliga principer gäller för reglerna om offentlig 
upphandling, läran om adekvat kausalitet anses vara en sådan 
skadeståndsrättslig princip.  För att en leverantör ska anses ha drabbats av 75

skada på grund av en överträdelse av upphandlingslagstiftningen ska 
leverantören i princip anses ha förlorat kontraktet till följd av överträdelsen.  76

Detta utvecklas mer nedan, se särskilt avsnittet som behandlar NJA 2013 s. 
762.!

3.5 Beviskrav!
Huvudregeln är att leverantören bär bevisbördan för att överträdelse av 
upphandlingslagstiftningen skett.  I praxis har dock beviskraven för att uppfylla 77

bevisbördan utvecklats för olika typfall av överträdelser.!
! Enligt HD står det klart att beviskravet för att en leverantör har förlorat 
kontraktet till följd av att den upphandlande myndigheten överträtt LOU måste 
vara högre när ersättningsyrkandet avser det positiva kontraktsintresset än om 
yrkandet avser det negativa kontraktsintresset. HD menade dock att det inte 
kan uppställas ett krav på att leverantören i varje fall ska styrka att just 
leverantören har förlorat kontraktet till följd av myndighetens överträdelse, 
eftersom detta skulle strida mot rättsmedelsdirektivets preventiva syfte och det 
skulle även urholka rätten till skadestånd. För att leverantören ska kunna erhålla 
skadestånd för det positiva kontraktsintresset krävs det att leverantören gör det 
sannolikt att denne förlorat kontraktet till följd av myndighetens överträdelse. !78

! Beviskravet för att erhålla ersättning med det negativa kontraktsintresset 
är att leverantören ska visa att denne haft en realistisk möjlighet att erhålla 
upphandlingskontraktet och att denna möjlighet har minskats till följd av 
överträdelsen. Detta har HD slagit fast i NJA 2000 s. 712. !
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! Vid en otillåten direktupphandling gäller något lättade beviskrav, något 
som HD slagit fast i NJA 2007 s. 349. HD menade att det inte är lika enkelt att 
fastslå vilken leverantör som skulle ha fått kontraktet. För att inte urholka 
möjligheten för leverantörer att få skadestånd vid otillåten direktupphandling är 
är beviskravet att leverantören sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och haft en 
realistisk möjlighet att erhålla upphandlingskontrakt. Vad gäller ersättningsnivån 
ska en skönsmässig bedömning av skadeståndsnivån göras. !79

4 Ersättningsbestämning!
4.1 Ersättning med det positiva kontraktsintresset! !
4.1.1 Uppfattning i förarbetena!
I förarbetena till ÄLOU anfördes att den som felaktigt förlorat en upphandling 
ska ha rätt till ersättning med det positiva kontraktsintresset, vilket innebär att 
den skadelidande ska ha möjlighet till ersättning inte bara för kostnader men 
även för utebliven vinst som avtalet skulle ha gett om affären hade genomförts. 
Departementschefen menade i specialmotiveringen till dåvarande 6 kap. 6 § 
ÄLOU (nuvarande 16 kap. 20 § LOU) att med ”uppkommen skada” avses inte 
bara onödiga kostnader utan även det positiva kontraktsintresset. För att en 
leverantör ska anses ha lidit skada på grund av ett upphandlingsrättsligt fel 
krävs det i princip att leverantören har förlorat kontraktet till följd av felet. !80

! Upphandlingskommittén var av inställningen att den skadelidande skulle 
erhålla samma vinst som om denne skulle fått det ifrågavarande avtalet med 
den upphandlande myndigheten. Det positiva kontraktsintresset bör enligt 
kommittén vara utgångspunkten vid skadeberäkningen. Kommittén motiverade 
detta genom en tolkning av rättsmedelsdirektiven samt utifrån ändamålsskäl 
såsom att skadeståndet måste vara effektivt från allmänpreventiv synpunkt. 
Nästan alla EU-länder har implementerat rättsmedelsdirektiven så att ersättning 
kan fås med det positiva kontraktsintresset. !81

! I förarbetena till LOU anges att det preventiva syftet med 
skadeståndsreglerna skulle kunna anses tala för att överträdelsens karaktär ska 
tillmätas betydelse vid utdömande av skadestånd. Detta medger dock inte 
lagens utformning eftersom ersättningsbeloppet ska utgå för den till följd av felet 
uppkomna skadan. !82
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4.1.2 Uppfattning i rättspraxis!
4.1.2.1 NJA 1998 s. 873!

Rättsfallet NJA 1998 s. 873 var den första av HD:s domar som behandlade 
upphandlingslagstiftningen. Fallet gällde en kommun som upphandlade en 
arkitekttjänst för ombyggnationer av en kommunalägd fastighet. Kommunen 
hade antagit ett anbud som inte var det lägsta anbudet, detta trots att 
kommunen med hänsyn till förfrågningsunderlaget och annonseringen inte 
tydligen uttryckt annat än att anbudet med det lägsta priset skulle antas. Därför 
var det felaktigt av kommunen att inte anta anbudet med lägst pris eftersom det 
stred mot LOU, nuvarande 12 kap. 3 § LOU. HD slog fast att när en 
upphandling inleds uppkommer ett kvasikontraktuellt förhållande mellan den 
upphandlande myndigheten och den presumtiva anbudsgivaren. Enligt HD 
talade LOU:s utformning för detta. Vidare menade domstolen att en 
skadeståndsberättigad leverantör ska försättas i samma situation som om 
upphandlingen hade gjorts på ett riktigt sätt. Ersättningen skulle beräknas så att 
den skadelidande leverantören erhåller de intäkter som uppdraget skulle 
inbringa minskat med de rörliga kostnaderna. Den skadelidande leverantören 
vars anbud borde ha antagits hade rätt till skadestånd med ett belopp 
motsvarande det positiva kontraktsintresset.!
4.1.2.2 NJA 2007 s. 349!

I NJA 2007 s. 349 uttalade HD att ersättning bör utgå med hela det positiva 
kontraktsintresset när en anbudsgivare gått miste om kontraktet på grund av att 
den upphandlande myndigheten överträtt upphandlingslagstiftningen. 
Ersättningen ska avräknas med inbesparade kostnader och intäkter som 
leverantören har eller kunnat skaffat sig till följd av att leverantören inte fick 
kontraktet och därigenom haft möjlighet att anta andra uppdrag. HD hänvisade 
till förarbetena till LOU och till NJA 1998 s. 873 som, enligt HD, också 
argumenterade för att ersättning borde utgå med det positiva kontraktsintresset.!
4.1.2.3 Mål C-46/93 och 48/93!

EU-domstolen har i fallet Brasserie de Pechêur uttalat att ersättning som 
begränsas till det negativa kontraktsintresset för medlemsstaternas ansvar i 
förhållande till enskilda inte kan tillåtas. Domstolen menade att en sådan 
begränsning i praktiken skulle innebära att det blir omöjligt att få ersättning för 
skadan, särskilt i tvister av ekonomisk eller kommersiell art. !83
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4.1.3 Uppfattningar i doktrinen!
Björklund och Madell menar att möjligheten till full ersättning för skador till följd 
av överträdelser av LOU är en nödvändighet för att Sverige ska uppfylla kravet 
på full implementering av EU-rätten.  Hellner har kritiserat att ersättning ska 84

utgå i enlighet med det positiva kontraktsintresset. Han anser att det inte är 
rimligt att i utomkontraktuella förhållanden ge ersättning enligt samma principer 
som i inomkontraktuella förhållanden. Istället menar Hellner att skadeståndet 
ska bestämmas till ett skäligt belopp med hänsyn till kostnader och utsikter till 
vinst.  Han menar vidare i en artikel med kommentar till NJA 1998 s. 873 att 85

ersättning med det positiva kontraktsintresset onekligen är förmånligt för den 
förfördelade parten. Eftersom den part som inte får kontraktet istället får fulla 
vinsten utan något besvär såsom risk för avtalsbrott och utan kostnader att 
fullgöra kontraktet. I stora entreprenadupphandlingar kan detta handla om stora 
belopp vilket leder till stora konsekvenser för den upphandlande myndigheten, 
då myndigheten får betala för både skadestånd och själva tjänsten. !86

! Wahl menar att en begränsning av skadeståndsansvaret till att endast 
avse det negativa kontraktsintresset vore direkt felaktigt med hänsyn till EU-
rättens krav. Han menar att det vore olyckligt med en sådan ordning eftersom 
det saknas effektiva rättsmedel vid sidan av skadeståndsreglerna. Han menar 
också att Sverige måste anpassa sin lagstiftning utifrån EU-rättens krav oavsett 
om resultatet blir att detta strider mot etablerade principer i respektive 
medlemsstats rättsordning. Att kravet på ful l ersättning utanför 
kontraktsförhållanden är främmande för svensk rätt är inget som kan anföras för 
att vägra implementera en rätt till en sådan ersättning. !87

! Riberdahl och Palm ansluter sig till den kritiska skara som inte menar att 
skadestånd bör utgå med det positiva kontraktsintresset. De menar att detta är 
”principiellt dubiöst” och leder till att skadeståndsregler för kontraktsförhållanden 
utvidgas till den utomobligatoriska förhållanden. Detta strider mot svensk rätt 
eftersom något kontraktsbrott inte begåtts. De menar vidare att det negativa 
kontraktsintresset inte ses som en påföljd efter ett avtalsbrott utan snarare som 
en utomobligatorisk plikt att utge ersättning med stöd av culpa in contrahendo. !88

�32

 se Björklund, D., Madell, T., SvJT 2008 s. 578, s. 601.84

 se Hellner, J., 1995, s. 46.85

 se Hellner, J., JT nr 4 1998/99 s. 954.86

 se Wahl, N., JT nr 2 1997/98 s. 620 ff.87

 se Palm, U., Riberdahl, C, SvJT 1996 s. 644, s. 644 ff.88



! Hellners uppfattning att ersättning med det positiva kontraktsintresset 
inte borde få förekomma och innebär en klar fördel för leverantören kan ses mot 
bakgrund av Stockholms universitets remissyttrande i förarbetena. Universitetet 
menar att regler om fullt skadestånd är en del av ett effektivt 
överprövningssystem, men att det också finns vissa svårigheter för leverantören 
kopplat till detta. Svårigheten består i bevissvårigheter för leverantören att visa 
på kausalitet mellan uppkomna fel och omständigheten att leverantören lidit 
skada i form av att inte erhålla ett upphandlingskontrakt. Denna svårighet utgör 
en stark begränsning av antalet skadefall där ersättning med det positiva 
kontraktsintresset utgår. !89

! Den uppfattning Hellner hyste om positivt kontraktsintresse åberopades i 
fallet NJA 1998 s. 873, som refererats ovan. Hellners uppfattning tillbakavisades 
dock av HD, som kom till en annan slutsats. Det är också värt att notera att 
Hellners uppfattning, som återfanns i 5:e upplagan av Skadeståndsrätt, inte 
fanns med i den 6:e upplagan av boken.!
! Enligt min uppfattning är det korrekt som Riberdahl och Palm menar, att 
det är främmande för svensk rätt att utvidga ersättning med det positiva 
kontraktsintresset till situationer utanför kontraktsförhållanden. Det faktum att 
det är främmande för svensk rätt förklaras dock av att grunden för skadestånd 
vilar på EU-rättslig grund, och Sverige som medlemsstat är skyldig att tillämpa 
EU:s tvingande direktiv, såsom de tolkats av EU-domstolen. Rent strikt torde 
det räcka att konstatera att EU-domstolen slagit fast att ersättningen inte kan 
begränsas till det negativa kontraktsintresset. EU-domstolens uppgift är att tolka 
EU-rätten enligt vad som följer av art. 19 FEU. HD går på samma linje, enligt de 
fall som refererats ovan, och i de fallen har HD hänvisat till EU-rättspraxis. Den 
åsikt vissa i doktrinen förespråkar angående ersättning med det positiva 
kontraktsintresset torde vara överspelad av EU-domstolen och HD. Enligt min 
mening går det inte att undvika det faktum att en viss tid har förflutit sedan de 
ovan refererade uttalandena i praxis, doktrin och förarbeten förekom. Som 
nämnts ovan anser Wahl att det inte finns några effektiva rättsmedel vid sidan 
av skadeståndet. Som kommer att redovisas för nedan kan det diskuteras hur 
mycket bäring det uttalandet har idag. Ett flertal ytterligare rättsmedel har 
tillkommit sedan dess, och inte minst har praxis visat på den stora betydelse 
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och nära koppling som rättsmedlet överprövning har till skadestånd vid 
upphandlingar. !
4.1.4 Krav på att kontrakt tecknas!
I NJA 2013 s. 762 p. 15 anger HD, med hänvisning till förarbetena , att 90

ersättning med det positiva kontraktsintresset i princip förutsätter att 
leverantören har förlorat kontraktet till följd av upphandlingsfelet. I p. 18 i 
domskälen utvecklar HD detta ytterligare. Ett felaktigt tilldelningsbeslut kan inte i 
sig grunda en rätt till skadestånd för det positiva kontraktsintresset. Skadan 
består i att ett felaktigt tilldelningsbeslut följs av att kontrakt tecknas med den 
leverantör som angetts i tilldelningsbeslutet. HD förtydligar att ”det är således 
kontraktstecknandet som är skadeståndsgrundande”.!

4.2 Ersättning med det negativa kontraktsintresset!
4.2.1 Ersättning för nedlagda kostnader!
I ändringsdirektivet anges inte uttryckligen att ersättning ska inbegripa 
ersättning för det negativa eller det positiva kontraktsintresset. Av 16 kap. 20 § 
2 st. LOU följer att anbudsgivare och anbudssökande som har deltagit i en 
upphandling har rätt till skadestånd för det negativa kontraktsintresset. 
Förutsättningen är at t fe let har påverkat anbudsgivarens el ler 
anbudssökandens möjligheter att tilldelas ett kontrakt. Denna bestämmelse är 
en kodifiering av rättspraxis, speciellt NJA 2000 s. 712. Lagstiftaren ansåg att 
det var lämpligt att ta in denna bestämmelse i lagtext.  I det ovan nämnda 91

rättsfallet klargjorde HD att ersättning med det negativa kontraktsintresset kan 
utgå även vid offentlig upphandling inom den klassiska sektorn, som LOU 
reglerar. HD menade att i avsaknad av sakskäl som talade för annat får samma 
principer gälla inom LOU som inom försörjningssektorerna. Tidigare fanns detta 
endast reglerat i de övriga upphandlingslagarna. !92

4.2.2 Ersättning för onyttiga kostnader!
I hovrättsfallet RH 2002:15 hade den upphandlande myndigheten i strid med 
ÄLOU infordrat en komplettering av en leverantör vilket förorsakade 
leverantören skada i form av onyttiga kostnader för att upprätta och skicka in 
kompletteringen. Frågan i målet var om den onyttiga kostnaden var en 
ersättningsgill kostnad. Hovrätten konstaterade att det måste råda kausalitet 
mellan skadan och det förhållande att den upphandlande myndigheten inte följt 
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bestämmelserna i LOU. För att kausalitet i allmänhet kan finnas krävs det att 
leverantören har förlorat kontraktet till följd av överträdelsen av LOU. 
Leverantören i det förevarande fallet hade inte förlorat kontraktet till följd av 
överträdelsen i LOU, eftersom leverantören inte hade det bästa anbudet. Den 
skada som hade drabbat leverantören hade däremot aldrig uppstått om den 
upphandlande myndigheten följt bestämmelserna i LOU. Hovrätten menade att 
kausalitetskravet borde ses mot bakrund av rättsmedelsdirektivet , som ytterst 93

har tillkommit för att upphandlingar ska öppna för konkurrens inom hela EU 
genom att medlemsstaterna åläggs att ha effektiva rättsmedel såsom 
skadestånd. Enligt hovrätten ger inte direktivet uttryck för någon avsikt att 
begränsa skadeståndsreglerna till att endast gälla de leverantörer som har 
förlorat kontraktet till följd av överträdelsen av upphandlingslagstiftningen.  94

Hovrätten menade istället att även överträdelser som orsakar onyttiga 
anbudskostnader på sikt motverkar konkurrensen vid upphandlingar. Ersättning 
för onyttiga kostnader ersattes därför, trots att något kontrakt inte tecknats.!
4.2.3 Ersättning för överprövningskostnader!
Det finns ingen bestämmelse i förvaltningsprocesslagen (1971:291) om rätt till 
ersättning för överprövningskostnader. Huvudregeln inom förvaltningsprocessen 
är dock att enskild part inte har rätt till ersättning för rättegångskostnader.  I 95

NJA 2010 s. 112 uttalade dock HD att under vissa förutsättningar kan 
ombudskostnader ersättas som skadestånd i en förvaltningsprocess. I LOU 
finns det ingen bestämmelse som reglerar frågan om överprövningskostnader. 
Istället får ledning sökas i den allmänna skadeståndsregeln i 16 kap. 20 § 1 st. 
LOU. Frågan är om överprövningskostnader ryms inom rekvisitet ”skada” i den 
bestämmelsen. I NJA 2013 s. 762 ställdes frågan om överprövningskostnader 
kunde ersättas som skadestånd på sin spets. I det förevarande fallet hade 
Rikspolisstyrelsen (RPS) under år 2007 genomfört två upphandlingar för s.k 
polititransporter, d.v.s transport av avlidna till och från en rättsmedicinsk 
undersökning. Fidelia AB (Fidelia) hade lämnat anbud i de båda 
upphandlingarna. I den ena upphandlingen lämnades totalt tre olika anbud och i 
den andra upphandlingen lämnades två olika anbud. I tilldelningsbesluten 
beslutade RPS att inte anta Fidelias anbud. Fidelia ansökte därefter om 
överprövning enligt ÄLOU av båda upphandlingarna hos länsrätten som under 
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2008 meddelade två domar. I båda domarna slog länsrätten fast att RPS borde 
ha förkastat de övriga anbuden i upphandlingsförfarandet, eftersom de övriga 
anbudslämnarna inte uppfyllde alla skall-krav i förfrågningsunderlaget. Vidare 
förordnade länsrätten att RPS skulle avsluta upphandlingarna först efter att 
rättelse hade gjorts. I enlighet med överprövningsdomarna förkastade RPS de 
övriga anbuden. Nu återstod dock endast Fidelias anbud, och RPS avbröt 
upphandlingarna eftersom det inte gick att genomföra upphandlingen med 
tanke på den konkurrenssituation som förelåg då endast en anbudslämnare 
fanns kvar. Efter att RPS avbröt upphandlingarna väckte Fidelia talan i allmän 
domstol med yrkande om skadestånd för de fel RPS hade gjort under 
upphandlingarna, i enlighet med 7 kap. 6 § ÄLOU. Dess nuvarande 
motsvarighet finns i 16 kap. 20 § LOU. Frågan i målet var dels om 
rättegångskostnader i förvaltningsprocessen kunde ersättas inom ramen för 
skadeståndet. Fidelia menade att de fel som den upphandlande myndigheten 
hade gjort, d.v.s. gett felaktiga tilldelningsbeslut, hade inneburit skada för 
bolaget i enlighet med 7 kap. 6 § ÄLOU. !
! Tingsrätten ogillade käromålet, till skillnad från hovrätten som förpliktade 
RPS att betala skadestånd till Fidelia. RPS överklagade till HD. HD angav i sina 
domskäl att 16 kap. 20 § LOU till sin utformning talar för att ersättning ska 
kunna utgå för skäliga ombudskostnader som orsakats av en överträdelse av 
LOU. Det finns inte heller någon uttrycklig inskränkning i bestämmelsen vad 
avser skadan. HD menade således att ombudskostnader kunde rymmas inom 
skaderekvisitet. Det som i övrigt talade för detta, enligt HD, var syftet med 
överprövningar, som enligt HD är att en domstol ska kunna ta ställning till ett 
påstått upphandlingsrättsligt fel innan en faktisk skada uppstått. Om en 
anbudsgivare skulle sakna möjlighet att få ersättning för sina anbudskostnader 
såsom skadestånd skulle det kunna avhålla en anbudsgivare från att ansöka 
om överprövning. Det i sig skulle kunna motverka den avsedda effektiviteten 
med överprövningar och samtidigt motverka skadeståndets preventiva och 
reparativa funktion. Utifrån ett ändamålsresonemang menade HD att skäliga 
rättegångskostnader vid en framgångsrik överprövningsprocess ska kunna 
ersättas som skadestånd. Den kostnad som en anbudsgivare har ådragits 
genom att vinna en överprövningsprocess kan utgöra en ersättningsgill skada, 
som har ett så nära samband med det upphandlingsrättsliga felet att den i 
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allmänhet bör anses uppkommit genom överträdelsen av LOU.  Överträdelsen 96

av LOU föranledde alltså en rättsligt relevant skada i form av kostnader för att 
driva en överprövningsprocess, och denna kunde ersättas genom skadestånd.!
4.2.4 Analys av rättsfallet NJA 2013 s. 762!
I NJA 2013 s. 762, som refererats ovan, anger HD att det inte är frågan i målet 
att bedöma om den upphandlande myndigheten hade sakliga skäl för att 
avbryta upphandlingen. Det torde dock stå klart att myndigheten hade sakliga 
skäl för att avbryta upphandlingen, jmf RÅ 2008 ref. 35, där Regeringsrätten 
menade att det var ett godtagbart skäl att avbryta en upphandling då endast ett 
anbud återstod. Detta ändrar dock inte på det faktum att det kunde haft viss 
inverkan på skadeståndsbedömningen om myndigheten haft sakliga skäl att 
avbryta upphandlingen. Kanske utgick HD från att så var fallet.!
! Två ledamöter i HD var av skiljaktig mening i det förevarande fallet. De 
menade att frågan om en enskild part ska ersättas för rättegångskostnader är 
en rättegångskostnadsfråga och inte en skadeståndsfråga. De menade vidare 
att ersättning för överprövningskostnader inte utgjorde skada i LOU:s mening. 
En sådan ordning kunde enligt de skiljaktiga leda till en obalans mellan parterna 
eftersom den upphandlande myndigheten aldrig skulle kunna få sina kostnader 
ersatta, men leverantören alltid kunde ha en sådan möjlighet. En annan möjlig 
effekt av den ordningen är att det kan verka processdrivande för leverantörer, 
med ökat antal processer till följd. Det vore även olämpligt att en annan domstol 
prövar ersättningens skälighet än den domstol som prövar frågan i sak.!
! I förarbetena som behandlade det allmännas skadeståndsansvar ansågs 
frågan om ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsprocessen vara en 
rättegångsfråga och inte en skadeståndsfråga.  Upphandlingsutredningen 97

angav i sitt slutbetänkande att parterna i upphandlingsmål bör stå sina egna 
kostnader.  !98

! Enligt min mening står det klart att prejudikatvärdet i HD:s dom går att 
diskutera, eftersom två ledamöter var av skiljaktig mening, och en av de 
skiljaktiga var referent i målet. Domslutet går även emot de förarbetsuttalanden 
som angivits strax ovan. HD:s motivering att ändamålsskäl talar för att 
överprövningskostnader ska ersättas inom ramen för skadeståndet vittnar om 
att det finns en viss intressekonflikt i den svenska uppfattningen om 
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fördelningen av rättegångskostnader inom förvaltningsprocessen, och EU-
rättens ändamål och syften, specifikt just rättsmedelsdirektivets ändamål. 
Ersättningsbestämmelsen i rättsmedelsdirektivet är dock väldigt kortfattad och 
ger inte ger vidare ledning, bestämmelsen i sig talar inte emot att 
överprövningskostnader ska ersättas. EU-domstolen har, som tidigare angivits, 
uttalat att det är upp till varje medlemsstat att ”fastställa vilka åtgärder som 
behövs för att säkerställa att prövningsförfarandena verkligen medför en 
möjlighet att bevilja ersättning till personer som skadats av en överträdelse av 
reglerna för offentlig upphandling.”  !99

! Eftersom överprövning är så nära anknutet till skadestånd vid offentlig 
upphandling, då praxis har visat på att det krävs att leverantören begär 
överprövning för att inte riskera att få sitt skadestånd jämkat, är ordningen med 
att överprövningskostnader kan ersättas som skadestånd lämplig ur ett 
leverantörperspektiv.  Som HD anförde, kan en annan ordning innebära att 100

leverantörer undviker att ansöka om överprövning, och då är skadestånd i 
princip uteslutet.!
! De skiljaktiga i det förevarande fallet var av uppfattningen att HD:s 
domslut skulle leta till ett ökat processdrivande. Det är viktigt i sammanhanget 
att påpeka att ersättning för överprövningskostnader endast ersätts vid en 
framgångsrik överprövning. Det är således önskvärt, ur ett EU-perspektiv, att 
överträdelser av upphandlingslagstiftningen rättas till så att EU-rätten får 
genomslagskraft och att rättsmedlen ska vara effektiva. Ett ökat processande 
torde då inte vara något problem, snarare tvärtom, i ett EU-perspektiv. Ett ökat 
processande torde uppbära det preventiva syfte som rättsmedelsdirektivet är 
avsett att uppbära uppfylls. Om den upphandlande myndigheten är införstådd 
med att myndigheten även r iskerar at t ersätta en leverantörs 
överprövningskostnader, kan detta verka avhållande för myndigheten att 
överträda upphandlingslagstiftningen.!
! I det förevarande fallet fick dock inte leverantören sina kostnader i 
c i v i l p rocessen e rsa t ta , e f t e rsom y rkande t om e rsä t tn ing fö r 
överprövningskostnader var ett tredjehandsyrkande och de övriga yrkandena 
om ersättning för utebliven vinst och anbudskostnader inte bifölls ansågs 
leverantören vara tappande part. Dessa kostnader översteg vida de kostnader 
som leverantören hade i överprövningarna. Detta vittnar om att det rent 
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ekonomiskt är viktigare att vara vinnande part i skadeståndsmålet för en 
l eve ran tö r, e f t e r som dessa kos tnade r b l i r mycke t hög re än 
överprövningskostnaderna i de flesta fall. Överprövningsmål avgörs ofta på 
handlingarna och då blir inte kostnaderna lika stora som i allmän domstol där en 
muntlig huvudförhandling hålls.!
4.2.5 Ersättningsbestämning vid avbruten upphandling!
Som angivits ovan, krävs det enligt NJA 2013 s. 762 att ersättning med positiva 
kontraktsintresset förutsätter att det finns ett upphandlingskontrakt. Det 
skadestånd som kan utgå vid avbruten upphandling är ersättning med det 
negativa kontraktsintresset. !101

4.3 Skönsmässig bedömning av skadeståndsbeloppet!
Utöver ersättning med det negativa eller det positiva kontraktsintresset finns det 
en till kategori av ersättningsbestämning. Detta är aktuellt vid otillåtna 
direktupphandlingar, då det av naturliga skäl inte uppkommer några 
anbudskostnader som skulle kunna ersättas, men väl skador för utebliven vinst. 
Enligt förarbetena ska skadeståndet vid otillåtna direktupphandlingar uppgå till 
mer än nedlagda kostnader. Därför ska det göras en skönsmässig bedömning i 
enlighet med vad HD slagit fast i NJA 2000 s. 712.  I det fallet menade HD att 102

leverantören ska göra det sannol ik t a t t denne skul le ha få t t 
upphandl ingskontraktet om upphandl ingen hade skett ef ter et t 
anbudsförfarande.  Vid en otillåten direktupphandling blir det fråga om 103

ersättning för hypotetiska kostnader. Ersättningen kan i detta typfall bli högre än 
de hypotetiska kostnaderna. !104

5 Skyldigheten att begränsa sin skada!
5.1 Allmänt!
Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande ska begränsa 
sin skada för att inte riskera att ersättningen ska jämkas. Denna princip kommer 
till uttryck i b.la. 70 § 1 st. KöpL, där det framgår att om den skadelidande 
försummar att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada ska han själv 
bära motsvarande del av förlusten. Bestämmelsen motsvarar art. 77 i CISG . 105
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! EU-domstolen har slagit fast att nationella domstolar får undersöka om 
den skadelidande har visat rimlig aktsamhet för att förhindra den uppkomna 
skadan eller begränsat dess omfattning och även om den skadelidande har 
använt sig av alla de rättsmedel som står till dennes förfogande. Vidare menade 
EU-domstolen, med hänvisning till tidigare EU-domar  på området, att det är 106

en allmän princip som är gemensam för alla medlemsstaters nationella 
rättsordningar att den skadelidande visar rimlig aktsamhet för att begränsa 
skadans omfattning, med risk för att annars själv behöva stå för skadan. !107

! I en utredning anförde upphandlingskommittén att det är naturligt  att den 
skadelidande leverantören ska ”vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin 
skada och att han, om han själv försummar det, får bära en motsvarande del av 
förlusten”.  Förutom att söka överprövning som skadebegränsande åtgärd, 108

som kommer att behandlas nedan, kan en leverantör även begränsa sin skada 
genom att försöka ingå andra avtal i sin verksamhet. !109

5.2 Överprövning som skadebegränsande åtgärd!
Upphandlingsrättsligt får överprövning sin betydelse som en skadebegränsande 
åtgärd. I ett hovrättsfall från 2011 uttalade hovrätten att det enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer finns en skyldighet för den skadelidande att 
begränsa sin skada. I det förevarande fallet hade en skadelidande leverantör 
inte valt att ansöka om överprövning. Hovrätten menade att den skadelidande 
leverantören genom sitt agerande försuttit en möjlighet att åstadkomma rättelse 
som det rimligen kunde krävas att den skadelidande skulle använda sig av. 
Skadeståndsbeloppet jämkades därför till noll kronor. !110

! I RH 2010:48 prövades frågan om en leverantör underlåtit att begränsa 
sin skada alternativt varit medvållande till det upphandlingsrättsliga felet. Fallet 
handlade om en offentlig upphandling av bröstreduktionsoperationer där 
Plastkirurgicentrum (PKC) lämnade anbud. PKC tilldelades inte kontraktet och 
väckte därför talan om skadestånd vid Kristianstads tingsrätt med påståendet 
att ett lokaliseringskrav och ett krav på affärsmässighet i upphandlingen inte var 
uppfyllt. Den första frågan som hovrätten tog ställning till var om skadeståndets 
storlek skulle jämkas på grund av att PKC inte före anbudsinlämnandet eller 
före tilldelningsbeslutet påpekade felaktigheten i lokaliseringskravet. Hovrätten 
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menade att det inte fanns skäl för någon jämkning på denna grund, eftersom 
det inte finns något skyldighet för leverantörer att påpeka eventuella 
felaktigheter i förfrågningsunderlaget. Varken LOU eller någon annan EU-
rättslig upphandlingslagstiftning föreskriver om någon sådan skyldighet, det 
åligger istället den upphandlande myndigheten att tillse att upphandlingen går 
till på ett korrekt sätt. !111

! Den andra frågan i målet var om jämkning av skadeståndet bör ske på 
grund av att PKC inte begränsat sin skada alternativt varit medvållande genom 
att inte begära överprövning i rätt tid. Hovrätten menade att det finns anledning 
att skilja mellan två olika situationer, eftersom olika förutsättningar gäller för 
bestämmandet av skadeståndet. Den första situationen var den där ett 
medvållande från den skadelidande är hänförligt till omständigheter i tiden för 
skadans uppkomst då den skadelidande själv medverkat till skadans uppkomst. 
Den andra situationen är den där det finns en plikt att begränsa en redan 
inträffad skada. Den senare situationen, plikten att begränsa sin skada, sträcker 
sig enligt hovrätten till vad som rimligen kan krävas av PKC i sammanhanget. 
Eftersom PKC inte har sänt in en begäran om överprövning har inte PKC visat 
rimlig aktsamhet för att begränsa sin skada. På grund av detta sattes 
skadeståndet ned till noll kronor. Hovrätten menade att tidsfristen för 
överprövning ska räknas från den dag då den upphandlande myndigheten 
lämnade upplysningar till leverantören, och inte vid den dag då leverantören fick 
ta del av handlingarna. Prövningstillstånd meddelades inte av HD. !112

! EU-domstolen har i fallet Grossmann slagit fast att en leverantör ska 
försöka få en överträdelse korrigerad så snart som leverantören har fått 
kännedom om den upphandlande myndighetens överträdelse. Detta gäller 
under hela upphandlingen.  Skyldigheten att begränsa sin skada kommer 113

dock med några begränsningar. En förutsättning för detta är att en ansökan om 
överprövning överhuvudtaget är möjlig. För att leverantören ska anses haft 
möjlighet att angripa överträdelsen måste denne haft kännedom om 
överträdelsen och haft en möjlighet att få den korrigerad. Leverantörens rätt att 
föra en skadeståndstalan bevaras om leverantören varit omedveten eller inte 
kunnat föra talan mot överträdelsen. Ett tydligt exempel på när en leverantör 
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anses vara omedveten om en överträdelse och omöjligen kunnat få den 
korrigerad p.g.a bevissvårigheter är vid en otillåten direktupphandling. !114

5.3 Överprövning vid otillåten direktupphandling!
En annorlunda situation uppstår då den upphandlande myndigheten har gjort 
en otillåten direktupphandling. Eftersom det inte finns något material att utgå 
ifrån såsom förfrågningsunderlag, anbud och tilldelningsbeslut kan det vara 
svårt eller omöjligt för den anbudssökande att formulera sin talan om 
överprövning. Vid en otillåten direktupphandling har inga direkta kostnader 
relaterade till upphandlingen uppstått för leverantören, eftersom någon 
upphandling inte har gjorts. !
! I RÅ 2005 ref. 10 var Nyköpings kommun den upphandlande 
myndigheten. Kommunen hade slutit ett avtal med Ryanair angående b.la 
marknadsföringsinsatser. Avtalet i sig hade inte föregåtts av vare sig 
annonsering eller konkurrensutsättning. Det var alltså en otillåten 
direktupphandling. Frågan för Regeringsrätten var om avtalet utgjorde ett hinder 
mot att pröva ansökan om överprövning. Domstolen konstaterade inledningsvis 
att kommunen slutit avtalet utan att tillämpa bestämmelserna i LOU trots att 
kommunen var skyldig att göra detta. Domstolen gick vidare och hänvisade till 
en dom  från EU-domstolen som tidigare uttalat sig om art. 1.1 i första 115

rättsmedelsdirektivet , som b.la behandlar skyldigheten för medlemsstaterna 116

att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att den upphandlande 
myndighetens beslut prövas effektivt vid en offentlig upphandling. EU-
domstolen menade att artikeln ska tolkas så att medlemsstaternas skyldighet att 
säkerställa möjlighet till en effektiv och skyndsam rättslig prövning av ett beslut 
från en upphandlande myndighet även ska omfatta beslut som tas utanför en 
formell upphandling. Regeringsrätten menade att det otillåtna avtalet, som hade 
tillkommit vid en otillåten direktupphandling, inte utgjorde ett hinder för 
överprövning enligt LOU. Vad gäller tiden för överprövning är den i teorin 
obegränsad i tiden för otillåtna direktupphandlingar, till skillnad mot 10 eller 15 
dagar som är preskriptionstiden för en upphandling, 16 kap. 11 § LOU. !
! Enligt min mening är Regeringsrättens beslut i preskriptionsfrågan 
rimlig. Om tidsfristen för otillåten direktupphandling skulle vara samma som i de 
fall då den upphandlande myndigheten överträtt LOU under en annonserad 
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upphandling, skulle det innebära att myndigheten försätts i en bättre position vid 
en otillåten direktupphandling. Det skulle även enligt min mening vara 
egendomligt med en sådan ordning, eftersom det vid otillåten direktupphandling 
är svårt för en leverantör att ens känna till dess förekomst. !
! Att anmärka i det här sammanhanget är att överprövningen blir 
beroende av om det finns ett upphandlingskontrakt eller inte. Enligt 16 kap. 6 § 
2 st. LOU får en upphandling inte överprövas sedan ett upphandlingskontrakt 
slutits.  Istället överprövas giltigheten av det otillåtna upphandlingskontraktet, 16 
kap. 13-15 §§ LOU. Om den upphandlande myndigheten ingår ett 
upphandlingskontrakt med en leverantör under ett överprövningsmål av en 
upphandling ska rätten på yrkande av den leverantör som begär överprövning 
is tä l let ändra ta lan så at t den is tä l let avser överprövning av 
upphandlingskontraktets giltighet.!
! I rättsmedelsdirektivets preambel framgår att strängare sanktioner än 
ogiltighet får tillämpas enligt nationell rätt.  Av direktivet kan det dock inte 117

utläsas att det finns ett krav på att leverantören måste ansöka om att rätten ska 
ogiltigförklara det otillåtna upphandlingskontraktet för att leverantören ska ha 
bibehållit sin rätt till skadestånd. I vissa fall kan lång tid ha förflutit sedan den 
otillåtna direktupphandlingen uppdagades och tjänsten eller varan kan redan ha 
förbrukats, vilket gör en återgång av avtalet praktiskt omöjlig. I den situationen 
torde det enligt min mening finnas en möjlighet för leverantören att erhålla 
skadestånd, eftersom det inte är möjligt för leverantören att begränsa sin skada 
genom en ogiltighetstalan.!
! Det uppstår särskilda problem vid överprövningar av upphandlingar 
där prestationsåtergång inte är möjlig. Om det otillåtna upphandlingskontraktet 
redan har hunnit verkställas torde knappast den upphandlande myndigheten 
vare sig vilja eller kunna göra om upphandlingen. Vid överprövningar ska dock 
inte förvaltningsdomstolen ta hänsyn till om det finns en faktisk möjlighet för den 
upphandlande myndigheten att göra om upphandlingen. I fall då 
förvaltningsdomstolen handlägger en överprövning av en upphandling där 
prestationsåtergång inte är möjlig anses dock ändamålet med talan ha förfallit. 
Detta har i kammarrättspraxis inneburit att talan skrivits av efter det att 
förvaltningsdomstolen konstaterat att den upphandlande myndigheten har 
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överträtt upphandlingslagstiftningen.  Det faktum att förvaltningsdomstolen 118

avskrivit talan torde enligt Björklund och Madell inte utgöra något hinder mot att 
senare föra en skadeståndstalan.  Rättsmedlet skadestånd utgör i de fallen 119

det enda återstående rättsmedlet för en leverantör, och det torde enligt min 
mening vara tillräckligt att leverantören har ansökt om överprövning för att det 
ska anses vara en tillräckligt skadebegränsande åtgärd. Avskrivning av mål har 
främst ett processekonomiskt syfte. Avskrivning är ingen omständighet som 
leverantören kan råda över och det torde då enligt min mening vara tillräckligt 
som skadebegränsande åtgärd att förvaltningsdomstolen prövar frågan i sak 
men avskriver talan. !
! Som visats ovan kan en otillåten direktupphandling överprövas i 
förvaltningsdomstol, men det är inte säkert att rätten tar upp talan till prövning. I 
det fallet kvarstår ogiltighetstalan som skadebegränsande åtgärd. Praxis har 
ännu inte löst frågan om det krävs en sådan talan för att leverantören ska anses 
ha begränsat sin skada. I ett tidigt skede, innan det ogiltiga avtalet har hunnit  
löpa ut kan en talan fortfarande vara aktuell, men det är mer tveksamt om lång 
tid förflutit och tjänsten eller varan redan förbrukats. Rättsmedlet skadestånd 
kan möjligen i dessa fall vara det enda återstående rättsmedlet vid otillåtna 
direktupphandlingar.!

5.4 Invändningskrav vid överprövning!
I NJA 1998 s. 873 hade en leverantör yrkat skadestånd av en kommun som 
hade överträtt bestämmelserna i LOU genom att inte anta leverantörens anbud, 
som var det anbud som hade lägst anbudspris. Kommunen försummade dock 
under processens gång att göra en invändning om att leverantören inte hade 
begränsat sin skada. HD kommenterade detta mycket kortfattat i domskälen 
med formuleringen ”kommunen har inte gjort gällande att Arkitekttjänst inte sökt 
begränsa sin skada.”  I doktrinen har detta kortfattade uttalande uppfattats 120

som det avgörande för att leverantören överhuvudtaget tillerkändes 
skadestånd.  JustR Thorsson var skiljaktig beträffande domsmotiveringen och 121

anförde å sina vägnar att motiveringen gällande skadebegränsningen istället 
skulle lyda ”[…kommunen har inte gjort gällande att Arkitekttjänst inte sökt 
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begränsa sin skada, till exempel genom att begära överprövning enligt 7 kap 1 
§ LOU, eller att grund finns för jämkning av skadeståndet…]”. Enligt Thorsson 
är det mer tydligt att det är kommunens bristande invändning gällande 
överprövning som blir rättsligt relevant i sammanhanget. Det är även talande att 
Thorsson i samma mening talar om en bristande jämkningsinvändning från 
kommunens sida. Detta kan tolkas som att HD och den skiljaktige vill tydliggöra 
att dispositionsprincipen gäller för dessa mål och en utebliven invändning 
innebär att skadebegränsning och jämkning inte kan prövas inom ramen för 
målet. Detta är i min mening helt i linje med vad som gäller för skadeståndsmål i 
allmänna domstolar. Av 17 kap. 3 § 2 men. RB följer att en dom inte får grundas 
på en omständighet som inte åberopat av en part till stöd för dennes talan. Med 
omständighet i bestämmelsen avses omedelbart relevanta fakta.  Sådana 122

fakta betecknas som rättsfakta i den processrättsliga doktrinen. Ekelöf menar, i 
samma stycke som 17 kap. 3 § 2 men. RB behandlas, att rättsfakta som inte 
åberopats av en part inte får läggas till grund för en dom i dispositiva 
tvistemål.  Nordh är av den bestämda uppfattning att med omständighet i 17 123

kap. 3 § 2 men. RB avses rättsfakta.  Bestämmelsen ger även uttryck för den 124

s.k åberopsbördan. Den innebär att en part åläggs en börda att åberopa ett 
visst rättsfakta för att rätten ska kunna grunda sin dom på denna. Det är partens 
åberopade omständigheter som ritar upp ramen för processen.!
! Det är således den upphandlande myndigheten som har åberopsbördan 
för att rätten ska kunna döma över omständigheten att leverantören inte har 
begränsat sin skada. Om den upphandlande myndigheten inte fullgör denna 
plikt, presumeras leverantören ha vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa sin 
skada. Detta kan jämföras med Ekelöf uppfattning. Han menar att om parterna i 
ett mål om köp av vara inte berör frågan om fel i vara, ska rätten utgå ifrån att 
varan inte är felaktig. Detta argument uppbärs av processekonomiska skäl. !125

! Om en leverantör har begärt överprövning av en upphandling, och drivit 
en framgångsrik process i förvaltningsdomstolen uppkommer frågan om 
skadestånd ända kan utdömas i de fall då ett felaktigt upphandlingsbeslut 
rättats. HD har slagit fast att skadeståndsskyldighet i denna situation inte är 
utesluten för en skada som har uppstått på grund av felet. Om ett 
upphandlingsbeslut rättats kan endast skadestånd med det negativa 
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kontraktsintresset ersättas, eftersom inget upphandlingskontrakt tecknats.  126

Enligt min mening är HD:s inställning i frågan rimlig. Visserligen är rättsmedlet 
överprövning det primära rättsmedlet som syftar ti l l att åtgärda 
upphandlingsrättsliga fel på ett så tidigt stadium för att undvika att skada 
uppstår. Skador som hänförs till det negativa kontraktsintresset såsom 
anbudskostnader har dock ofta uppstått innan det upphandlingsrättsliga felet 
har uppdagats. Av den praxis som redogjorts för i denna uppsats har 
överprövning i de flesta fall begärts efter den tidpunkt då ett tilldelningsbeslut 
har tagits. Om en framgångsrik överprövningsprocess skulle leda till att 
skadestånd utesluts för skadedrabbade leverantörer skulle detta innebära att 
skadestånd förutsätter ett ogiltigt upphandlingskontrakt. Detta skulle inte vara i 
linje med överprövningens syfte eftersom en leverantör då skulle kunna vänta 
med att driva en skadeståndsprocess tills det ogiltiga upphandlingskontraktet 
tecknats. I det fallet uppstår större skador och drar dessutom in fler parter i 
processen, något som är oförsvarbart i ett samhällsekonomiskt perspektiv.!

6 Jämkning!

6.1 Allmänt!
Upphandlingskommittén ansåg i en utredning att skadeståndet vid offentlig 
upphandling ska kunna jämkas ”om det är oskäligt med hänsyn till den 
upphandlande myndighetens möjligheter att förutse och hindra skadans 
uppkomst och omständigheterna i övrigt”. Kommittén menade vidare att om 
skadeståndsbeloppen blir alltför höga kan detta innebära att myndigheten 
istället sköter sina åtaganden i egen regi och rädslan för höga skadestånd kan 
verka hämmande på upphandlingsverksamheten vilket ger en kontraproduktiv 
effekt. På grund av dessa skäl ansåg kommittén att skadeståndet bör kunna 
jämkas inom ramen för det positiva kontraktsintresset. Detta skulle innebära att 
”ersättning för utebliven vinst jämkas så att skadeståndet omfattar ett med 
hänsyn till kostnader och utsikter till vinst skäligt belopp”. !127

! Utifrån samma argumentation som anfördes ovan om åberopsbördan för 
upphandlande myndighet vad gäller leverantörens skadebegränsande åtgärder, 
åligger samma börda för myndigheten att åberopa att skadeståndets belopp bör 
jämkas.!
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7 Skadestånd enligt skadeståndslagen !
7.1 Myndighetsutövning!
Enligt 3 kap. 2 § 1 p. SkL ska stat eller kommun ersätta ren förmögenhetsskada 
som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Denna 
bestämmelse skiljer sig från 3 kap. 3 § SkL som inte har något krav på 
myndighetsutövning för skadeståndsansvar. Frågan om offentlig upphandling 
utgör myndighetsutövning är en omstridd fråga. Lagrådets inställning är att 
upphandling inte är myndighetsutövning.  Även JO delar denna inställning, i 128

ett fall om straffrättsligt ansvar för tjänstefel vid en otillåten direktupphandling. I 
det fallet menade JO att offentlig upphandling inte utgör myndighetsutövning i 
BrB:s mening. I förarbetena och i ett annat JO-fall anges att upphandling inte 
anses utgöra myndighetsutövning utan anses vara en del av myndighetens 
kommersiella verksamhet där myndigheten uppträder som ekonomisk aktör för 
att åstadkomma ett avtal.  Warnling-Nerep menar dock att offentlig 129

upphandling utgör myndighetsutövning, eftersom LOU utgör en utpräglad 
offentligrättslig reglering.  Övervägande skäl torde enligt min mening tala för 130

att offentlig upphandling inte utgör myndighetsutövning, således kan 3 kap. 2 § 
1 p. SkL inte tillämpas vid offentlig upphandling.!

7.2 Skadeståndslagens tillämpningsområde!
Skadeståndslagen har karaktären av lex generalis, d.v.s lagen gäller om annat 
inte är föreskrivet i lag. Detta framgår av 1 kap. 1 § SkL. I förarbetena till 
bestämmelsen, som har varit oförändrad sedan dess tillkomst, anges att lagens 
tillämpningsområde inskränks av skadeståndsrättslig speciallagstiftning. Det  
anges även att speciallagstiftning innehåller regler som avviker från allmänna 
skadeståndsrättsliga regler och grundsatser. I allmänhet föreskriver 
skadeståndsrät ts l ig spec ia l lagst i f tn ing et t s t r ik tare ansvar för 
ersättningsskyldighet, dock kan detta ansvar inskränkas vad gäller 
skadeståndets omfattning eller vad gäller preskriptionstid. Vidare anges att 
special lagst i f tn ing i a l lmänhet är exklusivt t i l lämpl ig inom si t t 
tillämpningsområde. !131
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! I förarbetena till skadeståndslagen diskuterades frågan hur ett 
ersättningskrav som i och för sig kan grundas på speciallagstiftning istället kan 
grundas på allmänna skadeståndsrättsliga regler. Där intogs ståndpunkten att 
särbestämmelser i speciallagstiftningen som preskription e.d inte kunde 
utsträcka sina verkningar utanför lagstiftningens tillämpningsområde. Sådana 
bestämmelser skulle inte kunna inskränka den skadelidandes möjligheter att 
kräva ersättning enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Dessa typer av 
särbestämmelser i skadeståndsrättslig speciallagstiftning anses enligt 
förarbetena vara direkt betingade till det skärpta skadeståndsansvaret som 
vissa ansvarsobjekt bär. Skadeståndsrättslig specialpreskription e.d utgör en 
kompensation mot det striktare ansvaret.  !132

! Särbestämmelser i den skadeståndsrättsliga speciallagstiftningen kan 
med ändamålsskäl motivera en t i l lämpning av dessa även när 
skades tåndsansva re t endas t kan k rävas en l i g t de a l lmänna 
skadeståndsreglerna. Dock måste det i varje enskilt fall närmare undersökas 
om lagstiftaren beaktat denna fråga i förarbetena till den aktuella lagen och däri 
intagit en klar ståndpunkt i frågan på grundval av rättspolitiska 
överväganden.  Vid skadeståndslagen tillkomst fanns inte LOU, men vid 133

skadeståndslagens tillkomst fanns annan speciallagstiftning som innehöll 
speciella regler om skadestånd och preskription. I förarbetena till 
skadeståndslagen diskuterades den då gällande järnvägsansvarighetslagens 
specialbestämmelser om skadestånd och preskription och hur denna förhöll sig 
till allmänna skadeståndsrättsliga regler. Enligt 10 § järnvägsansvarighetslagen 
föreskrivs att lagen endast är tillämplig i fråga om anspråk på ”skadestånd enligt 
denna lag”. Vidare anges att anspråk på skadestånd ska anhängiggöras inom 
två år från det skadan uppkom. Detta kan jämföras med bestämmelserna i LOU 
16 kap. 20 och 21 §§, som till sin utformning är likartade. Frågan som ställdes 
var liknande den som ställdes i NJA 2013 s. 909, som kommer redogöras för 
nedan, d.v.s kan bestämmelser om specialpreskription tillämpas även om 
skadeståndsanspråket grundar sig på allmänna skadeståndsrättsliga regler. 
Skadeståndskommittén hade tidigare ställt sig jakande till denna fråga, med 
motiveringen att preskriptionsregelns syfte annars skulle förfelas. 
Departementschefen delade inte denna uppfattning. Han hänvisade till 
r ä t t s f a l l e t N J A 1 9 6 0 s . 2 4 3 d ä r s p e c i a l p r e s k r i p t i o n i 1 0 § 
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järnvägsansvarighetslagen inte utgjorde ett hinder för att för krav på ersättning 
för skada till följd av järnvägens drift trots att specialpresktription förelåg. Det 
avgörande var att ansvaret grundades på järnvägsinnehavarens egna vållande 
och inte om principalansvar som lagen stadgade. Ersättningen grundades 
istället på allmänna skadeståndsrättsliga regler. Departementschefen tolkade 
rättsfallet så att bestämmelsen om specialpreskription inte kunde åberopas mot 
ett ersättningskrav som grundade sig på allmänna skadeståndsrättsliga regler. 
Han menade vidare att det skulle uppstå en egendomlig och motsägelsefull 
situation om man skulle tillämpa specialpreskriptionsbestämmelsen på en talan 
s o m v i s s e r l i g e n k u n d e g r u n d a s b å d e p å s p e c i a l r e g l e r i 
järnvägsansvarighetslagen och allmänna skadeståndsrättsliga regler. Om 
specialpreskription skulle utgöra ett hinder för att tillämpa allmänna 
skadeståndsrättsliga regler skulle det innebära att man klart utnyttjade en 
lagstiftning som var avsedd att ge den skadelidande ett särskilt gott skydd vid 
vissa skador till att istället inskränka den skadelidandes rättigheter jämfört med 
vad som gäller för den skadelidande på områden då skadeståndsrättslig 
speciallagstiftning saknas. Ett exempel där specialpreskription inte utgör ett 
hinder är t.ex. då ett skadeanspråk grundar sig på den allmänna culparegeln. !134

7.3 Det allmännas informationsansvar!
Enligt 3 kap. 3 § SkL ska stat eller kommun ersätta ren förmögenhetsskada 
som vållats av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnar felaktiga 
upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda 
skäl. Vid bedömningen ska särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, 
deras samband med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna 
när de lämnades. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999.  I 135

förarbetena framhölls att det kunde vara önskvärt och befogat att inom vissa 
områden utvidga det allmännas skadeståndsansvar. De situationer som 
menades var då en skada hade orsakats av en myndighet som uppträder med 
den auktoritet och det ansvar som följer av myndighetens offentliga funktion 
men där skadestånd enligt tidigare regler var uteslutet i de fall då skadan inte 
vållats genom myndighetsutövning.  !136

! Enligt SOU 1997:194 sträcker sig LOU:s skadeståndsbestämmelser 
längre än det allmännas ansvar enligt 3 kap. SkL. Vidare menas att om en 
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speciell skadeståndsregel är tillämplig ska den ha företräde framför den 
allmänna regeln i SkL.  Att notera är att detta uttalande gjordes före 137

tillkomsten av 3 kap. 3 § SkL. Vid denna tidpunkt fanns endast 3 kap. 2 § som 
endast gav rätt till skadestånd då en myndighet åsamkat en skada vid 
myndighetsutövning, till skillnad från 3 kap. 3 § som har ett krav på att skadan 
ska ha skett vid myndighetsutövning.!
! I förarbetena till bestämmelsen anges att det som framför allt motiverar 
det allmännas skadeståndsansvar är den enskildes beroendeställning i 
förhållande till myndigheten. Det finns skäl att låta det allmänna bära ett särskilt 
strängt ansvar för skador som orsakats på grund av felaktig information från 
myndigheten, eftersom den enskilde förlitar sig på att myndighetsinformation är 
korrekt. Myndigheter anses ha en särskild auktoritet och de är ofta ensamma 
om att kunna ge vissa besked inom sitt område. Det kan också finnas ett stort 
ersättningsbehov om en enskild förlitar sig på information från en myndighet. 
Om myndigheter åläggs ett skadeståndsansvar kan detta också ha en 
förebyggande effekt genom att myndigheten får bättre rutiner och 
kvalitetshöjningar i verksamheten i syfte att undvika skadeståndsskyldighet. I 
förarbetena görs en jämförelse av en myndighets verksamhet med någon som 
yrkesmässigt bistår privatpersoner och företag med rådgivning, såsom 
revisorer, advokater eller mäklare. Där menas att man kan likna myndighetens 
ställning gentemot den enskilde med nämnda yrken. Dessa yrkesroller bär 
under vissa förutsättningar ett skadeståndsansvar för felaktig rådgivning.  !138

! I förarbetena anges vad som kan utgöra särskilda skäl för 
skadeståndsskyldighet. Det bör normalt krävas att det finns en konkret 
omständighet som gör att det fins en särskild anledning att i det enskilda fallet 
lita på att informationen som lämnas av myndigheten är korrekt. I övriga fall bör 
kravet sällan vara uppfyllt. Vid bedömningen om särskilda skäl föreligger har det 
också betydelse vem som lämnar informationen och om den är kontrollerbar. 
Det finns större anledning att förlita sig på information som lämnas av en 
ansvarig handläggare än av en sekreterare. Om informationen utan problem 
kan kontrolleras är detta en omständighet som talar mot skadeståndsskyldighet. 
Vad som talar för skadeståndsskyldighet är om en tjänsteman uttalat sig med 
stor bestämdhet om en konkret omständighet och om tjänstemannen på något 
särskilt sätt uttalat sig om uppgifternas korrekthet eller på något sätt ger sken av 
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att de är kontrollerade. Motsatt gäller för vaga uttalanden eller uttalanden som 
lämnas med reservationer.  Det framgår av förarbetena att vid bedömningen 139

om särskilda skäl föreligger måste man ta hänsyn till samtliga relevanta 
omständigheter. Detta har särskilt markerats i lagtexten till bestämmelsen, SkL 
3 kap. 3 § 2 men.!
! Av fö ra rbe tena f ramgår även a t t oms tänd ighe te rna v id 
informationslämnandet är av stor betydelse. Om myndigheten på eget initiativ 
lämnar konkret information finns det större anledning att förlita sig på riktigheten 
av uppgifterna. Om istället information lämnas som svar på en fråga utan 
förberedelser eller i förbigående under ett vanligt samtal, finns det inte lika stor 
anledning att lita på att uppgifterna skulle vara korrekta. !140

! Med upplysningar och råd avses alla meddelanden oavsett form, såsom 
rekommendationer, tips, vägledning och information om innehåll och innebörd 
av författningar och sakförhållanden. Uttrycken är inte avsedda att ha en 
begränsande verkan utan omfattar all slags information som en myndighet 
lämnar. Informationen ska vara felaktig för att skadeståndsansvar ska 
aktualiseras. Med detta menas att informationen objektivt sett är inkorrekt. 
Enbart missvisande men korrekt information föranleder inte något 
skadeståndsansvar. För ansvar krävs även att det har förekommit fel eller 
försummelse, med detta menas att det ska göras en objekt iv 
culpabedömning.  Det krävs enligt 3 kap. 3 § SkL att myndigheten förfarit 141

vårdslöst, se kravet på ”fel eller försummelse” i lagtexten.!
! Det är även av betydelse vad uppgiftslämnaren har för kunskap om 
vilken betydelse upplysningarna har för mottagaren. Förarbetena ger exempel 
på en situation då en enskild person efterfrågar eventuella planbestämmelser 
av betydelse för en fastighet. Personen ifråga står i omedelbart begrepp att 
köpa fastigheten och meddelar samtidigt en handläggare vid en kommuns 
byggnadsnämnd att uppgifterna är av direkt avgörande betydelse för köpet. Om 
handläggaren fått klart för sig vikten av uppgifternas betydelse och ändå lämnar 
felaktiga uppgifter är detta skadeståndsgrundande.  Detta motivuttalande kan 142

enligt min mening jämföras med situationen då en leverantör vid en offentlig 
upphandling ställer en direkt och konkret fråga till en ansvarig handläggare som 
handlägger upphandlingen i ärendet, angående tolkningen av ett skall-krav i 
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förfrågningsunderlaget. Om handläggaren lämnar ett klart besked till 
anbudsgivaren torde det stå klart för denne vilken betydelse beskedet har för 
anbudsgivaren, eftersom skall-krav är av direkt avgörande betydelse för om ett 
anbud ska kunna prövas och antas. En liknande fråga kan vara att fråga en 
upphandlande myndighet om ett visst krav i förfrågningsunderlaget har 
karaktären av ett skall-krav eller inte. Ett felaktigt besked från myndigheten 
skulle då kunna resultera i att anbudet måste förkastas, om anbudsgivaren har 
följt och litat på beskedet.!
! Av lagmotiven följer att det inte finns någon formell skillnad mellan 
skriftliga och muntliga meddelanden, men det kan dock ofta finnas större 
anledning att lita på ett skriftligt besked än på ett muntligt besked. Detta 
uttalande grundar sig på att det normalt tar längre tid att utforma ett skriftligt 
meddelande än ett muntligt, och detta gör att uppgiftslämnaren får mer tid för 
eftertanke. En utgångspunkt kan också vara att uppgiftslämnaren normalt fäster 
större vikt vid hur han uttrycker sig skriftligen än muntligen. Sammantaget torde 
det enligt lagmotiven oftare finnas särskilda skäl att anse en skriftlig upplysning 
skadeståndsgrundande än en muntlig.  En omständighet som särskilt ska 143

beaktas är bestämda uppmaningar till den enskilde att handla på ett visst sätt. 
Detta, till skillnad på från enkla tips, bör oftare grunda skadeståndsansvar. !144

7.4 NJA 2013 s. 909!
Enligt NJA 2013 s. 909 utesluter inte LOU:s skadeståndsregler skadestånd 
enligt SkL. HD menade vidare att en fordran på skadestånd enligt SkL inte är 
underkastad specialpreskription enligt LOU. Parterna i målet var S.Ö och 
Gotlands kommun. Gotlands kommun var den upphandlande myndigheten som 
under 2008 hade genomfört en offent l ig upphandl ing gäl lande 
sjukgymnasttjänster. SÖ, legitimerad sjukgymnast till yrket, var en av 
anbudslämnarna i upphandlingen. I förfrågningsunderlaget fanns ett skall-krav 
om att ett anbud skulle innehålla en kopia på bevis om yrkeslegitimation. Då 
S.Ö lämnade sitt anbud fick S.Ö ett besked av en handläggare att kravet på 
bevis om yrkeslegitimation kunde kompletteras genom kommunens försorg. 
Under utvärderingen av anbuden uppmärksammade kommunen att S.Ö:s 
anbud saknade bevis om yrkeslegitimation. Kommunen hämtade i detta skede 
in beviset om yrkeslegitimation från Socialstyrelsen genom eget försorg. Efter 
att beviset hämtats in bedömde kommunen att S.Ö:s anbud uppfyllde skall-
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kraven. I kommunens tilldelningsbeslut meddelades att S.Ö tilldelats uppdraget. 
En av de övriga anbudslämnarna begärde därefter överprövning av 
tilldelningsbeslutet hos länsrätten i Gotlands län som fann att kommunen borde 
ha förkastat S.Ö:s anbud eftersom anbudet inte uppfyllde skall-kraven i 
förfrågningsunderlaget. Länsrätten menade att denna brist inte kunde läkas 
genom att kommunen på eget bevåg kompletterat S.Ö:s anbud. Kommunen 
avbröt därefter upphandlingen och beslutade att genomföra en ny upphandling 
där S.Ö återigen lämnade anbud. S.Ö blev inte tilldelad uppdraget i den nya 
upphandlingen. !
! Efter att begärt överprövning och deltagit i den nya upphandlingen 
väckte S.Ö talan mot kommunen vid Gotlands tingsrätt och yrkade förpliktande 
för kommunen att betala 2 209 574 kr jämte ränta till honom. Som grund för sitt 
yrkande anförde S.Ö följande. Kommunens handläggare hade lämnat oriktiga 
uppgifter till S.Ö vid ett personligt besök hos denne. De oriktiga uppgifterna 
bestod i att kommunen sade sig ha möjlighet att komplettera SÖ:s anbud med 
handlingar som utgjort skall-krav i förfrågningsunderlaget. S.Ö angav till 
handläggaren att kopia på bevis saknades i anbudet. Som svar på detta 
menade handläggaren att det inte var nödvändigt att komplettera anbudet med 
legitimation då det på kommunens upphandlingsavdelning redan fanns flera 
bevis om S.Ö:s legitimation. Handläggaren lovade vidare att hämta in ett av de 
tidigare inlämnade bevisen om SÖ:s yrkeslegitimation och lägga in detta i 
anbudet. Med hänsyn till att handläggaren var den ansvariga handläggaren för 
kommunens upphandling hade S.Ö haft fog att lita på att de lämnade 
uppgifterna var korrekta. Därför avstod S.Ö från att komplettera sitt anbud med 
bevis på sin yrkeslegitimation. Handläggarens uppgifter visade sig senare vara 
felaktiga. Till följd av det felaktiga beskedet fick S.Ö inte teckna avtal med 
kommunen rörande sjukgymnasttjänster. Hade S.Ö istället självmant bifogat en 
kopia på sin yrkeslegitimation hade hans anbud antagits. Genom de felaktiga 
uppgifterna har S.Ö orsakats förmögenhetsskada i form av utebliven vinst. S.Ö 
menar vidare att kommunens skadeståndsskyldighet ska prövas enligt SkL och 
inte enligt LOU. Skadestånd enligt LOU kräver att den upphandlande 
myndigheten har åsidosatt bestämmelserna i LOU. S.Ö menade att kommunen 
har inte åsidosatt bestämmelserna enligt LOU och då kan inte LOU:s 
skadeståndsregler bli tillämpliga. S.Ö menar att han drabbats av skada på 
grund av att hans anbud inte har kunnat prövas då han förlitade sig på den 
information som handläggaren på kommunen gav honom.!

�53



! Kommunen anförde till sitt bestridande att den lämnade informationen föll 
under LOU och då var LOU:s skadeståndsregler således också tillämpliga och 
exklusiva vilket innebar att skadeståndslagen inte kunde bli tillämplig. 
Kommunen menade också att talan var preskriberad eftersom den påstådda 
skadan skulle bedömas enligt LOU:s preskriptionsregler, vilket är 1 år till 
skillnad från den allmänna preskriptionsregeln som föreskriver 10 års 
preskriptionstid.!
! Tingsrätten ogillade S.Ö:s käromål. TR:n motiverade sitt domslut enligt 
följande. SkL:s bestämmelser är inte mer särpräglade än LOU:s 
skadeståndsbestämmelser, en felaktig upplysning skulle alltså lika väl kunna 
falla in under LOU som SkL. TR:n menade vidare att det finns anledning att se 
på LOU som en enhetligt sammanhållen reglering avsedd att uttömmande 
reglera förhållanden som har med offentlig upphandling att göra. Att tillgripa 
sanktionsbestämmelser utanför LOU skulle kunna riskera att rubba balansen i 
den sammanhållande upphandlingsrättsliga regleringen. TR:n menar vidare att 
det inte spelar någon roll om man utdömer skadeståndsansvar enligt LOU eller 
SkL, resultatet blir detsamma. Det enda som skiljer regelverken åt är 
preskriptionsbestämmelserna. TR:n menar också att en upphandling har en 
tydlig prekontraktuell karaktär, vilket talar emot att SkL ska bli tillämplig lag. 
Detta med hänsyn till 1 kap. 1 § SkL  som föreskriver att lagen inte är tillämplig 
för vad som föranleds av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. TR:n 
menar vidare att den information som handläggaren gav S.Ö hade ett nära och 
direkt samband med upphandlingsproceduren, därför skulle LOU bli tillämplig i 
sin helhet.!
! S.Ö överklagade till hovrätten som i samråd med parterna beslutade att 
frågan om tillämplig lag och preskription skulle avgöras genom mellandom. 
Hovrätten kom fram till motsatt domslut än tingsrätten. Hovrätten anförde i sina 
domskäl att den påstådda bristen i kommunens handläggning inte omfattas av 
LOU:s tillämpningsområde, då den inte täcktes av 1 kap. 2 § LOU som stadgar 
att lagen är tillämplig på upphandling av b.la tjänster. Hovrätten menade att 
rekvisitet ”upphandling” som det definieras i 2 kap. 13 § inte var uppfyllt. 
Hovrätten förde också vissa ändamålssresonemang i sina domskäl, då 
hovrätten särskilt framhöll i sina domskäl att LOU tar sikte på att tillförsäkra 
leverantörer en icke-diskriminerande prövning av upphandlingsförfaranden. 
Eftersom kommunens felaktiga information inte faller under LOU:s 
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tillämpningsområde blir sålunda SkL tillämplig, vilket också medför att talan inte 
är preskriberad.!
! Kommunen överklagade hovrättens mellandom särskilt till HD som 
lämnade överklagandet utan bifall. HD menade att varken rättsmedelsdirektivet 
eller de svenska förarbetena antydde om att skadeståndsreglerna i LOU 
exklusivt reglerar möjligheten till skadestånd på grund av fel i en offentlig 
upphandling. Detta innebär att oavsett om S.Ö:s talan i målet skulle falla under 
LOU eller inte, finns det inget som hindrar att S.Ö istället grundar sin talan på 
SkL.  
! H D h a d e n u a t t b e s v a r a f r å g a n o m d e n s p e c i e l l a 
preskriptionsbestämmelsen i LOU även omfattar skadeståndskrav som inte 
grundar sig på LOU om kravet har uppkommit i samband med en offentlig 
upphandling. Inledningsvis konstaterade HD att som huvudregel omfattar inte 
en bestämmelse om specialpreskription fordringar som uppkommit med stöd av 
en bestämmelse i en annan lag. Dock finns det undantag, dels om det av 
bestämmelsens ordalydelse otvetydigt ger utrymme för att bestämmelsen 
omfattar fordringar som uppkommit med stöd av andra lagar, men också om 
lagens förarbeten eller om det på något annat sätt klart framgår att en sådan 
tillämpning ska vara avsedd. HD hänvisade här till NJA 2013 s. 51. HD menade 
vidare att även unionsrättsliga aspekter ska beaktas. Det finns ingen föreskift 
om preskription i varken rättsmedelsdirektivet eller ändringsdirektivet, därav står 
det fritt för medlemsstaterna att föreskriva ändamålsenliga preskriptionsregler. 
Ordalydelsen av preskriptionsbestämmelsen i LOU visar inte att den skulle vara 
tillämplig på varje anspråk som uppstått i samband med en upphandling, den är 
istället direkt kopplad till skadeståndsregeln i 16 kap. 20 § LOU. Det finns inget 
stöd i förarbetena som visar på att preskriptionsbestämmelsen är avsedd att 
omfatta samtliga krav som kan uppstå i samband med en offentlig upphandling. 
Slutligen menade HD att preskriptionsbestämmelsen i LOU endast omfattar 
skadeståndskrav som vilar på den lagen. Skadeståndsregeln i LOU är alltså 
inte ett hinder mot att grunda talan om skadestånd på skadeståndslagen. En 
fordran på skadestånd enligt SkL är inte underkastad specialpreskription enligt 
LOU. Detta innebär att preskriptionslagen (preskriptionslag 1981:130) istället 
blir tillämplig vad avser preskriptionstiden. Av 1 § följer att lagen gäller i fråga 
om preskription av fordringar om inte annat följer av vad som är särskilt 
föreskrivet. Eftersom HD menade att ett skadeståndskrav som grundar sig på 
SkL inte omfattas av specialpreskription enligt LOU, så är preskriptionslagen 
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tillämplig. Enligt 2 § preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter 
tillkomsten.!
7.4.1 Analys av NJA 2013 s. 909!
Tingsrätten menar att LOU är en enhetligt sammanhållen reglering avsedd att 
uttömmande reglera förhållanden som har med offentlig upphandling att göra. 
Tingsrätten intar således ståndpunkten att LOU är en exklusiv reglering av 
upphandlingsfrågor. Detta uttalande kan jämföras med rättsmedelsdirektivet och 
EU-domsto lens dom i må le t S tad t Graz .  De t finns inge t i 145

upphandlingsdirektivet som anger att en implementering i nationell rätt måste 
ske på ett visst sätt, det är istället upp till varje medlemsstat att implementera 
direktivet enligt nationell rätt. Det överliggande ändamålet med 
rättsmedelsdirektivet, och EU-rättens implementering i nationell rätt i allmänhet, 
är att EU-rätten ska få fullt genomslag och vara effektiv. Att inta ståndpunkten 
att LOU är en uttömmande reglering av upphandlingsrättsliga frågor måste 
således rimligtvis underbyggas med argumentet att LOU täcker alla möjliga 
frågor som vid sin tillämpning gör EU-rätten effektiv och får fullt genomslag. I 
det förevarande fallet var saken den att en handläggare lämnat en oriktig 
uppgift under ett upphandlingsförfarande, frågan blir då om ett lämnande av en 
sådan uppgift faller under LOU. !
! Vad som inte diskuteras i det förevarande fallet är om en kommun vid en 
offentlig upphandling på eget initiativ kan eller får medverka till en komplettering 
av ett anbud som inte uppfyller skall-kraven i förfrågningsunderlaget. En 
upphandlande myndighet ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt, enligt 1 kap. 9 § LOU. Frågan är om den upphandlande 
myndigheten har iakttagit denna bestämmelse. Att ”hjälpa” en leverantör genom 
att komplettera dennes ofullständiga anbud, på eget bevåg, är enligt min 
mening att inte ett sätt att behandla leverantörer likvärdigt och icke-
diskriminerande. Detta är något som rimligen ger denne anbudsgivare en 
otillbörlig fördel jämfört med de övriga anbudsgivarna som inte får denna hjälp. 
En annan angränsande fråga är om en kommun har befogenhet att inhämta 
denna typer av uppgifter till fördel för en leverantör, men denna fråga lämnar jag 
utanför denna framställning.!
! I NJA 2013 s. 909 tog HD inte ställning till om talan i målet skulle falla in 
under LOU eller SkL. Istället menade HD att 16 kap. 20 § LOU inte hindrade en 
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talan enligt 3 kap. 3 § SkL. Föredraganden i HD, justitiesekreteraren Anna 
Aspling, tog dock ställning till om S.Ö:s talan omfattades av 16 kap. 20 § LOU. 
Hon menade att 16 kap. 20 § LOU anses tillämplig på alla anspråk som är 
hänförliga till genomförande av upphandling, därför anses också S.Ö:s talan 
omfattas av bestämmelsen. I sin motivering hänvisade hon b.la. till förarbetena 
till LOU där det anges att begreppet offentlig upphandling syftar till att täcka alla 
åtgärder från förfarandets början till och med avtalsslut.  Hon hänvisade även 146

till rättsmedelsdirektivet och EU-domstolens praxis och menade att i det första 
rättsmedelsdirektivet preciserades inte villkoren för skadeståndsskyldighet, inte 
heller har EU-domstolen några kriterier om hur skadestånd ska fastställas inom 
offentlig upphandling. Enligt ovan nämnda fall från EU-domstolen, Spijker, 
ankommer det på medlemsstaterna att i sina rättsordningar ange kriterier för 
skadestånd vid överträdelser av unionsbestämmelser om offentlig upphandling. 
Vid utformandet av dessa kriterier ska effektivitetsprincipen och 
likvärdighetsprincipen iakttas. !147

! Hovrätten hade en annan motivering än HD till varför skadeståndslagen 
skulle vara tillämplig. Domstolen menade istället att den påstådda bristen i 
kommunens handläggning inte omfattas av LOU, därav blir skadeståndslagen 
tillämplig. Enligt hovrätten tar LOU istället sikte på att tillförsäkra leverantörer en 
icke-diskriminerande prövning vid upphandlingsförfaranden, och den påstådda 
bristen i kommunens handläggning omfattas inte av detta.!
! HD:s domskäl utgår från de EU-rättsliga bestämmelserna på området, 
speciellt de EU-direktiv som reglerar prövningen av upphandlingar. Detta är 
rättsmedelsdirektivet i sin senaste lydelse.  Inledningsvis anser jag att detta är 148

korrekt i sig, eftersom den svenska upphandlingslagstiftningen har sin grund i 
EU-rätten och den måste vara utgångspunkten för all tolkning av LOU. I detta 
fall, på rättsmedlens område, lämnas dock stor dispositionsrätt till 
medlemsstaterna. De får fritt bestämma hur de vill organisera rättsmedlen, så 
länge de bakomliggande kraven är uppfyllda. Det finns således enligt min 
mening ingenting som EU-rättsligt talar emot att en talan kan grundas på SkL, 
istället är det sannolikt en nationell rättsregel som tillämpades just under en 
upphandling, men frågan i målet var inte av ren upphandlingsrättslig art utan 
snarare en utombligatorisk skadeståndsfråga, vilket gjorde SkL tillämplig.!
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! HD:s ståndpunkt i NJA 2013 s. 909 är enligt min mening förenlig med 
departementschefens ståndpunkt, som angivits ovan, om att specialpreskription 
inte utgör ett hinder om ett skadeståndsanspråk grundas på allmänna 
skadeståndsrättsliga bestämmelser. !149

! Det avgörande i fallet var enligt min mening att det inte fanns något som 
talade för att lagstiftaren, både den svenska och den unionsrättsliga, ansåg att 
skadeståndsbestämmelserna i LOU skulle vara exklusivt tillämpliga, och 
därmed utesluta allmänna skadeståndsrättsliga regler. HD:s avgörande är enligt 
min mening inte alldeles oväntad. Det kan dock vara en dom som 
upphandlande myndigheter bör beakta, eftersom det kanske inte är alldeles 
uppenbart att SkL kan bli tillämplig vid sidan av LOU vid en upphandling.!
! Om en leverantör slutit ett ogiltigt upphandlingskontrakt och 
förvaltningsdomstol förklarat detta ogiltigt uppkommer frågan om godtroende 
leverantör kan grunda sin talan även på 3 kap. 3 § SkL. Om den upphandlande 
m y n d i g h e t e n u t t r y c k l i g e n h a r m e d d e l a t l e v e r a n t ö r e n a t t 
upphandlingslagstiftningen följs men verkligheten är en annan, kan detta 
uppfattas som en felaktig upplysning som skulle kunna falla inom 
bestämmelsen i SkL. Praxis har ännu inte besvarat denna fråga.!

8 Avslutande kommentarer!
Rättsmedelsdirektivet är bindande för medlemsstaterna med avseende på det 
resultat som direktivet ska uppnå, det är dock upp till varje medlemsstat att välja 
form och tillvägagångssätt för att det eftersträvade målet ska uppnås, något 
som följer av art. 288 st. 3 FEUF. HD har slagit fast, som redovisats ovan, att 
ansvaret är strikt och inte beroende av vållande när en överträdelse har 
konstaterats, och ersättning med det positiva kontraktsintresset kan inte 
uteslutas. Leverantörers bevissvårigheter vid otillåtna direktupphandlingar har 
lett till att HD har mjukat upp beviskravet i de situationerna. För att prövningen 
av upphandlingar ska bli så effektiv som möjlig har nationell praxis visat på att 
det krävs överprövning som skadebegränsande åtgärd för en leverantör. HD:s 
argumentation utgår enligt min mening från EU-rätten och HD tolkar 
direktivbestämmelserna i rättsmedelsdirektivet direktivkonformt. Detta anser jag 
är i linje med de ändamålsskäl som direktivet är avsedd att uppbära. Enligt min 
mening går det dock att rikta viss kritik mot skadeståndsbestämmelsen i LOU, 
som enbart att anger att överträdelser av ”denna lag”, vilket innebär LOU, ska 
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föranleda skadeståndsansvar. Det torde vara önskvärt att i bestämmelsen 
förtydl iga att överträdelser av upphandlingsdirektivet föranleder 
skadeståndsansvar. En sådan ändring torde dock inte utgöra någon ändring i 
sak utan endast av redaktionell art.!
! Skadeståndssanktionen har aldrig tänkt att vara det primära rättsmedlet 
vid ett felaktigt upphandlingsförfarande.  Av rättsmedelsdirektivet följer att de 150

tillgängliga rättsmedlen är uppdelade i två delar, dels prövning innan ett kontrakt 
sluts och dels en prövning efter det att ett upphandlingskontrakt sluts mellan 
den upphandlande myndigheten och en leverantör. Genom det senaste 
rättsmedelsdirektivet har det införts en ny möjlighet för domstolen att 
ogiltigförklara ett upphandlingskontrakt, vilket vid sidan av rättsmedlet 
skadestånd är det tillgängliga rättsmedlet efter det att ett upphandlingskontrakt 
har ingåtts.  En domstol kan dock inte samtidigt förordna att en upphandling 151

ska göras om eller rättas samtidigt som upphandlingskontraktet ogiltigförklaras, 
något som följer av 16 kap. 6 § 2 st LOU.!
! Björklund och Madell menar att ”även om fokus ligger på snabba och 
effektiva rättsmedel i form av åtgärder innan avtals ingående och påföljande 
förnyad konkurrensutsättning bör inte betydelsen av ett fungerande 
skadeståndsrättsligt moment underskattas”. De menar även att det är viktigt att 
genom effektiva rättsmedel skapa en förutsebarhet för marknadsaktörerna om 
upphandlingsrättens rättigheter och skyldigheter.  Jag anser liksom dem att 152

en tydlig prejudikatbildning är önskvärd på området, eftersom det i sig torde 
leda till att rättsmedlen blir effektiva. Om både leverantörer och upphandlande 
myndigheter vet vad som krävs för skadeståndsansvar enligt det 
upphandlingsrättsliga regelverket torde den förra vara mer noggrann i hur 
regelverket följs och den senare torde aktivt kontrollera myndigheten under 
upphandlingsförfarandet.!
! Rättsmedelsdirektivet, liksom EU-rätten i stort, vilar på principen om att 
en medlemsstat kan bli skadeståndsskyldig för en överträdelse av EU-rätten. Av 
EU-rätten följer att det är effektivitet som är det överliggande syftet bakom 
rättsmedlen, och underordnat detta syfte kommer reparationstanken. 
Rättsmedlen syftar i första hand till att säkra upphandlingsdirektivets genomslag 
och på det sättet bidra till att offentliga medel inte används för att snedvrida 
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konkurrensen på den inre marknaden. Skadestånd i sig är tänkt som ett 
andrahandsval när de övriga rättsmedlen inte räcker till. Den ersättning som 
betalas ut motiveras inte i första hand av att den skadelidande ska få 
kompensation för den uppkomna skadan, det är snarare så att det är den 
upphandlande myndigheten som ska få betala ett kännbart belopp i hopp om att 
stävja det otillåtna beteendet. Detta kan jämföras med den allmänna 
vedertagna uppfattningen om att skadestånd är en ersättning som ska sätta 
den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om skadan inte skulle 
inträffat, d.v.s den skadelidande ska hållas skadeslös.  Enligt min mening är 153

det möjligen något missvisande att kalla skadestånd vid offentlig upphandling 
för just skadestånd, snarare är det ersättning som drabbar den upphandlande 
myndigheten och tillfaller leverantören för att denne ska få ersättning för att 
denne har fått sina EU-rättsliga rättigheter kränkta. I både rättspraxis, 
förarbeten och doktrin talas det dock samstämmigt om ”skadestånd”, men det 
uttrycket används inte i rättsmedelsdirektivet. Leffler anser att EU:s 
upphandlingsrätt i första hand är avsedd att upprätthålla EU:s inre marknad, 
snarare än att skydda den skadelidande leverantören. Detta motiverar han med 
att EU-domstolen hade uttryckt sig annorlunda i mål om offentlig 
upphandling.  Jag anser att detta uttalande är korrekt, eftersom EU-domstolen 154

i många domar motiverar dem med olika hänvisningar till rättsmedelsdirektivets 
preambel, där det anges att prövningar ska ske effektivt och snabbt, istället för 
att argumentera utifrån reparationsargument. Ett av de överliggande ändamålen 
med rättsmedelsdirektivet är att rättsmedlen ska vara effektiva, något som även 
EU-domstolen uppmärksammat och motiverat sina domar med. I ett antal fall 
har EU-domstolen åter upprepat hur viktigt just kravet på effektivitet är för EU-
rätten i allmänhet och rättsmedlen i synnerhet. !155

! Genom de förändringar som följde av ändringsdirektivet finns det nu fler 
rättsmedel att tillgå då ett upphandlingsrättsligt fel har konstaterats. Det är inte 
längre bara den enskilde leverantören som kan medverka till att något av de 
tillgängliga rättsmedlen används och det upphandlingsrättsliga felet undanröjs 
eller kompenseras. Det finns möjlighet för konkurrensverket att besluta om 
upphandlingsskadeavgift, och EU-kommissionen kan medverka till att åtgärder 
vidtas mot den upphandlande myndigheten. Detta torde kunna innebära att 
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rättsmedlet skadestånd får en mer begränsad roll i förhållande till de övriga 
rättsmedlen.!
! Att lämna en leverantör med skadestånd som det enda återstående 
rättsmedlet är en situation som inte torde vara önskvärd ur ett EU-rättsligt 
perspektiv. Med hänsyn till de överliggande ändamålen om en fungerande inre 
marknad där offentliga medel inte ska används till att snedvrida konkurrensen 
torde det önskvärda i första hand vara att en konkurrensutsättning sker istället 
för att endast ett skadestånd tilldöms. Det primära torde vara att den inre 
marknaden fungerar på ett tillfredställande sätt. Enligt Arrowsmith ska 
rättsmedlen vid offentlig upphandling ses som ett sammanhållet paket och de 
olika rättsmedlen bör inte ses isolerade från varandra. Om en eller flera 
åtgärder inte ger möjlighet för en leverantör att justera en felaktig upphandling, 
kan det ta is tä l le t kompenseras med skadeståndssky ld ighet .  156

Sammanfattningsvis kan det enligt min mening konstateras att ersättning för 
skada under en upphandling är sekundärt i sig, och ska tillgripas om det inte 
går att reparera en uppkommen skada genom en överprövning.!
! När Francovich-domen kom utvidgades det allmännas ansvar enligt EU-
rätten. Under 2000-talet har HD i ett flertal avgöranden slagit fast att det 
allmänna kan bli skadeståndsskyldig om stat eller kommun inte ser till att den 
enskilde tillförsäkras sina rättigheter enligt Europakonventionen. När HD i ett 
färskt fall slagit fast att skadestånd vid offentlig upphandling kan utdömas inte 
enbart enligt LOU utan också enligt SkL, skulle det kunna innebära, även om 
fallet i sig är föga förvånande, en förmodad utveckling mot ett utvidgat ansvar 
för det allmänna. Att det allmännas ansvar i vissa fall behövde utvidgas, t.e.x då 
skada uppkommit utanför myndighetsutövningens område, var ett av de 
bärande skälen till att 3 kap. 3 § SkL infördes. !
! Det kan diskuteras om de stora skadeståndsbeloppen som en 
upphandlande myndighet måste betala är rimliga, mot bakgrund av att det 
övergripande syftet är att EU-rätten ska få genomslag. Man kan ställa sig frågan 
hur mycket EU:s fria marknad kan tillåtas kosta? Stora skadeståndsbelopp kan 
bli hårda slag mot t.ex. små kommuner med små resurser att ta i anspråk för 
genomföra en upphandling på ett korrekt sätt. Principen om EU-rättens 
företräde och Sveriges medlemskap i EU innebär alltjämt att Sverige måste följa 
EU-direktiven. !
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! Att anmärka på i sammanhanget är att rättsmedelsdirektivet är ett 
minimidirektiv, där angivna bestämmelser ska införlivas i nationell rätt över eller 
under ett visst värde, och där vissa bestämmelser inte behöver införas. 
Införlivandet av direktivet måste dock ske under förutsättning att eventuella 
åtgärder på inget sätt medför att konkurrensen på EU:s inre marknad snedvrids. 
Detta knyter an ti l l det mest överliggande ändamålet med den 
upphandlingsrättsliga procedurlagstiftningen, vilket är fri konkurrens och en 
fungerande inre marknad. Lagstiftaren valt att i vissa fall gå utöver 
rättsmedelsdirektivet och infört bestämmelser som inte direktivet kräver. Svensk 
upphandlingslagstiftning innehåller till viss del överimplementering av direktivet i 
förhållande till EU-rättens krav. Regeringen har lagt fram en proposition i 
skrivande stund med förslag om att överimplementeringen ska minska.  Detta 157

skulle enligt min mening kunna innebära att färre antal skadeståndsmål och 
överprövningsmål skulle falla under LOU.!
! En leverantör som deltar i en upphandling, torde sannolikt göra detta 
med syftet att teckna ett kontrakt med den upphandlande myndigheten. För den 
leverantör som aldrig fått chansen att delta i en upphandling av den 
anledningen att den upphandlande myndigheten istället gjort en otillåten 
direktupphandling, torde också ha en vilja att teckna kontrakt med myndigheten. 
Om ett fel har uppdagats, och alltför lång tid inte har förflutit sedan felet begicks, 
torde leverantören i de flesta fall ännu ha ett intresse att teckna ett kontrakt med 
myndigheten. Det snabbaste, enklaste och minst kostsamma alternativet för 
leverantören är då att begära överprövning hos allmän förvaltningsdomstol. 
Överprövningsmål har även förtur i förvaltningsdomstolarna. Leverantören tar 
inte heller någon risk i att eventuellt få betala motpartens rättegångskostnader 
som et t skadeståndsmål i a l lmän domsto l kan innebära. Om 
förvaltningsdomstolen beslutar att upphandlingen ska rättas eller göras om har 
leverantören möjlighet att åter delta i en framtida upphandling.!
! Det är möjligt för en leverantör att driva en överprövningsprocess innan 
upphandlingen är slutförd och upphandlingskontrakt tecknats. För den 
förfördelade leverantören är det lämpligt att vidta åtgärder i form av en 
överprövning på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta är också i linje med 
rättsmedelsdirektivet där det anges att överträdelser ska åtgärdas så fort det är  
möjligt. Om leverantören väljer att driva en skadeståndsprocess krävs det i 
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många fåll kontraktstecknande för att skadestånd ska kunna utgå med positiva 
kontraktsintresset, enligt praxis som redogjorts för ovan. Detta innebär att 
skadeståndsprocessen som oftast kan börja drivas när den största skadan är 
skedd, d.v.s då leverantören har förlorat kontrakten till förmån för en annan 
leverantör.!
! Det som redogjorts för ovan om överprövningens betydelse för rätt till 
skadestånd innebär att den skadedrabbade leverantören måste vara aktiv och 
så långt det är möjligt försöka begränsa sina skador. Bördan att begränsa sin 
skada är placerad på leverantören. I min mening är leverantörens 
skadebegränsning i linje med rättsmedelsdirektivens ändamål. Eftersom 
leverantören under hela upphandlingen måste bevaka den upphandlande 
myndigheten och upptäcka eventuella upphandlingsrättsliga fel torde detta 
bidra till att fler fel uppdagas, något som i sin tur torde leda till färre 
regelöverträdelser. Enligt direktivet är det önskvärt att förfarandena blir 
effektiva, att EU-rätten ska få fullt genomslag och om en leverantör ständigt 
bevakar den upphandlande myndigheten bidrar leverantören till effektiva 
förfaranden. Den börda som är placerad på leverantören innebär att denne 
måste vara snabb för att inte få miste om att begära överprövning. Som nämnt 
ovan finns det dock inte en tidsbegränsning vid otillåtna direktupphandlingar, 
därav är bördan enligt min mening inte orimligt betungande för leverantören. 
Rättsmedelsdirektivets vaga bestämmelse om ersättning och det relativt stora 
handlingsutrymme som lämnats åt rättstillämpningen har enligt min mening 
inneburit att domstolarna har intagit en pragmatisk ställning till hur 
upphandlingsrättsliga problem ska lösas. Så länge kravet på effektivitet är 
uppfyllt torde domstolarnas prejudikatbildning inte strida mot gemenskapsrätten.!
! Det faktum att skadestånd med det positiva kontraktsintresset förutsätter 
kontraktstecknande, som redogjorts för ovan, torde få konsekvenser för den 
upphandlande myndigheten. Kontraktstecknandet blir den sista avgörande 
omständigheten som kan föranleda att ett mycket stort skadeståndsbelopp ska 
betalas till den skadedrabbade leverantören. Om den upphandlande 
myndigheten har kunskap om detta, kan det tänkas att det slutliga 
kontraktstecknandet föregås av en slags probleminvetering som säkerställer att 
det verkligen är rätt leverantör som får kontraktet. Detta är önskvärt ur ett EU-
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perspektiv eftersom skador ska undanröjas på ett så tidigt stadium som 
möjligt. !158

! Ersättning med det positiva kontraktsintresset kan motiveras utifrån 
ändamålsskäl som rättsmedelsdirektivet avser att uppbära. Direktivet har, som 
nämnts ovan, ett reparativt syfte vilket enligt min mening torde tala för att 
ersättning med positiva kontraktsintresset bör utgå. Om ersättning för utebliven 
vinst inte ersätts hamnar den skadedrabbade leverantören i en sämre position 
än om leverantören aldrig hade lämnat något anbud och deltagit i 
upphandlingen. !
! Syftet med skadestånd enligt 3 kap. 3 § SkL uppbärs av andra 
ändamålsskäl än bestämmelsen i LOU. Skadeståndet enligt 3 kap. 3 § SkL 
uppbärs av ändamålet att enskilda ska kunna lita på att råd från det offentliga   
är korrekta, som angetts ovan. LOU är en konsekvens av Sveriges medlemskap 
i EU och dess bestämmelser uppbärs av ändamålet att EU-rätten ska bli 
effektiv. Det är svårt att säga om skadestånd enligt LOU har en preventiv effekt. 
Även om antalet överprövnings- och skadeståndsmål vid offentlig upphandling 
skulle minska kan detta i sig inte visa på att regelöverträdelser minskat, det kan 
istället vara färre leverantörer som ansöker om överprövning eller lämnar in en 
stämningsansökan om skadestånd.!
! Det kan räcka med att en leverantör begär överprövning och senare 
tecknar upphandlingskontrakt med upphandlande myndighet efter en lyckad 
överprövningsprocess. I den situationen har ingen skada uppstått och då kan 
inget skadestånd utgå. I samma situation kan dock den upphandlande 
myndigheten underlåta att följa domen i överprövningsmålet genom att inte rätta 
sig efter den. I denna situation torde skadestånd kunna utgå, eftersom skadan 
inte har undanröjts.!
! Otillåten direktupphandling är den grövsta överträdelsen av 
upphandlingslagstiftningen. Trots att HD har ställt upp lättade beviskrav för 
dessa situationer och trots att ersättningen ska bestämmas enligt en 
skälighetsbedömning kvarstår dock svårigheten att praktiskt bevisa att 
leverantören skulle ha lagt ett anbud i en hypotetisk upphandling vid en 
hypotetisk tidpunkt. Bevisbördan för att övertyga rätten om att leverantören 
skulle haft ett bättre anbud och kunnat prestera bättre kvarstår dock som 
tämligen högt. Den praxis som har utvecklats vid skadestånd vid otillåtna 
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direktupphandlingar är enligt min mening en tämligen pragmatiskt lösning. Detta 
är helt i linje med det reparativa syftet som rättsmedelsdirektivet avser att 
uppbära. Om samma beviskrav och principer för ersättningsbestämnning skulle 
gälla även i skadeståndsmål vid otillåten direktupphandling skulle det kunna 
innebära att många leverantörers skadeståndstalan inte skulle bifallas. 
Skadeståndet vid otillåtna direktupphandlingar kan uppgå till kännbara belopp 
för den upphandlande myndigheten, något som torde kunna verka avhållande 
för myndigheten. Detta torde vara i linje med det preventiva syftet som 
rättsmedelsdirektivet avser uppbära.!
! Avslutningsvis kan det konstateras att rättsläget om skadestånd vid 
offentlig upphandling är i en kontinuerlig förändring och där utveckligen till stora 
delar har skett i praxis, både på nationell nivå men också på EU-nivå. Till sin 
utformning kan skadeståndsbestämmelsen i 16 kap. 20 § LOU liksom art. 2.1 c  
rättsmedelsdirektivet vid en första anblick läsas som att ersättning alltid ska 
utgå utan begränsningar. Skadeståndet är dock tätt sammanlänkat med 
rättsmedlet överprövning, som kan spela en avgörande roll för om skadestånd 
kan utgå. Principen om att den skadelidande ska begränsa sin skada kommer 
till väldigt starkt uttryck vid offentlig upphandling. Plikten är placerad på 
leverantören och skyldigheten att begära överprövning kan få helt avgörande 
betydelse för om en skadeståndstalan kan bifallas eller inte. Skyldigheten för 
leverantören att begränsa sin skada genom att begära överprövning innebär att 
denne måste vara aktiv under hela upphandlingen och kontrollera om 
upphandlingslagstiftningen följs. Leverantörens aktiva kontroll torde innebära att 
fel under en upphandling uppdagas på ett så tidigt stadium som möjligt, vilket i 
sin tur leder till att skada inte uppkommer i lika stor omfattning eller inte alls, 
n å g o t s o m t o r d e ö p p n a f ö r e n b ä t t r e k o n k u r r e n s . O m 
upphandlingslagstiftningen tillämpas som den är avsedd att göra kan alla 
leverantörer vara med och konkurrera med sina tjänster på samma villkor på 
EU:s inre marknad. !
! !
!
!
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