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Sammanfattning 

När upphandlande myndigheter agerar regelstridigt vid offentlig upphandling fungerar 

skadeståndet dels som en reparativ sanktion gentemot skadelidande leverantörer genom att 

tillerkänna desamma skadestånd för uppkommen skada, dels preventivt genom att upphandlande 

myndigheter får ett incitament att följa upphandlingsregleringen. Upphandlingsskadeståndsrätten 

är i mångt och mycket ett nationellt lagstiftningsverk, men dess rättsliga ursprung återfinns i 

primärrättens krav på effektiva rättsmedel. Således ska regelöverträdelser från upphandlande 

myndigheters sida snabbt, billigt och effektivt kunna beivras genom den nationella 

upphandlingsskadeståndsfunktionen.  

Upphandlingsskadestånd kan utgå till leverantörer som förmår visa att en upphandlande 

myndighet företagit en tillräckligt klar överträdelse av upphandlingsregleringen, att en 

ekonomisk skada uppkommit samt att det finns ett orsakssamband mellan å ena sidan 

överträdelsen och å andra sidan skadan. Beroende på aktuell skada och överträdelse har i praxis 

olika bevis- och kausalitetskrav utkristalliserats, vilka som gemensam nämnare har att de sänkts i 

för skadelidande leverantörer mildrande riktning. Vidare måste skadelidande leverantörer vidta 

skadebegränsande åtgärder i form av att primärt söka överprövning och försöka få inkomster från 

annat håll. Därtill måste de ansvarsgrundande förutsättningarna bevisas och talan ska väckas 

inom en stipulerad ettårsfrist för att skadeståndsanspråket inte ska prekluderas.  

Om ansvarsgrundande förutsättningar föreligger och den skadelidande leverantören vidtagit vad 

som nödgas ur rättslig synpunkt har skadeståndsersättningen i praxis utgått med det negativa och 

positiva kontraktsintresset samt på grundval av en skälighetsbedömning.  

På grund av sparsam behandling av upphandlingsskadeståndsrätten i såväl praxis som doktrin 

kantas dock de tillhörande rättsfrågorna till stor del av ovisshet. Vidare har medlemsstaterna 

självmant fått utforma upphandlingsskadeståndsrätten under förutsättning att primärrättens krav 

på effektiva rättsmedel efterföljs. Härvidlag ska erinras om att upphandlingsskadeståndsrätten 

genomgår en rättslig förändring i och med nya upphandlingsdirektiv, att överprövningstalen 

inom offentlig upphandling stiger samt att upphandlingskontrakten årligen uppgår till mång-

miljardbelopp. På angivna grunder spelar skadeståndsfunktionen en viktig roll för att å ena sidan 

kompensera förfördelade leverantörer och å andra sidan fungera som ett incitament för 

upphandlande myndigheter att följa befintlig reglering.  
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Abstract 

When the contracting authorities are acting unlawfully in public procurement, the remedy of 

damages functions partly as a restorative sanction towards a damaged supplier by granting 

compensation for the damages suffered and partly preventive by giving the contracting 

authorities an incentive to comply with the public procurement regulation. Damages in public 

procurement are largely a national legislative work, but its legal origin are found in the EU 

primary law and the right to efficient remedies. Accordingly, violations of EU law shall quickly, 

cheaply and efficiently be sanctioned through the remedy of damages.  

Suppliers who succeed in proving a contracting authority's breach of the public procurement 

regulation causing an economic injury for the supplier are entitled damages in public 

procurement. Furthermore, there must be a causal connection between the breach and the actual 

damage. Depending on the damage and infringement at hand, different requirements regarding 

evidence and causal connection arises. However, the common denominator is that they have 

been reduced in a, for the supplier, mitigating direction. Furthermore, the damaged supplier must 

take mitigating actions primarily through using the other public procurement remedies. In 

addition, the damaged supplier must prove the contracting authorities' damage liability and 

actions must be brought within a stipulated period of one year.   

Regarding the damage compensation, three categories have been elaborated in case law; positive 

and negative contract interest as well as compensation with a reasonable amount.  

Due to lack of clearance in case law and legal doctrine when it comes to damages in public 

procurement, these particular legal questions are often uncertain. Moreover, Sweden has single-

handedly framed the national damage remedy in public procurement with the obligation of 

complying with the EU primary law and the right to efficient remedies. Additionally, the public 

procurement regulation is facing a big change due to new directives, the number of appeals in 

public procurement is increasing and the annual figures of public procurement contracts are vast. 

Therefore, legal clearance regarding damages in public procurement is of great importance.    
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1. Inledning  

1.1 Ämne  

När det offentliga vill tillhandahålla exempelvis varor och tjänster till allmänheten finns två 

alternativa tillvägagångssätt; antingen utförande i egen regi, eller genom att varor och tjänster 

köps in från privata aktörer.1 Alltmedan det förstnämnda alternativet står det offentliga fritt att 

råda över måste emellertid det sistnämnda alternativet som huvudregel föregås av konkurrens-

utsättning genom tillämpning av upphandlingsregleringen.2  

Värdet av offentliga upphandlingar uppgår årligen till betydande belopp, cirka 634 miljarder, 

varför incitamenten för leverantörer att lämna anbud och vinna upphandlingskontrakt är stora.3 

Med så pass stora ekonomiska värden på spel ökar även riskerna för korruption, nationell och 

lokal favorisering samt diverse andra konkurrenshämmande åtgärder vilket lett fram till en 

omfångsrik och detaljerad upphandlingsreglering.4 För att säkra en effektiv och enhetlig 

efterlevnad av upphandlingsregelverket har därtill ett rättsmedelsdirektiv fått komplettera 

befintlig lagstiftning. Rättsmedelsdirektivet har sin legala grund i primärrättens krav på effektiva 

rättsmedel.5 I de fall en leverantör anser sig förfördelad på ett eller annat sätt står härigenom ett 

antal rättsmedel till buds, bland andra skadestånd. Skadeståndet fungerar i sammanhanget dels 

som en viktig garanti för regelefterlevnad och dels som ett kompensationsmedel för leverantörer 

som lidit skada på grund av det offentligas rättsstridiga handlande.6 Med andra ord har 

upphandlingsskadeståndsrätten både en reparativ och preventiv funktion.7  

På grund av sparsam behandling av skadeståndsfunktionen inom offentlig upphandling i såväl 

praxis som doktrin kantas de tillhörande rättsfrågorna av ovisshet och tillämpningsproblem. 

Vidare har i mångt och mycket medlemsstaterna själva fått utforma upphandlingsskadestånds-

rätten så att den står i paritet med EU-rättens krav på effektiva rättsmedel. Därtill kan konstateras 

                                                           
1 Med det offentliga avses upphandlande myndigheter i likhet med definitionen i 2 kap. 19 § LOU. Med privata 

aktörer avses leverantörer i likhet med definitionen i 2 kap. 11 § LOU.  
2 Se Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement – regulation in the EU and UK, 1 vol., 3 u., 

Sweet & Maxwell, London, 2014, s. 1.  
3 Se Bergman, Mats, Indén, Tobias, Lundberg, Sofia & Madell, Tom, Offentlig upphandling – På rätt sätt och till 

rätt pris, Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 13 ff.   
4 Se t.ex. Bylund, Torleif, Ett vägledande misstag eller ett missvisande prejudikat? – En analys av omröstnings-

problemen i NJA 2003 s. 268, SvJT 2003 s. 1023, på s. 1044. Se vidare avsnitt 2.1 om syftet med offentlig 

upphandling.  
5 Se art. 47 i rättighetsstadgan. 
6 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 23. 
7 Se NJA 2007 s. 349.  
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att antalet överprövningar på grund av fel i offentliga upphandlingar ligger på höga nivåer samt 

att antalet leverantörer som lämnar anbud sjunker.8 Det ligger därmed nära tillhands att hävda att 

skadeståndsfunktionen blir allt viktigare inom offentlig upphandling för att beivra rådande brist 

på regelefterlevnad. Således är ämnet för förevarande uppsats skadestånds-funktionen i offentlig 

upphandling. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I de fall en privat aktör anser att en offentlig upphandling begåtts på ett regelstridigt sätt står ett 

antal rättsmedel till buds, bland andra skadestånd.9 Regler avseende precisering av ansvars-

grunder, bevisbörda, skadelidandes ansvar i sammanhanget och hur skadeståndet ska beräknas 

saknas emellertid. Syftet med uppsatsen är således att klargöra innebörden i den svenska 

upphandlingsskadeståndsrätten. Vidare är syftet att fastställa huruvida den svenska 

upphandlingsskadeståndsrätten står i paritet med primärrättens krav på effektiva rättsmedel. 

Syftet ämnas uppnås genom analys av följande rättsliga frågeställningar:  

1. Vilka ansvarsgrundande förutsättningar krävs för skadestånd vid offentlig upphandling?  

2. Vilket rättsligt ansvar åligger en skadelidande part för att rätten till upphandlingsskadestånd 

inte ska gå om intet?  

3. Hur sker beräkningen av skadestånd i upphandlingsskadeståndsrätten?  

 

1.3 Avgränsningar  

Utom uppsatsens syfte faller frågor som berör andra rättsmedel än skadestånd, talerätt i offentlig 

upphandling och andra processuellt angränsande frågeställningar, för att öka fokuseringen på 

skadestånd i offentlig upphandling. Det ska vidare uppmärksammas att uppsatsen inte gör 

anspråk på att heltäckande redogöra för upphandlingsrätten i stort.   

Vidare kan konstateras att regleringen avseende skadestånd inom försörjningssektorerna och 

LUF, likväl som inom försvars- och säkerhetsupphandlingar enligt LUFS, i det närmaste kan 

                                                           
8 Se Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, Statistik om offentlig upphandling 2016, Upphandlings-

myndigheten rapport 2016:2 och Konkurrensverket rapport 2016:10, s. 43 f. och s. 62 f.   
9 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 12 f. Se även 16 kap. LOU. 
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anses identiska med skadeståndsbestämmelserna i LOU.10 En utförligare beskrivning av 

skadestånd inom LUF och LUFS anses därmed obefogad och faller således utom avgränsningen 

för uppsatsen. Avslutningsvis ska nämnas att LOV vanligtvis omfattas av upphandlings-

regelverket, vilken dock inte närmare ska beröras på grund av oförenlighet med uppsatssyftet. 

Tilläggas kan att syftet med förevarande arbete är att analysera skadeståndsfunktionen i samband 

med upphandlingsförfarandet enligt LOU. Sålunda kommer skadestånd på kontraktsrättslig, det 

vill säga inomobligatorisk, och utomobligatorisk grund inte beröras annat än kortfattat under 

kapitel två.11     

  

1.4 Metod och material  

Uppsatsen kommer utgå från den rättsdogmatiska metoden, även kallad den juridiska metoden. 

Syftet med den rättsdogmatiska metoden är kort sagt att med hjälp av de allmänt accepterade 

rättskällorna finna lösningen på ett rättsligt problem.12 Rättsdogmatiken används med andra ord 

för att fastslå gällande rätt, de lege lata, genom att analysera rättskällorna.13  Med de allmänt 

accepterade rättskällorna avses primärt lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och juridisk 

doktrin, det vill säga de rättskällor som ryms inom rättskällelärans ramar.14 Som hjälpmedel för 

tolkandet av de rättskällor som ryms inom rättskälleläran anläggs vedertagna tolkningsmetoder.15 

Som exempel härpå kan nämnas objektiv, subjektiv och teleologisk tolkning. Den objektiva 

tolkningen utgår från lagens ordalydelse, den subjektiva tolkningen ämnar eftersöka lagstiftarens 

syfte vid lagstiftningstillfället och den teleologiska tolkningen fäster vikt vid ändamålet med 

aktuell lagstiftning.16 I sammanhanget är även rättskällehierarkin av väsentlig betydelse vid fall 

av eventuell normkonflikt, varvid lag tillmäts högre auktoritet än rättspraxis, rättspraxis tillmäts 

högre auktoritet än lagförarbeten och lagförarbeten tillmäts högre auktoritet än juridisk doktrin.17 

                                                           
10 Jmf. 16 kap. 20 § LOU med 16 kap. 20 § LUF och 16 kap. 20 § LUFS. 
11 Skadestånd på kontraktsrättslig grund regleras av AvtL, medan skadestånd på utomobligatorisk grund regleras av 

SkL.  
12 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.  
13 Se Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s. 249, på s. 250 f.  
14 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 21.   
15 Se Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Wanrling-Nerep, Wiweka & Vogel, 

Hans-Heinrich, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2012, s. 73 f. 
16 Se bl.a. Bergström, Carl-Fredrik & Hettne, Jörgen, Introduktion till EU-rätten, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, 

s. 390 ff.  
17 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 39. 
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Vidare anses den rättsdogmatiska metoden möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till rätten och 

utrymme för att bedriva en diskussion de lege ferenda. Det sagda innebär att en rättsdogmatisk 

utredning eller studie kan rendera i att de slutsatser som utkristalliseras används för att påvisa 

brister och föreslå ändringsåtgärder.18 Vidare anses ett krav på värdering av det resultat som 

framarbetats ingå i den rättsdogmatiska metoden. Som en följd härav kan en effektbaserad, 

rättslig diskurs föras.19  

Rättsdogmatiken utsätts stundom för kritik då den intresserar sig mer för normerna än hur de 

tillämpas.20 Emellertid är metoden förankrad i såväl den praktiska tillämpningen som en 

fristående rättsvetenskaplig metod, vilket gör den livskraftig och väl lämpad att använda vid 

uppsatsförfattande av förevarande slag.21  

Alltsedan Sveriges inträde i den Europeiska unionen år 1995 har EU-rätten rönt starkt genomslag 

i svensk rätt och följaktligen vidgat rättskälleläran genom införandet av nya principer och 

metoder.22 EU-rättens företräde framför nationell rätt konstaterades tidigt i EU-rättslig praxis.23 

Som en direkt följd härav har ett antal centrala EU-rättsliga principer och doktriner utvecklats för 

att tillse att medlemsstaterna lojalt samarbetar med EU samt att EU-rätten får ett genomslag i 

enlighet med dess ändamål.24 Beträffande den nämnda principen kan tilläggas att densamma 

innefattar dels en positiv förpliktelse för medlemsstaterna att säkerställa fullgörandet av primär- 

och sekundärrätten, dels en negativ förpliktelse att avstå från vidtagandet av åtgärder som kan 

motverka fullgörandet.25 Mot angiven bakgrund kommer även en EU-rättslig metod anläggas.26 

Observeras bör att EU-rätten kommer till starkare eller svagare uttryck beroende på vilket 

rättsområde som berörs.27 Emellertid har offentlig upphandling mer eller mindre uteslutande sitt 

rättsliga ursprung i EU:s primär- och sekundärrätt varvid EU-rätten gör sig starkt påmind inom 

förevarande rättsområde.28 

                                                           
18 Se Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt?, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 24 f.  
19 Se Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 648, på s. 648 ff. 
20 Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 24.  
21 Se a.a., s. 44.  
22 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 40. 
23 Se dom av den 15 juli 1964, Costa mot E.N.E.L., C-6/64, EU:C:1964:51.  
24 Se dom av den 6 oktober 1982, CILFIT mot Ministero della Sanitá, C-283/81, EU:C:1982:335.  
25 Se Reichel, God förvaltning i EU, s. 87 f.  
26 Ibid.  
27 Se Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s. 56 f.  
28 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 40 f.  



 
 

12 

Upphandlingsregelverket är starkt präglat av EU-rättsliga principer, vilka fungerar som 

tolkningsunderlag i syfte att tilltäppa eventuella luckor och brister i primär- och sekundärrätten.29  

Således kommer tolkningsprinciperna konsulteras i de fall direkt reglering saknas och den 

befintliga regleringen kommer tolkas i ljuset av förevarande principer.   

Inom EU-rättslig praxis kan konstateras att den teleologiska tolkningsmetoden är förhärskande 

vad avser hur det EU-rättsliga regelverket ska tolkas, vilken även kommer användas i de fall 

rättsläget är oklart i uppsatsen.30  

För att med hjälp av den rättsdogmatiska metoden besvara de frågor och uppfylla de syften som 

förevarande uppsats behandlar kommer lagtext, praxis, förarbeten och doktrin användas. Med 

andra ord ämnas de rättskällor som ryms inom rättskälleläran behandlas. Avseende skadestånds-

bestämmelser i offentlig upphandling saknas dock närmare preciseringar i lagtext. Vidare är 

förarbetena och den juridiska doktrinen knapphändig på området. Således kommer praxis spela 

en betydande roll i framställningen. Vidare kan konstateras att EU-rätten har en egen rättskälle-

lära, varvid primärrätten, EU-domstolens praxis, bindande sekundärrätt, internationella avtal 

samt de allmänna rättsprinciperna utgör bindande rättskällor. Icke-bindande sekundärrätt, 

förarbeten, generaladvokaternas förslag till avgöranden, den EU-rättsliga doktrinen och 

ekonomiska teorier anses däremot vara vägledande.31 Eftersom skadestånd i offentlig 

upphandling i stort sett omfattas av medlemsstaternas processuella autonomi kommer dock EU-

rättsligt material inte behandlas i samma omfattning som nationella rättskällor. Det EU-rättsliga 

material som är av störst betydelse i sammanhanget är dock EU-domstolens praxis. 

Utöver de rättskällor som primärt ryms inom rättskälleläran måste därtill övrigt material 

analyseras för att fylla ut oreglerade rättsliga situationer. Dylikt material går under begreppet soft 

law, vilket innebär att de saknar juridisk bundenhet men likväl fungerar som tolkningsmaterial.32 

I sammanhanget kan konstateras att EU-domstolen funnit att nationella domstolar och 

myndigheter är skyldiga att lägga soft law till grund för tolkning av bindande EU-rätt.33  

                                                           
29 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 42 f.  
30 Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 37. 
31 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), EU-rättslig metod, 2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 

41.  
32 Se Reichel, EU-rättslig metod, s. 127 f.  
33 Se dom av den 13 december 1989, Grimaldi mot Fonds des maladies professionnelles, C-322/88, EU:C:1989:646, 

punkt 19.  
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1.5 Disposition  

I uppsatsens andra kapitel kommer en kortare rättslig bakgrund med relevans för den fortsatta 

framställningen presenteras. Däri kommer syftet och bakgrunden med offentlig upphandling gås 

igenom samt de rättsmedel som finns inom upphandlingsregleringen.  

Syftet med framställningen, att klargöra innebörden i den svenska upphandlingsskadestånds-

rätten, har brutits ned i de frågeställningar som presenterats under avsnitt 1.2. För att på ett 

pedagogiskt sätt underlätta för läsaren att tillgodogöra sig innehållet har frågeställningarna fått 

utgöra kapitel i uppsatsen. I slutet av kapitlen kommer innehållet sammanfattas för att besvara 

frågeställningarna. 

I kapitel tre kommer förutsättningarna för att få skadestånd i offentlig upphandling behandlas 

genom en systematisering av den praxis som utvecklats på området. I kapitel fyra kommer den 

skadelidandes skyldigheter gås igenom i form av skadebegränsningsskyldigheten, medvållande, 

bevisfrågor och preklusion. Därefter ska analyseras hur beräkningen av skadestånd vid olika 

upphandlingsfel ska ske utifrån de tre ersättningsgrunder som utvecklats i praxis; positivt och 

negativt kontraktsintresse samt skälighetsbedömning.  

Uppsatsen kommer avslutas med en diskussion de lege ferenda och sammanfattande slutsatser. 

Avslutningsvis kan även konstateras att en genomgående analys kommer invävas från och med 

kapitel tre, primärt genom att den svenska upphandlingsskadeståndsrätten analyseras i ljuset av 

primärrättens krav på effektiva rättsmedel.   
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2. Rättslig bakgrund  

2.1 Offentlig upphandling  

Med offentlig upphandling avses den process som måste vidtas av en upphandlande myndighet i 

syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor,34 tjänster eller bygg-

entreprenader.35 Med andra ord ska en upphandlande myndighets köp av varor, tjänster och 

byggentreprenader från externa leverantörer som huvudregel föregås av konkurrensutsättning 

genom offentlig upphandling.  

Som grund för den svenska upphandlingsregleringen ligger sju EU-direktiv, vilka primärt 

genomförts i LOU, LUF och LUFS. LOU är till stora delar en förfarandelagstiftning med 

tämligen omfångsrik reglering avseende hur en offentlig upphandling ska genomföras. Syftet 

med regleringen har preciserats i ett antal avgöranden från EU-domstolen, varvid undanröjandet 

av hinder för den fria rörligheten avseende varor och tjänster har angetts vara grunden för 

regelverket.36 På så sätt tillförsäkras möjligheten för i EU etablerade ekonomiska aktörer att 

bjuda ut sina varor och tjänster till andra medlemsstaters upphandlande myndigheter. Som 

kompletterande syften har bland andra nämnts motverkandet av korruption.37 Upphandlings-

regleringen är tillämplig endast på själva förfarandet, det vill säga efter en upphandlings 

påbörjande och innan dess avslutande. Påbörjandet sker i samband med en upphandlande 

myndighets val av upphandlingsförfarande och avslutandet sker antingen när kontrakt ingåtts 

med en eller flera parter eller när upphandlingen avbrutits.38  

De bakomliggande EU-direktiven tar sikte på upphandlingar som dels har ett gränsöverskridande 

intresse, dels överstiger de av EU fastställda och regelbundet reviderade tröskelvärdena.39 

Sverige har emellertid i 15 kap. LOU valt att reglera upphandlingar även under tröskelvärdena. 

Det innebär att den upphandling som sker under tröskelvärdena som huvudregel inte omfattas av 

det EU-rättsliga regelverket.  

                                                           
34 Med upphandlande myndighet avses enligt 2 kap. 19 § LOU de organisationer som omfattas av LOU, det vill säga 

myndigheter och offentligt styrda organ. Jämför definitionen i 2 kap. 20 § LUF, där de organ som omfattas av dito 

reglering benämns upphandlande enhet.  
35 Se 2 kap. 13 § LOU.  
36 Se bl.a dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 16-17 och 

dom av den 12 december, Universale-Bau m.fl. C-470-99, EU:C:2002:746, punkt 89.   
37 Se Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling och korruption, JT 2014/15 s. 105, på s. 105.  
38 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 61 f.  
39 Nya tröskelvärden började gälla den 1 januari 2016, se Tillkännagivande (2016:14) om tröskelvärden vid offentlig 

upphandling, vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden.  
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En utgångspunkt vid all offentlig upphandling är iakttagandet av de EU-rättsliga principerna, 

vilkas rättsliga ursprung återfinns i EU:s primär- och sekundärrätt och som för svenskt 

vidkommande genomförts i 1 kap. 9 § LOU.40 De allmänna rättsprinciperna tjänar som 

vägledning i tolkningshänseende och måste observeras i samband med all offentlig upphandling 

för att garantera en ändamålsenlig tolkning och tillämpning av upphandlingsregleringen.41 

Själva upphandlingsförfarandet går, enkelt uttryckt, till på så sätt att den upphandlande 

myndigheten ska, efter val av upphandlingsförfarande,42 precisera vad som ämnas upphandlas, 

kvalificera leverantörer så att de möter i förfrågningsunderlaget ställda krav43 och sedermera 

utvärdera berörda anbud44. Därefter kan ett kontrakt tilldelas på grund av lägsta pris, alternativt 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbud.45 

Vidare ska uppmärksammas att offentlig upphandling genomgår ett paradigmskifte i och med 

genomförandet av nya upphandlingsdirektiv.46 De nu gällande rättsmedelsdirektiven ligger 

emellertid fast, varför de nya upphandlingsdirektiven inte får någon direkt inverkan på de 

upphandlingsrättsliga rättsmedlen och skadeståndsbestämmelserna. Dock ska kommas ihåg att 

direktiven innehåller diverse nyheter som vid eventuella regelstridigheter potentiellt kan 

utkristalliseras i nya skadeståndsgrunder, varför en indirekt påverkan ändå kan skönjas.47   

 

                                                           
40 De EU-rättsliga principerna, även kallade de allmänna rättsprinciperna är: likabehandlingsprincipen, vilken 

innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika och ges lika förutsättningar, principen om icke-

diskriminering, vilken innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer p.g.a. nationalitet, 

proportionalitetsprincipen, vilken innebär att kraven i upphandlingen ska stå i proportion till föremålet för 

upphandlingen, principen om öppenhet, vilken innebär att tillräcklig information ska lämnas för att leverantören 

ska kunna utarbeta konkurrensmässiga anbud och principen om ömsesidigt erkännande, vilken innebär att 

motsvarande intyg och certifikat från andra medlemsstater ska accepteras av den nationella myndigheten. För en 

utförligare redogörelse av de allmänna rättsprinciperna inom offentlig upphandling, se Sundstrand, Primärrättens 

reglering av offentliga kontrakt, s. 40 ff. Observeras bör att de allmänna rättsprinciperna och de EU-rättsliga 

principerna kommer användas synonymt i framställningen.    
41 Se Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel – allmänna rättsprinciper i EU:s domstol (ak. avh.), Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 63 f.  
42 De upphandlingsförfaranden som upphandlande myndighet har att välja mellan är öppet, selektivt och förhandlat 

förfarande samt projekttävling och konkurrenspräglad dialog. För en fullständigare beskrivning av 

upphandlingsförfarandena hänvisas till Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 128 ff.  
43 Kvalificeringen av leverantörer ska korrespondera med urvalskriterierna i förfrågningsunderlaget. Se Sundstrand, 

Offentlig upphandling – en introduktion, s. 143 ff. 
44 Utvärderingen av anbud ska korrespondera med tilldelningskriterierna i förfrågningsunderlaget. Se a.a., s. 143 ff.  
45 Se 12 kap. 1 § LOU.  
46 Se nya upphandlingsdirektivet samt prop. 2015/16:195. 
47 För ett utvecklande resonemang avseende det sagda, se kapitel 6. Se vidare Ds. 2014:25, s. 548, vari anges att 

rättsmedlen från LOU kommer flyttas över i befintlig form till den nya upphandlingsregleringen.  
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2.2 Effektiva rättsmedel  

Rättsmedelsdirektivet syftar till att medlemsstaterna ska garantera en effektiv tillämpning av 

upphandlingsdirektiven och säkerställa primärrättens krav på effektiva rättsmedel i samband med 

offentlig upphandling.48 Rätten till effektiva rättsmedel har sin grund i primärrätten och 

rättighetsstadgan och innebär att alla på unionsrätten grundade beslut ska kunna bli föremål för 

såväl överprövning i domstol som skadeståndstalan.49 Med andra ord ska de på EU-rätten 

grundade rättigheter som tillerkänns enskilda kunna utnyttjas och begångna kränkningar ska 

effektivt kunna sanktioneras.50 

Det ankommer därmed på medlemsstaterna att dels utarbeta tillämpliga rättsmedel på ett sådant 

sätt att motsvarande rättsmedel i nationell rätt varken är mer eller mindre förmånliga, dels att 

rättsmedlen i praktiken ska vara möjliga och enkla att nyttja.51 Det förstnämnda kravet har sin 

grund i likvärdighetsprincipen och det sistnämnda är ett led i effektivitetsprincipen.52 Rätten till 

effektiva rättsmedel har alltså sitt rättsliga ursprung i EU:s primärrätt och är ett av grundsyftena 

med rättsmedelsdirektivet på upphandlingsområdet. Principen ska beaktas avseende all offentlig 

upphandling, såväl den som omfattas av upphandlingsdirektivet som den som endast omfattas av 

primärrätten.53  

EU-domstolen har även konstaterat att principen om effektiva rättsmedel är av stor vikt vid 

utformningen av nationella rättsmedel.54 Rättsmedelsdirektivet är ett minimidirektiv varför den 

nationella utformningen, i linje med en direktivkonform tolkning, i vart fall måste garantera de i 

sekundärrätten uppställda kraven.55  

 

                                                           
48 Se skäl 1 och 36 i rättsmedelsdirektivet. Observeras bör att till primärrätten räknas de grundläggande fördragen, 

EUF och FEUF, samt rättighetsstadgan. Se Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, s. 27 f.  
49 Se Sundstrand, Andrea, Offentliga kontrakt – rättsmedlen i primärrätten, FT 2014 s. 479, på s. 479. 
50 Se Lebeck, Carl, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 370. 
51 Se dom av den 9 december 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie m.fl., C-568/08, 

EU:C:2010:751, punkt 90.  
52 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 321. 
53 Se a,a., s. 68 ff.   
54 Se dom av den 30 september 2010, Strabag m.fl., C-314/09, EU:C:2010:567, punkt 31. 
55 Se dom av den 30 september 2010, Strabag m.fl., C-314/09, EU:C:2010:567, punkt 33.  
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2.3 Rättsmedlen  

Rättsmedelsdirektivet har genomförts i 16 kap. LOU.56 Där återfinns de rättsmedel som kan bli 

aktuella i samband med den upphandling som omfattas av upphandlingsdirektivet samt den 

upphandling som sker enligt 15 kap. LOU. Då rättsmedlen i LOU delvis har olika syften och 

tillämpas i olika skeden av offentlig upphandling har i den juridiska doktrinen gjorts en 

distinktion mellan primära och sekundära rättsmedel.57 Till de förstnämnda hänförs 

överprövningsinstitutet, avtalsspärr och avtalsogiltighet medan det sistnämnda inbegriper 

skadeståndsinstitutet. Det övergripande syftet med rättsmedlen är, som tidigare nämnts, att 

säkerställa en effektiv tillämpning av upphandlingsregleringen.58 

Med överprövning avses ett domstolsförfarande som kan initieras av en leverantör som anser att 

den lider eller riskerar att lida skada på grund av ett beslut i en offentlig upphandling.59 

Upphandlingen kan, om den klagande har fog för sin invändning mot upphandlingsbeslutet, 

därigenom rättas eller göras om.60    

Avtalsspärr innebär att en upphandlande myndighet måste avvakta i minst tio dagar med 

avtalsingående efter att tilldelningsbeslut skickats till berörda leverantörer.61 Syftet med 

rättsmedlet är att övriga anbudsgivare ska ha möjlighet att överpröva tilldelningsbeslutet innan 

avtalet ingås.62 

När en upphandlande myndighet regelstridigt ingått ett avtal kan detsamma bli föremål för 

överprövning i form av en ogiltighetstalan. Om domstolen konstaterar att en leverantör har lidit, 

eller kan komma att lida, skada på grund av det regelstridiga avtalsingåendet kan avtalet som en 

följd härav ogiltigförklaras.63   

Avslutningsvis finns det sekundära rättsmedlet skadestånd, vilket under 16 kap. 20-21 §§ LOU 

stadgade förutsättningar kan ge en skadelidande leverantör rätt till ersättning.   

                                                           
56 Se prop. 2009/10:180, s. 100. 
57 Se Andersson, Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna, s. 100 f.  
58 Se skäl 1 i rättsmedelsdirektivet.  
59 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 218.  
60 Se a.a., s. 220. 
61 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 311.  
62 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 199.  
63 Se a.a., s. 221 ff.  
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2.4 Skadestånd   

EU-domstolen har konstaterat att då det saknas särskilda bestämmelser i sekundärrätten avseende 

skadestånd inom upphandlingsrätten åligger det varje medlemsstat att i sin nationella 

rättsordning fastställa vilka åtgärder som krävs.64 Med andra ord omfattas utformningen av 

skadeståndsinstitutet av medlemsstaternas processuella autonomi.65 Följaktligen är det upp till 

medlemsstaterna själva att garantera ett fungerande skadeståndsinstitut.66 Inom svensk 

upphandlingsskadeståndsrätt står två vägar till buds avseende skadeståndsanspråk från skade-

lidande leverantörer; å ena sidan med stöd av LOU och å andra sidan genom SkL.67  

Grunden för skadestånd enligt LOU återfinns i 16 kap. om avtalsspärr, överprövning och 

skadestånd. I kapitlets 20 § stadgas att en upphandlande myndighet som inte följt 

bestämmelserna i LOU ska ersätta därigenom uppkommen skada. I andra stycket erinras om att 

en skadelidande leverantör även kan få ersättning för kostnader hänförliga till förberedelserna av 

anbud och deltagandet. Vidare ska talan om skadestånd enligt 21 §, för att rätten därtill inte ska 

gå förlorad, väckas inom ett år från den tidpunkt då avtal slutits eller förklarats ogiltigt genom ett 

lagakraftvunnet avgörande. Det på nationell basis införda skadeståndsinstitutet ska stå i paritet 

med primärrättens krav på effektivitets- och likvärdighetsprincipen, varför nationella domstolar 

ska tolka den nationella upphandlingsrätten i ljuset av dessa principer. Det kan tilläggas att 

skadeståndsbestämmelserna i LOU sett snarlika ut sedan den nuvarande upphandlings-

regleringens begynnelse och lyfts oförändrad över i NLOU.68 

Utöver skadestånd enligt LOU har HD konstaterat att det står skadelidande leverantörer fritt att 

grunda sitt skadeståndsanspråk på SkL.69 Följaktligen finns det ingenting som hindrar en 

skadelidande leverantör att, istället för att grunda sin talan på skadeståndsregeln i LOU, grunda 

sin talan på SkL:s regler. Då LOU i sammanhanget är lex specialis i förhållande till SkL är det 

dock inte så många situationer som kan aktualisera SkL:s tillämpning. Den ersättning som 

normalt uppstår vid offentlig upphandling är ren förmögenhetsskada. Av 3 kap. 1 § 2 st. SkL 

                                                           
64 Se dom av den 30 september 2010, Strabag m.fl., C-314/09, EU:C:2010:567, punkt 33. 
65 Se dom av den 30 september 2010, Strabag m.fl., C-314/09, EU:C:2010:567, punkt 34. Begreppet autonomi är 

härvidlag delvis missledande då medlemsstaterna i utformningen av skadeståndsfunktionen i offentlig upp-

handling i allt väsentligt har att förhålla sig till såväl de i primär- som sekundärrätten uppställda minimikraven. 
66 Se Bovis, Christopher H., EU Public Procurement Law, 2 u., Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 

Storbritannien, 2012, s. 198.  
67 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 225 f.  
68 Se 7 kap. 6, 8 §§ ÄLOU och 20 kap. 20-21 §§ NLOU.  
69 Se NJA 2013 s. 909.  
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följer att en arbetstagare som genom brott i tjänst vållat ren förmögenhetsskada ska ersätta 

skadan. Då offentlig upphandling enligt en vedertagen uppfattning inte anses utgöra myndighets-

utövning kan emellertid inget brott komma ifråga, varför skadestånd på denna grund faller.70 

Därtill stadgas i 3 kap. 3 § SkL att staten eller en kommun, om särskilda skäl föreligger, ska 

ersätta ren förmögenhetsskada som vållats av att en myndighet som på grund av fel eller 

försummelse lämnat felaktiga råd. Bestämmelsen har varit föremål för prövning i en dom från 

HD.71 En vinnande leverantör fick höra av den upphandlande myndigheten att kopia på ett intyg, 

vilket utgjorde ett skall-krav i förfrågningsunderlaget, inte behövdes. Efter att en annan 

anbudsgivare begärt omprövning av upphandlingen konstaterades att den vinnande leverantören 

inte uppfyllde skall-kraven i upphandlingen, varpå upphandlingen rättades på så sätt att den 

klagande leverantören vann. Den leverantör som först tilldelades kontraktet begärde då 

skadestånd med stöd av 3 kap. 3 § SkL. HD klargjorde att SkL förvisso kunde åberopas av den 

skadelidande leverantören, men på grund av bristande bevisning tillerkändes inget skadestånd.     

Vidare kan konstateras att EU-domstolen tidigt öppnade upp för möjligheten att kräva 

skadestånd på grund av medlemsstaters bristande regelefterlevnad.72 Rätten till skadestånd för 

enskilda kan därmed, oaktat förankring i nationell rättsordning, följa direkt av primärrätten i de 

fall medlemsstaterna brustit i genomförandet av EU-rätten i nationell rätt.73  

Inom upphandlingsskadeståndsrätten är det primärt tre kriterier som måste vara uppfyllda för att 

skadestånd ska kunna utgå. För det första krävs en ansvarsgrundande handling, det vill säga en 

regelöverträdelse av något slag. För det andra måste en faktisk skada ha uppkommit. 

Avslutningsvis krävs att den ansvarsgrundande handlingen föranlett skadan, det vill säga att 

adekvat kausalitet föreligger.74 Det ska vidare uppmärksammas att upphandlingsskadestånds-

målen, till skillnad från upphandlingsmålen i övrigt, handläggs i allmän domstol.75  

                                                           
70 Se JO 2007/08 s. 521, s. 529 f. Jfr vidare 20 kap. 1 § brottsbalk (1962:700). För en annan åsikt, se Warnling-

Nerep, Wiweka, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte och ett nytt område för kommunalt lag- och 

domstolstrots?, JT 2006/07, s. 384, på s. 384 ff.  
71 Se NJA 2013 s. 909. 
72 Se de förenade målen, Frankovich och Bonifaci mot Italien, C-6/90 och C-9/90, EU:C:1991:428, punkt 33. Se 

vidare Biondi, Andrea & Farley, Martiun, The Right to Damages in European Law, Kluwer Law International, 

Alphen aan den Rijn, Nederländerna, 2009, s. 13 ff.  
73 Se Granmar, Claes, Effekterna av att inte genomföra direktivet om offentlig upphandling, UrT 2016 s. 53, på s. 63 

f. 
74 Se Andersson, Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna, s. 101.  
75 Jmf. 16 kap. 4 § och 21 § LOU.  
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3. Ansvarsgrundande förutsättningar   

3.1 Inledning  

I förevarande kapitel ska klargöras vilka ansvarsgrundande förutsättningar som krävs för 

skadeståndsanspråk vid offentlig upphandling. Kapitlets innehåll kommer utgå från de tre 

förutsättningar som uppställs för upphandlingsskadestånd, nämligen lagöverträdelse, kausalitet 

och skada.76 Rekvisitens räckvidd och rättsliga innebörd ska analyseras och systematiseras för att 

fastställa huruvida de korresponderar med primärrättens krav på effektiva rättsmedel.  

 

3.2 Lagöverträdelse  

Art. 2.1.c i rättsmedelsdirektivet anger att medlemsstaterna ska tillse att enskilda som skadats av 

en överträdelse av upphandlingsregleringen ska beviljas skadestånd. Därtill stadgas i 16 kap. 20 

§ LOU att det för skadestånd fordras en överträdelse av upphandlingsregleringen. Att en 

upphandlande myndighet bryter mot någon i LOU stadgad bestämmelse är med andra ord en 

grundläggande förutsättning för skadeståndsanspråk. Det innebär att skadestånd på avtalsrättslig, 

det vill säga inomobligatorisk, och på utomobligatorisk grund inte omfattas av skadestånds-

bestämmelsen i LOU. Istället regleras den förstnämnda grunden av AvtL och den sistnämnda 

regleras av SkL.77 Vidare ska kommas ihåg att LOU är tillämplig från och med val av 

upphandlingsförfarande till och med skrivet kontrakt, alternativt sakligt grundat avbrytande.78 

Således kan konstateras att det är överträdelser som sker mellan de båda tidpunkterna som kan 

grunda skadeståndsanspråk enligt LOU.79 Att rättsmedelsdirektivet är tillämpligt under hela 

upphandlingsförfarandena har bekräftats av EU-domstolen.80 Därigenom klargjordes att i de fall 

ett beslut fattas inom ramen för upphandlingsregleringens omfattning, är även rättsmedels-

direktivet tillämpligt. Givet en direktivkonform tolkning är rättsmedlen i 16 kap. LOU 

tillämpliga om LOU är tillämpligt på det beslut som en upphandlande myndighet fattat.81  

                                                           
76 Se Halonen, Kirsi-Maria, The liability of a contracting authority for an infringement of public procurement rules 

leading to contractual ineffectiveness – a Finnish approach, UrT 2015 s. 227, på s. 230 ff.  
77 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 771.  
78 Se dom av den 5 oktober 2000, kommissionen/Frankrike, C-337/98, EU:C:2000:543, punkt 28.  
79 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 61 f. 
80 Se dom av den 23 januari 2003, Makedoniko Metro och Michaniki, C-57/01, EU:C:2003:47, punkt 68. 
81 Se prop. 2009/10:180, s. 100 f.  
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Avseende vilka bestämmelser i upphandlingsregleringen som sanktioneras av upphandlings-

skadeståndsrätten ger varken rättsmedelsdirektivet eller LOU något närmare klargörande. 

Däremot har EU-domstolen konstaterat att skadeståndsskyldighet förutsätter att den 

unionsbestämmelse som har överträtts syftar till att ge enskilda, det vill säga leverantörer, 

rättigheter.82 Det innebär att om en leverantör har en på EU-rätten grundad rättighet kan 

överträdelser av densamma vara ansvarsgrundande i skadeståndshänseende.83 Vidare anges att då 

preciserade unionsbestämmelser saknas ankommer det på medlemsstaterna att i sin nationella 

rättsordning ange de kriterier som gör det möjligt att fastställa skadestånd vid upphandlings-

rättsliga överträdelser.84 För svenskt vidkommande innebär det att såvida en bestämmelse i LOU 

syftar till att ge leverantörer rättigheter kan denna, vid upphandlande myndigheters eventuella 

överträdelser, grunda rätt till skadestånd.  

 

3.3 Kvalificering av lagöverträdelse 

Då varken art. 2.1.c i rättsmedelsdirektivet eller 16 kap. 20 § LOU preciserar vilka typer av 

överträdelser det måste röra sig om för att skadeståndsansvar ska föreligga kan en 

bokstavstolkning leda till slutsatsen att samtliga överträdelser inbegrips, oavhängigt graden av 

överträdelsens karaktär. EU-domstolen har emellertid konstaterat att det inte räcker med vilken 

överträdelse som helst för att trigga skadeståndsfunktionen inom offentlig upphandling. Den 

lagöverträdelse som en upphandlande myndighet företar måste vara av visst kvalificerat slag. 

Närmare bestämt har EU-domstolen uttryckt att det måste röra sig om en tillräckligt klar 

överträdelse.85 Lokutionen har återkommit i ett flertal avgöranden utan att EU-domstolen 

närmare preciserat innebörden.86 

EU-domstolens synsätt har även bekräftats i nationell praxis. I en nyligen avgjord dom från HD 

har domstolen konstaterat att rätten till skadestånd enligt LOU förutsätter att det föreligger en 

                                                           
82 Se dom av den 9 december 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jone Konstruktie m.fl., C-568/08, 

EU:C:2010:751, punkt 86. 
83 Se Treumer, Steen, Damages for breach of the EC public procurement rules – changes in European regulation 

and practice, P.P.L.R. 2006, 4, s. 159, på s. 159 ff.   
84 Se dom av den 9 december 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jone Konstruktie m.fl., C-568/08, 

EU:C:2010:751, punkt 92.  
85 Se dom av den 5 mars 1996, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 51.  
86 Se bl.a. dom av den 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, EU:C:2009:178, punkt 51 och dom av den 9 

december 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jone Konstruktie m.fl., C-568/08, EU:C:2010:751, punkt 92. 
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tillräckligt klar överträdelse.87  En tillräckligt klar överträdelse innebär enligt HD att avvikelsen 

ska vara tydlig och inte bagatellartad från de principer som gäller för upphandlingskraven, 

alternativt utifrån vad som kan anses utgöra en sakligt gjord bedömning av anbuden i förhållande 

till underlagen. Målet, som handlade om Regionförbundet Gävleborgs upphandling av 

transporter avseende hjälpmedel för funktionshindrade för länets regi, kretsade kring huvud-

frågan avseende vilka principer som gäller i ett skadeståndsmål för att bedöma om en 

upphandlande myndighet har följt LOU vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud. HD 

anförde, till grund för att leverantörens talan ogillades, att det inte var visat att den upphandlande 

myndigheten gjort fel. Huruvida begreppet fel ska tolkas annorlunda från begreppet tillräckligt 

klar överträdelse har blivit föremål för diskussion i den juridiska doktrinen.88 I domskälen 

återfinns dock inget stöd för någon innehållsmässig distinktion från begreppet tillräckligt klar 

överträdelse. Någon betydelsemässig diskrepans mellan begreppet fel och lokutionen tillräckligt 

klar överträdelse kan således inte göras. Vidare ska uppmärksammas att HD avviker från 

felbedömningen i HFD på så sätt att HFD konstaterat att oavsett hur liten eller obetydlig en 

avvikelse från skall-kraven är, är de inte tillåtna.89 Slutsatsen blir därmed att HD gör en annan 

felbedömning än HFD, vilket leder till att en skadelidande leverantör som först ansökt om 

överprövning och fått rätt, kan få fel i HD på grund av att HD företar en strängare felbedömning.   

Mot bakgrund av det ovan sagda kan konstateras att HD uppställer krav på att överträdelsen 

måste vara tydlig och inte bagatellartad för att anses tillräckligt klar. Därmed kan slutsatsen dras 

att inte samtliga överträdelser av LOU kan bli föremål för skadeståndsansvar. En materiell 

bedömning från fall till fall måste med andra ord prägla frågan om vad som kan anses 

bagatellartat och otydligt. Frågan i sammanhanget blir då vilka situationer HD avser samt var 

gränserna för rekvisitens räckvidd går. I doktrinen har uppmärksammats att bedömningen måste 

ske mot bakgrund av den enskilda situationens omständigheter.90 När ingen närmare precisering 

av begreppens räckvidd återfinns får emellertid de allmänna rättsprinciperna och syftet med 

regleringen konsulteras.91 Närmast till hands ligger primärrättens krav på iakttagandet av 

effektivitetsprincipen inom ramen för rätten till effektiva rättsmedel. Härvidlag kan hysas 

                                                           
87 Se NJA 2016 s. 358.  
88 Se Andersson, Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna, s. 105 f.  
89 Se HFD 2016 ref. 37.  
90 Se Andersson, Praxisutvecklingen av skadeståndsfrågorna, s. 105. 
91 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 93.   
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betänkligheter avseende den överträdelsekvalificering som måste företas. Som tidigare nämnts 

innebär effektivitetsprincipen i sammanhanget att de rättigheter som tillförsäkras leverantörer 

måste vara enkla och möjliga att nyttja för att en skadelidande leverantör ska kunna göra sina på 

EU-rätten grundade rättigheter gällande.92 Vidare har EU-domstolen tidigt klargjort att medlems-

staters bristande efterlevnad, eller genomförande, av sekundärrätten måste kunna grunda rätt till 

skadestånd.93  Det kan å ena sidan argumenteras för att ett kvalificeringskrav kan tyckas 

inskränka dylik rätt. Å andra sidan är syftet med skadeståndsinstitutet och rättsmedelsregleringen 

att få ett så effektivt genomslag av upphandlingsregleringen som möjligt och inte att tillerkänna 

ersättningsanspråk för minsta lilla överträdelse.94 Således kan rena bagatellartade överträdelser 

som inte grundar rätt till skadestånd, exempelvis mindre formella fel i upphandlingsförfarandet, 

inte anses påverka funktionen av rättsmedlet eller sätta skadeståndsfunktionen ur spel. Ovan 

resonemang torde även ligga väl i linje med primärrättens krav på effektiva rättsmedel, varvid 

såväl effektivitetsprincipen som likvärdighetsprincipen respekteras.  

Det sagda innebär att överträdelsekvalificeringen, begreppet tillräckligt klar överträdelse, ska 

förstås så att bagatellartade och otydliga överträdelser av upphandlingsregleringen som kan 

tillskrivas en upphandlande myndighet inte är skadeståndsgrundande såvida effektivitets- och 

likvärdighetsprincipen respekteras.  

 

3.4 Skadebegreppet i offentlig upphandling 

3.4.1 Utgångspunkter  

Som andra ansvarsgrundande förutsättning ligger det faktum att en skada måste ha uppstått för 

leverantören.95 Avseende hur begreppet skada ska tolkas finns på EU-rättslig nivå inte några 

närmare preciseringar, varför svensk praxis på området får träda i förgrunden. Av lagtexten följer 

i 16 kap. 20 § 1 st. LOU att en upphandlande myndighet ska ersätta uppkommen skada. En rent 

språklig tolkning kan därmed felaktigt leda till slutsatsen att det är samtliga skador som 

inbegrips. I upphandlingssammanhang betyder dock begreppet skada att den skadelidande 

                                                           
92 Se Reichel, God förvaltning i EU, s. 120. 
93 Se bl.a. de förenade målen Francovich och Bonifaci mot Italien, C-6/90 och C9/90, EU:C:1991:428, punkt 37.  
94 Se skäl 1 och 36 i rättsmedelsdirektivet.   
95 Se prop. 1992/93:88, s. 102 f. 
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leverantören lidit en ekonomisk skada till följd av en regelöverträdelse som kan tillskrivas en 

upphandlande myndighet.96  

Inom den allmänna skadeståndsrätten laboreras med ett flertal olika skadeposter, varvid de 

primära utgör sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada.97 De skadeposter som finns 

inom den allmänna skadeståndsrätten ska emellertid hållas åtskilda från skadebegreppet inom 

upphandlingsskadeståndsrätten, främst på grund av det faktum att det inom den allmänna 

skadeståndsrätten vanligtvis fordras culpa, dolus eller brott som ansvarsgrundande förut-

sättningar.98 Det sagda innebär för upphandlingsrättsligt vidkommande att det för skadestånd inte 

enbart fordras en överträdelse för att grunda rätt till upphandlingsskadestånd, utan det krävs även 

att överträdelsen vållat en ekonomisk förlust för leverantören.  

Begreppet skada har emellertid tillskrivits en mångtydig innebörd avhängigt den upphandlings-

rättsliga kontext som är för handen. Det kan i sammanhanget bland annat röra sig om kostnader 

till följd av utformande av anbud, ekonomiska förluster till följd av felaktigt tilldelade kontrakt 

och uteblivna vinster på grund av ett felaktigt avbrytande av upphandlingen.99 Gemensamt för 

samtliga scenarier är, som ovan nämnts, att det måste röra sig om just en ekonomisk skada. 

Därtill ska erinras om det faktum att det följer en exemplifiering av skador direkt av lagtexten i 

16 kap. 20 § 2 st. LOU, vari stadgas att rätten till skadestånd bland annat inbegriper 

leverantörens kostnader för förberedelse av anbud och deltagande i upphandlingen.    

Nedan kommer begreppet skada analyseras inom ramen för tre olika upphandlingsrättsliga 

överträdelser: uppkommen skada i samband med otillåten direktupphandling, förfarandefasen 

och felaktigt avbruten upphandling, under vilka samtliga överträdelser av upphandlings-

regleringen kan kategoriseras.  

 

3.4.2 Skada i samband med otillåten direktupphandling  

Otillåten direktupphandling föreligger när den upphandlande myndigheten helt förbiser 

upphandlingsregleringen och direkt vänder sig till en utvald leverantör för inköp, det vill säga 

                                                           
96 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 371 ff.  
97 Se prop. 1972:5, s. 1 f.  
98 Se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 63 och 122 ff.  
99 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 18 ff.  
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utan konkurrensutsättning och föregående annonsering.100 Direktupphandling brukar 

klassificeras som den grövsta av överträdelser då upphandlingsregleringen inte bara överträds 

utan helt sätts ur spel genom subjektivt grundad tilldelning.101 En grundpelare för upphandlings-

rättens legitimitet är att leverantörer kan förvänta sig en objektiv och sakligt grundad granskning 

och utvärdering av de anbud som kostar såväl tid som pengar att arbeta fram.102 Följaktligen är 

effektiva sanktioner mot otillåtna direktupphandlingar av vikt för att upprätthålla grundsyftena 

med offentlig upphandling. I praxis har ett par avgöranden från HD, vilka nedan kommer 

redogöras för, rört just skadeståndstalan till följd av otillåten direktupphandling, varvid kan 

konstateras att domstolen tydligt markerar mot dylika förfaranden. 

Inom ramen för skadebegreppet vid otillåten direktupphandling har klargjorts att en leverantör 

inte behöver visa att densamma skulle fått kontraktet om överträdelsen inte ägt rum. I domen 

Tvättsvamparna konstaterades att det är fullt tillräckligt att leverantören visar att det är sannolikt 

att kontraktet förlorats till följd av överträdelsen för att kunna tillerkännas ersättning 

motsvarande det positiva kontraktsintresset.103 Kausalitets- och beviskravet modifierades, i för 

skadelidande leverantör mildrande riktning, sedermera genom domen Ishavet.104 Där 

konstaterades att det inte kan krävas att det görs sannolikt att leverantören vid en korrekt 

upphandling skulle få kontraktet. Däremot klargjorde HD att leverantören måste göra sannolikt 

att ett anbud skulle lämnats samt att anbudet skulle ha en realistisk möjlighet att vinna 

upphandlingskontraktet ifråga.  

Vad avser beviskravet för det negativa kontraktsintresset uttalade HD i domen Tvättsvamparna 

att en leverantör måste visa att densamma haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och 

                                                           
100 Med begreppet otillåten direktupphandling avses såväl förhandlat förfarande utan föregående annonsering som 

otillåten direktupphandling enligt 15 kap. LOU, med andra ord en offentlig upphandling där inget formellt 

upphandlingsförfarande har inletts. Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 

s. 207 f. Se även RÅ 2005 ref. 10.   
101 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 207 f. Observeras bör att det i 

specifika fall är möjligt att göra tillåtna direktupphandlingar. Av utrymmesskäl och oförenlighet med 

uppsatssyftet kommer det sagda inte vidareutvecklas i förevarande framställning. För en heltäckande redogörelse 

för möjligheten till direktupphandling hänvisas istället till Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, 

s. 142, 178 f. och 208.   
102 Se prop. 1992/93:88, s. 103, vari stadgas att förevarande syfte härrör från bakgrundsmaterialet till direktivtexten.  
103 Se NJA 2000 s. 712.  
104 Se NJA 2007 s. 349. Se vidare Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 28 f., vari 

författaren hävdar att trots att det till skillnad från NJA 2000 s. 712 rör sig om ett ärendehanteringsfel och inte en 

otillåten direktupphandling kan bevis- och kausalitetskraven i det senare fallet tjäna som vägledning. 
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att överträdelsen minskat denna möjlighet.105 Det sagda innebär att skadebegreppet inte är 

avhängigt det faktum att leverantören måste visa på att den skulle få kontraktet vid klanderfri 

lagtillämpning. Istället uppställs alltså ett lägre kausalitet- och beviskrav för konstaterandet av 

skada vid otillåten direktupphandling.  

I sviterna av den praxis som redogjorts för ovan uppkommer därtill frågan om skada 

motsvarande det positiva kontraktsintresset kan uppstå för fler än en leverantör för en och samma 

lagöverträdelse. Svaret därpå är emellertid nekande. I domen Ishavet konstaterades att 

sannolikhetskravet som uppställdes i domen Tvättsvamparna leder till att endast en anbudsgivare 

kan komma ifråga som hypotetisk kontraktsvinnare.106 Med andra ord kan det bara vara sannolikt 

att en leverantör hade vunnit kontraktet, varför bara en leverantör kan beviljas skadestånd 

motsvarande det positiva kontraktsintresset. Däremot kan konstateras att det beviskrav som 

uppställs för det negativa kontraktsintresset möjliggör för fler än en leverantör att beviljas 

skadestånd.107 En upphandlande myndighets lagöverträdelse kan med andra ord ha minskat fler 

än en leverantörs realistiska möjlighet att erhålla ett offentligt kontrakt.  

Domarna Tvättsvamparna och Ishavet rörde förvisso skada för leverantören i samband med två 

olika upphandlingsrättsliga regelöverträdelser, varvid det förra tog sikte på otillåten 

direktupphandling och det senare fel i samband med förfarandefasen. Det sagda till trots kan 

emellertid slutsatsen dras att för skada motsvarande det positiva kontraktsintresset i samband 

med otillåten direktupphandling behöver skadelidande leverantör inte visa att det offentliga 

kontraktet med säkerhet hade vunnits, utan ett lägre kausalitet- och beviskrav uppställs. Som 

grund för det sagda kan konstateras att båda domarna rörde ersättningsanspråk motsvarande det 

positiva kontraktsintresset, varför principerna för bedömning av de ansvarsgrundande förut-

sättningarna avseende skadebegreppet sannolikt torde vara samma, oaktat om det rör sig om 

skada på grund av fel i förfarandefasen eller skada till följd av otillåten direktupphandling.108  

 

                                                           
105 Se NJA 2000 s. 712. Se vidare om beräkning av skadestånd och begreppen positiva och negativa kontrakts-

intresset under kap. 5. 
106 Se NJA 2007 s. 349.  
107 Se NJA 2007 s. 349.  
108 För ett liknande resonemang, se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 28 f.   
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3.4.3 Skada i samband med förfarandefasen  

Utöver skada i samband med otillåten direktupphandling kan felaktigheter från upphandlande 

myndigheters sida begås under själva upphandlingsförfarandet, såväl vad avser kvalificeringen 

av leverantörer som vid utvärderingen av anbud. Med andra ord har ett formellt upphandlings-

förfarande inletts, men fel har ändå uppkommit. Typexempel härpå är när en leverantör felaktigt 

utesluts eller missgynnas på grund av nationalitet eller dylikt, vilket utgör ett fel i kvalificerings-

fasen, eller när en upphandlande myndighet felaktigt väljer att förkasta en leverantörs anbud trots 

att det objektivt sett är fördelaktigare än det vinnande anbudet, vilket utgör ett fel i utvärderings-

fasen. 

I domen Arkitekttjänst konstaterade HD att en leverantör som borde fått ett kontrakt är berättigad 

till skadestånd för det positiva kontraktsintresset.109 I domen, som handlade om Heby kommuns 

anbudsinbjudan avseende projektering av en ombyggnad av ett servicehus, hade den 

upphandlande myndigheten trots utvärderingskriteriet lägsta pris förbehållit sig fri prövningsrätt 

och följaktligen inte tilldelat kontraktet till den anbudsgivare som hade det lägsta priset. Efter att 

HD konstaterat att den upphandlande myndigheten agerat regelstridigt anfördes att anbuds-

givaren var berättigad till skadestånd. Domen är i så måtto ett typexempel på ekonomisk skada 

som orsakats leverantören till följd av en upphandlande myndighets fel i förfarandefasen. Om 

Heby kommun valt att, i likhet med vad som på förhand annonserats, tilldela kontraktet till den 

anbudsgivare som lämnat det lägsta priset, hade den leverantören kunnat tillgodogöra sig vinsten 

därifrån. Således hade leverantören lidit en ekonomisk skada hänförlig till just fel i förfarande-

fasen.  

Ett annat exempel på fel i förfarandefasen är det ovan nämnda målet Ishavet.110 I målet hade 

Göteborgs Stad, trots att en annan anbudsgivare lämnat ett väsentligt billigare anbud, antagit ett 

högre anbud genom att beräkna den rörliga kostnadsdelen på ett för den vinnande anbudsgivaren 

fördelaktigt sätt. Följaktligen hade ett fel hänförligt till utvärderingsfasen lett till skada för den 

förlorande leverantören genom att den gick miste om kontraktstilldelningen. 

I förarbetena till LOU har vidare uppmärksammats behovet av att kunna bevilja en skadelidande 

leverantör, som fått sitt avtal ogiltigförklarat till följd av en upphandlande myndighets 

                                                           
109 Se NJA 1998 s. 873. 
110 Se NJA 2007 s. 349. För en vidare redogörelse av målet hänvisas tillbaka till avsnitt 3.4.1.  
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förfarandefel, skadestånd.111 Såvida leverantören inte visste om att den upphandlande 

myndigheten begick en regelöverträdelse som kunnat resultera i en ogiltigförklaring av avtalet 

har således en ersättningsgill skada ansetts kunna uppstå. Dylika kostnader kan exempelvis avse 

ingångna avtal med underleverantörer, kostnader förenliga med arbetstagares löner och övriga 

kostnader hänförliga till upprättande av anbud och deltagande i upphandlingsförfarandet.112  

För att rätten till effektiva rättsmedel ska kunna göras gällande även vid skada i samband med fel 

i upphandlingsförfarandet har, i likhet med skada i samband med otillåten direktupphandling, 

bevis- och kausalitetskraven sänkts i jämförelse med den allmänna skadeståndsrätten.113  

Av det sagda följer att klara överträdelser i samband med själva upphandlingsförfarandet kan 

orsaka ekonomiska skador för en skadelidande leverantör, vilket kan medföra skador ersättnings-

gilla med såväl det positiva som det negativa kontraktsintresset. Gemensamt för de båda 

ersättningsgrunderna är, likt ovan berörd praxis påvisat, det faktum att ett lägre kausalitets- och 

beviskrav uppställs för att konstatera skada i samband med just upphandlingsförfarandet. 

Sannolikt motiveras de sänkta kraven av primärrättens krav på effektiva rättsmedel då högre 

bevis- och kausalitetskrav riskerat försvåra för skadelidande leverantörer att påvisa skada.  

 

3.4.4 Skada i samband med felaktigt avbruten upphandling  

En upphandlande myndighet har möjlighet att avbryta en upphandling om det dels finns sakliga 

skäl och dels att de allmänna rättsprinciperna respekteras.114 Sakliga skäl att avbryta en 

upphandling har i praxis ansetts föreligga bland annat när bristande konkurrens råder och bara ett 

eller ett par anbud kommit in.115 Sakliga skäl har även varit för handen när anbudens giltighetstid 

löpt ut, när en felaktigt utformad utvärderingsmodell antagits eller fel i förfrågningsunderlaget 

förelegat samt när de anbud som inkommit gått utöver aktuell budget för den upphandlande 

myndigheten.116   

                                                           
111 Se prop. 2009/10:180, s. 225 f.  
112 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 779.  
113 Se NJA 2007 s. 349. 
114 Se t.ex. dom av den 18 juni 2002, HI, C-92/00, EU:C:2002:379.  
115 Se dom av den 16 september 1999, Fracasso och Leitschutz, C-27/98, EU:C:1999:420 samt RÅ 2008 ref. 35.  
116 Se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 20 mars 2007 (mål nr 452-07), dom av den 16 oktober 2003, Hansel, 

C-244/02, EU:C:2003:560 och RÅ 2009 ref. 43. 
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Svårigheterna med uppkommen skada på grund av felaktigt avbruten upphandling är å ena sidan 

att inget kontrakt ingåtts och å andra sidan att det i LOU inte finns någon reglering rörande när 

en påbörjad upphandling de facto får avbrytas. Principerna för tillåtet respektive otillåtet 

avbrytande har istället utvecklats i praxis.117 En språklig tolkning av skadeståndsbestämmelsen i 

LOU kan då leda till slutsatsen att någon regelöverträdelse inte skett från den upphandlande 

myndighetens sida, varvid rätten till skadestånd på dylik grund faller. I domen Fidelia 

konstaterades vidare att det är kontraktstecknandet som är skadeståndsgrundande.118 I domen 

hade Rikspolisstyrelsen genomfört upphandlingar avseende polititransporter och sedermera 

felaktigt tilldelat kontrakten till en leverantör som inte uppfyllde de i förfrågningsunderlaget 

ställda skall-kraven. Den skadelidande leverantören Fidelia ansökte då om överprövning, varvid 

domstolen konstaterade att besluten skulle rättas på så sätt att Fidelia skulle tilldelas kontraktet. 

Istället för att vidta dylik rättelse valde Rikspolisstyrelsen istället att avbryta upphandlingen, 

varpå Fidelia yrkade skadestånd. Talan ogillades sedermera på den grunden att HD ansåg att det 

är kontraktstecknandet som är skadeståndsgrundande.   

Det vore emellertid en olycklig ordning om upphandlande myndigheter i alla lägen kunnat 

undslippa skadeståndsansvar genom att avbryta en offentlig upphandling istället för att vidta 

rättelse i enlighet med domstolsutfall i exempelvis en överprövningstalan. En dylik ordning hade 

sannolikt även stått i strid med primärrättens krav på effektiva rättsmedel då syftet är att en 

skadelidande leverantör effektivt och enkelt ska kunna beivra regelöverträdelser.119   

Tolkningen att någon regelöverträdelse inte skett, att kontraktstecknandet är en ansvars-

grundande förutsättning och att rätten till skadestånd således gått förlorad har emellertid i senare 

praxis frånfallits. I en nyligen avgjord dom från HD frånfölls kravet på kontraktstecknande för 

rätten till skadestånd.120 Domen rörde Armémuseets upphandling avseende en ombyggnation, 

varvid det lägsta anbudet förkastades med motiveringen att det var ofullständigt. Efter en 

överprövning konstaterades dock att anbudet inte var ofullständigt och att upphandlingen skulle 

rättas på så sätt att leverantörens anbud trots allt skulle tas med i utvärderingen. Istället för att 

vidta rättelse i enlighet med utslaget i överprövningsdomen valde den upphandlande 

                                                           
117 I NJA 2001 s. 3 refereras till förarbetena, vari laboreras med uttryck som krav på affärsmässighet vid avbruten 

upphandling. Se SOU 1999:139, s. 311. Se vidare 1 kap. 4 § ÄLOU.    
118 Se NJA 2013 s. 762.  
119 Se skäl 1 och 36 i rättsmedelsdirektivet.  
120 Se NJA 2016 s. 369. 
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myndigheten att avbryta upphandlingen. Anbudsgivaren som hade tilldelats kontraktet om allt 

gått lagenligt till valde då att ansöka om skadestånd. Tingsrätten och hovrätten valde att gå på 

den linje som tidigare framlagts av HD, nämligen att kontraktstecknandet är grunden för 

skadeståndsersättningen.121 Resultatet blev emellertid det motsatta i HD, varpå leverantören 

slutligen tillerkändes skadestånd för det positiva kontraktsintresset till följd av den felaktigt 

avbrutna upphandlingen. Om den upphandlande myndigheten inte hade begått några fel i domen 

Armémuseet hade den skadelidande leverantören fått kontraktet. Därmed förelåg kausalitet 

mellan det felaktiga tilldelningsbeslutet och avbrytandet av upphandlingen, varför ersättning 

motsvarande det positiva kontraktsintresset kunde utgå. Både i Fidelia och Armémuseet var 

situationen sådan att sakliga skäl för avbrytande förelåg, i Fidelia fanns endast ett anbud kvar 

efter överprövningen och i Armémuseet hade anbudens giltighetstid löpt ut. Skillnaden låg 

emellertid i att i domen Armémuseet hade skälen för det sakliga avbrytandet, det vill säga att 

anbudens giltighetstid löpt ut, ett direkt orsakssamband med det felaktiga tilldelningsbeslutet. I 

Fidelia saknades motsvarande orsakssamband i och med att det enbart inkommit två anbud, 

varvid Fidelia var ensam kvar efter överprövningen varför den upphandlande myndigheten 

fortsatt kunnat avbryta upphandlingen.     

En ersättningsgill skada för leverantören kan således uppstå till följd av en upphandlande 

myndighets felaktigt avbrutna upphandling. En sådan slutsats torde stå i bättre överensstämmelse 

med den på primärrätten grundade rätten till effektiva rättsmedel än HD:s slutsats i domen 

Fidelia.  

 

3.5 Kausalitet 

Den sista förutsättningen som krävs för skadeståndsansvar är att det föreligger ett orsakssamband 

mellan å ena sidan lagöverträdelsen och å andra sidan den förevarande skadan, så kallad adekvat 

kausalitet.122 Begreppet adekvat kausalitet är välbekant inom den allmänna skadeståndsrätten 

och syftar, enkelt uttryckt, till att det måste finnas ett direkt orsakssamband mellan en viss 

handling och den aktuella skadan för att skadeståndsskyldighet ska aktualiseras samt att skadan 

                                                           
121 Se Svea hovrätts dom av den 27 november 2014, mål nr T 10849-13, Stockholms tingsrätts dom av den 29 

oktober 2013, mål nr T 14292-12. 
122 Se dom av den 5 mars 1996, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 82. 
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ska vara en logisk följd av handlingen ifråga.123 Ur en upphandlingsrättslig synvinkel får det 

sagda till följd att det måste föreligga adekvat kausalitet mellan den upphandlande myndighetens 

regelöverträdelse och leverantörens ekonomiska skada.124  

Precis som understrukits i föregående avsnitt är skadan ofta kopplad till det faktum att en 

leverantör felaktigt inte erhållit ett kontrakt.125 Således är det kausaliteten mellan överträdelsen 

och det faktum att den skadelidande leverantören inte fått kontraktet som måste bevisas för att 

skadeståndsfunktionen inom offentlig upphandling ska bli tillämplig. Det kan även röra sig om 

orsakssambandet mellan den upphandlande myndighetens lagöverträdelse och onyttiga kostnader 

för leverantören, eller att leverantören gått miste om möjligheten att konkurrera.  

Utgångspunkten rörande orsakssambandet är att det är den skadelidande som bär bevisbördan för 

skadan.126 I 16 kap. 20 § 2 st. LOU laboreras vidare med lokutionen att regelöverträdelsen 

menligt ska ha påverkat leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet. Således är det, jämfört 

med den allmänna skadeståndsrätten, ett något sänkt krav avseende orsakssamband mellan den 

skadevållande handlingen och den uppkomna skadan som ställs upp i lagtexten för det negativa 

kontraktsintresset. Det sänkta beviskravet för skada motsvarande det positiva kontraktsintresset 

har även bekräftats i upphandlingsskadeståndsrättslig praxis, vilket ovan redogjorts för inom 

ramen för skadebegreppet.127  

HD har i ett antal rättsfall bedömt kausalitetsfrågan inom upphandlingsskadeståndsrätten och 

kommit fram till olika resultat beroende på vilken typ av skada som är aktuell.128 Med andra ord 

har olika grader av orsakssamband gjorts gällande, avhängigt vilken typ av regelöverträdelse och 

skada som är för handen. Syftet med förevarande ordning är det faktum att det anses svårare i 

vissa fall för skadelidande leverantör att bevisa orsakssambandet.129  

Som exempel på nämnda kausalitetsproblematik kan konstateras att det inte med säkerhet går att 

bevisa att ett kontrakt hade tilldelats en viss leverantör då en upphandlande myndighet valt att 

                                                           
123 För en mer heltäckande beskrivning av begreppets betydelse, se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 184 ff.  
124 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 321.  
125 Se avsnitt 3.2.  
126 Se prop. 1992/93:88 s. 102 f.  
127 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 21. Se vidare avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 för 

en utveckling av den praxis som avses angående kausalitetskraven.  
128 Se om NJA 1998 s. 873, NJA 2000 s. 712, NJA 2007 s. 349 och NJA 2013 s. 762 under avsnitt 3.2.1-3.2.3.  
129 Se t.ex. NJA 2000 s. 712, vari HD klargjorde att övervägande skäl talar för att det är tillräckligt att leverantören 

visar att det är sannolikt att densamma förlorade kontraktet till följd av överträdelsen.  
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avbryta upphandlingen på ett felaktigt sätt, alternativt valt att otillåtet direktupphandla. 

Anledningen härtill är att det i så fall saknas jämförelsepunkter, varvid orsakssambandet mellan 

regelöverträdelsen och det förlorade kontraktet svårligen låter sig bevisas enbart genom det 

faktum att en överträdelse kunnat konstateras. Således ter sig en viss bevislättnad avseende 

orsakssamband och beviskrav vara befogad för att leverantören inte ska gå miste om rätten till 

skadestånd. Som exempel på det sagda kan nämnas den ovan berörda domen Ishavet.130 Där 

konstaterade HD att leverantören ska göra sannolikt att anbud skulle lämnas samt att dylikt 

anbud skulle haft en realistisk möjlighet att vinna upphandlingskontraktet för att skadestånd ska 

kunna utgå.  

Förevarande ordning ter sig även ligga väl i linje med primärrättens krav på effektiva rättsmedel 

då striktare krav på orsakssamband riskerar att leda till en betydande minskning av framgångs-

rika skadeståndsanspråk för skadelidande leverantörer.  

 

3.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det för skadestånd i offentlig upphandling krävs 

ansvarsgrundande förutsättningar i form av en regelöverträdelse, en skada och ett orsakssamband 

däremellan. Anmärkas kan att den regelöverträdelse som den upphandlande myndigheten företar 

måste vara tillräckligt klar, det vill säga tydlig och inte bagatellartad, under förutsättning att 

effektivitets- och likvärdighetsprincipen respekteras. Således begränsas skadeståndsskyldigheten 

för upphandlande myndigheters regelöverträdelser till att inte omfatta smärre formella 

felförfaranden, vilket skiljer sig från den felbedömning som HFD klargjort. Det kan därmed 

konstateras att HFD företar en strängare felbedömning än HD, vilket kan leda till att en 

skadelidande leverantör kan få rätt i en överprövningsprocess i HFD, men inte i en efterföljande 

skadeståndsprocess i HD.  

Vidare krävs att en ekonomisk skada uppkommit för leverantören. Det kan konstateras att ribban 

i praxis sänkts avseende krav på bevisad skadeuppkomst och kausalitet mellan uppkommen 

skada och företagen regelöverträdelse, beroende på vilken typ av skada som är för handen och 

vilken typ av regelöverträdelse som är aktuell. Skadeposterna kan inordnas i tre underkategorier: 

                                                           
130 Se NJA 2007 s. 349.  
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skada i samband med otillåten direktupphandling, skada i samband med fel i förfarandefasen och 

skada i samband med felaktigt avbruten upphandling.  

Avseende skada motsvarande det positiva kontraktsintresset i samband med otillåten 

direktupphandling har HD klargjort att leverantören måste göra sannolikt att ett anbud skulle 

lämnas samt att anbudet skulle ha en realistisk möjlighet att vinna upphandlingskontraktet. 

Därtill har HD uttalat att det för negativt kontraktsintresse krävs att en leverantör måste visa att 

den haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och att överträdelsen minskat denna 

möjlighet. Det sagda innebär att en ekonomisk skada kan uppstå till följd av en upphandlande 

myndighets otillåtna direktupphandling om leverantören frambringar bevisning enligt ovan 

angivna bevis- och kausalitetskrav. Observeras bör att endast en leverantör kan komma ifråga 

som hypotetisk kontraktsvinnare, vilket begränsar kretsen skadeståndsberättigade avseende det 

positiva kontraktsintresset. Flera leverantörer kan dock få ersättning för det negativa 

kontraktsintresset för en och samma regelöverträdelse. Likartade bevis- och kausalitetskrav gör 

sig gällande beträffande skada motsvarande det positiva och negativa kontraktsintresset i 

samband med fel i förfarandefasen. Sådana fel kan handla om fel såväl i kvalificerings- och 

utvärderingsfasen som skada till följd av avtalsogiltighet, vilka orsakat ekonomisk skada för 

antingen leverantörer som gått miste om kontraktet eller leverantörer som fått ingånget kontrakt 

ogiltigförklarat till följd av upphandlande myndigheters fel i förfarandefasen. I det sistnämnda 

fallet fordras emellertid leverantörens goda tro avseende den aktuella regelöverträdelsen. 

Slutligen har i praxis klargjorts att ekonomisk skada för leverantören kan uppkomma till följd av 

en upphandlande myndighets felaktigt avbrutna upphandling. Leverantören kan då få ersättning 

för det positiva kontraktsintresset.   

I sammanhanget ska även poängteras att den för den skadelidande leverantören fördelaktiga 

modifieringen av bevis- och kausalitetskrav sannolikt motiveras av primärrättens krav på 

effektiva rättsmedel, varvid höjda krav riskerar att försvåra framgångsrika skadeståndsanspråk 

för skadelidande leverantörer.   
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4. Skadelidandes ansvar  

4.1 Inledning  

Följande kapitel behandlar skadelidandes ansvar i upphandlingsskadeståndsrättsliga 

sammanhang. Kapitlet besvarar frågeställningen vilket rättsligt ansvar som åligger en 

skadelidande part för att rätten till upphandlingsskadestånd inte ska gå om intet. Vidare ska 

skadelidandes ansvar analyseras i ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel i syfte att 

utreda huruvida kravet står i överensstämmelse med svensk reglering på området.  

 

4.2 Skadebegränsning 

Av EU-domstolens praxis följer att de nationella domstolarna har möjlighet att undersöka 

huruvida den skadelidande leverantören gjort vad den kunnat för att förhindra eller begränsa den 

skada som uppkommit till följd av en upphandlande myndighets regelstridiga agerande.131 EU-

domstolen valde härvidlag att införa ett krav på att den skadelidande ska visa en rimlig 

aktsamhet för att begränsa skadan i syfte att själv slippa stå den ekonomiska bördan.132 Det sagda 

ger uttryck för en princip som är välbekant inom den allmänna skadeståndsrätten, varvid 

skadelidandes rimliga insatser att begränsa uppkommen skada anses vara en förutsättning för 

skadestånd.133 Med andra ord är konsekvensen av en bristande skadebegränsning från 

skadelidande leverantörs sida att skadeståndsbeloppet jämkas. Anmärkas kan att jämkningen kan 

få till följd att skadeståndsbeloppet antingen sätts ned med ett skäligt belopp eller, i vissa fall, 

sätts ned helt och hållet.134  

Vad som kan anses vara en rimlig aktsamhet för att begränsa skadan måste bedömas från fall till 

fall. Ett led i bedömningen är emellertid att undersöka om den skadelidande leverantören i god 

tid före ansökan om skadestånd uttömt de resterande rättsmedel som står till förfogande.135 

                                                           
131 Se dom av den 5 mars 1996, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 85.  
132 Observera att en invändning om att den skadelidande leverantören inte visat rimlig aktsamhet för att begränsa sin 

skada påfordras från upphandlande myndighets sida då skadeståndsmålen inom offentlig upphandling handläggs 

som dispositiva tvistemål. Jmf. 17 kap. 3 § RB.  
133 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 383.  
134 Se RH 2010:48, där skadelidande leverantörs ersättning jämkades ner till noll på grund av utebliven över-

prövning. Se vidare om jämkning av skadestånd under avsnitt 5.5.  
135 Se dom av den 5 mars 1996, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 84. 
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Följaktligen innebär det sagda i nationell bemärkelse att en skadelidande leverantör måste nyttja 

samtliga i 16 kap. LOU stadgade rättsmedel för att anses visa en rimlig aktsamhet för att 

begränsa uppkommen skada. Rent praktiskt måste således en leverantör innan skadestånd söks 

antingen försöka få ingånget kontrakt ogiltigförklarat genom en ogiltighetstalan eller beivra 

förevarande regelöverträdelse med, i första hand, en överprövnings- eller ogiltighetstalan i syfte 

att försöka få till en rättelse. Skadeståndsinstitutet är med andra ord sekundärt sett i förhållande 

till övriga rättsmedel såtillvida att det ska användas som sista utväg.136 Den skadebegränsande 

effekten gör sig därmed påmind i och med att en framgångsrik överprövningstalan eliminerar 

leverantörens skada.   

I tillägg till skyldigheten för skadelidande leverantörer att försöka komma tillrätta med en 

upphandlande myndighets regelöverträdelser genom tillgripande av övriga rättsmedel har det 

ansetts följa ett krav på att den skadelidande leverantören aktivt söker minimera den uppkomna 

skadan. Det sagda innebär att en leverantör måste se till att söka intäkter från annat håll, 

exempelvis i de fall en upphandling regelstridigt avbrutits eller att en upphandlande myndighet 

felaktigt direktupphandlat från en annan leverantör.137  

HD har i ett antal fall intagit en liknande inställning avseende leverantörens skyldighet att 

begränsa sin skada. I exempelvis domen Arkitekttjänst konstaterades att kommunen inte påpekat 

att den skadelidande leverantören inte försökt begränsa sin skada, varvid någon jämkning av 

skadeståndsbeloppet inte kunde aktualiseras.138 Dylikt påpekande var emellertid för handen i en 

dom från hovrätten.139 I domen hade Region Skåne regelstridigt uppställt ett lokaliseringskrav. 

Domstolen konstaterade att trots det faktum att lokaliseringskravet stred mot ÄLOU:s krav på 

affärsmässighet samt att skadan var ersättningsgill med det positiva kontraktsintresset, hade 

skadan för den skadeståndssökande leverantören kunnat undvikas genom överprövning och 

rättelse. Följaktligen jämkades skadeståndet till noll. Hovrätten bekräftade sedermera synsättet 

att skadebegränsningen innebär en skyldighet att initialt söka överprövning i en annan dom med 

likartade förutsättningar.140 Vidare uppmärksammade HD i domen Ishavet att den skadelidande 

                                                           
136 Se Leffler, Henrik, Har överprövning trängt ut skadestånd vid överträdelser av upphandlingsreglerna?, ERT 

2005 s. 483, på s. 485 ff.   
137 Se NJA 2007 s. 349.  
138 Se NJA 1998 s. 873.  
139 Se RH 2010:48.  
140 Se Svea hovrätts dom av den 15 februari 2011, mål nr T 3328-10.  
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leverantören, som gått miste om ett kontrakt till följd av upphandlande myndighets fel i 

kvalificeringsfasen, försökt att få andra kontrakt men misslyckats. Omständigheten var vidare 

ostridig mellan parterna. Till följd härav klargjorde HD att den skadelidande gjort vad som 

kunnat krävas ur skadebegränsningssynpunkt, varför någon jämkning av skadeståndsbeloppet 

inte företogs.141 I domen Armémuseet klargjorde HD emellertid en viktig reservation till 

utgångspunkten att det normalt anses oaktsamt av den skadelidande att inte begära överprövning 

av ett upphandlingsfel.142 I domen hade den skadelidande leverantören efter en överprövning valt 

att inte ansöka om överprövning av den upphandlande myndighetens avbrytandebeslut. HD 

konstaterade dock att leverantören inte kunde klandras för att inte ha överprövat detta beslut då 

en överprövning måste kunna fylla en reell funktion. HD fann att en överprövning inte hade fyllt 

någon reell funktion i och med att en ytterligare överprövningsprocess hade dragit ut på tiden till 

den grad att entreprenaden inte kunnat färdigställas i tid, varför leverantören inte ansågs brista i 

sin skadebegränsningsskyldighet.  

Frågan i sammanhanget blir mot bakgrund av praxis hur den skadebegränsande skyldigheten som 

åligger den skadelidande leverantören de facto ser ut. Även om praxis från högsta instans i mångt 

och mycket lyser med sin frånvaro kan det konstateras att en skadelidande leverantör som har 

möjlighet att primärt söka överprövning torde vara skyldig att göra det. I annat fall riskerar 

skadeståndet, om än inte rent juridiskt frånfalla, i vart fall kunna jämkas.143 Den reservation som 

klargjordes i och med domen Armémuseet är emellertid viktig för en leverantör, då HD 

framhåller att det är överprövningens skadebegränsande funktion som är väsentlig.144 På så vis 

slipper en skadelidande leverantör tillgripa andra rättsmedel än skadestånd i de fall någon 

skadebegränsande funktion för leverantören inte kan komma ifråga genom exempelvis en 

överprövningstalan. Vidare kan konstateras att det åligger en skadelidande leverantör att i vart 

fall försöka erhålla ersättning från andra uppdrag för att minimera den ekonomiska förlust som 

uppstått till följd av ett förlorat kontrakt. Om en skadelidande leverantör inte vidtar dylik åtgärd 

kan det resultera i att skadeståndsbeloppet jämkas.  

                                                           
141 Se NJA 2007 s. 349.  
142 Se NJA 2016 s. 369. 
143 För ett liknande synsätt, se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 385.  
144 Se NJA 2016 s. 369.  
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I ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel kan konstateras att kravet på skade-

begränsning kan vara problematiskt. Å ena sidan kan emellertid argumenteras för att dylik 

skyldighet är en självklarhet och ligger i linje med vad som kan förväntas av en skadelidande 

leverantör samt att det kan anses illojalt av en skadelidande leverantör att inte försöka begränsa 

den uppkomna skadan. I tillägg är principen väl förankrad i den allmänna skadeståndsrätten. Å 

andra sidan torde det faktum att den skadelidande leverantören, innan skadeståndsanspråk kan 

göras gällande, på alla sätt måste försöka undvika skadan medföra att såväl kostnader för 

överprövningsprocessen och tidsutdräkten hämmar leverantören från rätten att effektivt, snabbt 

och enkelt kunna nyttja skadeståndsrättsmedlet. Med andra ord kan det anses ineffektivt och 

komplicerat från skadelidande leverantörs synvinkel att nå framgång med en skadeståndstalan då 

detsamma i princip kräver en dubbel processföring. Skadeståndsfunktionens preventiva och 

reparativa syfte kan inte anses upprätthållas i och med att skadeståndsfunktionen på detta vis blir 

sekundär. Det torde därmed kunna konstateras att den skadelidande leverantörens skade-

begränsningsskyldighet står i strid med primärrättens krav på effektiva rättsmedel då 

leverantören saknar möjlighet att snabbt, effektivt och billigt kunna föra en skadeståndstalan.  

 

4.3 Medvållande  

Vad beträffar den skadelidande leverantörens medverkande, såväl den aktiva som den passiva, 

till uppkommen skada kan konstateras att det i den allmänna skadeståndsrätten, 6 kap. 1 § SkL, 

stadgas att skadeståndsbeloppet i sådana fall ska jämkas. Till skillnad från den ovan redogjorda 

skadebegränsningen, tar medvållande således sikte på undvikandet av skadans uppkomst från 

första början och inte begränsningen av redan uppkommen skada.    

I den juridiska doktrinen har hävdats att de principer rörande medvållande och skadebegränsning 

som gäller inom den allmänna skadeståndsrätten bör gälla även beträffande upphandlings-

skadeståndsrätten.145 Som stöd härför kan anföras att domstolen i domen Arkitekttjänst 

konstaterade att den upphandlande myndigheten inte invänt att den skadelidande leverantören 

brustit i sin skadebegränsningsskyldighet. 146 Således kan stöd för att HD antagit ett liknande 

                                                           
145 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 383.  
146 Se NJA 1998 s. 873.  
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synsätt beträffande medvållande i upphandlingsskadeståndsrätten, som inom den allmänna 

skadeståndsrätten, skönjas. 

I förarbetena har vidare lyfts fram att ett slags medvållande från leverantörens sida kan föreligga 

om densamma visste om att det kontrakt som den upphandlande myndigheten ingått kunnat bli 

föremål för en framgångsrik ogiltighetstalan.147 Med andra ord är det leverantörens medvetenhet 

om omständigheterna som betingar den efterföljande ogiltighetstalan som är avgörande för 

huruvida den ska anses medvållande i sammanhanget. Således företas en bedömning avseende 

om leverantören var i god eller ond tro. Konsekvensen av ond tro och medvållande är det faktum 

att skadeståndet bör kunna sättas ner, alternativt helt utebli, trots det faktum att leverantören de 

facto kan anses ha rätt till skadestånd.148  

Även om det inte finns något direkt stöd i lagtexten för jämkning av skadestånd till följd av 

medvållande inom upphandlingsskadeståndsrätten kan det tyckas syftesenligt att begränsa 

skadeståndet i dylika situationer. Som stöd härför kan anföras upphandlingsskadeståndsrättens 

reparativa och preventiva funktion, varvid leverantören inte ska vara berättigad till skadestånds-

ersättning vid de fall den bidragit till den eventuella skadeuppkomsten. Aktuellt synsätt har 

bekräftats av EU-domstolen och torde därmed stå i överensstämmelse med primärrättens krav på 

effektiva rättsmedel.149   

 

4.4 Bevisfrågor  

Utöver skadebegränsningen finns ytterligare en förpliktelse för den skadelidande i syfte att 

aktualisera en upphandlande myndighets skadeståndsskyldighet i offentlig upphandling, 

nämligen bevisandet av att ansvarsgrundande förutsättningar för skadestånd är för handen samt 

att skadebegränsningen företagits på ett juridiskt godtagbart sätt. Utgångspunkten är att den part 

som begär skadestånd har bevisbördan för skadan.150 Vidare uttalades tidigt i förarbetena att det i 

princip fordras att en skadelidande leverantör förlorat kontraktet som en direkt följd av en 

                                                           
147 Se prop. 2009/10:180, s. 226.  
148 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 779. 
149 Se dom av den 5 mars 1996, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 85.  
150 Se prop. 1992/93:88, s. 102 f.  
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upphandlande myndighets överträdelse för att en skada ska anses uppkommen.151 Det råder dock 

brist på regler som preciserar bevisbörda och beviskrav i upphandlingsregleringen, varför 

nationell praxis fått en avgörande betydelse i sammanhanget.  

Då bevisfrågorna inom upphandlingsskadeståndsrätten ligger inom ramen för medlemsstaternas 

processuella autonomi, är det upp till respektive medlemsstat att tillhandahålla rättsmedel som 

korresponderar med syftet med rättsmedelsdirektivet. Enligt EU-domstolen anses det oförenligt 

med rättsmedelsdirektivet att göra beviskraven för skadestånd beroende av externa faktorer likt 

culpa- och dolusansvar.152 Med andra ord är den processuella autonomin avseende upphandlings-

rättsliga bevisfrågor villkorad av det faktum att rätten till effektiva rättsmedel omöjliggör 

nationella krav på culpa och dolus. Det får till följd att skadeståndsansvaret i offentlig 

upphandling är strikt när en överträdelse väl konstaterats och att nationella bestämmelser som 

stadgar något annat är i strider med EU-rättens krav på effektiva rättsmedel.153  

Som ovan framgått har bevisfrågor och bevisbörda diskuterats i ett antal domar från HD med 

delvis olikartade resultat avhängigt vilken typ av skada och vilken typ av överträdelse som är för 

handen. Gemensamt för de redogjorda fallen är emellertid att beviskraven är något sänkta 

avseende uppkommen skada och kausalsambandet mellan upphandlande myndigheters regel-

överträdelser och skadorna ifråga.154 HD konstaterade bland annat i målet Tvättsvamparna att 

rätten till ersättning i praktiken hade urholkats om leverantören vid samtliga regelöverträdelser 

från upphandlande myndighets sida var tvungen att styrka förlusten av kontraktet ifråga, varför 

ett sänkt beviskrav torde vara det enda som ligger i linje med skadeståndsfunktionens preventiva 

syfte.155 Därefter konstaterade HD att ett sänkt beviskrav ofrånkomligen leder till en ökad risk 

för att flera leverantörer kan bli ersättningsberättigade för det positiva kontraktsintresset. 

Härvidlag konstaterades emellertid i domen Ishavet att sannolikhetskravet som uppställdes i 

målet Tvättsvamparna utesluter att fler än en leverantör kan komma ifråga avseende det positiva 

kontraktsintresset vid konstaterandet av vilken leverantör som ska anses skadelidande.156 Det 

faktum att det endast är en skadelidande leverantör som kan komma ifråga för upphandlings-

                                                           
151 Se prop. 1992/93:88, s. 103.  
152 Se dom av den 30 september 2010, Strabag m.fl., C-314/09, EU:C:2010:567, punkt 45.  
153 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 773. 
154 För en utförligare beskrivning om vilka beviskrav som uppställs i samband med konstaterandet av uppkommen 

skada hänvisas tillbaka till avsnitten 3.4.2–3.4.4. 
155 Se NJA 2000 s. 712.  
156 Se NJA 2007 s. 349. 
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skadeståndsersättning torde därmed leda till att den upphandlande myndigheten kan befrias från 

skadeståndsansvar om det görs sannolikt att någon annan leverantör skulle ha fått kontraktet.  

Att rätten till skadestånd i praktiken hade urholkats om leverantören vid samtliga överträdelser 

var tvungen att styrka förlusten av kontraktet ifråga är sannolikt ett utflöde ur primärrättens krav 

på effektiva rättsmedel. Som stöd härför kan konstateras att upphandlingsskadeståndets 

tillämpning i många fall är beroende av att bevis- och kausalitetskraven sänks då enbart 

hypotetiska kontraktsvinnare kan bli skadeståndsberättigade för det positiva kontraktsintresset. 

Särskilt problematiskt blir det om en upphandlande myndighet regelstridigt väljer att avbryta en 

offentlig upphandling, varvid något anbud från en vinnande leverantör inte kan ligga till grund 

för en skadelidande leverantörs jämförelse, vilket onekligen försvårar bevisläget. Således torde 

det vara syftesenligt att bevis- och kausalitetskraven sänkts för den skadelidande leverantören för 

att den enkelt och effektivt ska kunna göra sitt anspråk gällande.  

 

4.5 Preklusion 

Som ett sista krav från skadelidande leverantörs sida åligger det densamma att ansöka om 

skadestånd inom den uppställda preklusionsfristen. Följaktligen måste enligt 16 kap. 21 § LOU 

talan om skadestånd väckas inom ett år från kontraktsskrivning, alternativt att avtalet förklarats 

ogiltigt, för att rätten därtill inte ska gå förlorad. Det åligger således skadelidande att ansvara för 

att göra sitt skadeståndsanspråk gällande inom aktuell tidsfrist. Bestämmelsen modifierades 

genom tillägget om ettårsfrist även för skadeståndsväckande på grund av ogiltighetstalan år 

2010.157 Anledningen härtill motiverades av att det annars i praktiken vore orimligt svårt för en 

skadelidande leverantör att nyttja skadeståndsfunktionen i dessa fall.  

EU-domstolen har dock konstaterat att tiden för väckandet av skadestånd ska beräknas från den 

tidpunkt leverantören fick kännedom eller borde fått kännedom om det felaktigt ingångna 

avtalet.158 Den upphandlande myndighetens bristande tilldelningsbesked gentemot deltagande 

leverantörer förhindrar därmed inte att preklusionsfristen överskrids. Anmärkas kan att EU-

                                                           
157 Se prop. 2009/10:180, s. 226. 
158 Se dom av den 28 januari 2010, Uniplex (UK), C-406/08, EU:C:2010:45, punkt 32.  
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domstolens tolkning innebär att den svenska lagtexten måste förses med ett liknande tillägg samt 

att bestämmelsen tills vidare ska tolkas mot bakgrund av EU-domstolens avgörande.159  

Bakgrunden till bestämmelsen om preklusion är att rättsläget efter en ettårsfrist inte ska vara 

höljt i dunkel, utan att en upphandlande myndighet därefter ska slippa sväva i ovisshet.160 Sådan 

ovisshet kan, i och med EU-domstolens klargörande att fristen ska räknas från och med att 

leverantören fått kännedom om det felaktigt ingångna avtalet, undvikas med hjälp av en 

efterannonsering för att undslippa att leverantörer hävdar att de fått vetskap om ett ingånget avtal 

långt senare.161 Preklusionsfristen markerar med andra ord en sluttid för brukandet av skade-

ståndsrättsmedlet, i vart fall vad beträffar skadestånd på upphandlingsrättslig grund.  

EU-domstolen har vidare konstaterat att preklusionsfrister kan verka i strid med effektivitets-

principen. I domen MedEval klargjorde EU-domstolen att unionsrätten i allmänhet och 

effektivitetsprincipen i synnerhet utgör hinder för nationella bestämmelser som innebär att en 

skadeståndstalan måste föregås av en fastställelse av en upphandlande myndighets regel-

överträdelse inom en sexmånadersfrist, varvid skadeståndstalan annars preskriberas.162 Det sagda 

ger uttryck för att nationella regler som försvårar användandet av skadeståndsrättsmedlet inom 

offentlig upphandling är att betrakta som oförenliga med upphandlingsregleringen i allmänhet 

och primärrättens krav på effektiva rättsmedel i synnerhet.  

Sett i förhållande till primärrättens krav på effektiva rättsmedel kan hysas betänkligheter 

avseende den i Sverige gällande preklusionsfristen om ett år då förevarande frist innebär att 

leverantören därefter inte kan få skadestånd på upphandlingsrättslig grund. Å ena sidan ska dock 

kommas ihåg att skadeståndsanspråk grundade på SkL lyder under allmän preskription, det vill 

säga tio år.163 Anspråk med stöd av SkL kan därmed fortfarande göras gällande, även om 

utrymmet för SkL:s tillämpning är snävt och endast har varit föremål för prövning i högsta 

instans i en dom.164 Medlemsstaterna har, som tidigare berörts, att själva utforma skadestånds-

institutet så att det står i paritet med primärrättens krav. Därmed kan argumenteras för att 

                                                           
159 Se 16 kap. 21 § LOU.  
160 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 784.  
161 Se om efterannonsering i 7 kap. 3 § LOU. 
162 Se dom av den 26 november 2015, MedEval, C-166/14, EU:C:2015:779, punkt 46.  
163 Se 2 § preskriptionslagen (1981:13), vari stadgas att en fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst om ingen 

preskriptionsavbrytande åtgärd vidtas dessförinnan.  
164 Se om NJA 2013 s. 909 under avsnitt 2.4. 
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leverantörer efter preklusionsfristen om ett år fortfarande kan ansöka om skadestånd, om än med 

stöd av SkL. Å andra sidan kan konstateras att förutsättningarna avseende att få skadestånd med 

stöd av SkL istället för LOU, på grund av skillnader i såväl rekvisit som bevisbörda och 

beviskrav, skiljer sig åt till den grad att regleringen behöver ses över. Således kan skadestånds-

anspråk enligt SkL inte ses som en självklar ventil för skadelidande leverantörer som, oaktat 

anledning härför, överskridit förevarande preklusionsfrist.165  

 

4.6 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan en skadelidandes ansvar för att rätten till upphandlingsskadestånd inte 

ska gå förlorad kategoriseras i fyra delar. Dels fordras att en leverantör vidtagit de skade-

begränsande åtgärder som krävs, i form av ansökan om överprövning och att söka andra 

inkomster, samt att densamma inte är medvållande till den aktuella skadan. Vidare krävs det att 

den skadelidande leverantören kan bevisa att rätt till skadestånd föreligger. Slutligen åligger det 

den skadelidande leverantören att göra sitt skadeståndsanspråk gällande inom föreskriven 

preklusionsfrist.  

Den skadebegränsande skyldigheten är nära sammankopplad med överprövningsinstitutet, varvid 

kan konstateras att leverantören som huvudregel måste uttömma samtliga övriga rättsmedel för 

att försöka komma tillrätta med upphandlande myndighets brister innan ett skadeståndsanspråk 

kan riktas. Exempel i praxis har påvisat att rätten till skadestånd annars går förlorad eller att 

ersättningsbeloppet sätts ner. Leverantören måste med andra ord visa rimlig aktsamhet för att 

begränsa sin skada för att undvika att själv få stå kostnaden. Denna huvudregel har dock försetts 

med ett undantag i praxis, varvid det endast krävs att andra rättsmedel primärt tillgrips om det 

kan fylla en reell funktion. Det sagda medför enligt huvudregeln en dubbel processföring för den 

skadelidande leverantören primärt måste försöka beivra en upphandlande myndighets 

regelöverträdelse med en överprövningstalan. Vidare ligger det inom den skadelidande 

leverantörens skadebegränsningsskyldighet att, vid händelse av felaktigt förlorat offentligt 

kontrakt, söka inkomster från annat håll för att minimera den ekonomiska förlusten. 

Beträffande medvållande kan vidare konstateras att om den skadelidande leverantören var 

medveten om de förutsättningar som betingade ett upphandlingskontrakts ogiltighet går rätten till 

                                                           
165 Se NJA 2013 s. 909.  
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skadestånd därmed förlorad. Trots brist på lagstöd härför har följande princip, som har sitt 

rättsliga ursprung inom den allmänna skadeståndsrätten, utvecklats i upphandlingsrättslig praxis.  

Ur bevissynpunkt kan konstateras att skadeståndsansvaret i upphandlingsrättsligt sammanhang är 

strikt när en överträdelse väl konstaterats. Vidare gäller för upphandlingsskadestånd, i jämförelse 

med den allmänna skadeståndsrätten, ett något sänkt beviskrav avseende uppkommen skada och 

kausalitet mellan aktuell överträdelse och skadan ifråga för att inte onödigt försvåra för 

skadelidande leverantör att göra skadeståndsanspråk gällande.  

Skadeståndstalan måste slutligen väckas inom ett år från kontraktsskrivning, alternativt att 

avtalet förklarats ogiltigt, för att rätten därtill inte ska gå förlorad. EU-domstolen har klargjort att 

tiden ska beräknas från den tidpunkt leverantören fick kännedom eller borde fått kännedom om 

det felaktigt ingångna avtalet. Den svenska lagtexten i 16 kap. 21 § LOU måste därmed förses 

med ett liknande tillägg, varpå EU-domstolens tolkning gäller tills vidare. EU-domstolen har 

vidare konstaterat att en preklusionsfrist kan verka i strid med primärrättens krav på effektiva 

rättsmedel. Emellertid finns för skadelidande leverantör en möjlighet att härvidlag nyttja 

skadeståndsfunktionen i SkL, varvid allmän preskription om tio år gäller. SkL:s skadestånds-

bestämmelser i upphandlingssammanhang är dock svårtillämpade och enbart en dom från högsta 

instans har berört upphandlingsskadestånd med stöd av SkL, varför preklusionsfristen i LOU kan 

anses försvåra för en skadelidande leverantör på ett sätt som strider mot primärrättens krav på 

rätten till effektiva rättsmedel.  
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5. Skadeståndsberäkning  

5.1 Inledning  

I kapitlet ska klargöras hur beräkningen av skadestånd i upphandlingsskadeståndsrätten sker. 

Initialt ska utgångspunkterna för skadeståndsberäkningen analyseras för att sedermera fastställa 

hur beräkningen ser ut inom ramen för det positiva respektive negativa kontraktsintresset samt 

den tredje posten, skälighetsuppskattning. Syftet med förevarande ordning är att besvara den 

rättsliga frågeställningen hur beräkningen av skadestånd i upphandlingsskadeståndsrätten sker, 

vilket löpande kommer analyseras i ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel för att 

fastställa huruvida den svenska regleringen står i överensstämmelse härmed.  

  

5.2 Principer för skadeståndsberäkning  

5.2.1 Utgångspunkter  

Precis som ansvarsgrundande förutsättningar och skadelidandes ansvar omfattas skadestånds-

beräkningen till betydande del av medlemsstaternas processuella autonomi.166 Begreppet 

autonomi är emellertid, som konstaterats, delvis missvisande i det avseendet att det fortsatt finns 

EU-rättsliga regler och principer att förhålla sig till.167 Följaktligen är det, under förutsättning att 

såväl rätten till effektiva rättsmedel som likvärdighets- och effektivitetsprincipen upprätthålls, 

upp till medlemsstaterna att själva utforma och fastställa kriterier för beräkning av skadestånd.168 

Det sagda innebär att det saknas preciserade bestämmelser i primär- och sekundärrätten att utgå 

ifrån, varför svensk praxis på området och de principer som utkristalliserats inom ramen för 

rätten till effektiva rättsmedel spelar en betydande roll. 

I den juridiska doktrinen har två läger kunnat identifieras vad beträffar principer för skadestånds-

beräkning i offentlig upphandling. Å ena sidan argumenterar Hellner för att en skälighets-

bedömning ska företas.169 Å andra sidan argumenterar Wahl för att rättsmedelsdirektivets 

                                                           
166 Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 321. 
167 Se Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige, s. 118.  
168 Se dom av den 9 december 2010, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jone Konstruktie m.fl., C-568/08, 

EU:C:2010:751, punkterna 91-92.  
169 Se Hellner, Jan, Upphandling och skadestånd, JT 1998/99 s. 950, på s. 950 ff.    
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preventiva syfte ger uttryck för att full ersättning för uppkommen skada ska utgå, vilket innebär 

ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset.170  

Avseende skadeståndsberäkningen har i förarbetena lyfts fram att ersättningen som regel bör 

utgå med ett skäligt belopp. Skäligheten ska uppskattas mot bakgrund av bland annat 

överträdelsens karaktär, utsikter till vinst och nedlagda kostnader.171 Syftet är att en leverantör 

ska kunna utgå ifrån att anbud, som är förknippade med såväl tid som nedlagda kostnader, 

kommer beaktas på ett objektivt och rättvist sätt.172 

Vidare är det av vikt att skadeståndsersättningen utformas så att såväl dess reparativa som 

preventiva syfte uppfylls, vilket även konstaterats av HD i domen Ishavet.173 Där klargjorde HD 

att det preventiva syftet kan tolkas som att överträdelsens karaktär ska tillmätas betydelse vid 

skadeståndsutdömandet, vilket emellertid inte går i polemik med lagen. Lagen stadgar de facto 

att ersättning ska utgå med ett belopp som motsvarar den uppkomna skadan. Domstolen är därför 

förhindrad att varken i höjande eller sänkande riktning ersätta den skadelidande leverantören 

med något annat belopp. Sett ur ett normhierarkiskt perspektiv torde det sagda innebära att 

utgångspunkten för skadeståndsersättning inom svensk upphandlingsrätt är att det reparativa 

syftet ska stå i förgrunden och att ersättning för faktisk, uppkommen skada därför ska utgå.  

EU-domstolen har vidare konstaterat att vissa inskränkningar i skadeståndsersättningen kan 

göras mot bakgrund av en skadelidande leverantörs medvållande, alternativt bristande 

skadebegränsning.174 Skadeståndet kan härigenom jämkas i så måtto att det sätts ned med ett 

belopp motsvarande den del av skadan som en skadelidande leverantör de facto kunnat begränsa.  

I tillägg till det ovan sagda ska erinras om att skadeståndsersättningen inom svensk 

upphandlingsrätt kan utgå med såväl det positiva som negativa kontraktsintresset. Grunden 

härför är skadeståndsbestämmelsen i 16 kap. 20 § 1 st. LOU, vari lokutionen ersätta uppkommen 

skada ska tolkas på så sätt att ersättning motsvarande det positiva och negativa kontraktsintresset 

                                                           
170 Se Wahl, Nils, Offentlig upphandling och skadestånd – reparation, prevention eller ingendera?, JT 1997/98 s. 

619, på s. 620 ff.   
171 Se prop. 2009/10:180, s. 223.  
172 Se prop. 1992/93:88, s. 102 f.  
173 Se NJA 2007 s. 349.  
174 Se dom av den 12 december 2002, Universale-Bau m.fl., C-470-99, EU:C:2002:746 punkt 79 samt dom av den 

12 februari 2004, Grossmann Air Service, C-230/02, EU:C:2004:93, punkt 43. 
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ska kunna utgå.175 Vidare erinras uttryckligen i 16 kap. 20 § 2 st. LOU om möjligheten till 

skadeståndsersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset genom en exemplifiering av 

ersättningsgilla kostnader. Därtill har HD, som nämnts, i målet Tvättsvamparna laborerat med 

ytterligare en skadepost: skälighetsuppskattning, vilken kommer redogöras för nedan.176  

 

5.2.2 Positiva kontraktsintresset  

Med ersättning för det positiva kontraktsintresset avses ersättning motsvarande det belopp som 

hade kommit den skadelidande tillgodo om kontrakt tilldelats och inga upphandlingsrättsliga fel 

begåtts, med andra ord ersättning för utebliven vinst.177 Begreppet är vedertaget i den 

inomobligatoriska skadeståndsrätten, varvid kausaliteten mellan väsentligt kontraktsbrott och 

uppkommen skada föranleder ersättning med ett belopp motsvarande det positiva 

kontraktsintresset.178  

För upphandlingsrättsligt vidkommande stadgas i art. 2.1.c i rättsmedelsdirektivet att skadestånd 

ska beviljas personer som skadats av en överträdelse. För att ersättningsnivån ska ligga i linje 

med skadeståndsfunktionens såväl preventiva som reparativa syfte fordras emellertid att 

ersättningen inte ska vara begränsad till nedlagda kostnader, utan ersättning uppgående till ett 

belopp motsvarande det positiva kontraktsintresset ska kunna utgå.179 Att en skadelidande 

leverantör kan få ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset är med andra ord en 

förutsättning för att kunna säkra primärrättens krav på rätten till effektiva rättsmedel. Inom den 

svenska upphandlingsskadeståndsrätten stadgas i 16 kap. 20 § 1 st. LOU att en upphandlande 

myndighet som inte följt bestämmelserna i LOU ska ersätta uppkommen skada som åsamkats 

leverantören på grund av regelöverträdelsen. Det sagda ska tolkas på så sätt att uppkommen 

skada avser ersättning för just det positiva kontraktsintresset.180  

Redan tidigt i upphandlingsrättslig praxis, genom domen Arkitekttjänst, klargjordes att en 

skadelidande leverantör kan få ersättning för det positiva kontraktsintresset.181 I domen framhöll 

                                                           
175 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 20 f. 
176 Se NJA 2000 s. 712. 
177 Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 376.  
178 Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, s. 227 ff. 
179 Se NJA 1998 s. 873. 
180 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 20 f. 
181 Se NJA 1998 s. 873. För en kortare summering av bakgrunden i målet hänvisas tillbaka till avsnitt 3.2.2.  
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HD att en skadeståndsberättigad leverantör ska försättas i samma läge som om upphandlingen 

gått rätt till och kontrakt ingåtts, varvid ersättning för det positiva kontraktsintresset utgick.   

Vad avser skadeståndsberäkningen har HD vidare i domen Ishavet tillerkänt en skadelidande 

leverantör ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset.182 I domen konstaterades 

initialt att ersättning för det positiva kontraktsintresset inte förutsätter att en nettovinst uppstår 

för den skadelidande leverantören. Istället ansåg HD att det väsentliga är att den skadelidande 

leverantören försätts i samma ekonomiska läge som om den skadelidande leverantören vunnit 

kontraktet. Formeln för beräkningen av skadestånd konstaterades sedermera, genom hänvisning 

tillbaka till tingsrättens beräkning, vara ersättning för kontraktsvärdet, det vill säga anbudspriset, 

med avdrag för dels de kostnader som hade orsakats av uppdraget, dels de intäkter den 

skadelidande leverantören skaffat eller kunnat skaffa sig från annat håll till följd av att den 

skadelidande leverantören inte fått uppdraget. Vid beräkningen av vilka intäkter den 

skadelidande leverantören skaffat eller kunnat skaffa sig från annat håll ska vidare avdrag för de 

kostnader som är hänförliga till utförandet av dylikt arbete göras.183 Med andra ord ska ersättning 

utgå med täckningsbidraget från det förlorade kontraktet med avdrag för täckningsbidraget från 

det eller de uppdrag leverantören skaffat eller kunnat skaffa sig. Vad beträffar frågan om hur 

man ska se på optioner och förlängningsklausuler kan konstateras att det i doktrinen anses att de 

ska ingå vid beräknandet av skadestånd.184 Det sagda torde ligga i linje med skadestånds-

funktionens preventiva och reparativa syfte då den upphandlande myndigheten annars kunnat 

minimera skadeståndsersättningen på ett icke-önskvärt sätt genom staplandet av ettårsoptioner på 

varandra. 

Beräkning av skadestånd för det positiva kontraktsintresset kan illustreras med ett förenklat 

exempel: upphandlande myndighet A ska upphandla städtjänster. Istället för att anta leverantör 

1:s anbud om 1 000 000 kr, antas felaktigt leverantör 2:s anbud om 1 100 000 kr. Förutsatt att 

ansvarsgrundande förutsättningar föreligger samt att leverantör 1 vidtagit de åtgärder som 

fordras är utgångspunkten att leverantör 1 ska få skadestånd om 1 000 000 kr, det vill säga med 

det belopp som motsvarar kontraktsvärdet. Om personal- och materialkostnader uppgår till 

                                                           
182 Se NJA 2007 s. 349.  
183 I sammanhanget ska observeras att termen täckningsbidrag vanligtvis används för att beskriva den vinst som ett 

visst uppdrag skulle generera efter det att kostnaderna för dess produktion är avdragna.  
184 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 772. 
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exempelvis 200 000 kr ska avdrag för motsvarande belopp göras då detsamma kunnat sparas in, 

vilket innebär att skadeståndsbeloppet blir 800 000 kr. Då leverantör 1 inte fått kontraktet av 

upphandlande myndighet A har istället 200 000 kr kunnat inkasseras genom arbetsåtagande för 

upphandlande myndighet B. Personal- och materialkostnaderna uppgick till 100 000 kr för 

arbetet hos upphandlande myndighet B, vilket ska dras av från det senare kontraktsvärdet. Det 

sagda innebär att ytterligare 100 000 kr ska dras av från de 800 000 kr, vilket leder till ett totalt 

skadeståndsbelopp om 700 000 kr. Med andra ord sker beräkningen av skadestånd för det 

positiva kontraktsintresset med utgångspunkt i kontraktsvärdet. Därifrån dras dels arbets-

kostnader av och dels den vinst leverantören skaffat, eller borde kunnat skaffa, från arbeten som 

kunnat utföras till följd av att tid och resurser frigjorts på grund av det förlorade kontraktet.   

Vad avser vilket belopp leverantören skaffat eller borde kunnat skaffa sig till följd av det 

förlorade kontraktet kan följande konstateras. I domen Ishavet var det otvistigt att den 

skadelidande leverantören försökt skaffa sig andra uppdrag vilket den emellertid misslyckats 

med.185 Således ansåg HD att inget avdrag för hypotetiska inkomstkällor skulle göras från 

kontraktsbeloppet. Det sagda torde innebära att leverantören inte ska kunna försättas i en bättre 

ekonomisk sits än om kontraktet vunnits, vilket onekligen blivit utfallet i händelse av frigjorda 

resurser som renderat inkomster från annat håll. Med andra ord ska leverantören aktivt söka 

andra inkomstkällor vid händelse av förlorat kontrakt på grund av fel från en upphandlande 

myndighets sida för att undslippa en nedsättning av ersättningsanspråket. Något rättsligt stöd för 

domstolens synsätt framgår inte explicit av domen, men det har sannolikt sitt ursprung i 

skadelidande leverantörs skadebegränsningsskyldighet, varvid leverantören förväntas minimera 

uppkommen skada.186 Det sagda torde även ligga i linje med primärrättens krav på effektiva 

rättsmedel, då EU-domstolen konstaterat att dylik begränsning i upphandlingsskadeståndsrätten 

får företas från medlemsstaternas sida.187  

 

                                                           
185 Se NJA 2007 s. 349.  
186 För en utveckling av skadelidande leverantörs skadebegränsningsskyldighet hänvisas tillbaka till avsnitt 4.2.  
187 Se dom av den 5 mars 2005, Brasserie du pëcheur mot Bundesrepublik Deutschland och The Queen, C-46/93, 

EU:C:1996:79, punkt 85. Se vidare under avsnitt 4.2-4.3 för en utförligare redogörelse kring skadelidande 

leverantörs skadebegränsningsskyldighet och medvållande. 
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5.2.3 Negativa kontraktsintresset  

I likhet med det positiva kontraktsintresset är även begreppet negativt kontraktsintresse 

vedertaget i den allmänna skadeståndsrätten. Begreppet är oftast kopplat till culpa in 

contrahendo och betyder enkelt uttryckt att den skadelidande parten har rätt till ersättning för 

kostnader hänförliga till den prekontraktuella fasen.188 Som exempel härpå kan nämnas 

förhandlingskostnader innan avtalsingående som skadelidande part åsamkats till följd av 

motpartens illojalitet. Den skadelidande leverantören ska med andra ord försättas i samma 

ekonomiska situation som om ingen upphandlingsrättslig överträdelse vidtagits från en 

upphandlande myndighets sida.  

För upphandlingsrättsligt vidkommande stadgas i 16 kap. 20 § 2 st. LOU att rätten till skadestånd 

även inbegriper ersättning för kostnader hänförliga till deltagandet i den offentliga 

upphandlingen. Stadgandet ska tolkas som en erinran om möjligheten för skadelidande 

leverantörer att tillerkännas skadestånd motsvarande det negativa kontraktsintresset.189 Som en 

exemplifiering av det sagda kan nämnas kostnader hänförliga till deltagande i ett upphandlings-

förfarande, alternativt kostnader för överprövningsprocesser för beivrande av upphandlings-

rättsliga överträdelser.190   

I praxis har de skadeposter som varit ersättningsgilla med det negativa kontraktsintresset primärt 

gått att kategorisera i tre delar: ersättning för nedlagda kostnader, ersättning för onyttiga 

kostnader och ersättning för överprövningskostnader, vari ombudskostnader inbegrips.  

Vad beträffar den första delen, ersättning för nedlagda kostnader, uppmärksammades tidigt i 

praxis att ersättning motsvande det negativa kontraktsintresset ska kunna utgå för sådana 

kostnader.191 Tidigare återfanns lagstöd för skadeståndsersättning motsvarande det negativa 

kontraktsintresset endast i LUF och LUFS, varvid domstolen i domen Tvättsvamparna klargjorde 

att samma principer ska kunna göras gällande även avseende skadestånd enligt LOU.192   

Avseende den andra delen, ersättning för onyttiga kostnader, har hovrätten i en dom konstaterat 

att onödigt infordrande av komplettering av anbud föranlett ersättningsskyldighet för onyttiga 

                                                           
188 Se Hellner m.fl., Speciell avtalsrätt, s. 227 ff.  
189 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 21. 
190 Se 16 kap. 20 § 2 st. LOU samt NJA 2013 s. 762. 
191 Se NJA 2000 s. 712.  
192 Se NJA 2000 s. 712.  
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kostnader.193 Målet handlade om Ljusnaberg kommuns upphandling av en totalentreprenad, 

varvid kommunen uppmanade en leverantör att, trots att det saknades anledning härtill, 

komplettera sitt anbud genom inskickande av ytterligare handlingar. Hovrätten fäste vikt vid 

syftet med skadeståndsfunktionen i offentlig upphandling och klargjorde att regelöverträdelser 

från en upphandlande myndighets sida som föranlett onyttiga kostnader, trots rätteligen uteblivet 

kontraktstecknande för leverantören, får anses ersättningsgilla.  

I praxis har även beviljats ersättning för överprövningskostnader. I målet Fidelia tillerkände HD 

en skadelidande leverantör ersättning för nödvändiga ombudskostnader till följd av en 

föregående överprövningsprocess.194 Domstolen konstaterade att det ligger i linje med skade-

ståndsfunktionens reparativa och preventiva syfte att tillerkänna en skadelidande leverantör 

ersättning för ombudskostnader, i synnerhet då överprövningsinstitutets de facto har en skade-

begränsande effekt i många fall genom att regelöverträdelsen på ett tidigt stadium kan rättas. 

Motsatsen hade med andra ord blivit att leverantören avskräckts från att begära överprövning om 

ombudskostnader förknippade härmed inte kunnat ersättas i en senare skadeståndsprocess. Sett i 

ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel torde ombudskostnader, likt onyttiga 

kostnader, vara en associerad del till en uppkommen skada, varför de mot angiven bakgrund ska 

ersättas fullt ut.195  

 

5.2.4 Skälighetsbedömning 

I domen Tvättsvamparna laborerade HD med en tredje ersättningsgrund, så kallat skäligt belopp, 

vilken tidigare inte återfunnits inom svensk upphandlingsskadeståndsrättslig praxis.196 

Otydligheten avseende den begreppsmässiga betydelsen gav upphov till diskussion i 

doktrinen.197 I domen, som rörde Ekerö kommuns otillåtna direktupphandling av städtjänster, 

konstaterades att det finns goda skäl för att ersättningen som regel bör utgå med ett skäligt 

belopp. På grund av att den upphandlande myndigheten inte inlett något formellt upphandlings-

förfarande saknades jämförande anbud att förhålla sig till. Därtill var villkoren och kraven för 

upphandlingen ovissa i och med att den upphandlande myndigheten direkttilldelat kontraktet. 

                                                           
193 Se RH 2002:15.  
194 Se NJA 2013 s. 762.  
195 Se dock SOU 2015:12, s. 111 ff., vari föreslås att processkostnader inte ska utgöra en ersättningsgill kostnad.  
196 Se NJA 2000 s. 712. 
197 Se Björklund, Daniel & Madell, Tom, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578, på s. 587 ff.  
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Dessutom innebar beviskravet i domen Arkitekttjänst att flera leverantörer kunde bli 

ersättningsberättigade med det positiva kontraktsintresset, vilket ofrånkomligen lett till en 

oönskat tung ersättningsbörda för den upphandlande myndigheten.198 HD konstaterade därefter 

att det vore ineffektivt om inget skadestånd kunde utgå i sådana situationer, varvid skäl för att 

tillerkänna den skadelidande leverantören ersättning motsvarande ett skäligt belopp kunde 

anföras. HD framhöll att skälighetsbedömningen är avhängig såväl överträdelsens karaktär som 

nedlagda kostnader och utsikt till vinst. Att skäligt belopp varken förefaller vara ett belopp 

motsvarande det positiva eller negativa kontraktsintresset, utan ett belopp någonstans 

däremellan, torde mot bakgrund av förevarande praxis således stå klart.   

I de fall en vinnande leverantör får ingånget avtal ogiltigförklarat har det i förarbetena lyfts fram 

att skadestånd bör utgå med ett skäligt belopp.199 Hänsyn ska tas till bland annat överträdelsens 

karaktär och leverantörens nedlagda kostnader. I tillägg ska påpekas att leverantörens goda eller 

onda tro bör beaktas, varvid rätten till skadestånd motsvarande ett skäligt belopp frånfaller om 

leverantören haft kännedom om de omständigheter som grundade den upphandlande 

myndighetens orätt att ingå avtalet ifråga. Motsatsvis tillerkänns en skadelidande leverantör 

skadestånd motsvarande ett skäligt belopp om den saknat anledning att misstänka att den 

upphandlande myndigheten vidtagit regelstridiga åtgärder för att ingå kontraktet. Dock kan 

skadeståndskrav även komma från den leverantör som inte antogs. Hur skadeståndet i sådana fall 

ska beräknas har inte varit föremål för prövning i praxis, men sannolikt hade ovan principer 

gjorts gällande även här då syftet med skadeståndsrätten är att få ett effektivt genomslag av 

upphandlingsregleringen och tillerkänna skadestånd till leverantörer som lidit skada.  

Frågan om hur man ska se på skäligt belopp inom ramen för gällande rätt är oviss, men mot 

bakgrund av att lagtexten stadgar att den upphandlande myndigheten ska ersätta uppkommen 

skada torde något utrymme för en skälighetsbedömning inte finnas.200 Som stöd härför kan 

vidare anläggas primärrättens krav på effektiva rättsmedel samt skadeståndsinstitutets preventiva 

och reparativa funktion, varvid det måste anses väsentligt att skadeståndsbeloppet motsvarar den 

faktiskt uppkomna skadan och varken mer eller mindre.201 Oaktat repetitiva, eller kvalitativa, 

                                                           
198 Se NJA 1998 s. 873.  
199 Se prop. 2009/10:180, s. 225 f.  
200 Se NJA 2007 s. 349.  
201 Se NJA 2007 s. 349. 
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överträdelser från upphandlande myndigheters sida torde stöd för att utdöma ett 

skadeståndsbelopp motsvarande något annat än uppkommen skada följaktligen saknas i 

lagtexten. I domen Ishavet klargjorde HD att sannolikhetskravet som uppställdes i domen 

Tvättsvamparna omöjliggör ersättning för det positiva kontraktsintresset till fler än en leverantör, 

varför det positiva kontraktsintresset alltjämt ska tjäna som utgångspunkt för den skadelidande 

leverantör som skulle ha fått kontraktet om inget fel begåtts i förfarandefasen.202 Vid otillåten 

direktupphandling fastslog HD dock att det inte lika enkelt låter sig fastställas vem som skulle 

fått kontraktet, varför en skönsmässig bedömning bör tillämpas. Därmed torde samma principer, 

i enlighet med vad förarbetena stadgar, göra sig gällande i de fall en leverantör ansöker om 

skadestånd på grund av avtalsogiltighet.203  

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det saknas stöd i upphandlingsregleringen för att 

utdöma skadestånd vars ersättningsnivå fastställs på grundval av en skälighetsbedömning. 

Således kan kriterier som överträdelsens karaktär och utsikt till vinst inte tillmätas någon 

betydelse. Den praktiska funktionen av skälighetsbedömningen får därmed anses överspelad, 

trots att ersättningsgrunden förekommit i såväl förarbetena som ovan angiven praxis. 

Anledningen härtill är att varken syftet med regleringen, att verka reparativt och preventivt, eller 

lagtextens avfattning ger stöd för att någon skönsmässig bedömning får göras.    

 

5.3 Jämkning 

Vad avser skadeståndsberäkningen i upphandlingsrättsligt sammanhang måste slutligen erinras 

om den i praxis utvecklade möjligheten till jämkning av skadeståndsbeloppet. Jämknings-

möjligheten har sin grund i EU-domstolens praxis, varigenom konstaterats att felaktigheter 

primärt ska avhjälpas och korrigeras genom att upphandlingen görs om alternativt rättas.204 

Syftet enligt förarbetena till den svenska upphandlingsskadeståndsregleringen är således att en 

skadelidande leverantör i ett så tidigt skede som möjligt ska tillgripa i lagen stadgade övriga 

rättsmedel för att förhindra en skadeuppkomst över huvud taget.205 Det sagda innebär att om den 

                                                           
202 Se NJA 2007 s. 349 och NJA 2000 s. 712. 
203 Se prop. 2009/10:180, s. 225 f. 
204 Se dom av den 12 december 2002, Universale-Bau m.fl., C-470-99, EU:C:2002:746, punkt 79 samt dom av den 

12 februari 2004, Grossmann Air Service, C-230/02, EU:C:2004:93, punkt 43. 
205 Se prop. 1992/93:88, s. 101.  
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skadelidande inte vidtar några som helst åtgärder för att begränsa sin skada kan 

ersättningsbeloppet jämkas.  

Vad beträffar beräkningen av vilket belopp som jämkningen ska uppgå till kan anmärkas att det i 

den allmänna skadeståndsrätten dras paralleller mellan den skadelidandes underlåtenhet att 

begränsa skadan och jämkningsbeloppet ifråga. Med andra ord sätts skadeståndsbeloppet ned till 

det belopp som skulle utgått om den skadelidande gjort vad som påkallats ur skadebegränsnings-

synpunkt. När ett exakt belopp inte kunnat anges har emellertid en skälighetsbedömning ansetts 

kunna företas.206 

I svensk upphandlingsskadeståndsrättslig praxis har det ansetts möjligt att såväl jämka 

skadebeloppet genom att delvis sätta ner detsamma som att jämka det hela vägen ner till noll.207 

Avgörande för hur omfattande jämkning som blir aktuell är, som ovan konstaterats, huruvida den 

skadelidande haft möjlighet att begränsa sin skada och följaktligen om sådant vidtagande skett. I 

förarbetena har lyfts fram att en skadelidande leverantör ska vidta skäliga åtgärder för att 

begränsa uppkommen skada samt om det försummas, den skadelidande leverantören själv får 

bära motsvarande del av förlusten.208 Som ett exempel på det sagda kan nämnas att hovrätten 

satte ner skadeståndsbeloppet till noll på grund av att en leverantör inte ansökt om 

överprövning.209 I det aktuella målet hade överprövning förvisso sökts, men inte på den grund 

som skadeståndsmålet sedermera kom att omfatta, varför domstolen konstaterade att den 

skadelidande inte gjort vad som kunnat krävas för att begränsa den uppkomna skadan. 

Sammantaget kan konstateras att ansökan om överprövning är väsentlig i så måtto att den 

skadelidande leverantören annars riskerar göra en rättsförlust genom att skadeståndsbeloppet i en 

efterföljande skadeståndsprocess jämkas helt eller delvis.210 Dock ska än en gång erinras om det 

faktum att HD i domen Armémuseet öppnat upp för ett undantag till huvudregeln att 

överträdelser primärt ska angripas med överprövning, nämligen att det endast krävs i de fall 

överprövningsinstitutet har en reell funktion.211 Hur långt undantaget sträcker sig är ovisst, men 

                                                           
206 Bengtsson, Bertil, Om jämkning av skadestånd, Studentlitteratur AB, Lund, 1982, s. 214.  
207 Se RH 2010:48.  
208 Se SOU 1999:139, s. 230 f.  
209 Se Svea hovrätts dom av den 15 februari 2011, mål nr T 3328-10.  
210 Se NJA 2007 s. 349.  
211 Se NJA 2016 s. 369.  
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en utgångspunkt borde vara att det kan göras gällande i de fall överprövningen inte hade kunnat 

försätta leverantören i samma ställning som om upphandlingsfelet inte begåtts.  

Vidare har i praxis uppmärksammats att skadeståndsbeloppet kan jämkas om den skadelidande 

leverantören inte söker minimera uppkommen skada till följd av ett förlorat kontrakt genom att 

söka andra inkomstkällor.212 Såvida en leverantör haft andra inkomster under tiden som det 

offentliga kontraktet skulle gälla, eller borde kunnat ha andra inkomster, ska ersättningen sättas 

ned med motsvarande belopp.  

Sett i ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel kan slutsatsen dras att kravet på en 

föregående omprövning eller ogiltighetstalan fungerar otillfredsställande såtillvida att 

skadeståndsersättningen görs beroende av en dubbel prövning. Sett ur en effektivitetssynpunkt 

leder det sagda till en onödig tidsutdräkt då skadeståndet permanenteras som sekundärt i 

förhållande till de övriga rättsmedlen, vilket inte torde stå i paritet med syftet bakom 

upphandlingsskadeståndsinstitutet.213 Vidare ska erinras om att den dubbla prövningen kan leda 

till att domstolarna kommer fram till olika resultat, vilket kan bli problematiskt ur 

rättssäkerhetssynpunkt.214 Som stöd härför kan anföras att domar i allmän förvaltningsdomstol 

endast har bevisverkan och inte prejudicerande verkan i allmän domstol, varför en individuell 

bedömning måste ske i allmän domstol trots det faktum att leverantören redan kan ha fått rätt i 

allmän förvaltningsdomstol.215 

 

5.4 Sammanfattning  

I syfte att summera förevarande kapitel kan konstateras att skadeståndsberäkningen i offentlig 

upphandling hitintills skett med utgångspunkt i tre olika poster; det positiva och negativa 

kontraktsintresset samt skälighetsuppskattning. I praxis har vidare utvecklats en möjlighet att 

jämka skadeståndsbeloppet helt eller delvis.  

Avseende det positiva kontraktsintresset kan initialt konstateras att utgångspunkten är att 

skadestånd för hela kontraktsvärdet ska tillerkännas den skadelidande leverantören. Därifrån ska 

                                                           
212 Se NJA 2007 s. 349. 
213 Se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 37 ff. 
214 Jmf. NJA 2016 s. 358 och HFD 2016 ref. 37. 
215 Se Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, s. 782.  
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avdrag för av leverantören besparade arbets- och materialkostnader göras. Vidare ska avdrag 

göras för täckningsbidraget av uppdrag leverantören skaffat, eller hade kunnat skaffa, sig då 

resurser exempelvis i form av material- och personalkostnader frigjorts till följd av det uteblivna 

kontraktet.  

Vad beträffar det negativa kontraktsintresset framkommer av lagtexten i 16 kap. 20 § 2 st. LOU 

en exemplifiering av ersättningsgilla kostnader, bland andra kostnader förknippade med 

deltagandet i upphandlingen och förberedandet av anbud. Därtill har i praxis en tredelad 

kategorisering av kostnader som berättigar skadestånd utkristalliserats; ersättning för onyttiga 

kostnader, ersättning för nedlagda kostnader och ersättning för överprövningskostnader, vari 

ombudskostnader inbegrips. 

I praxis har vidare laborerats med en tredje ersättningsgrund; skälighetsuppskattning. Beloppet 

har i dylika fall gjorts beroende av den skadelidande leverantörens nedlagda kostnader och 

utsikter till vinst likväl som överträdelsens karaktär. I tillägg har enligt förarbetena en 

skälighetsuppskattning ansetts kunna göras vid fall av skadestånd på grund av avtalsogiltighet. 

Då det saknas lagstöd för att bevilja skadeståndsersättning på grundval av en skälighets-

bedömning kan överträdelsens karaktär och leverantörens utsikter till vinst inte tillmätas någon 

betydelse, då den upphandlande myndigheten ska ersätta den uppkomna skadan och varken mer 

eller mindre. Den praktiska funktionen av denna tredje ersättningsgrund får därmed anses 

överspelad.  

Slutligen har i praxis utvecklats en jämkningsmöjlighet, varvid kan konstateras att bristande 

skadebegränsning och medvållande kan resultera i att skadeståndsbeloppet antingen delvis 

jämkas eller helt sätts ned till noll. Väsentligt i sammanhanget är att den skadelidande 

leverantören, i de fall det har en reell funktion, som en första utväg försöker komma tillrätta med 

den upphandlande myndighetens felförfarande genom en överprövningstalan, vilket kan tyckas 

tvivelaktigt sett i ljuset av primärrättens krav på effektiva rättsmedel. Som stöd härför kan 

anföras att en dubbel prövning otvetydigt leder till en dyr och tidskrävande process för 

leverantörer som vill nyttja skadeståndsrättsmedlet inom offentlig upphandling. Jämkning kan 

därtill aktualiseras om leverantören skaffat eller kunnat skaffa sig inkomster från annat håll till 

följd av uteblivet kontrakt, varvid ersättningen ska sättas ner med motsvarande belopp.  
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6. De lege ferenda  

Initialt i uppsatsen nämndes att upphandlingsregleringen står inför ett paradigmskifte i och med 

genomförandet av de nya upphandlingsdirektiven. De nya upphandlingsdirektiven banar väg för 

diverse nyheter och förändrade målsättningar, bland andra innovationsupphandlingar, dynamiska 

inköpssystem och ett tydligare fokus på socialt hållbara upphandlingar.216 Det torde inte vara 

någon större överdrift att hävda att även nya skadeståndsgrunder kommer växa fram genom 

dylika införanden. Även om det nu gällande rättsmedelsdirektivet och följaktligen de i 16 kap. 

LOU stadgade rättsmedlen ligger fast kvarstår det faktum att den nya upphandlingsregleringen 

kommer få påverkan på rättsmedelsinstitutet.217 Anledningen är att flera nya bestämmelser, som 

upphandlande myndigheter potentiellt kan bryta mot, införs i och med den nya regleringen. 

Dessutom kommer rättsmedelsdirektivet gälla för tilldelning av koncessionskontrakt, vilket 

skapar frågetecken avseende huruvida befintlig praxis på upphandlingsområdet analogt kan ligga 

till grund för tolkningen av skadeståndsfrågor kopplade till koncessionsupphandlingar.  

Som exempel på ovanstående problematik kan nämnas den i de nya reglerna införda möjligheten 

att upphandla innovationer, så kallat innovationspartnerskap.218 Dylikt förfarande torde kunna 

anses problematisk ur ett transparens- och likabehandlingsperspektiv då föremålet för 

upphandlingen inte preciseras på förhand i förfrågningsunderlaget. Risken för att den 

upphandlande myndigheten godtyckligt väljer att inleda samarbete med en subjektivt vald 

leverantör torde därmed inte vara osannolik, varvid en ny potentiell skadeståndsgrund kan 

utkristalliseras.   

Därtill torde ökat fokus på socialt hållbara upphandlingar kunna rendera problematik ur ett 

likabehandlings- och proportionalitetshänseende. Enligt nu gällande ordning ska de krav som 

uppställs i förfrågningsunderlag inte gå utöver vad som är nödvändigt för syftet med 

upphandlingen. Adderade krav i socialpolitisk riktning eller förtur för exempelvis ideella 

organisationer kan tänkas bli föremål för angripande med hjälp av de rättsmedel som står till 

                                                           
216 Se Kommissionens meddelande, Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 

(KOM(2010)2020 slutlig, 3.3.2010). 
217 Se ds. 2014:25, s. 548. 
218 Se art. 26.3 i nya upphandlingsdirektivet, vari stadgas att medlemsstaterna ska föreskriva att de upphandlande 

myndigheterna får tillämpa innovationsparterskap i enlighet med direktivet.  
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buds.219 Snarlik problematik torde även göra sig påmind avseende bland annat miljöhänsyn och 

märkeshänvisningar, varvid skadeståndsfunktionen kan komma att spela en viktigare roll i de 

fall leverantörer anser sig förfördelade.220 

Inom svensk upphandlingsskadeståndsrätt prövas målen, som tidigare nämnts, i allmän domstol, 

alltmedan övriga upphandlingsrelaterade ärenden prövas i allmän förvaltningsdomstol.221 Till 

skillnad från skadeståndsmålen i allmän domstol råder förtur och prioritet vad avser 

upphandlingsmål i förvaltningsdomstol.222 Det innebär inte bara att skadeståndsmålen per se tar 

längre tid för en skadelidande leverantör att driva igenom, utan även att prövningar av eventuella 

regelstridiga handlanden blir föremål för en dubbel granskning. I så måtto kan det innebära att 

allmän domstol och förvaltningsdomstol kommer fram till olika slutsatser avseende felet då en 

förestående prövning inte har prejudicerande verkan, utan enbart bevisverkan.223 Som exempel 

härpå kan, som tidigare berörts, nämnas att HFD företagit en strängare felbedömning än HD.224 

Därutöver kan än en gång erinras om det faktum att det som huvudregel ligger inom ramen för 

en leverantörs skadebegränsningsskyldighet att först uttömma samtliga övriga rättsmedel för att 

full ersättning för uppkommen skada överhuvudtaget ska kunna utdömas i en senare 

skadeståndstalan. Det torde leda till att skadeståndsfunktionen permanenteras som sekundär, 

vilket är olyckligt sett till syftet med upphandlingsskadeståndsrätten. Tidsutdräkten tillsammans 

med stora ekonomiska kostnader torde med andra ord innebära att primärrättens krav på 

effektiva rättsmedel i allmänhet och effektivitetsprincipen i synnerhet inte får sitt fulla 

genomslag. Förslagsvis torde således förläggandet av skadeståndsrättsmedlet till samma domstol 

som övriga rättsmedel kunnat leda till en effektivare processföring då kumulation inte hade 

omöjliggjorts.    

Att ha ett effektivt skadeståndsinstitut är väsentligt i det avseendet att det dels står i paritet med 

syftet med EU-rätten i allmänhet och upphandlingsregleringen i synnerhet, dels att medlems-

                                                           
219 Se om proportionalitetsprincipen i Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27.  
220 Se skäl 75 i nya upphandlingsdirektivet.   
221 Se 16 kap. 21 § LOU.  
222 Se dock SOU 2010:44, s. 167 f., vari föreslås att förturen avseende överprövningar i offentliga upphandlingar ska 

tas bort. 
223 Avseende det faktum att skadeståndsmålen inom offentlig upphandling förlades till allmän domstol istället för 

förvaltningsdomstol kritiserades tidigt av ett flertal remissinstanser. Valet av allmän domstol motiverades 

emellertid av att skadeståndsmålen normalt sett ingick i den allmänna domstolens kompetens likt civilrättsliga, 

dispositiva tvistemål varför ingen skillnad gjordes i upphandlingsrättsliga sammanhang. Se prop. 1992/93:88, s. 

45 ff.  
224 Jmf. NJA 2016 s. 358 och HFD 2016 ref. 37. 
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staterna de facto åtagit sig att tillförsäkra skadelidande leverantörer en sådan rätt.225 Därtill är det 

inte minst viktigt för de leverantörer som förlitar sig på att vinna offentliga kontrakt för sin 

ekonomiska överlevnads skull att skadeståndsinstitutet fungerar effektivt. Om leverantörer 

avskräcks från möjligheten att lämna anbud på grund av svårigheterna med att beivra 

upphandlande myndigheters regelöverträdelser hade det inneburit ett påtagligt inkomsttapp för 

privata aktörer då värdet på upphandlingskontrakten avser betydande belopp.226 Vidare torde 

antalet inkomna anbud vid offentliga upphandlingar på dylik grund sjunka, vilket riskerar att leda 

till en hämmad konkurrens och högre kostnader för skattebetalarna. Sett i ett större perspektiv 

torde det innebära att det fundament EU-rätten vilar på, vad beträffar bland annat fri rörlighet av 

varor och tjänster samt etableringsfriheten, kommer naggas i kanterna. I tidevarv av relativt sett 

höga nationella överprövningstal i kombination med det faktum att upphandlingsrätten är ett 

dynamiskt rättsområde som genomgår stora förändringar, är det väsentligt att det bringas klarhet 

i rättsmedelsfrågorna och sanktionerna kopplade till lagstiftningen.227 Enbart på så sätt kan 

regelverket upprätthålla sin legitimitet och fylla det syfte som en gång betingade dess tillkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
225 För en annan åsikt, se Andersson, Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter, s. 15, där författaren 

menar att man inte ska överdriva skadeståndets roll då det primära rättsmedlet alltjämt är överprövningsinstitutet.  
226 Se Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, Statistik om offentlig upphandling 2016, Upphandlings-

myndigheten rapport 2016:2 och Konkurrensverket rapport 2016:10, s. 12 f., vari klargörs att de upphandlings-

pliktiga inköpen uppgick till ett värde om sammanlagt 634 miljarder kronor exklusive moms för år 2014.  
227 Se Konkurrensverket & Upphandlingsmyndigheten, Statistik om offentlig upphandling 2016, Upphandlings-

myndigheten rapport 2016:2 och Konkurrensverket rapport 2016:10, s. 62 f., vari stadgas att nära 8 % av 

samtliga offentliga upphandlingar blir föremål för överprövning i allmän förvaltningsdomstol.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

I uppsatsen har syftet dels varit att fastställa innebörden i den svenska upphandlings-

skadeståndsrätten, dels att klargöra huruvida den svenska upphandlingsskadeståndsrätten står i 

paritet med primärrättens krav på effektiva rättsmedel. För att uppfylla förevarande syften har tre 

rättsliga frågeställningar utarbetats, vilka fått utgöra kapitel i förevarande framställning. Nedan 

följer en sammanfattning av de slutsatser som kunnat dras. 

Avseende den första frågeställningen, vilka rättsliga förutsättningar som krävs för skadestånd 

vid offentlig upphandling, kan följande slutsatser utkristalliseras. De ansvarsgrundande 

förutsättningar som uppställs för skadestånd vid offentlig upphandling är att en upphandlande 

myndighet företagit en tillräckligt klar regelöverträdelse som inneburit att en leverantör åsamkats 

en ekonomisk skada samt att det finns ett orsakssamband mellan regelöverträdelsen och den 

uppkomna skadan. Tillräckligt klar överträdelse innebär att överträdelsen är tydlig och inte 

bagatellartad, förutsatt att likabehandlings- och effektivitetsprincipen iakttas. HD:s felbedömning 

skiljer sig således från den strängare felbedömningen i HFD. Vidare kan skadebegreppet primärt 

kategoriseras in i tre delar; skada i samband med otillåten direktupphandling, skada i samband 

med förfarandefasen, inbegripet felaktigheter begångna av den upphandlande myndigheten i 

såväl kvalificerings- och utvärderingsfasen som skada på grund av avtalsogiltighet, samt skada 

till följd av felaktigt avbruten upphandling. Härvid kan konstateras att bevis- och kausalitets-

kraven sänkts till förmån för den skadelidande leverantören i syfte att undvika en omöjliggörning 

av framgångsrika skadeståndsmål. Således fordras för det positiva kontraktsintresset att 

leverantören måste göra sannolikt att den skulle lämna ett anbud samt att anbudet haft en 

realistisk möjlighet att vinna upphandlingskontraktet ifråga. Vidare krävs för det negativa 

kontraktsintresset att leverantören måste visa att den haft en realistisk möjlighet att erhålla 

kontraktet och att överträdelsen minskat denna möjlighet. Följaktligen kan endast en leverantör 

få skadestånd för det positiva kontraktsintresset vid en och samma överträdelse, men flera kan 

beviljas skadestånd för det negativa kontraktsintresset.  

Vad beträffar den andra frågeställningen, vilket rättsligt ansvar som åligger en skadelidande part 

för att rätten till upphandlingsskadestånd inte ska gå om intet, kan konstateras att det primärt är 

fyra skyldigheter som den skadelidande leverantören måste förhålla sig till, nämligen 

skadebegränsning, medvållande, bevisfaktorn och preklusionsfristen. För det första kan 
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konstateras att skadebegränsningen är nära sammankopplad med överprövningsinstitutet, vilket 

innebär att leverantören, som huvudregel, måste uttömma samtliga övriga rättsmedel för att 

kunna nyttja skadeståndsfunktionen i offentlig upphandling. Detta krävs dock, enligt undantaget, 

inte om tillgripandet av övriga rättsmedel saknar en reell funktion. Vidare krävs att leverantören 

söker andra inkomstkällor om ett kontrakt går förlorat i syfte att minimera uppkommen skada. 

För det andra krävs, vad avser skadestånd till följd av avtalsogiltighet, att leverantören var i god 

tro rörande de omständigheter som betingade avtalets ogiltighet för att rätten till skadestånd inte 

ska gå förlorad. I annat fall anses leverantören, vid ond tro, vara medvållande till eventuellt 

uppkommen skada. För det tredje är, ur bevissynpunkt, skadeståndsansvaret strikt när en 

överträdelse väl konstaterats samt beviskravet avseende skadeuppkomst och kausalitet är något 

sänkt för att inte omöjliggöra framgångsrika skadeståndsanspråk för leverantörer. Slutligen är 

den i 16 kap. 21 § LOU stadgade preklusionsfristen om ett år tvivelaktig sett i ljuset av primär-

rättens krav på effektiva rättsmedel då EU-domstolen konstaterat detsamma. EU-domstolen har 

vidare klargjort att tiden för dylik frist ska räknas från och med att leverantören fick kännedom, 

eller borde fått kännedom, om det felaktigt ingångna avtalet. Därmed måste den svenska lagen 

förses med ett likartat tillägg. I teorin är det möjligt att väcka skadestånd efter aktuell 

preklusionsfrist med stöd av SkL, varigenom allmän preskription om tio år gäller. Detta har dock 

visat sig svårt då enbart ett fall varit föremål för prövning i högsta instans.   

Avseende den sista rättsliga frågeställningen som förevarande arbete behandlat, nämligen hur 

skadeståndsberäkningen i offentlig upphandling sker, kan ett antal slutsatser dras. I praxis har 

hitintills laborerats med tre olika skadeståndsgrunder; positiva och negativa kontraktsintresset 

samt skälighetsuppskattning. Avseende det positiva kontraktsintresset kan konkluderas att 

utgångspunkten sker i kontraktsvärdet, inklusive eventuella optioner, med avdrag dels för 

kostnader leverantören kunnat bespara till följd av det förlorade kontraktet, dels täcknings-

bidraget för uppdrag leverantören skaffat, eller hade kunnat skaffa, istället. Vad beträffar det 

negativa kontraktsintresset följer direkt av lagtexten att kostnader för deltagandet i 

upphandlingen och förberedandet av anbud är ersättningsgilla. Därtill har i praxis ersättning för 

nedlagda kostnader, onyttiga kostnader och överprövningskostnader, vari ombudskostnader 

inbegrips, erkänts skadelidande leverantörer. I praxis har därtill en skälighetsbedömning gjorts 

avseende skada på grund av avtalsogiltighet och otillåten direktupphandling, med beaktande av 

leverantörens nedlagda kostnader och utsikter till vinst samt överträdelsens karaktär. 
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Upphandlingsregleringen medger emellertid inte att ersättningen ska bedömas på grundval av en 

skälighetsuppskattning, varför leverantörens utsikter till vinst och överträdelsens karaktär inte får 

tillmätas någon betydelse. Då endast uppkommen skada ska ersättas torde den praktiska 

funktionen av denna tredje ersättningsgrund vara överspelad. Slutligen har i EU-domstolens 

praxis möjlighet till jämkning av skadeståndsbeloppet öppnats upp avseende leverantörer som 

brustit i sin skadebegränsningsskyldighet eller själva varit med och vållat uppkommen skada. 

Skadebegränsningsskyldigheten inbegriper en skyldighet för leverantörer att som huvudregel 

initialt nyttja resterande rättsmedel, om de fyller en reell funktion, och således företa en dubbel 

processföring, vilket torde vara problematiskt sett i ljuset av primärrättens krav på effektiva 

rättsmedel.        

Löpande genom ovan frågeställningar har utretts och analyserats huruvida den svenska 

upphandlingsskadeståndsrätten står i paritet med primärrättens krav på effektiva rättsmedel. I 

sammanhanget har slutsatsvis kunnat konstateras att skadebegränsningsskyldigheten i svensk 

upphandlingsskadeståndsrättslig praxis getts en alltför vid tolkning på grund av att leverantören 

som huvudregel måste nyttja samtliga övriga rättsmedel, primärt ogiltighetstalan och 

omprövning, för att beivra upphandlande myndigheters regelöverträdelser. På så vis nödgas en 

dubbel processföring vilket resulterar i en dubbel tids- och kostnadsbörda för skadelidande 

leverantörer som ämnar nyttja upphandlingsskadeståndsfunktionen för beivrandet av regelöver-

trädelser från upphandlande myndigheters sida. Det sagda går i polemik med essensen av 

primärrättens krav på effektiva rättsmedel, som ställer krav på att medlemsmsstaternas 

utformande av upphandlingsskadeståndet ska vara enkelt, billigt och effektivt att nyttja. Det 

torde således inte vara syftesenligt att påfordra en dubbel prövning inom ramen för samma 

överträdelse. Till saken hör vidare det faktum att skadeståndet som ensamt upphandlings-

rättsmedel prövas i allmän domstol vilket omöjliggör en kumulation av målen ifråga. I praxis har 

därtill felbedömningen gjorts på ett strängare sätt i HFD jämfört med HD, vilket torde vara 

problematiskt ur rättssäkerhetssynpunkt. Upphandlingsskadeståndsrättens preklusionsfrist om ett 

år kan vidare anses tvivelaktig sett i ljuset av EU-domstolens praxis, varvid konstaterats att dylik 

preklusionsfrist kan verka i strid med primärrättens krav på effektiva rättsmedel. Vidare 

överensstämmer inte 16 kap. 21 § LOU med EU-domstolens tolkning om när ettårsfristen ska 

anses börja löpa. I Sverige finns, som ovan anmärkts, en teoretisk möjlighet för skadelidande 

leverantörer att söka skadestånd på grundval av SkL, varpå allmän preskription om tio år gäller. 
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Antalet framgångsrika skadeståndsmål på den grunden lyser emellertid med sin frånvaro och 

rekvisiten skiljer sig åt till den grad att något juridiskt substitut inte är för handen i så måtto. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att skadeståndsfunktionen i offentlig upphandling 

förpassats till att permanenteras som sekundärt i förhållande till övriga rättsmedel, vilket inte var 

det initiala syftet vid rättsmedlets introduktion på upphandlingsområdet. Det ovan anförda ger 

stöd för att den svenska upphandlingsskadeståndsrätten inte står i paritet med primärrättens krav 

på effektiva rättsmedel.  

Sett ur en samhällelig kontext torde bristen på effektivitet beträffande skadeståndsbeivrande av 

upphandlingsrättsliga överträdelser primärt leda till två följder; dels att leverantörer avskräcks 

från att lämna anbud i offentlig upphandling, dels att färre anbud inkommer till upphandlande 

myndigheter. Det förstnämnda är otillfredsställande såtillvida att upphandlingskontrakten uppgår 

till betydande belopp och att många leverantörer förlitar sig på tilldelning av offentliga kontrakt 

för sin ekonomiska överlevnad. Vidare är det viktigt att det syfte som betingade upphandlings-

regelverkets tillkomst, det vill säga tillförsäkrandet av den fria rörligheten för varor och tjänster 

samt etableringsfriheten, ska kunna upprätthållas genom förenklandet av deltagande i offentlig 

upphandling. Beträffande det sistnämnda kan problematiseras kring att bristande konkurrens 

avseende inkomna anbud i realiteten leder till högre kostnader för inköpandet av varor och 

tjänster, vilket i praktiken drabbar samhället och skattebetalarna i stort.     

Sammanfattningsvis kan konstateras att den svenska upphandlingsskadeståndsrätten har brister i 

effektivitetshänseende samt att en möjlig lösning vore att antingen förlägga upphandlings-

skadeståndsmålen i samma domstol som övriga rättsmedel, eller att slopa kravet på nyttjande av 

övriga rättsmedel inom ramen för skadelidande leverantörs skadebegränsningsskyldighet. Vidare 

torde preklusionsfristen om ett år behöva reformeras i syfte att inte strida mot primärrättens krav 

på effektiva rättsmedel och därtill förses med det tillägg som EU-domstolen klargjort. Slutligen 

torde skadeståndsersättningen behöva förtydligas avseende hur man ska se på skälighets-

bedömningen i de fall skada för leverantören uppstått till följd av att den upphandlande 

myndigheten inte inlett något formellt upphandlingsförfarande.   
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