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1 Inledning 
1.1 Introduktion, syfte och frågeställningar 
När statliga och kommunala myndigheter samt offentligt styrda organ ska 

köpa, hyra eller leasa varor, byggentreprenader eller tjänster måste först en 

offentlig upphandling genomföras.1 Den offentliga upphandlingen i Sverige 

berör tiotusentals upphandlande myndigheter och upphandlande enheter 

samt minst lika många leverantörer. Värdet av den offentliga upphandlingen 

är svårt att veta med säkerhet, men en rimlig uppskattning av värdet är cirka 

480-580 miljarder kronor per år.2 Den utgör därmed en betydande del av 

den svenska samhällsekonomin. Inom EU omsätter offentlig upphandling 

årligen cirka 2 100 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 19 procent av 

unionens BNP.3 Den totala transaktionskostnaden för de upphandlande 

organisationerna under år 2011uppskattades till 1,1 miljarder kronor.4  

 

Eftersom den offentliga upphandlingen har stor ekonomisk betydelse är det 

viktigt att upphandlingen genomförs på ett effektivt och korrekt sätt. 

Upphandlingsregleringen främjar även konkurrensen på marknaden. 

Offentlig upphandling omsätter stora värden och ett enskilt kontrakt kan 

uppgå till ett betydande belopp. Det är förståeligt att de leverantörer som 

gått miste om ett kontrakt känner sig besvikna och vill överpröva ett beslut i 

upphandlingen. Under år 2011 annonserades 19 314 upphandlingar i 

Sverige och 2 754 upphandlingsmål inkom under samma år till 

förvaltningsrätterna för överprövning.5 Det är viktigt att klargöra för vilka 

och under vilka förutsättningar möjligheten till överprövning föreligger 

samt om Sverige uppfyller sina unionsrättsliga skyldigheter att 

tillhandahålla effektiva rättsmedel i enlighet med bestämmelserna i 

rättsmedelsdirektivet.  

 

                                                
1 Se 1 kap. 2 § LOU. 
2 Se SOU 2012:32 s. 47.	  
3 Se kommissionens rapport den 27 juni 2011 Evaluation report Impact and Effectiveness of EU 
Public Procurement Legislation.  
4 Se SOU 2012:32 s. 47.	  
5 Se SOU 2013:12 s. 344. 
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Syftet med uppsatsen är att utreda vilka möjligheter en leverantör har att 

ansöka om överprövning när denna anser sig ha lidit eller riskerat att lida 

skada på grund av ett fel i upphandlingen. En grundlig undersökning kring 

talerätten kommer att göras för att utröna under vilka förutsättningar och för 

vilka parter talerätt i mål om offentlig upphandling föreligger. Uppsatsen 

utreder härutöver om den svenska ordningen uppfyller rättsmedels-

direktivets krav på effektiva rättsmedel och därmed ger negativt berörd 

leverantör möjlighet att tillvarata sin rätt.  

 

De frågeställningar som uppställs och senare kommer att besvaras är: Vad 

krävs för att en leverantör ska ha lidit eller riskerat lidit skada enligt LOU:s 

mening? Hur väl ska den åberopade skadan vara angiven? Kan en leverantör 

som rätteligen har uteslutits ur en upphandling ändå anses lidit skada om 

den upphandlande myndigheten brutit mot någon av de grundläggande 

bestämmelserna eller någon annan bestämmelse i LOU? Uppfyller Sverige 

det unionsrättsliga kravet på effektiva rättsmedel? 

 

Uppsatsen riktar sig i första hand till personer som är verksamma inom 

området för offentlig upphandling och därmed har god kunskap om hur den 

offentliga upphandlingen är uppbyggd och det bakomliggande syftet med 

lagstiftningen. Framställningen kan dock även vara intressant för personer 

med intresse för offentlig upphandling och som vill få en djupare insikt om 

talerätten och olika frågeställningar gällande de uppställda skaderekvisiten. 

1.2 Material och metod 
Vid genomförandet av denna uppsats har den traditionella rättsdogmatiska 

metoden använts, även kallad den juridiska metoden.6 Metoden bygger på 

undersökningar av de rättskällor som har erkänts inom juridiken och som 

syftar till att utreda vad som är gällande rätt. Metoden innebär att gällande 

rätt fastställs genom rättskälleläran, som anger att rättskällorna granskas och 

värderas efter deras inbördes ordning i dignitet. Följaktligen grundar sig 

undersökningen på lagtext, rättspraxis, förarbeten. Befintlig doktrin på 

området kan också användas som stöd. Rättskällorna kan rangordnas efter 

                                                
6 Se Warnling-Nerep, s. 12.  
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ovanstående ordning, vilket är av betydelse om de olika rättskällorna skulle 

vara oförenliga.7 Rättsdogmatiken reglerar vad som är godtagbar juridisk 

argumentation och arbetar inom den gällande rättens ram. Den 

rättsdogmatiska metodens främsta användningsområde är systematisering 

och tolkning av rätten.8  

 

Eftersom upphandlingslagstiftningen bygger på EU-rätten uppkommer vissa 

svårigheter. Framförallt saknas traditionellt utarbetade förarbeten till de 

svenska upphandlingsbestämmelserna. Lagstiftningen på området måste 

därför tolkas i ljuset av de bakomliggande EU-rättsakterna. EU-rättsligt 

material ska tolkas med hänsyn till EU-domstolens utvecklade principer 

med inriktning på språklig, systematisk och teologisk tolkning samt egen 

normhierarki.9 De allmänna rättsprinciperna som utvecklats i EU-

domstolens praxis har ställning som primärrätt och spelar en betydande och 

utfyllande roll vid rättstillämpningen.10  

 

Underlaget till uppsatsen bygger främst på rättspraxis inom området. 

Avgöranden från såväl EU-domstolen som HFD och kammarrätt kommer 

att granskas. EU-domstolens roll är att tolka EU-rätten och deras 

avgöranden har därför högt värde som rättskällelära i detta sammanhang. En 

betydande del av den praxis som framställs i uppsatsen utgörs dock av 

avgöranden från kammarrätterna. Det är därför viktigt att beakta dess 

begränsade värde ur prejudikathänseende. 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom uppsatsen riktar sig främst till läsare som är verksamma inom 

offentlig upphandling och som har goda kunskaper inom 

upphandlingsområdet, kommer en redogörelse för upphandlings-

lagstiftningens bakgrund och syfte inte att göras. Inte heller kommer de 

allmänna rättsprinciperna att presenteras. Vidare berörs inte hur själva 

upphandlingsprocessen går till eftersom läsarna antas besitta denna kunskap. 

                                                
7 Se Peczenik, s. 50. 
8 Se Sandgren, s. 649. 
9 Se Bernitz m.fl., s. 72 f. 
10 Se Warnling-Nerep, s. 66.	  
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Framställningen avgränsas genom att endast beröra lagstiftningen i LOU 

och uppsatsen kommer därför inte att behandla regleringen i LUF och 

LUFS. Det som har framförts kan dock även tillämpas på upphandlingar 

som har genomförts enligt LUF och LUFS då bestämmelserna rent 

materiellt är desamma.  

1.4 Disposition 
Framställningen börjar i kapitel 2 genom att redogöra för de rättsmedel som 

finns att tillgå för en negativt berörd leverantör. Såväl unionsrättsliga som 

nationella rättsmedel presenteras. I kapitel 3 görs en utförlig presentation av 

talerätten. Eftersom talerätten är det centrala i uppsatsen utreds såväl talerätt 

i allmänhet som talerätt i mål om offentlig upphandling med granskning av 

gällande rätt och rättspraxis. Förutsättningarna för att skaderekvisitet vid 

talerätt ska vara uppfyllt presenteras i slutet av kapitlet. I kapitel 4 granskas 

skaderekvisitet vid domstolsprövningen genom en presentation och analys 

av rättspraxis på området. Kammarrätternas skilda syn på indirekta 

skaderesonemang framställs och granskas. En analys av ett centralt 

avgörande från EU-domstolen görs och dess betydelse för Sverige 

presenteras. En undersökning om Sverige uppfyller kravet på effektiva 

rättsmedel framställs som baseras på den rättspraxis och lagstiftning som 

tillämpas på upphandlingsområdet. Slutligen ges i kapitel 5 sammanfattande 

kommentarer och det görs en återanknytning till de uppställda 

frågeställningarna. Kapitlet avslutas med reflektioner över upphandlings-

lagstiftningen och vikten av effektiva rättsmedel.  

2 Rättsmedel 
2.1 Allmänt om rättsmedel 
Principen om effektiva rättsmedel innebär att enskilda personer och företag 

har rätt till ett effektivt rättsligt skydd av de rättigheter som följer av 

unionsrätten.11 Principen medför att ett beslut grundat på unionsrätten ska 

kunna bli föremål för överprövning i domstol. Syftet med principen är att 

möjliggöra en effektiv rättslig kontroll av att medlemsstaterna uppfyller sina 

skyldigheter enligt fördragen samt att ge den enskilde en möjlighet att kunna 
                                                
11 Se mål C-314/09, Strabag m.fl. och mål C-570/08, Symvoulio Apochetefseon Lefkosias.  
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tillvarata sin rätt.12 Leverantörer ska enligt unionsrätten ges ett effektivt 

skydd för sina rättigheter enligt upphandlingsreglerna. Utan effektiva 

rättsmedel kan enskildas rättigheter, materiella bestämmelser och de 

allmänna rättsprinciperna inte få något verkningsfullt genomslag.13  

 

På upphandlingsområdet förstärks unionsrättens krav på effektiva rättsmedel 

genom ett särskilt rättsmedelsdirektiv. Detta rättsmedelsdirektiv ska ges full 

verkan i nationell rätt.14 När en överträdelse har skett måste leverantören, 

som har lidit eller riskerat att lida skada, garanteras ett återställande av sina 

kränkta rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Enligt rättsmedelsdirektivet 

åligger det medlemsstaterna att se till att det finns effektiva åtgärder för att 

på ett så tidigt stadium som möjligt vidta åtgärder för att rätta överträdelser 

eller förhindra ytterligare skada för berörda intressen.15 

Rättsmedelsdirektivets bestämmelser är dock endast tillämpliga på 

tilldelningar av kontrakt som omfattas av upphandlingsdirektivens 

bestämmelser.16 För anspråk som inte omfattas av regleringen har dock 

leverantörer rätt till rättsligt skydd av sina rättigheter genom unionens 

rättsordning och enligt principen om rätten till effektiva rättsmedel.17  

 

Regleringen av rättsmedel inom området för offentlig upphandling utgörs av 

såväl unionsrättsliga som nationella rättsmedel. Vid avsaknad av 

unionsrättsliga föreskrifter på ett visst område ankommer det på 

medlemsstaterna, i enlighet med artikel 19.1 FEU, att i sina egna 

rättsordningar fastställa vilka rättsmedel som behövs för att säkerställa ett 

                                                
12 Se Sundstrand s. 48. 
13 Se Asplund m.fl., s. 32. 
14 Se Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten 
samt för aktuell lydelse av rättsmedelsdirektivet det s.k. ändringsdirektivet, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig 
upphandling. 
15 Se Bergman & Lundberg, s. 210. 
16 Se artikel 81 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 
samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och 
tjänster och artikel 72 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 
om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster. Se även RÅ 2008 not. 101.  
17 Se Sundstrand s. 300. 
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effektivt domstolsskydd för de enskildas rättigheter som är grundade på 

unionsrätten.18   

2.2 Unionsrättsliga rättsmedel 
EU-domstolens uppgift är att tolka EU:s lagstiftning och se till att den 

tillämpas på samma sätt i alla medlemsstater. Möjligheten att pröva en 

offentlig upphandlingsfråga vid EU-domstolen kan göras antingen genom 

fördragsbrottstalan eller genom att den nationella domstolen begär ett 

förhandsavgörande när domstolen är osäker på hur EU-lagstiftningen ska 

tolkas.19 Alla nationella domstolar får vända sig till EU-domstolen, däremot 

föreligger en skyldighet för de högsta instanserna att vända sig till 

domstolen.20 De unionsrättsliga förfarandena påverkar inte en leverantörs 

rätt till effektiva rättsmedel nationellt.  

2.3 Nationella rättsmedel 
Medlemsstaterna är skyldiga att ange behöriga domstolar för att pröva 

enskildas grundläggande rättigheter enligt unionsrätten. Domstolarna ska 

tolka nationella bestämmelser i ljuset av unionsrätten i enlighet med 

lojalitetsprincipen.21 De rättsmedlen som finns att tillgå för en negativt 

berörd leverantör återfinns i 16 kap. LOU, dessa är överprövning och 

skadestånd. 16 kap. LOU bygger på rättsmedelsdirektivens bestämmelser 

som, dels ska skydda en leverantör som har lidit eller riskerat att lida skada, 

dels garantera att upphandlingsdirektiven efterföljs. Den nationella 

processuella autonomin ger rättsordningen och domstolarna ett långtgående 

självbestämmande. Detta gäller särskilt det processuella ramverket för 

prövningen av upphandlingsmål och medlemsstaterna kan själva utforma 

hur en effektiv prövning ska gå till.  

 

Rättsmedelsdirektivet anger att tillgängliga rättsmedel ska bestå av två olika 

moment, dels en prövning innan avtalets ingående, dels en prövning efter 

avtalets ingående. EU-domstolen har uttalat att de rättsmedel och 

processregler som medlemsstaterna inför för att skydda de unionsrättsliga 
                                                
18 Se a.a., s. 50. 
19 Se Bernitz, s. 82. 
20 Se Bernitz & Kjellgren, s. 179. 
21 Se Sundstrand s. 309. 



	   10	  

rättigheterna inte får vara mindre förmånliga än vad som gäller vid en 

liknande talan av nationell karaktär. Det får heller inte vara omöjligt eller 

orimligt svårt att utöva sina rättigheter som följer av unionsrätten.22 

Eftersom den svenska lagstiftningen bygger på EU-direktiv innebär detta att 

den ska tolkas mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte. Likväl ska 

de unionsrättsliga bestämmelserna tolkas i enlighet med unionsrätten, vilket 

innebär att fördragen, europarättslig rättspraxis och de allmänna 

rättsprinciperna måste iakttas av de svenska domstolarna.  

2.3.1 Skadestånd 
Om en leverantör lidit ekonomisk skada till följd av att en upphandlande 

myndighet brutit mot någon bestämmelse i LOU finns möjlighet att väcka 

skadeståndstalan inom ett år från att upphandlingen avslutades.23 

Skadeståndsmål enligt LOU och LUF utgör dispositiva tvistemål, där 

förlikning är tillåten, och ska således handläggas av allmän domstol. 

Skadeståndsrätten är inte i lika hög grad styrd av EU-rätten och varje 

medlemsstat kan därför utforma skadeståndsreglerna i enlighet med de 

nationella bestämmelserna om skadestånd.24 

 

Syftet med skadeståndet är både preventivt och reparativt. Det preventiva 

syftet ska ses mot bakgrund av att en avslutad upphandling inte går att rätta. 

Den leverantör som anser sig lidit skada har bevisbördan. Det ska även 

föreligga adekvat kausalitet mellan skadan och den upphandlande 

myndighetens påstådda överträdelse. Skadeståndsansvaret i LOU är strikt 

och således är en leverantör berättigad till skadestånd oavsett om 

överträdelsen har skett avsiktligt eller av oaktsamhet.25 Det gäller oberoende 

av om det rör sig om en överträdelse inom eller utanför det direktivstyrda 

området.26  

 

En skadelidande leverantör kan få skadestånd för det positiva 

kontraktsintresset, vilket omfattar hela den skada denne har lidit, närmare 
                                                
22 Se mål 33/76, Rewe, mål C-432/05, Unibet och mål C-268/06, Impact. 
23 Se 16 kap. 21 § LOU. 
24 Se Asplund m.fl., s. 371. 
25 Se NJA 2007 s. 349. 
26 Se Rosén Andersson m.fl., s. 686. 
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bestämt den direkta förlusten samt förlorad handelsvinst. För att en 

leverantör ska ha rätt till ersättning för det positiva kontraktsintresset krävs 

det att leverantören har gjort det sannolikt att denne gått miste om kontraktet 

på grund av fel i upphandlingen.27 För det fall leverantören kan visa att den 

upphandlande myndigheten brutit mot en bestämmelse i LOU och att detta 

har negativt påverkat leverantörens möjlighet att erhålla kontraktet har 

denne rätt till skadestånd för det negativa kontraktsintresset. Det innebär att 

en leverantör ska försättas i samma förmögenhetssituation som om 

regelöverträdelsen eller avtalsbrottet aldrig har ägt rum. Leverantören ska 

därmed kompenseras för de kostnader som upprättandet av anbudet 

medfört.28  

 

Om en otillåten direktupphandling har gjorts av den upphandlande 

myndigheten räcker det med att en leverantör gör det sannolikt att denne 

skulle ha lämnat ett anbud och haft en realistisk chans att erhålla kontraktet. 

Kan leverantören göra detta sannolikt ska ersättning motsvarande det 

negativa kontraktsintresset utdömas.29   

2.3.2 Överprövning   
Ett beslut som har fattats inom ramen för en upphandling kan bli föremål för 

överprövning. En negativt berörd leverantör kan ansöka om överprövning 

hos förvaltningsdomstol om leverantören anser sig ha lidit skada eller 

riskerat att lida skada till följd av att en upphandlande myndighet har brutit 

mot någon av de allmänna rättsprinciperna eller mot någon bestämmelse i 

LOU.30 Syftet med överprövning är att leverantörerna ska kunna påkalla fel 

i pågående upphandlingar i ett tidigt skede, varpå det ska vara möjligt för 

domstolen att ingripa snabbt, även innan skada har uppkommit.31  

 

De åtgärder som domstolen kan förordna är antingen att viss rättelse ska ske 

eller att upphandlingen ska göras om. Oftast brukar domstolen besluta att 

upphandlingen ska göras om eftersom rättelse i ett enskilt fall kan skapa fel i 
                                                
27 Se NJA 1998 s. 873. 
28 Se Asplund m.fl., s. 376. 
29 Se NJA 2007 s. 349. 
30 Se 16 kap. 4 § LOU. 
31 Se prop. 1992/93: 88 s. 101. 
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andra delar av upphandlingen. Däremot kan rättelse vara en bättre åtgärd när 

ett fel vid anbudsutvärderingen har konstaterats.32 En leverantör kan även 

ansöka om överprövning av ett avtals giltighet om t.ex. en 

direktupphandling har gjorts eller om den upphandlande myndigheten har 

tecknat avtal utan att ta hänsyn till den avtalsspärr som finns.33 Trots att 

förutsättning för att ogiltighet av ett avtal föreligger kan domstolen dock 

avstå från att ogiltigförklara avtalet. Finns det tvingande hänsyn till 

allmänintresset ska avtalet bestå.34  

 

Överprövning av både upphandlingen och avtalets giltighet kan inte ske. 

Domstolen kan således inte förordna om ogiltigförklaring av avtalet 

samtidigt som den förordnar att viss rättelse ska ske.35 En utförligare 

redogörelse för förutsättningarna för överprövning kommer att göras i de 

nästkommande kapitlen. 

2.3.3 Upphandlingsskadeavgift 
Som en sanktionsmöjlighet finns även upphandlingsskadeavgift som 

regleras i 17 kapitlet LOU. Konkurrensverket har som tillsynsmyndighet 

befogenhet att föra talan i allmän förvaltningsdomstol om att en 

upphandlande myndighet ska åläggas att betala en upphandlingsskadeavgift 

som tillfaller staten. Detta kan göras om den upphandlande myndigheten har 

utfört en otillåten direktupphandling, d.v.s. upphandlat en tjänst, vara eller 

byggentreprenad utan föregående annonsering trots skyldighet.36  

 

Upphandlingsskadeavgift kan också utdömas om allmän förvaltnings-

domstol har dömt att ett avtal ska bestå trots att det ingåtts i strid med 

bestämmelserna om avtalsspärr eller om avtalet ska bestå av tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse.37 Upphandlingsskadeavgiften får inte 

                                                
32 Se Hentze & Sylvén, s. 352. 
33 Se prop. 2010/11:150 s. 303.   
34 Se Pedersen, s. 165 f. 
35 Jfr Kammarrättens i Stockholm dom av den 20 december 2011 (mål nr 6035-11).	  
36 Jfr 17 kap. 1 § LOU.	  
37 Se bestämmelserna om avtalsspärr i 16 kap. 1, 3 eller 8 § LOU och bestämmelserna om hänsyn 
till allmänintresset i 16 kap. 14 § LOU. 
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överstiga tio procent av det aktuella kontraktets värde och den högsta 

avgiften som kan utdömas är tio miljoner kronor.38  

3 Talerätt och skaderekvisitet 
3.1 Allmänt om talerätt 
För att få föra talan om en rättslig angelägenhet inför domstol krävs det att 

man har talerätt, även kallad klagorätt. Rätten till domstolsprövning är starkt 

förknippad med talerätten. För att tillerkännas rätt till domstolsprövning i ett 

mål måste den enskilde bedömas ha såväl rättskapacitet som 

processbehörighet. Vem som har talerätt regleras i 22 § FL. Regeln anger 

vem som har rätt att överklaga ett förvaltningsbeslut. Bestämmelsen 

innehåller en allmän regel om vem som har rätt att överklaga och den 

stadgar att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått 

honom emot och beslutet kan överklagas. Det krävs att klagande är 

saklegitimerad, vilket innebär att klagande har ett visst intresse i saken för 

att överklagandet ska tas upp till prövning av högre instans.39 

 

Talerätt har i första hand den som är part men beslutet kan även angå 

personer som inte är parter. Klagoberättigade kan även intressenter vara som 

inte tidigare uppträtt i ärendet men som beslutet ändå angår. Om beslutet 

påverkar en persons rättsliga ställning eller rör ett intresse som på något sätt 

erkänts av rättsordningen kan klagorätt uppkomma.40 En annan 

omständighet som kan grunda saklegitimation är om intressenten har ett 

beaktansvärt intresse att få sin talan prövad.41  

 

Ytterligare en förutsättning som måste vara uppfylld för att talerätt ska 

uppstå är att beslutet ska gått honom eller henne emot. Det krävs därmed att 

beslutet ska ha negativa verkningar för att kunna överklagas. Slutligen 

måste även beslutet vara överklagbart, d.v.s. överhuvudtaget gå att 

överklaga enligt lag.  

                                                
38 Se 17 kap. 4 § LOU. 
39 Se Hellners & Malmqvist, s. 266. 
40 Se a.a., s. 286. 
41 Jfr RÅ 2006 ref. 9.	  
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Talerätt i högre instanser, d.v.s. i kammarrätt och i HFD, regleras i 33 § 

FPL. Bestämmelsen är nästintill identiskt med 22 § FPL och stadgar att ett 

beslut får överklagas av den som det angår om beslutet har gått honom eller 

henne emot. Kraven på saklegitimation och kontranitet måste även i högre 

instanser vara uppfyllda för att talerätt ska uppkomma. Prövningen är 

därmed densamma oavsett om det är förvaltningsrätt eller överrätt som ska 

pröva om personen i fråga är klagoberättigad. I författningstexten görs ingen 

skillnad mellan enskilda personer eller offentliga organ och uttrycket honom 

eller henne innefattar följaktligen utöver privatpersoner och privaträttsliga 

juridiska personer även kommunala och statliga förvaltningsmyndigheter.42 

Slutligen måste även kammarrätten eller HFD meddelat prövningstillstånd 

för att den överklagade domen eller beslutet ska tas upp till prövning.  

 

Förvaltningsdomstolarna omfattas av FPL som reglerar rättskipningen. Av 2 

§ FPL framgår det att lagen är sekundär, vilket innebär att reglerna i LOU 

ges företräde framför bestämmelserna i FPL, eftersom dessa avviker från 

FPL i enlighet med regeln om lex specialis.  

3.2 Talerätt i mål om offentlig upphandling 
Talerätten i mål om offentlig upphandling regleras i 16 kap. 4 § LOU. Av 

bestämmelsen framgår det att en leverantör som anser sig lidit eller kan 

komma att lida skada kan ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstol. 

Det är klagandens egen uppfattning av skadan eller risk för skadan som är 

relevant. I enlighet med de allmänna bestämmelserna om talerätt kan en 

leverantör dock endast ansöka om överprövning om ett beslut i 

upphandlingen gått denne emot.43 Endast i denna situation kan leverantören 

ha lidit skada eller riskerat att lida skada och därmed ha talerätt i en 

överprövningsprocess.  

 

En leverantör som har tilldelats ett kontrakt har därmed inte talerätt och kan 

inte ansöka om överprövning av ett beslut i upphandlingen. Däremot har en 

leverantör som har rangordnats på andra plats vid tilldelningen av ett 

                                                
42 Se Wennergren & von Essen, s. 359. 
43	  Jfr 22 § FL och 33 § andra stycket FPL. 	  



	   15	  

ramavtal ansetts ha talerätt och ha möjlighet till att ansöka om överprövning 

eftersom leverantören inte har samma möjligheter till avrop som den 

leverantör som har rangordnats på första plats.44 

 

Med begreppet leverantör menas alla som har haft ett intresse av att tilldelas 

ett kontrakt. Det innebär att en potentiell leverantör som inte har lämnat ett 

anbud ändå kan ansöka om överprövning.45 Av praxis från EU-domstolen 

kan konstateras att det enligt artikel 1.3 i rättsmedelsdirektivet inte krävs att 

den leverantör som ansöker om överprövning måste själv ha deltagit i den 

aktuella upphandlingen.46 Om den klagande däremot inte kan betraktas som 

en leverantör på den aktuella marknaden ska ansökan om överprövning 

avvisas.47 En privatpersons ansökan om överprövning avvisades av 

Kammarrätten i Göteborg eftersom en privatperson inte kunde betraktas 

som en leverantör i LOU:s mening.48 Underleverantörer saknar talerätt och 

kan därför inte ansöka om överprövning.49  

 

Syftet med rättsmedelsdirektivet är att det ska vara möjligt att få en effektiv 

prövning av ett beslut från en upphandlande myndighet om en överträdelse 

av unionsrätten har skett. Prövningsförfaranden ska vara tillgängliga för var 

och en som har haft ett intresse att ingå ett kontrakt och som har lidit eller 

riskerat att lida skada på grund av en påstådd överträdelse.50 En leverantör 

måste ha möjlighet att ifrågasätta grunden varför dennes anbud förkastades. 

Enskilda leverantörer har vid tilldelningen av ett kontrakt i EUF-fördraget 

en fastställd rättighet att föra talan mot ett beslut fattat inom ramen för 

upphandlingsförfarandet. Detta gäller under förutsättning att det aktuella 

beslutet är riktat till dem eller direkt berör dem och att leverantören riskerar 

eller har lidit skada av beslutet.51  

 

                                                
44 Se Kammarrättens i Stockholm dom av den 17 december 2009 (mål nr 3628-09). 
45 Se Falk, s. 486.  
46 Se mål C-230/02, Grossman.	  
47 Se Rosén Andersson m.fl., s. 586. 
48 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 27 februari 2009 (mål nr 7477-08). 
49 Se Falk, s. 488.	  
50 Se art 1 i Rådets direktiv 89/665 av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra 
författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
51 Se Sundstrand, s. 311. 
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EU-domstolen slog fast i målet Hackermüller att en anbudsgivare inte får 

nekas ett prövningsförfarande endast på grund av att leverantören inte 

uppfyllde alla skall-krav och därmed inte kunde anses lida skada av den 

påstådda överträdelsen.52 För att kunna få en effektiv prövning måste 

anbudsgivaren ha talerätt i denna situation. Om anbudsgivaren därefter 

skulle nå framgång med sin talan är en senare fråga för domstolen att 

bedöma.  

3.3 Talerätt i högre instans  
Upphandlingslagstiftningen saknar särskilda bestämmelser om vem som har 

rätt att överklaga ett avgörande. Ingen ledning hittas heller i 

rättsmedelsdirektivet som 16 kapitlet LOU bygger på. Istället används de 

allmänna bestämmelserna i FPL. Av 33 § FPL framgår det att ett 

förvaltningsrättsavgörande får överklagas till kammarrätten av den som 

avgörandet angår, om det har gått denne emot.  

 

HFD slog fast i HFD 2012 ref. 2 att det för talerätt krävs att det överklagade 

beslutet i sig har en precis och påtaglig betydelse för klagande av den åtgärd 

som domstolen väljer, av förordnandet att rätta upphandlingen eller om 

upphandlingen ska göras om, oavsett vad utfallet blir eller kan bli. HFD 

anförde även att frågan om talerätt ska bedömas med utgångspunkt i 

omständigheterna i det enskilda fallet.  

3.4 Talerätt för den leverantör som ansökt om överprövning 
Har en leverantörs ansökan om överprövning avslagits eller avvisats har 

avgörandet gått leverantören emot och denne har därmed talerätt och kan 

överklaga avgörandet. Har domstolen förordnat att upphandlingen ska rättas 

eller göras om, ska ansökan om överprövning betraktas som bifallen oavsett 

om leverantören yrkade den åtgärden eller inte.53 Skälet till detta är att 

domstolen i överprövningsmål anses vara fri att förordna på det sätt som 

domstolen finner lämpligt med utgångspunkt av de omständigheter som 

                                                
52 Se mål C-249/01, Hackermüller. 
53 Se Rosén Andersson m.fl., s. 594. 
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parterna åberopat i målet. Domstolen är därmed obunden av en parts 

yrkande.54  

 

HFD fastslog i HFD 2012 ref. 2 att en leverantör som yrkat att 

upphandlingen ska rättas på ett visst sätt inte har talerätt mot en dom där 

domstolen förordnat att hela upphandlingen ska göras om. Inte heller har en 

leverantör som yrkat att upphandlingen ska göras om talerätt mot en dom 

där domstolen förordnat att upphandlingen ska rättas.55 Om domstolen inte 

dömer i enlighet med leverantörens yrkande har således inte avgörandet gått 

denne emot i den mening som avses i 33 § FPL.56  

 

Mot bakgrund av att domstolen kan förordna om vilket åtgärd som 

domstolen finner mest lämplig, ovidkommande parts yrkande, uppkommer 

osäkerhet ur rättssäkerhetssynpunkt. Detta genom att leverantörerna inte kan 

förutse utgången i målet samt att oönskade följder kan uppkomma. En 

leverantör som rangordnats som tvåa i en ramavtalsupphandling och som är 

otillfredsställd med resultatet kanske avstår att ansöka om överprövning och 

yrka att viss rättelse ska ske, eftersom det finns en risk att domstolen 

förordnar att hela upphandlingen måste göras om. Detta skulle innebära en 

ny konkurrensutsättning där alla leverantörer har möjlighet att komma in 

med nya och förbättrade anbud. Leverantören kan därmed riskera att bli av 

med kontraktet som denne tilldelats. När en sådan situation uppstår är det 

möjligt att den negativt berörde leverantören avstår att ansöka om 

överprövning eftersom utgången är oviss och denne inte vill riskera det 

kontrakt som leverantören tilldelats.  

 

Vidare utgör en överprövningsprocess en stor kostnad för en leverantör och 

det kan därför vara förståeligt att en leverantör avstår att ansöka om 

överprövning när domstolen fritt kan bestämma utgången i målet. Det kan 

även ifrågasättas om ett avgörande där domstolen förordnat om en åtgärd 

som inte yrkas ska innebära att leverantörens ansökan om överprövning ska 

                                                
54 Se RÅ 2002 ref. 5, RÅ 2005 ref. 47 och RÅ 2008 not. 26.  
55 Se Kammarrättens i Sundsvall dom av den 16 september 2011(mål nr 2347--2352-11). 
56 Se Rosén Andersson m.fl., s. 594. 
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anses som bifallen. Det innebär även att leverantören inte har någon 

möjlighet att överklaga, eftersom avgörandet inte kan anses gått 

leverantören emot. Skulle domstolen t.ex. besluta att hela upphandlingen 

ska göras om istället för, som leverantören yrkat, att viss rättelse ska ske 

torde konsekvensen i praktiken bli att avgörandet går leverantören emot. 

Orsaken till det är att avgörandet medför att en ny konkurrensutsättning blir 

aktuell och alla leverantörer har möjlighet att lämna ett nytt och förbättrat 

anbud, när istället rättelse hade inneburit att den negativt berörde 

leverantören hade tilldelats kontraktet. Trots att leverantören får bifall för 

sin ansökan om överprövning förlorar denne. Det kan ifrågasättas om 

leverantören har tillgång till effektiva rättsmedel när denne riskerar en 

utgång som inte har yrkats och som leverantören inte har möjlighet att 

senare överklaga.  

3.5 Talerätt för tredje part  
Utgångspunkten är att enbart den som varit part i målet i första instans kan 

överklaga avgörandet. Rättspraxis gällande talerätten för en leverantör som 

först tilldelats ett kontrakt men som senare fråntagits kontraktet efter en 

överprövningsprocess har ändrats de senaste åren. I tidigare rättspraxis hade 

den leverantör som den upphandlande myndigheten först tilldelat kontraktet 

inte möjlighet att överklaga en senare meddelad dom med innebörden att 

upphandlingen skulle rättas, trots att rättelsen innebar att en annan 

leverantör skulle tilldelas kontraktet.  

 

HFD angav i RÅ 2002 ref. 5 att en leverantör som först tilldelats ett kontrakt 

inte hade rätt att överklaga en senare meddelad dom med innebörden att viss 

rättelse skulle ske. HFD uttalade att varje beslut om att en upphandling 

skulle rättas eller göras om var ägnat att påverka presumtiva leverantörer 

positivt eller negativt. Det medförde dock inte att leverantörerna fick 

ställning som motparter i målet vid en överprövningsprocess. Det ansågs 

inte vara tillräckligt att leverantören hade varit anbudsgivare för att 

kvalificera denne som motpart i överprövningsmålet. Omständigheten att 

leverantören hade tilldelats kontraktet ansåg inte heller HFD som en 
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omständighet som medförde att leverantören fick partsställning i 

överprövningsmålet.  

 

Domstolen uttalade dock att en leverantör som inte är part i målet ändå kan 

ha rätt att överklaga avgörandet om denne har något särskilt av 

rättsordningen erkänt intresse. HFD konstaterade att det inte fanns något av 

rättsordningen särskilt erkänt intresse i det bakomliggande direktivet eller i 

någon bestämmelse i dåvarande ÄLOU. Leverantören som först tilldelats 

kontraktet var istället hänvisad att bevaka sitt intresse genom att begära 

överprövning av den rättade eller nya upphandlingen.57    

 

I RÅ 2007 not. 131 fick HFD möjlighet att pröva frågan igen efter 

lagreformen i LOU. HFD konstaterade att en vinnande leverantör inte heller 

enligt de nya bestämmelserna skulle inta en ställning som part i en 

överprövningsprocess. Den överklagade domen innebar att upphandlingen 

rättades så att den leverantör som hade begärt överprövning tilldelades 

kontraktet istället för den leverantör som den upphandlande myndigheten 

först hade tilldelat kontraktet. HFD ansåg att den leverantör som först hade 

tilldelats kontraktet saknade möjlighet att överklaga domen om rättelse.  

 

Avgörandet innebar att en leverantör som vunnit en upphandling och som 

därmed inte varit part i ett överprövningsmål, inte ansågs ha rätt att föra 

talan mot ett avgörande som innebar att en annan leverantör skulle tilldelas 

kontraktet. Leverantören hade därmed ingen möjlighet att försvara sitt 

anbud eller på något annat sätt medverka i överprövningsprocessen.  

 

Ovannämnda rättspraxis har varit starkt ifrågasatt med anledning av att den 

leverantör som först tilldelades kontraktet saknade möjlighet att överklaga 

ett avgörande där denne fråntagits kontraktet. Leverantören hade inte heller 

möjlighet att överklaga det nya tilldelningsbeslutet där en annan leverantör 

tilldelats kontraktet. Leverantörernas rätt till effektiva rättsmedel var inte 

uppfylld genom den dåvarande svenska ordningen och HFD ändrade genom 

                                                
57 Wennergren & von Essen, s. 371. 
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avgörande i plenum sin tidigare praxis gällande partsställning och talerätt i 

HFD 2011 ref. 29. 

 

HFD började med att konstatera att det enligt LOU finns en rätt att 

överpröva en upphandling men att det saknas bestämmelser om vem som 

har talerätt att överklaga ett förvaltningsrättsavgörande. Ledning ska därmed 

hämtas i FPL. HFD fastslog att en leverantör som först tilldelats kontraktet 

har talerätt vid en överprövningsprocess där en annan leverantör gör 

gällande att förstnämnde leverantörens anbud inte ska beaktas vid en ny 

utvärdering. Vid en sådan situation ska leverantören beredas tillfälle att yttra 

sig i enlighet med 10 § FPL.  

 

HFD motiverade sitt ställningstagande med att en dom om rättelse gick 

leverantören emot och hade sådan stor betydelse för leverantörens ställning 

som anbudsgivare i upphandlingsprocessen att den angick leverantören i den 

mening som avses i 33 § FPL. Om domstolens avgörande innebär att en 

leverantör utesluts från upphandlingen har denne talerätt, men utesluts inte 

leverantören saknar denne talerätt i målet men leverantören kan istället 

begära överprövning av den nya upphandlingen i enlighet med RÅ 2002 ref. 

5. Talerätten i mål om offentlig upphandling kommer därmed styras av hur 

domen formuleras.58  

 

HFD:s avgörande innebar ett stort utvidgande av talerätten för leverantörer i 

upphandlingsmål. Leverantörer vars anbud riskeras att uteslutas har numera 

rätt att försvara sitt anbud och har därmed talerätt i processen. En leverantör 

ska därför beredas tillfälle att yttra sig redan i första instans om ett yrkande 

om rättelse i en överprövningsprocess är framställt och domstolen anser att 

det finns fog för påståendet. Det innebär att den vinnande leverantören inte 

automatiskt ska kommuniceras. För det fall leverantören inträder som part i 

processen kommer denne att placeras som motpart på samma sida som den 

upphandlande myndigheten. Den tidigare tvåpartsprocessen har numera 

utvidgats till att omfatta fler parter.59  

                                                
58 Se a.a., s. 371. 
59 Se Ulfsdotter Forsell & Olovsson, s. 707. 
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Om domstolens avgörande innebär att leverantörens anbud ska förkastas har 

denne även rätt att överklaga domen. HFD:s avgörande ger inte den 

vinnande leverantören rätt att överklaga en dom om att upphandlingen ska 

göras om eller en dom om rättelse med annan innebörd än att det egna 

anbudet ska förkastas. Avgörandet innebär att en leverantör har rätt att yttra 

sig inom ramen för överprövningsprocessen och försvara sitt anbud men om 

det också skulle innefatta att leverantören även fick möjlighet att framföra 

egna yrkanden eller invändningar mot den sökande leverantörens anbud 

klargjordes aldrig.   

 

HFD angav i sitt beslut i mål nr 7311-10 att en leverantör, som hade 

tilldelats ett kontrakt men vars anbud uteslöts efter överprövning, hade rätt 

att ansöka om överprövning av ett nytt tilldelningsbeslut. Leverantören hade 

inte fått yttra sig i den första överprövningsprocessen och denne var därför 

inte part i det målet. Avgörandet i det första överprövningsmålet vinner 

således inte rättskraft i förhållande till den leverantör som först tilldelats 

beslutet.  

 

HFD modifierade innebörden av HFD 2011 ref. 29 och beslutet i mål nr 

7311-10 genom sitt avgörande HFD 2011 ref. 85. HFD klargjorde att en 

leverantör som hade tilldelats ett kontrakt inte hade talerätt i ett 

överprövningsmål om leverantören inte direkt berördes av 

överprövningstalan, d.v.s. att leverantören inte genom domstolens prövning 

begärts utesluten eller mister ett kontrakt genom att en annan leverantör 

utpekas som vinnare av upphandlingen. En leverantör hade därmed inte rätt 

att träda in i processen och överklaga en dom om rättelse som innebar att en 

ny utvärdering på ett visst sätt skulle göras av de kvalificerade anbuden. 

Endast leverantörer som uteslutits har således talerätt i överprövningsmålet 

och leverantörer som inte har uteslutits genom formuleringen i domslutet är 

hänvisad till att begära överprövning av den nya eller rättade 

upphandlingen.60  

 

                                                
60 Se Wennergren & von Essen, s. 371.	  
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HFD tydliggjorde att talerätten är begränsad till de situationer där en 

leverantörs anbud direkt är föremål för ett rättelseyrkande, dvs. när talan rör 

en brist i leverantörens anbud som innebär att det inte längre kommer att tas 

med i utvärderingen. Även om ett avgörande om rättelse i praktiken innebär 

att en leverantör går miste om ett kontrakt har denne således inte talerätt i 

den situationen. 

 

HFD klargjorde frågorna kring talerätt och partsställning vid situationen när 

en leverantör har beretts tillfälle att yttra sig och försvara sitt anbud i HFD 

2013 ref. 24. Efter att en anbudsgivare ansökt om överprövning av en 

upphandling och framfört invändningar mot den vinnande leverantörens 

anbud beredde förvaltningsrätten den vinnande leverantören tillfälle att yttra 

sig. I yttrandet framställde leverantören ett antal yrkanden. 

Förvaltningsrätten avvisade yrkandena med hänvisning till att partsställning 

saknades. Kammarrätten höll med. HFD gjorde däremot bedömningen att 

två av yrkanden inte skulle ha avvisats av förvaltningsrätten. Yrkandena 

hänförde sig till ansökningens innehåll och skulle ses som ett 

sammanfattande av bemötandet av vad som har anförts mot leverantörens 

anbud. Yrkandena var ett uttryck för leverantörens inställning till 

ansökningen och borde istället ha hanterats på samma sätt som allmänt 

gäller i fråga om en motparts redovisning av sin ståndpunkt i ett mål.  

 

De övriga yrkanden kunde inte ses som en del av argumentationen mot 

ansökningen utan som självständiga frågor som förvaltningsrätten inte hade 

haft möjlighet att ta ställning till. Domstolens beslut om att avvisa dessa 

yrkanden var av den anledningen korrekt. HFD:s avgörande innebär att en 

negativ berörd leverantör intar partsställning och har rätt att komma in i en 

process och framställa egna yrkanden som är uttryck för leverantörens 

inställning till ansökningen om överprövning. 

 

HFD begränsar dock möjligheten att inkomma med helt nya yrkanden som 

inte har anknytning till vad som tidigare lagts fram i processen. En 

leverantör som yrkar att upphandlingen ska göras om torde därför inte nå 

framgång genom att yrkandet prövas av domstolen. HFD tog inte ställning 
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till om det är möjligt för en negativ berörd leverantör att framställa 

yrkanden om brister hos sökande leverantörens anbud och om denne kan 

anses ha riskerat att lida skada av det påstådda felet i upphandlingen. 

Eftersom yrkanden i en överprövningsprocess endast får avse bemötande av 

det som framförts gällande dess anbud kommer förmodligen yrkanden av 

sådan karaktär att avvisas. Det finns endast en begränsad möjlighet för en 

negativ berörd leverantör att framställa egna yrkanden. Självständiga 

yrkanden kommer att avvisas, troligtvis oavsett vilken karaktär yrkanden 

har. 

 

HFD utvidgade talerätten ytterligare genom HFD 2012 ref. 2. Domstolen 

angav att en förutsättning för att en leverantör ska ha talerätt i en 

överprövningsprocess är att det överklagade beslutet i sig har en precis och 

påtaglig betydelse för klaganden oavsett vad utfallet blir eller kan bli av den 

åtgärd som domstolen beslutar om. Enligt HFD så måste frågan om talerätt 

avgöras med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

föreligger därmed ingen generell talerätt under vissa omständigheter utan 

domstolen ska pröva frågan i varje enskilt fall. Det är således betydelsen av 

beslutet för leverantören som är avgörande och inte vad utfallet blir. Ur 

rättsledningssynpunkt är avgörandet bristfälligt eftersom domstolen inte 

anger vilka bedömningar som ska göras i det enskilda fallet.  

3.6 Rättskraft 
HFD klargjorde att ett avgörande från förvaltningsdomstol inte vinner 

negativ rättskraft i HFD 2013 ref. 36. En leverantör hade tilldelats ett 

kontrakt. Efter en ansökan om överprövning och dom om rättelse med 

innebörd att den vinnande leverantörens anbud inte skulle beaktas gick 

leverantören miste om kontraktet. Den negativt berörde leverantören 

överklagade domen. Överklagandet avslogs och avgörandet vann laga kraft. 

En ny utvärdering gjordes i enlighet med domen om rättelse som domstolen 

förordnat och ett nytt tilldelningsbeslut fattades. Den negativt berörde 

leverantören ansökte om överprövning som senare avvisades av 

förvaltningsrätten med motiveringen att den aktuella frågan redan hade 

avgjorts genom kammarrättens avgörande. Beslutet om avvisning 
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överklagades upp till HFD som angav att en leverantör får ansöka om 

överprövning oavsett om denne har lämnat ett anbud eller inte i 

upphandlingen.  

 

Huvudfrågan i målet var om en förvaltningsdomstols lagakraftvunna 

avgörande beträffande en offentlig upphandling utgör hinder för prövning 

av en senare ansökan om överprövning av upphandlingen. HFD 

konstaterade att det inte finns någon reglering i varken LOU eller 

unionsrätten gällande denna fråga och att ledning därför ska hämtas av 

bestämmelserna i FPL samt de allmänna förvaltningsrättsliga principerna.  

 

En allmän princip är att ett beslut där en ansökan avslås inte vinner rättskraft 

i den meningen att det hindrar en ny prövning.61 HFD angav även att enligt 

EU-domstolens praxis ska alla beslut eller viljeyttringar från en 

upphandlande myndighets kunna bli föremål för överprövning under 

förutsättning att de har någon faktisk verkan. Mot bakgrund av det anförda 

angav HFD att regleringen av upphandlingsförfarandet förutsätter att en och 

samma upphandling kan bli föremål för upprepade överprövningar. Ett 

avgörande från förvaltningsdomstol ska således inte anses vinna negativ 

rättskraft i den meningen att det utgör hinder mot en ny överprövning av 

upphandlingen. 

3.7 Skaderekvisitet vid talerätt 
För att en leverantör ska ha talerätt vid en överprövningsprocess krävs det 

utöver vad som tidigare nämnts att denne har riskerat eller lidit skada på 

grund av att den upphandlande myndigheten förfarit i strid med någon av de 

allmänna rättsprinciperna eller någon annan bestämmelse i LOU. 

Skaderekvisitet i 16 kap. 4 § LOU måste vara uppfyllt för att talerätt ska 

uppkomma. 

 

Skaderekvisitet är relativt milt. Det krävs endast att den klagande 

leverantören anser sig ha lidit skada eller riskerat att lida skada för att 

bestämmelsen ska vara uppfylld och för att talerätt i ett överprövningsmål 

                                                
61 Se även RÅ 2005 ref. 16. 
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föreligger. Bedömningen ska därmed göras från den sökande leverantörens 

uppfattning. Det är inte endast leverantörer som har ansökt om att få delta i 

anbudsgivningen som omfattas av dem som kan ansöka om överprövning. 

EU-domstolen slog fast i målet Stadt Halle och RPL Lochau ”att 

medlemsstaterna, enligt artikel 1.3 i direktiv 89/665, ska säkerställa att ett 

prövningsförfarande införs och att det kan åberopas av var och en som har 

eller har haft intresse av att tilldelats ett visst offentligt kontrakt och som har 

skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse”.62 

4 Skaderekvisitet vid prövning 
4.1 Skaderekvisitet  
Tillskillnad från bestämmelsen i 16 kap. 4 § LOU krävs det mer för att 

skaderekvisitet i 16 kap. 6 § LOU ska vara uppfyllt och för att ett ingripande 

av domstolen ska kunna ske. Det räcker inte att en leverantör anser sig ha 

lidit skada eller riskerat att lida skada. Det krävs att leverantören har lidit 

skada eller riskerat att lida skada på grund av ett fel i upphandlingen för att 

ett ingripande från domstolen överhuvudtaget ska bli aktuellt. Skadan måste 

vara kopplad till det påstådda felet och det ska föreligga adekvat kausalitet 

mellan det påstådda felet och skadan.63 Däremot behöver inte en skada 

faktiskt ha inträffat utan det räcker med att en leverantör kan visa att det 

finns en risk för skada på grund av en överträdelse av LOU för att 

anhängiggöra ett överprövningsärende.  

 

Prövningen om en leverantör har lidit eller riskerat att lida skada är strikt 

begränsad till skadan som den leverantör som ansökt om överprövning gör 

gällande. Regleringen ger inte utrymme för att beakta andra leverantörers 

intressen när domstolen bedömer om skaderekvisitet är uppfyllt.64 Det 

räcker inte att domstolen finner att den upphandlande myndigheten har 

brutit mot en allmän rättsprincip eller mot någon bestämmelse i LOU för att 

                                                
62 Se mål C-26/03, Stadt Halle och RPL Lochau. 
63 Se Rosén Andersson m.fl., s. 611. 
64 Se Asplund m.fl., s. 213. 
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en ansökan om överprövning ska bifallas. Det krävs även att den klagande 

leverantören har lidit eller riskerat att lida skada i det enskilda fallet.65  

 

Med skada avses inte bara ekonomisk skada, även om skadan kan ge en 

sådan konsekvens. Den skada som normalt avses är värdet av kontraktet 

som leverantören har gått miste om. Det betyder dock inte att en leverantör 

måste visa att denne skulle ha tilldelats kontraktet om det inte vore för den 

upphandlande myndighetens överträdelse. Det är tillräckligt att den 

klagande leverantören visar att dennes möjlighet att tilldelas ett kontrakt har 

minskat eller riskeras att minskas på grund av en överträdelse.66  

 

Om en leverantör inte har utformat sitt anbud ordentligt för att vara 

tillräckligt konkurrenskraftigt kan leverantören inte anses ha riskerat eller 

lidit skada på grund av dennes bristande omsorg vid formuleringen av 

anbudet.67 Skaderekvisitet är inte heller uppfyllt om en leverantör inte ens 

påstår att denne har lidit skada eller riskerat att lida skada och målet ska 

därmed inte tas upp till prövning.68 En leverantör måste inte uttryckligen 

ange att bolaget har lidit skada på grund av den upphandlande myndighetens 

överträdelse. Om omständigheterna som leverantören åberopar i sig medför 

att skaderekvisitet är uppfyllt spelar det ingen roll att den klagande 

leverantören inte explicit angett i sin ansökan om överprövning att de lidit 

eller riskerat lida skada av den upphandlande myndighetens agerande.69   

 

Hur väl skaderekvisitet måste vara preciserat varierar beroende på vilken 

åtgärd som kan vidtas för att komma till bukt med felet i upphandlingen. 

Om felet är av sådan karaktär att upphandlingen kan rättas förutsätter 

skaderekvisitet att leverantören kan visa att denna har lidit skada eller 

riskerat att lida skada. Om felet istället påverkat det konkurrensuppsökande 

skedet så mycket att hela upphandlingen måste göras om krävs en mer 

abstrakt beskrivning av sökandens skada. Om leverantören kan övertyga 
                                                
65 Se a.a., s. 213.	  
66 Se Falk, s. 486.  
67 Jfr mål C-599/10 SAG ELV Slovensko m.fl. 
68 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 8 februari 2011 (mål nr 352-11) och Kammarrättens i 
Sundsvall dom av den 13 september 2011 (mål nr 1258-11). 
69 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 14 mars 2011 (mål nr 5481 - -5486-10). 
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domstolen att denne skulle lämnat ett mer konkurrenskraftigt anbud om inte 

felet hade funnits kan det vara tillräckligt för att skaderekvisitet ska anses 

vara uppfyllt.70 Detsamma gäller om förfrågningsunderlaget varit så otydligt 

eller utformat på ett missvisande sätt och att den upphandlande myndigheten 

därmed förfarit i strid med öppenhetsprincipen.71 I en sådan situation anses 

en leverantör riskerat lida skada eftersom det inte går att utesluta att den 

klagande leverantören skulle kunna ha utformat ett bättre anbud om inte 

öppenhetsprincipen åsidosatts med ett otydligt förfrågningsunderlag.72  

 

HFD klargjorde i HFD 2013 ref. 53 att det inte räckte att sökande ansåg sig 

ha lidit skada eller riskerat att lida skada av de fel som påtalats utan 

leverantören måste visa att denne har lidit eller riskerats att lida skada. HFD 

angav att det är viktigt att inte sammanblanda rekvisiten för talerätt eftersom 

den har ett lägre beviskrav samt att det utgår från den klagande 

leverantörens egen bedömning. För att ett ingripande från domstolen ska ske 

måste klaganden visa att denne har lidit skada eller riskerat att lida skada på 

grund av att den upphandlande myndigheten har förfarit i strid med LOU.  

 

HFD ansåg inte att leverantören hade klargjort på vilket sätt valet av 

förfarande hade medfört skada eller risk för skada för bolaget. Bolaget hade 

inte heller konkretiserat på vilket sätt övriga påstådda brister hade medfört 

att bolaget hade lidit eller kunnat komma att lida skada. HFD ansåg därmed 

inte att skaderekvisitet var uppfyllt och ansökan om överprövning skulle 

därför avslås. HFD kontrollerade först om skaderekvisitet var uppfyllt innan 

de skulle gå vidare in på bedömningen om den upphandlande myndigheten 

hade brutit mot någon bestämmelse i LOU. Eftersom domstolen 

konstaterade att den klagande leverantören inte hade konkretiserat sin skada 

fanns det ingen grund för ingripande och det fanns därför ingen anledning 

till att pröva den mer komplicerade frågan om den upphandlande 

myndigheten hade förfarit i strid mot LOU. 

 
                                                
70 Se Rosén Andersson m.fl., s. 611. 
71 Se prop. 2006/07: 128 s. 131 ff. för utförlig redogörelse av öppenhetsprincipen och de övriga 
allmänna rättsprinciperna. 
72 Se Asplund m.fl., s. 214.	  
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HFD:s avgörande innebär att en leverantör måste konkretisera sin skada för 

att nå framgång i en överprövningsprocess. Avgörandet förändrar inte 

tidigare rättspraxis vid bedömningen om skaderekvisitet är uppfyllt. Den 

påstådda skadan ska bedömas utifrån klagandens situation och det måste 

finnas ett samband mellan skadan och det påstådda felet i upphandlingen för 

att ett ingripande från domstolen ska bli aktuellt. Avgörandet kommer 

förmodligen innebära att domstolarna kommer att inta en striktare ställning 

vid bedömningen om skaderekvisitet är uppfyllt. Om klagande inte i 

tillräckligt hög grad har lyckats konkretisera och beskriva sin skada torde 

domstolarna avslå ansökan om överprövning eftersom det inte föreligger 

förutsättning för ingripande av domstolen. Vaga beskrivningar av skadan 

riskerar att leda till att domstolen inte anser att skaderekvisitet är uppfyllt. 

Att leverantören har lidit skada måste dock inte explicit anges utan det 

räcker att leverantören t.ex. anger att denne har gått miste om ett kontrakt 

p.g.a. den upphandlande myndighetens fel.  

 

I och med att HFD först prövade om skaderekvisitet var uppfyllt innan de 

gick vidare för att utreda om den upphandlande myndigheten handlat i strid 

mot någon av de allmänna rättsprinciperna eller någon annan bestämmelse i 

LOU finns det anledning att anta att domstolarna kommer att göra framtida 

bedömningar på samma sätt. Detta eftersom det är lättare att bedöma om en 

leverantör har uppfyllt det uppställda skaderekvisitet än att göra den 

besvärligare prövningen om den upphandlande myndigheten har agerat i 

strid mot LOU under upphandlingens gång. Denna turordning torde bidra 

till att uppnå en mer effektiv rättsprocess och även vara motiverad ur ett 

processekonomiskt perspektiv. Det är dock viktigt att observera 

konsekvenserna av metoden i det enskilda fallet. Skulle en leverantör fråntas 

möjligheten till en prövning av en överträdelse ska bedömningen av om 

skaderekvisitet är uppfyllt göras efter att ett fel i upphandlingsprocessen har 

konstaterats.73  

                                                
73 Se Olsson, s. 629 ff. 
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4.2 Indirekta skaderesonemang  
Det finns ett flertal kammarrättsavgöranden som gäller frågan om en 

leverantör kan anses ha lidit eller riskerat att lida skada av ett påstått fel i 

upphandlingen även om leverantören rätteligen har uteslutits ur 

upphandlingen. De olika kammarrättsavgörandena är inte entydiga utan 

olika åsikter råder om skaderekvisitet anses vara uppfyllt.  

 

Det finns flera avgöranden där rätten funnit att anbudsgivaren har lidit skada 

trots att dennes anbud rätteligen har förkastats. Kammarrätten i Göteborg 

fann i ett mål att en leverantör kan lida skada eller riskera att lida skada även 

om denne uteslutits ur upphandlingen.74 Kammarrätten ansåg att den 

leverantör som i och för sig rätteligen uteslutits ur upphandlingen likväl 

skulle kunna anses lida skada genom att den andra anbudsgivaren 

kvalificerades. En liknande bedömning gjorde Kammarrätten i Göteborg i 

ett mål som hade snarlika förutsättningar men där det endast fanns två 

anbudsgivare.75 Kammarrätten konstaterade att ingen av leverantörerna hade 

uppfyllt de obligatoriska skall-kraven och att den upphandlande 

myndigheten därmed hade brutit mot bestämmelserna i LOU genom att 

tilldela den vinnande leverantören kontraktet. Den klagande leverantören 

ansågs ha lidit skada trots att denne rätteligen hade uteslutits.  

 

Kammarrätten i Göteborg fann i ett annat avgörande att eftersom 

förfrågningsunderlaget inte angav hur många leverantörer som skulle antas 

till utvärdering, det framkom först vid anbudsutvärderingen, ansågs en 

leverantör i vart fall riskerat att lida skada eftersom dennes anbud inte 

utvärderades.76 Eftersom antalet angavs först vid utvärderingen kunde det 

inte bedömas hur utvärderingen skulle ha utfallit om det aktuella anbudet 

hade ingått i utvärderingen.  

 

Det finns kammarrättsavgöranden som trots liknande omständigheter har 

kommit fram till motsatt slutsats. Kammarrätten i Jönköping ansåg att en 

                                                
74 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 7 oktober 2011 (mål nr 665-11). 
75 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 14 februari 2010 (mål nr 4660-10). 
76 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 19 september 2012 (mål nr 4898-12). 
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leverantör som rätteligen uteslutits från upphandling i kvalificeringsfasen 

inte kunde anses ha lidit skada eller riskerat lida skada.77 Detta eftersom 

leverantören inte haft en reell möjlighet att tilldelas kontraktet och kunde 

därför inte betraktas som en presumtiv leverantör och därmed inte heller 

kunnat lida skada i den mening som avses i LOU. Kammarrätten ansåg att 

det inte gjorde någon skillnad om det endast fanns en eller flera leverantörer 

kvar efter kvalificeringsfasen.78 Domstolen angav att en sökande leverantör 

som inte uppfyller alla skall-krav aldrig kan komma att tilldelas ett kontrakt 

och kan därför aldrig riskera eller lida skada av att en annan leverantör, som 

inte heller uppfyller samtliga skall-krav, tilldelats kontraktet trots att dennes 

anbud rätteligen borde ha förkastats. 

 

Liknande resonemang förde Kammarrätten i Stockholm.79 Domstolen 

konstaterade att varken leverantören som ansökte om överprövning eller 

leverantören som tilldelats kontraktet uppfyllde samtliga skall-krav och att 

den upphandlande myndigheten därmed hade förfarit i strid mot LOU. 

Kammarrätten ansåg dock att den klagande leverantören, som rangordnats 

som tvåa, inte kunde anses ha lidit skada eftersom denne hade ett för högt 

pris och därför aldrig skulle haft möjlighet att rangordnats som etta. Att 

bägge leverantörernas anbud felaktigt hade utvärderats förändrade inte 

saken. Liknande inställning gällande skaderekvisitet anförde Kammarrätten 

i Stockholm i ett annat avgörande.80 Domstolen konstaterade att den 

upphandlande myndigheten hade agerat i strid med bestämmelserna i LOU 

men att den leverantör som ansökt om överprövning inte riskerat att lida 

skada eftersom leverantörens anbud hade erhållit en alldeles för låg poäng 

för att kunna tilldelas kontraktet.  

 

Överprövningar gällande val av upphandlingsförfarande och 

utvärderingsmodell med indirekta skaderesonemang har även varit föremål 

för prövning hos kammarrätten. Kammarrätten i Sundsvall angav i ett 

avgörande att en leverantör som inte hade uppfyllt kvalificeringskraven i 
                                                
77 Se Kammarrättens i Jönköping dom av den 19 juni 2012 (mål nr 3307-11). 
78 Se även Kammarrättens i Stockholm dom av den 30 maj 2012 (mål nr 924-12). 
79 Se Kammarrättens i Stockholm dom av den 4 juli 2013 (mål nr 2826-13). 
80 Se Kammarrättens i Stockholm dom av den 26 november 2010 (mål nr 3480-10). 
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upphandlingen och därför uteslutits ur upphandlingen inte kunde ha lidit 

någon skada till följd av eventuella brister i utvärderingsmodellen.81 

Felaktigt upphandlingsförande medförde inte att upphandlingen skulle göras 

om eftersom leverantören som ansökte om överprövning inte uppfyllde alla 

skall-krav. Domstolen konstaterade att den upphandlande myndigheten inte 

kunde använda sig av förhandlat förfarande i den aktuella upphandlingen 

men eftersom den sökande leverantören inte uppfyllde alla skall-krav och 

rätteligen hade uteslutits kunde leverantören inte anses riskerat lida eller 

lidit skada av felet i upphandlingen.82  

 

Det varierar mellan kammarrätterna huruvida domstolen godkänner denna 

typ av indirekta skaderesonemang. Kammarrätternas spretande praxis har 

resulterat i att rättsläget kring frågan är oklart. Det vore önskvärt att HFD 

klargjorde rättsläget. Eftersom prövningstillstånd har lyst med sin frånvaro 

är rättsläget fortfarande ovisst gällande en korrekt utesluten leverantörs 

möjlighet att ha lidit skada eller riskerat att lida skada. Vägledning kan dock 

hämtas av ett nyligen avgjort avgörande från EU-domstolen angående 

skaderekvisitet.  

 

EU-domstolen har endast vid några enstaka tillfällen yttrat sig om den 

närmare innebörden av skaderekvisitet i rättsmedelsdirektivet. Det senaste 

avgörandet, Fastweb, meddelades endast några dagar efter att HFD kom 

med sitt senaste avgörande kring skaderekvisitet.83  

 

EU-domstolen hade fått målet hänskjutet från den italienska 

förvaltningsdomstolen. En upphandlande myndighet genomförde ett avrop 

från ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning och tilldelade leverantör 

1 tilldelningsbeslutet. Leverantör 2 överklagade tilldelningsbeslutet och 

gjorde gällande att vinnande leverantör 1 inte uppfyllde alla obligatoriska 

skall-krav. Leverantör 1 anslutningsöverklagade och anförde att leverantör 2 

                                                
81 Se Kammarrättens i Sundsvall dom av den 6 mars 2012 (mål nr 2427-11). 
82 Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 27 september 2013 (mål nr 585-13). För ytterligare 
avgörande kring val av upphandlingsförfarande se Kammarrättens i Göteborg dom av den 26 
september 2013 (mål nr 2109-2113-13).  
83 Se mål C-100/12, Fastweb. 
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inte heller uppfyllde alla skall-krav i förfrågningsunderlaget och därmed inte 

hade talerätt.  

 

Den italienska förvaltningsdomstolen konstaterade att ingen av 

leverantörerna uppfyllde samtliga skall-krav. Domstolen uttalade i sitt 

hänskjutande till EU-domstolen att det vore mest lämpligt att bifalla båda 

leverantörernas överklaganden vilket skulle innebära att hela upphandlingen 

skulle göras om eftersom det inte fanns något anbud som uppfyllde alla 

skall-krav. Domstolen underströk även att enligt italiensk rättspraxis ska ett 

anslutningsöverklagande prövas först och huvudöverklagandet ska, om det 

finns grund för att bifalla anslutningsöverklagandet, avvisas utan prövning i 

sak. Vilket i målet enligt italiensk rätt skulle medföra att leverantör 2 inte 

hade talerätt eftersom denne inte uppfyllde samtliga skall-krav. Enligt den 

italienska högsta förvaltningsdomstolen har endast den som uppfyller alla 

skall-krav talerätt mot ett tilldelningsbeslut. Genom sitt hänskjutande till 

EU-domstolen ville förvaltningsdomstolen få klarhet i om det är förenligt 

med de allmänna rättsprinciperna och principen om effektivt domstolsskydd 

att förfara i enlighet med praxisen från den italienska högsta 

förvaltningsdomstolen.  

 

EU-domstolen började med att konstatera att syftet med 

rättsmedelsdirektivet är att tillse att det ska vara möjligt att få till stånd en 

effektiv prövning av ett beslut från en upphandlande myndighet. Ett 

prövningsförfarande ska vara tillgängligt för var och en som har haft 

intresse av att tilldelas ett visst kontrakt och som har lidit eller i vart fall 

riskerat att lida skada till följd av ett påstått fel i upphandlingen. Domstolen 

gick vidare i sin bedömning genom att hänvisa till målet Hackermüller.84 I 

det avgörandet hade domstolen slagit fast att en anbudsgivare inte kunde 

nekas rätten till domstolsprövning på grund av att denne inte uppfyllde alla 

skall-krav och därmed inte kunde lida skada ur upphandlingsrättslig 

synvinkel på grund av det påstådda felet. En leverantör måste ges en 

möjlighet att ifrågasätta varför dennes anbud förkastades.  
                                                
84 Se mål C-249/01, Hackermüller. 
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EU-domstolen angav dock att situationen i det nuvarande målet var 

annorlunda eftersom det hade konstaterats att den vinnande leverantörens 

anbud skulle ha förkastats på grund av att leverantören inte uppfyllde 

samtliga skall-krav. När en sådan situation uppstår ska den vinnande 

leverantörens talan inte medföra att den sökande leverantörens talan avvisas 

under omständigheten att båda leverantörernas anbud ifrågasätts i samma 

process och på identiska grunder. Uppstår en sådan situation kan båda 

leverantörerna göra gällande ett berättigat intresse av att övriga anbud 

utesluts. Detta skulle kunna leda till att det är omöjligt för den upphandlande 

myndigheten att välja ett anbud som uppfyller alla uppställda krav. Mot 

bakgrund av detta ansåg EU-domstolen att rätten till effektiva rättsmedel 

utgör hinder för att en ansökan om överprövning ska avvisas utan att det 

prövas om det anbud som lämnats av den vinnande leverantören och det 

anbud som sökande leverantören lämnat i huvudansökan uppfyller alla 

skall-krav i upphandlingen.  

 

Av EU-domstolens avgörande angående skaderekvisitet kan följande 

slutsatser dras. Principen om nationell processuell autonomi är 

utgångspunkten och endast när en nationell bestämmelse fråntar en 

leverantör rätten till effektiva rättsmedel kommer, i enlighet med 

rättsmedelsdirektivet, EU-domstolen träda in och uppmana den nationella 

domstolen att bortse från den bestämmelsen som hindrar en prövning. Den 

italienska nationella bestämmelsen medförde att den sökande leverantören 

inte framgångsrikt kunde ifrågasätta den vinnande leverantörens anbud i en 

situation där ingen av de konkurrerade leverantörerna uppfyllde de 

uppställda skall-kraven. Med anledning av att den sökande leverantören 

verkligen hade någonting att vinna, att upphandlingen skulle göras om, 

utgjorde den nationella bestämmelsen ett hinder för att få till stånd en 

prövning av ett beslut grundat på unionsrätten och bestämmelsen stred 

därmed mot unionsrätten.    
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4.3 Betydelsen av EU-domstolens avgörande för svensk 
rättspraxis 

EU-domstolens avgörande gällande skaderekvisitet är ett vägledande 

avgörande för att bedöma frågor gällande indirekta skaderesonemang, som 

för närvarande bedöms olika beroende på vilken kammarrätt som prövar 

frågan. Förutsättningarna som förelåg i målet Fastweb har flera likheter med 

de situationer som Kammarrätten i Jönköping och Kammarrätten i Göteborg 

hade att pröva.85  

 

I samtliga situationer fanns det två leverantörer varav den ena hade ansökt 

om överprövning och anfört att den vinnande leverantören inte uppfyllde 

alla uppställda skall-krav, något som inte heller den sökande leverantören 

gjorde. Kammarrätten i Jönköpings inställning är att den sökande 

leverantören inte kan anses ha lidit eller riskerat att lida skada eftersom 

denne inte uppfyller alla skall-krav och därmed inte kan anses som en 

presumtiv leverantör i LOU:s mening. Kammarrätten i Göteborg gör 

däremot bedömningen att leverantören i vart fall har riskerat att lida skada 

eftersom den vinnande leverantörens anbud också rätteligen borde ha 

förkastats. Kammarrätten i Göteborgs synsätt påminner mycket om EU-

domstolens inställning kring skaderekvisitet.86  

 

Uppfyller ingen av leverantörerna de uppställda skall-kraven ska 

upphandlingen göras om. Trots att en leverantör inte uppfyller alla skall-

krav kan denna få en fördel om upphandlingen måste göras om. Detta 

genom att leverantören kan inkomma med ett nytt och förbättrat anbud. 

Skulle leverantören gå miste om denna möjlighet riskerar denne att lida 

skada på det sätt som krävs för att ett ingripande av domstolen ska kunna bli 

aktuellt. När det endast finns två leverantörer och ingen av leverantörerna 

uppfyller skall-kraven har den sökande leverantören något att vinna, d.v.s. 

att den vinnande leverantörens anbud förkastas och upphandlingen därmed 

måste göras om. Leverantörens ansökan om överprövning ska därför bifallas 

när en sådan situation uppstår.  
                                                
85 Se Kammarrättens i Jönköping dom av den 19 juni 2012 (mål nr 3307-11) och Kammarrättens i 
Göteborg dom av den 14 februari 2011 (mål nr 4660-10).  
86 Se Olsson, s. 626. 
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Kammarrätten i Jönköpings inställning torde därmed vara överspelad i och 

med EU-domstolens avgörande. En tolkning av skaderekvisitet i enlighet 

med Kammarrättens i Jönköping avgörande riskerar att medföra att 

leverantörer inte ges rätt till effektiva rättsmedel. Däremot kan deras 

avgörande fortfarande vara vägledande när det finns fler än två leverantörer 

och minst någon av dem uppfyller alla skall-krav. När en sådan situation 

råder kan inte den sökande leverantören anses som en presumtiv leverantör 

och kan därmed inte lida eller riskerat att lida skada i LOU:s mening. Så 

länge den rätteligen uteslutna leverantören inte har någonting att vinna och 

inte på något sätt kan få någon framgång i en överprövningsprocess är 

Kammarrättens i Jönköping bedömning riktig.  

 

Ur processekonomisk synpunkt är denna uppfattning välmotiverad med 

anledning av att en leverantör som omöjligt kan komma att tilldelas ett 

kontrakt inte bör nå framgång vid en överprövningsprocess. Eftersom 

upphandlingar ofta rör otroligt stora belopp samt att transaktionskostnaderna 

i sig är höga är det inte motiverat att nå framgång vid en domstolsprövning, 

och att upphandlingen därmed måste göras om, om inte leverantören har en 

reell möjlighet att tilldelas ett kontrakt. Hela överprövningsprocessen skulle 

vara både slöseri med tid och pengar med tanke på att 

upphandlingsprocessen är omfattande och kostsam. En överprövad 

upphandling innebär ytterligare kostnader för den upphandlande 

myndigheten samt att processen kan medföra att den upphandlande 

myndigheten står utan varor eller tjänster eller till och med tvingas till att 

utföra en direktupphandling.  

 

Sverige har en skyldighet att följa avgöranden från EU-domstolen. Deras 

avgörande ska vara vägledande och även tillämpas på motsvarande situation 

som uppstår vid en prövning i Sverige. Vid en situation när det endast finns 

två anbudsgivare och det visar sig att varken den vinnande leverantörens 

eller sökande leverantörens anbud uppfyller alla skall-krav, och borde 

rätteligen ha förkastas, ska domstolen inte avvisa ansökan om överprövning. 

Att motivera att den sökande leverantören inte kan anses ha riskerat eller 

lidit skada eftersom denne inte uppfyllde alla skall-krav och därför inte kan 
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anses som en presumtiv leverantör är felaktigt. Detta med anledning av att 

den sökande leverantören har någonting att vinna i överprövningsprocessen. 

Den sökande leverantören har ett berättigat intresse av att de andra anbuden 

ska förkastas och att upphandlingen därmed måste göras om. Leverantören 

måste därför ha möjlighet till en domstolsprövning. Skulle en leverantör inte 

ha en reell möjlighet att tilldelas kontraktet och det finns någon annan 

leverantör som uppfyller alla skall-krav kan däremot ansökan om 

överprövning avslås. En leverantör går inte miste om en effektiv 

domstolsprövning genom detta tillvägagångssätt. 

5 Sammanfattande kommentar  
Offentlig upphandling spelar en betydande roll för svensk och europeisk 

ekonomi men är samtidigt ett komplext rättsområde. Offentlig upphandling 

påverkar samhället eftersom alla offentliga köp finansieras av skattemedel. 

Det är därför viktigt att skattemedel används på bästa sätt. Syftet med 

offentlig upphandling är att främja den gränsöverskridande handeln och 

upphandlingslagstiftningens ska främja konkurrensen på marknaden. Utan 

ett effektivt system för offentlig upphandling och utan möjlighet för 

leverantörer att tillvarata sin rätt skulle förmodligen antalet leverantörer som 

deltar i ett upphandlingsförfarande minska. Utan effektiva rättsmedel finns 

det risk att leverantörer avstår från att begära överprövning av en 

upphandling som de är missnöjda med eller kanske till och med avstår från 

att lämna anbud. Detta i sin tur skulle leda till sämre konkurrens och istället 

motverka något som upphandlingslagstiftningen vill främja. Det är därför 

viktigt att det finns ett effektivt rättssystem för leverantörer som vill hävda 

sin rätt.  

 

Eftersom det inte finns någon ledning i varken LOU eller 

rättsmedelsdirektivet om vem som har talerätt vid en överprövning i mål om 

offentlig upphandling, får ledning hämtas i FPL. Av den allmänna 

bestämmelsen i 33 § FPL finns det inget klart svar, utan det blir istället 

rättspraxis som blir avgörande för utvecklingen av vem som har talerätt i 

upphandlingsmål.  
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Det kan konstateras att enskilda leverantörer i EUF-fördraget har en 

fastslagen rättighet att föra talan mot ett beslut om de riskerar eller har lidit 

skada av det aktuella beslutet. Beslutet måste dock vara riktat till den 

enskilda leverantören eller direkt beröra denne. Rättspraxis avseende talerätt 

i mål om offentlig upphandling har under de senaste åren utvidgats med 

anledning av att den tidigare svenska ordningen inte uppfyllde det 

unionsrättsliga kravet på effektiva rättsmedel. Nya frågor kring talerätt och 

leverantörers partsställning uppkommer allt oftare och det är därför 

förståeligt att rättspraxis på området utvecklas i snabb takt.  

 

Negativt berörda leverantörer har gått från att inte ha någon möjlighet att 

försvara sitt anbud eller överpröva ett avgörande i vilket deras anbud har 

uteslutits, till att ha talerätt i mål där deras anbud riskeras att uteslutas samt 

även själva ha möjlighet till att framställa yrkanden inom ramen för 

överprövningsprocessen. I dag har en leverantör talerätt när ett beslut har en 

precis och påtaglig betydelse för denne, oavsett utfallet i 

överprövningsprocessen. Det kan dock ifrågasättas om förvaltnings-

domstolens frihet att välja påföljd överensstämmer med principen om 

effektiva rättsmedel. Förfarandet kan även ifrågasättas ur rättssäkerhets-

synpunkt, eftersom en negativ berörd leverantör endast kan få bifall eller 

avslag på sin ansökan om överprövning. Att domstolen väljer att förordna 

om en åtgärd som inte yrkats kan sannolikt inte anses vara förenligt med den 

förutsebarhet som ett domstolsförfarande enligt unionsrätten måste ha. 

 

Skaderekvisitet är centralt i upphandlingsmål och måste vara uppfyllt för att 

såväl talerätt ska föreligga som för att parten ska nå framgång med en 

ansökan om överprövning. Skaderekvisitet för talerätt är milt och det krävs 

inte mycket för att det ska anses uppfyllt. Skadebedömningen görs utifrån 

den sökande leverantörens uppfattning om denne anser sig ha riskerat att 

lida eller ha lidit skada. Det krävs mer i domstolsprocessen vid 

bedömningen av om domstolen ska ingripa och för att leverantören ska få 

bifall till sin ansökan om överprövning. Skadan måste konkretiseras och en 

beskrivning på vilket sätt en vidtagen åtgärd har inneburit skada måste 

göras.  
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Gällande indirekta skaderesonemang torde oklarheten på området inte 

längre finnas efter EU-domstolens avgörande. Finns det någonting att vinna 

för en negativ berörd leverantör ska talan inte avvisas, utan domstolen ska 

istället förordna om att upphandlingen ska göras om. Någon spretande 

kammarrättspraxis torde inte längre förekomma. Om domstolarna i sina 

framtida bedömningar dömer i enlighet med avgörandet från EU-domstolen 

kommer leverantörerna garanteras effektiva rättsmedel. En leverantör som 

rätteligen har uteslutits ur en upphandling kan således anses ha lidit skada 

om det visar sig att den vinnande leverantörens anbud inte heller uppfyller 

samtliga skall-krav. 

 

För att rätten till effektiva rättsmedel ska vara uppfyllt krävs att rättsmedlen 

är just effektiva så att leverantörerna får en verklig prövning av domstolen. 

För att leverantörerna ska kunna få en effektiv domstolsprövning krävs det 

att det inte är omöjligt eller orimligt svårt att utöva sina rättigheter. Det kan 

ifrågasättas om domstolens möjlighet att fritt välja åtgärd, oavsett 

leverantörs yrkande, är förenligt med principen om effektiva rättsmedel. Det 

finns nämligen en risk att leverantörer avstår från att ansöka om 

överprövning och yrka att viss rättelse ska ske, när domstolen istället kan 

förordna att upphandlingen ska göras om. Leverantören, trots sin 

missnöjdhet, vill troligen inte riskera att bli av med sitt kontrakt vid en 

förnyad konkurrensutsättning. Det vore sannolikt mer förenligt med 

principen om effektiva rättsmedel om leverantörerna genom sina yrkanden 

kunde avgöra vilken påföljd som skulle vara tillämplig, ifall de vann 

framgång med sin talan.  
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