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1.  Inledning 
 

1.1  Introduktion 
En myndighet som vill ingå avtal om köp av t.ex. datorer eller städtjänster kan 

inte fritt välja leverantör och teckna avtal med denne, utan inköpen ska i regel 

upphandlas enligt LOU. De upphandlingspliktiga inköpen uppskattas varje år 

uppgå till 560-670 miljarder kronor. Under år 2012 annonserades sammanlagt 

19 955 st. upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna. Bestämmelser-

na enligt LOU, som reglerar offentlig upphandling avseende varor och tjänster 

samt byggentreprenader, har således en oerhört stor betydelse ur ett samhällse-

konomiskt perspektiv. Centralt för bestämmelsernas efterlevnad är de rättsme-

del som regleras i LOU 16 kap. om avtalsspärr, överprövning och skadestånd. 

Av alla upphandlingar som annonserades under år 2012 blev 7 procent över-

prövade.1  

 På senare tid har ett flertal viktiga avgöranden kommit avseende skade-

stånd vid offentlig upphandling enligt LOU som i grunden ändrat förutsätt-

ningarna för dess tillämpning. I praxis har det nyligen klargjorts att skadeli-

dande leverantör även kan väcka skadeståndstalan enligt SkL.2 Samspelet mel-

lan dessa två vägar till skadestånd vid offentlig upphandling är oklart och har 

inte i någon större omfattning utretts.  

 

1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utröna förutsättningarna för skadelidande leve-

rantör att erhålla skadestånd i anledning av upphandlande myndighets agerande 

vid offentlig upphandling, dels enligt LOU och dels enligt SkL. Uppsatsen äm-

nar även jämföra dessa två alternativa vägar till skadestånd och utreda i vilken 

mån SkL kan få genomslag som rättsmedel och sanktion vid offentlig upphand-

ling. 

 

                                                
1 Se KKV:s rapportserie 2013:9, Siffror och fakta om offentlig upphandling. 
2 Se kap. 4.1 nedan. 
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1.3  Metod och material 
I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. Metoden, som brukar 

betraktas som den traditionella juridiska metoden, kan sägas bestå i en rekon-

struktion av rättssystemet. Gällande rätt fastställs med hjälp rättskälleläran, 

rättskällorna granskas och värderas i ordning efter deras dignitet. De rättskällor 

som används är författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.3  Rättskäl-

lorna rangordnas i den ordning som presenterats, vilket innebär att författnings-

text väger tyngre än t.ex. rättspraxis. Rangordningen är betydelsefull om olika 

rättskällor skulle vara oförenliga. Fullständig konsensus om vilka källor som 

kan utgöra rättskällor föreligger dock inte.4 Enligt en uppfattning tolkas be-

greppet rättskälla snävt, där endast lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin kan 

betraktas som rättskällor. En annan avvikande uppfattning är att vid rättsveten-

skaplig forskning finns möjlighet att beakta alla i samhället förekommande 

källor som rättskällor.5 En naturlig utgångspunkt i diskussionen är att de rätts-

källor som kan nyttjas inte är identiska inom hela det juridiska området. Rätt-

skälleläran får således anpassas efter det område som studeras. Förvaltningsrätt 

och avtalsrätt kan t.ex. inte förvänta behandla sina rättskällor på samma sätt.  

 Offentlig upphandling som rättsområde är starkt influerat av EU-rätten, 

varför de klassiska svenska rättskällorna kompletteras av unionsrättens källor. 

De unionsrättsliga fördragen, de allmänna rättsprinciperna, bindande sekundär-

rätt, praxis från EU-domstolen samt internationella avtal utgör alla bindande 

rättskällor. Även vissa grundläggande principer för tolkning ska i vissa fall 

tillämpas vid tolkningen av de svenska reglerna, t.ex. principen om direkt ef-

fekt. Vid fastställandet av gällande rätt i uppsatsen har således vid behov både 

de klassiska svenska rättskällorna samt rättskällorna enligt EU-rätten beaktats 

och analyserats.  

 I arbetet ska författaren i regel hålla sig till de existerande rättskällorna, 

men det anses tillåtet att författaren utvidgar perspektivet och kritiskt granskar 

                                                
3 Se Jareborg, Nils, Rättsdogmatiken som vetenskap, SvJT 2004 s. 3, 6. 
4 Se t.ex. Töllborg, Dennis, Några reflektioner rörande relationen vetenskap/praktik inom 
juridiken, JT 1995/96 s. 354-365. 
5 Se Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt, s. 91. 
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rättsläget, jämföra olika möjliga lösningar mot varandra samt att se till eventu-

ella påföljder av dessa lösningar.6 

 För att tolka rättskällorna finns ett antal tolkningsmetoder, bl.a. bokstavs-

tolkning, vars innebörd innebär att en texts språkliga betydelse beaktas samt att 

tolkningen strikt håller sig till den granskade texten. Vid bokstavstolkning ges 

liten betydelse till förarbeten.7 Vid rättskällornas tolkning i denna uppsats 

kommer främst den teleologiska tolkningsmetoden att nyttjas. Tolkningsmet-

oden lämpar sig väl vid undersökningar av unionsrättens rättskällor som även 

ligger till grund för den svenska regleringen. Inom unionsrätten används meto-

den för att exempelvis tolka oklara bestämmelser.8 

 

1.4  Disposition 
För att ge läsaren en djupare förståelse och för att kunna placera reglerna om 

offentlig upphandling i dess rätta sammanhang inleds uppsatsen i kap. 2 med 

en översiktlig genomgång av de EU-direktiv och de allmänna rättsprinciper 

som utgör grunden för rättsområdet. I kap. 2 behandlas även LOU:s begrepp 

och tillämpningsområde. Efter genomgången av den bakomliggande EU-rätten 

m.m. följer utredning avseende förutsättningarna för skadestånd och vissa där-

med sammanhörande frågor, så som t.ex. preskription, enligt LOU och SkL i 

kap. 3 respektive kap. 4. Kapitel 3 och 4 utgör huvuddelen av uppsatsen. Av 

stor betydelse för rätten till skadestånd är principen om skyldighet att vidta 

skadebegränsande åtgärder, vilket analyseras och utreds avseende både skade-

stånd enligt LOU och SkL i kap. 5. Uppsatsen avslutas med en sammanfat-

tande analys och jämförelse mellan LOU och SkL i kap. 6. 

  

  

  

 

 

                                                
6 Se Jareborg, Nils, Rättsdogmatiken som vetenskap, SvJT 2004 s. 4-5. 
7 Jfr Bernitz m.fl., Finna rätt – juristens källmaterial och arbetsmetoder, s. 50-51. 
8 Se Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel (ak.avh.), 2008, s. 20 och 56 ff. 
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2.  Bakgrund 
 

2.1  Rättsmedelsdirektiven 
Bestämmelserna i 16 kap. LOU om överprövning av en upphandling, skade-

stånd och överprövning av ett avtals giltighet har sin grund i det s.k. rättsme-

delsdirektivet.9 Direktivet innehåller den EU-rättsliga regleringen av sanktioner 

mot överträdelser av offentliga upphandlingar. Direktivet har sedan ändrats i 

det s.k. ändringsdirektivet10. Direktiven innehåller i huvudsak bestämmelser 

om överprövning av beslut olika beslut under tilldelningsförfarandet, faststäl-

lande av ogiltighet och skadestånd. Ändringsdirektivet genomfördes i svensk 

lag den 15 juli 2010.11 Rättsmedelsdirektivens syfte är att säkerställa en effek-

tiv tillämpning av förfarandedirektiven.12 Direktivens bestämmelser är endast 

tillämpliga på beslut som omfattas av förfarandedirektivens tillämpningsom-

råde vid tilldelning av kontrakt.13 Leverantörer som är missnöjda vid beslut 

avseende B-tjänster14, tilldelning av kontrakt under tröskelvärdena15 och vid 

tjänstekoncessioner kan således i regel inte åberopa direktiven bestämmelser 

om skadestånd, ogiltighet av avtal, överprövning etc. Ett beslut att överhuvud-

taget inte genomföra en offentlig upphandling omfattas dock av rättsmedelsdi-

rektiven.16 

 Ändringsdirektivets bestämmelser om avtalsspärr, förlängd avtalsspärr och 

ogiltighet av avtal har direkt effekt enligt EU-rätten då bestämmelserna är 

ovillkorliga, klara och precisa. Av denna anledning har de kunnat åberopas av 

leverantör från det datum då Sverige senast skulle ha genomfört bestämmelser-

                                                
9 Direktiv 89/665. 
10 Direktiv 2007/66. 
11 Se prop. 2009/10:180. 
12 Direktiv 2004/18 [cit. klassiska direktivet] och 2004/17 [cit. Försörjningsdirektivet]. 
13 Se art. 81 i direktiv 2004/18 samt art. 72 i direktiv 2004/17. Se även mål C-81/98, Alcatel 
Austria AG. 
14 Tjänster delas upp i A- och B- tjänster. B-tjänster anses inte ha ett gränsöverskridande in-
tresse, t.ex. juridiska tjänster, hälso- och sjukvårdstjänster m.m. Se närmare klassiska direkti-
vets bilaga II A och bilaga II B. Se även Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en in-
troduktion, s. 122 ff. 
15 Med tröskelvärde menas det fastställda ekonomiska värde för att en upphandling av kontrakt 
som huvudregel ska omfattas av förfarandedirektivens bestämmelser. Se närmare Sundstrand, 
Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 113 ff. 
16 Se mål C-26/03, Stadt Halle. 
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na i svensk lag, d.v.s. den 20 december 2009.17 Direkt effekt omfattar dock 

endast upphandlingar inom tillämpningsområdet för det klassiska direktivet.18 

För svenskt vidkommande innebär detta att rättsmedelsdirektiven inte har di-

rekt effekt vid upphandlingar som sker enligt 15 kap. LOU. Då Sverige valt att 

införa samma reglering för upphandling inom respektive utom det direktiv-

styrda området, ska enligt praxis från EU-domstolen dessa bestämmelser tolkas 

i linje med de EU-rättsliga bestämmelser som ligger till grund för de svenska. 

När nationell lagstiftning valt samma lösning av ett problem av intern karaktär 

som EU, finns således ett bestämt unionsrättsligt intresse av att dessa bestäm-

melser och begrepp tolkas på ett enhetligt sätt.19 Den EU-rättsliga praxis på 

området för offentlig upphandling är därmed även relevant vid tolkning av be-

stämmelserna i LOU kap. 15.20 

   

 

2.2  Krav på effektiva nationella rättsmedel 
I EUF-fördraget finns principer och bestämmelser som ska tillämpas vid all 

offentlig upphandling som har ett bestämt gränsöverskridande intresse. Det ska 

vara intressant för andra företag i annan medlemsstat än det där den upphand-

lande myndigheten är belägen.21 Samhandeln mellan medlemsländerna i EU 

ska således påverkas eller riskera att påverkas.22 EUF-fördraget kan därmed bli 

tillämpligt på offentliga upphandlingar avseende B-tjänster samt kontrakt un-

der tröskelvärdena, som inte omfattas av det klassiska direktivet.23  I dessa si-

                                                
17 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 20 oktober 2011, mål nr 2733-11. 
18 Anledningen är att, som påpekats ovan, rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet endast 
är tillämpliga på förfarandedirektivens område. Se närmare mål C-81/98, Alcatel, C-15/04, 
Koppensteiner samt mål C-241/06, Lämmerzahl. 
19 Se mål C-106/89, Marleasing, C-28/95 Leur-Bloem samt mål C-212/04 Adeneler. Se även 
NJA 1998 s. 873. 
20 Se även nedan kap. 2.2 om att B-tjänster och kontrakt under tröskelvärdena kan omfattas av 
primärrätten. 
21 Se mål C-507/03, kommissionen mot Irland (An Post), p. 49, mål C-258/09, Tyskland mot 
kommissionen, p. 80. 
22 Jfr mål C-108/98, RI.SAN, p. 23. Se närmare Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – 
primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 139 ff. 
23 Se mål C-147/06 och C-148/06, SECAP och Santorso, p. 19 ff. 
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tuationer då EUF-fördraget är direkt tillämpligt följer även en EU-rättslig rätt 

till effektiva rättsmedel.24 

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

av unionens rättsordning. Principen om effektivt rättsmedel utgör en allmän 

unionsrättslig grundsats och syftar till att möjliggöra en effektiv kontroll av att 

medlemsstaterna uppfyller sina skyldigheter enligt fördragen samt att möjlig-

göra för enskilda att tillvarata sin rätt. Principen om effektiva rättsmedel finns 

uttryckt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna arti-

kel 47.25 Alla på EU-rätten grundade beslut som på något sätt påverkar någon 

enskilds unionsrättsliga fri- och rättigheter ska kunna bli föremål för överpröv-

ning i domstol.26 I artikelns andra stycke framgår vidare att var och en har rätt 

att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång inför en 

opartisk och oavhängig domstol. Slutligen i tredje stycket anges att var och en 

ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.27  

 Det ankommer på varje medlemsstat att i sin interna rättsordning fastställa 

de rättsmedel som syftar till att säkerställa skyddet för enskildas rättigheter vid 

tilldelningar av kontrakt som omfattas av EUF-fördraget.28 Vidare får rätts-

medlen inte vara mindre förmånliga än motsvarande rättsmedel som grundas 

på nationell rätt eller göra det praktiskt omöjligt eller orimligt svårt att utöva 

dessa rättigheter.29  

 På området för offentlig upphandling har det som framgått ovan (se kap. 

2.1) införts harmoniserande regler med särskilda rättsmedel för att säkerställa 

enskildas rättigheter. Enligt praxis från EU-domstolen har det erhållits möjlig-

heter för enskilda att föra talan mot beslut som de anser strida mot bestämmel-

ser med direkt effekt i sekundärrätten. En sådan möjlighet förutsätter dock att 

ett direktiv inte antagits inom införlivandetiden eller att nationella regler strider 

                                                
24 Se Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Svensson, Lagen om offentlig upphandling – 
en kommentar, s. 566 ff. 
25 Enligt EUF art. 6.1 har denna stadga samma rättsliga värde som fördragen. 
26 Jfr RÅ 1997 ref. 65. 
27 Se mål 222/86 Heylens p. 14 samt Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrät-
tens reglering av offentliga kontrakt, s. 48 ff. 
28 Se mål C-458/03, Parking Brixen, C-231/03, Coname, C-91/08, Wall samt mål C-97/91, 
Borreli. 
29 Detta är ett uttryck för likvärdighets- och effektivitetsprincipen. Se mål C-432/05, Unibet p. 
58 samt RÅ 2005 ref. 10. 
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mot direktivets bestämmelser.30 Enskilda har även erkänts rätt att begära er-

sättning av en medlemsstat för skador den enskilde drabbats av som en följd av 

att ett direktiv inte införlivats i tid och befintliga nationella bestämmelser inte 

kan tolkas på så sätt att de överensstämmer med direktivet. Det krävs dock att 

överträdelsen är tillräckligt klar och att orsakssamband finns mellan åsidosät-

tandet och den skada som uppkommit.31 

 

2.3  EU:s allmänna rättsprinciper 
 

2.3.1 Allmänt 

EU:s allmänna rättsprinciper anses härstamma från unionens egen rättsordning 

och är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Principerna anses ha samma norm-

hierarki som fördragen och behöver i regel inte införlivas i medlemsstaternas 

egen rättsordning.32 Principerna har införlivats i LOU 1 kap. 9 § och är tillämp-

liga i alla faser i upphandlingsförfarandet. De fem principer som behandlas i 

LOU är likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, transparens-

principen, principen om ömsesidigt erkännande och proportionalitetsprincipen. 

De redovisade principerna i bestämmelsen är inte uttömmande över principer 

som en upphandlande myndighet behöver iaktta inom ramen för offentlig upp-

handling.33 Då principerna införts så som allmänna bestämmelser ska de iakttas 

av upphandlande myndighet vid all offentlig upphandling enligt lagen, obero-

ende av om upphandlingen har en gränsöverskridande påverkan eller inte.34 

Principernas innebörd vid offentlig upphandling ska i korthet redogöras i det 

följande. 

 

                                                
30 Se bl.a. mål C-213/89, Factortame och Warnling-Nerep, Veloz Roca & Reichel, Statsrättens 
grunder, s. 285 ff. 
31 Se mål C-54/96, Dorsch Consult samt C-6/90 och C-9/90, Francovich m.fl. 
32 Se närmare Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offent-
liga kontrakt, s. 41 ff. 
33 Se prop. 2006/07:128, del 1, s. 157. 
34 Se LOU 15 kap. 2 §. 



 10 

2.3.2 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika och olika fall 

ska behandlas olika, om det inte finns objektivt godtagbara skäl för särbehand-

ling.35 Principen uttrycks i art. 18 FEUF om förbudet mot diskriminering på 

grund av nationalitet samt de grundläggande friheterna.36 Principen utgör en av 

de viktigaste inom unionsrätten och har bedömts som fundamentet för reglerna 

om offentlig upphandling.37 Vid offentlig upphandling innebär principen att 

alla leverantörer ska behandlas lika utan ovidkommande hänsyn, både när de 

utarbetar sina anbud och när anbuden prövas mot de i förväg uppställda tilldel-

ningskriterierna.38 

 

2.3.3 Principen om öppenhet 

Enligt öppenhetsprincipen, även kallad transparensprincipen, ska upphand-

lingsförfarandet vara öppet för konkurrens och dess opartiskhet ska kunna kon-

trolleras.39 Principen anses vara ett utflöde av likabehandlingsprincipen och ska 

iakttas under hela tilldelningsförfarandet.40 Kraven på öppenhet innebär bl.a. 

att upphandling annonseras offentligt, att deltagarna redan i anbudsförfarandet 

informeras om utgången av upphandlingen samt att upphandlingsdokumenten 

till största del är offentliga.41 Vidare ska förfrågningsunderlaget och tillämplig 

utvärderingsmodell vara tydligt och klart.42 Samtliga krav på det som ska upp-

handlas ska framgå.43 

 

                                                
35 Se t.ex. mål C-434/02, Arnold André, p. 68 och C-210/03, Swedish match, p. 70. 
36 Se mål C-260/04, kommissionen mot Italien, p. 23. 
37 Se mål C-470/99, Universale-Bau m.fl., p. 91 och C-315/01, GAT, p. 73. 
38 Se närmare Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offent-
liga kontrakt, s. 43 ff. och mål C-87/94, kommissionen mot Belgien, p. 54 och C-19/00, SIAC 
Construction, p. 34. 
39 Se mål C-458/03, Parking Brixen och C-275/98, Unitron. 
40 Se mål 87/94, kommissionen mot Belgien p. 54. 
41 Se Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Svensson, Lagen om offentlig upphandling – 
en kommentar, s. 82 ff. 
42 För exempel på kravet tydlighet, se Kammarrätten i Stockholms domar av den 18 februari 
2011, mål nr 5913-10 och 5915-10 och Kammarrätten i Stockholms dom av den 21 mars 2011, 
mål nr 5603-10. 
43 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköpings dom av den 1 december 2011, mål nr 2331-11, Kam-
marrätten i Göteborgs dom av den 14 november 2011, mål nr 3079-11 samt Kammarrätten i 
Stockholms dom av den 12 april 2011, mål nr 6093-10. 
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2.3.4 Principen om icke-diskriminering 

Även principen om icke-diskriminering anses utgöra ett utflöde av likabehand-

lingsprincipen. Principen innebär ett förbud mot direkt och indirekt diskrimine-

ring på grund av nationalitet eller etablering i viss medlemsstat eller område.44 

Principen kommer till uttryck i FEUF artikel 18. Om ett uppställt krav i en 

upphandling uppenbart medför att endast leverantörer från samma medlemsstat 

som den upphandlande myndigheten kan uppfylla kravet strider detta mot prin-

cipen om icke-diskriminering.45 Inte heller godtas krav om att arbetskraft eller 

material ska härröra från samma medlemsstat som den upphandlande myndig-

heten.46 

 

2.3.5 Principen om proportionalitet 

Enligt proportionalitetsprincipen ska åtgärder som vidtas av medlemsstaterna 

vara både nödvändiga och lämpliga, med hänsyn till de mål som eftersträvas.47 

Vid offentlig upphandling innebär principen att den upphandlande myndighet-

en inte får ställa krav eller kriterier som är högre än nödvändigt för att uppnå 

det eftersträvade målet. Kraven ska med andra ord stå i rimlig proportion till de 

mål som eftersträvas med upphandlingen och vara kopplade till föremålet för 

upphandlingen.48 Kravet om proportionalitet innebär att upphandlingens art 

och värde ska beaktas när myndigheten t.ex. fastställer villkoren för att få delta 

i upphandlingen.49 

 

2.3.6 Principen om ömsesidigt erkännande 

I enlighet med principen om ömsesidigt erkännande ska bl.a. intyg och certifi-

kat som utfärdats av behöriga myndigheter i ett medlemsland godtas i övriga 

medlemsländer. Principen har sitt ursprung i EU-domstolens praxis. Vidare är 

                                                
44 Se mål C-458/03, Parking Brixen, p. 48. 
45 Se mål C-31/97, Beentjes. 
46 Se mål C-243/89, Stora Bält. 
47 Se SOU 2010:29, s. 160. 
48 Se mål C-513/99, Concordia Bus Finland, p. 69. 
49 Se närmare Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offent-
liga kontrakt, s. 46 ff. 
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bestämmelser som i praktiken utgör hinder mot den fria rörligheten förbjudna, 

såvida det inte finns sakliga skäl.50  

 

2.4  LOU - Begrepp och tillämpningsområde 
 

2.4.1 Primärt tillämpningsområde 

LOU är tillämplig för offentlig upphandling51 av byggentreprenader, varor och 

tjänster, byggkoncessioner samt när upphandlande myndigheter anordnar pro-

jekttävlingar.52 Lagens 15 kap. gäller även vid offentlig upphandling avseende 

B-tjänster och kontrakt under tröskelvärdena.53 Offentlig upphandling definie-

ras så som åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i syfte att till-

dela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggent-

reprenader.54   

 För att lagen ska bli tillämplig krävs att det rör sig om ett faktiskt utbyte av 

ekonomiskt mätbara prestationer genom ömsesidiga förpliktelser.55 Rena avytt-

ringar av varor och tjänster omfattas således inte. I linje med allmänna avtals-

rättsliga principer är det irrelevant hur parterna utformat eller benämnt avtalet, 

det är det egentliga innehållet som är avgörande.56 Att parterna t.ex. benämnt 

avtalet så som ett gåvoavtal är således utan betydelse om avtalet innebär en 

motprestation av den upphandlande myndigheten.57 Avtal som innebär löfte att 

leverera viss tjänst har dock inte ansetts omfattas av lagen.58 Inte heller an-

skaffningar inom samma juridiska person omfattas av LOU och behöver där-

med inte upphandlas.59 

                                                
50 Se mål C-120/78, Cassis de Dijon, p. 8. Se även prop. 2006/07:128, s. 155. 
51 I det klassiska direktivet som ligger till grund för den svenska lagstiftningen används istället 
begreppet ”tilldelning av kontrakt”. Någon skillnad i sak mellan begreppen är dock inte av-
sedd, se prop. 2006/07:128 s. 150. 
52 Se LOU 2 kap. 19 § ang. begreppet ”upphandlande myndighet”. 
53 Se LOU 1 kap. 2 §. 
54 Se LOU 2 kap. 13 §. 
55 Se LOU 2 kap. 10 §. 
56 Se EU-kommissionens guidlines om offentlig upphandling (Guide to the Community rules 
on public procurement of services, s. 12, Guide to the Community rules on public works 
contract, s. 12 och Guide to the Community rules on public supply contracts, s. 9.  
57 Rena gåvoavtal faller utanför lagens tillämpningsområde då sådant avtal inte innehåller öm-
sesidiga förpliktelser. 
58 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 20 april 2012, mål nr 3516-12. 
59 Se prop. 2009/10:134, s. 45. 
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2.4.2  Undantag från LOU:s tillämpningsområde 

Upphandlingar som omfattas av LUF och LUFS och sådana upphandling som 

undantagits från dessa lagar faller utanför LOU:s tillämpningsområde.60 Vidare 

omfattar LOU inte upphandling för kontrakt vars huvudsakliga syfte är att ge 

upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät 

eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster.61 Undantaget gäller dock 

endast upphandlande myndighet som själv bedriver telekommunikationsverk-

samhet.62 Även vissa särskilda typer av kontrakt har undantagits från LOU:s 

tillämpningsområde, t.ex. vid köp av fast egendom, upphandling som omfattas 

av sekretess och anställningar.63  

 Tjänstekontrakt som upphandlande myndighet tilldelar annan upphand-

lande myndighet som på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att 

utföra tjänsten omfattas inte av LOU.64 Undantaget gäller dock endast när en-

samrätten följer av lag, vilket avser rätten att tillhandahålla vissa typer av tjäns-

ter och då ensamrättsinnehavaren är en upphandlande myndighet. Vid andra 

typer av ensamrätter så som patent är undantaget således inte tillämpligt.

 Ett viktigt undantag från LOU:s tillämpningsområde utvecklades av EU-

domstolen, där vissa kontrakt mellan juridiskt fristående personer som normalt 

omfattas av LOU inte behöver upphandlas om två kriterier är uppfyllda, de s.k. 

Teckal-kriterierna:65  

 Kontrollkriteriet, innebärande att en upphandlande myndighet ska kunna 

utöva kontroll över en annan juridiskt fristående person så som den utövar över 

sin egen förvaltning. 

 Verksamhetskriteriet, innebärande att den fristående personen varifrån an-

skaffningen sker, d.v.s. leverantören, ska bedriva huvuddelen av sin verksam-

het tillsammans med eller för den eller de myndigheter som kontrollerar den. 

                                                
60 Se LOU 1 kap. 3 och 3 a §§. 
61 Se LOU 1 kap. 4 §. 
62 Se Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 23 ff. 
63 Se närmare LOU 1 kap. 5 a, 6 §§. 
64 Se LOU 1 kap. 7 §. 
65 Se mål C-107/98, Teckal, p. 50. 
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 Uppfylls båda kriterierna anses överenskommelsen vara av intern karaktär 

som inte omfattas av det klassiska direktivet.66 Undantaget har sedermera kodi-

fierats i LOU.67 Lagtexten har utformats på sådant sätt att rättstillämpningen 

ska kunna anpassas till utvecklingen i EU-domstolens praxis. Bestämmelsen 

medger även omvända köp, d.v.s. att den fristående juridiska personen utan 

upphandling köper från den kontrollerande upphandlande myndigheten.68  

   

2.4.3 När upphandlingen anses påbörjad och avslutad 

För att kunna avgöra när en potentiell rätt till skadestånd kan ha uppstått är det 

nödvändigt att veta när en offentlig upphandling anses påbörjad och när den 

anses avslutad.  

 Den första frågan klargjordes av EU-domstolen, där det fastställdes att en 

upphandling anses påbörjad när upphandlande myndighet valt upphandlings-

förfarande.69 Frågan har nyligen prövats i svensk rätt av HFD, vars avgörande 

innebär att upphandlingsförfarande anses påbörjat när den upphandlande myn-

digheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande, samt att detta beslut 

kommit till kännedom utåt. Kännedomen kan uppkomma genom t.ex. att myn-

digheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslu-

tet avser.70 Avgörandet får anses vara vägledande vid offentlig upphandling 

enligt LOU.71 En offentlig upphandling anses avslutad, svaret på den andra 

frågan, när upphandlande myndighet tecknat ett giltigt kontrakt med en leve-

rantör enligt bestämmelserna i LOU.72    

 

 

 
 

                                                
66 Se dock RÅ 2008 ref. 26. 
67 Se LOU 2 kap. 10 a §. 
68 Se prop. 2011/12:106, s. 68-72. 
69 Se mål C-337/98, kommissionen mot Frankrike. 
70 Se Högsta förvaltningsdomstolens dom av den 17 maj 2013, mål nr 5766-12. 
71 Se även mål 26/03, Stadt Halle. 
72 Se LOU 16 kap. 1 §. 
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3.  Skadestånd enligt LOU 
 

3.1  Allmänt om skadestånd enligt LOU 
 

3.1.1 LOU 16 kap. 20 § 

Skadestånd enligt LOU regleras enligt lagens 16 kap. 20 §: 

 
En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta där-

igenom uppkommen skada för en leverantör. 

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller anbudsgivare som 

har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft kostnader för att förbereda anbud 

och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag men-

ligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att tilldelas kontraktet. 

 

Bestämmelsen har sin grund i art. 2.1 c i ändringsdirektivet. I artikeln anges att 

medlemsstaterna är skyldiga att tillse att en leverantör som har, eller har haft, 

intresse av att få ett offentligt kontrakt kan få skadestånd av den upphandlande 

myndigheten.  

 Bestämmelsen i LOU 16 kap. 20 § 1 st. motsvarar den som gällt enligt 

ÄLOU 7 kap. 6 § och får anses utgöra en generell skadeståndsbestämmelse. 

LOU 16 kap. 20 § 2 st. saknar motsvarighet i ÄLOU vad gäller den klassiska 

sektorn. Skadestånd utgör en ersättning som ska försätta den skadelidande i 

samma ekonomiska ställning som om skadan inte hade inträffat. Skadestånd 

delas upp i skadestånd inom respektive utanför kontraktsförhållanden, det sist-

nämnda även kallat utomobligatoriska förhållanden. Om två parter ingått avtal 

mellan varandra bestäms skadeståndsskyldigheten dem emellan av avtalet eller 

regler som anknyter till detta, t.ex. KöpL bestämmelser.73 Finns inget kon-

traktsförhållande eller att detta inte inverkar befinner man sig på området för 

den utomobligatoriska skadeståndsrätten, som regleras av SkL. Ett typexempel 

på ett utomobligatoriskt skadestånd är vid personskada, då en person halkat på 

en osandad väg.74 

                                                
73 Se 27 och 67 §§ KöpL. 
74 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 25. 
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 Mellan typiskt kontraktsmässigt och typiskt utomobligatoriskt skade-

ståndsansvar föreligger ett omfattande gränsområde. HD fastslog i rättsfallet 

NJA 1998 s. 873, med hänsyn till den uppbyggnad LOU har fått, att det ligger 

nära till hands att se saken så att ett kvasikontraktsrättsligt förhållande upp-

kommer mellan den upphandlande och presumtive anbudsgivaren i och med att 

upphandlingen inleds. Skadestånd enligt LOU faller således inom detta gräns-

område mellan typiskt kontraktsmässigt och typiskt utomobligatoriskt skade-

ståndsansvar. 

 Skadeståndet ska syfta till att påverka upphandlande myndigheter att utföra 

upphandlingsförfarandet korrekt. En leverantör ska kunna utgå ifrån att ett an-

bud som denne nedlägger stora kostnader på kommer att beaktas på ett rättvist 

sätt.75 Syftet med skadeståndet är således främst av preventiv karaktär.  

 

3.1.2 Felaktigt upphandlingsförfarande 

För att en leverantör ska kunna erhålla skadestånd av den upphandlande myn-

digheten krävs att den sistnämnda inte följt bestämmelserna i LOU.76 Det krävs 

således inte att felet är av viss beskaffenhet, t.ex. särskilt allvarligt, för att ska-

destånd ska kunna utgå. Det ställs heller inga krav på att skadan ska ha skett 

genom en aktiv handling, såväl ett felaktigt utfört upphandlingsförfarande som 

en underlåtenhet att upphandla kan grunda skadeståndsskyldighet för den upp-

handlande myndigheten.77  

 Skadeståndsbestämmelsen i LOU ger ingen ledning om huruvida det krävs 

att upphandlande myndighets agerande kan anses vårdslöst eller om strikt ska-

deståndsansvar föreligger.78 Av EU-domstolens praxis följer dock att nationella 

skadeståndsregler inte får göra skadeståndet beroende av det organ som kan 

tillskrivas överträdelsen förfarit uppsåtligt eller vårdslöst, under förutsättning 

att det föreligger en klar överträdelse av EU-rätten.79 När en överträdelse väl 

                                                
75 Se prop. 1992/93:88 s. 103. 
76 Se LOU 16 kap. 20 §. 
77 Se mål C-26/03, Stadt Halle, där ett beslut att inte genomföra en offentlig upphandling an-
sågs omfattas av rättsmedelsdirektiven och bestämmelserna om skadestånd. 
78 Se LOU 16 kap. 20 §. 
79 Se förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur och factortame, REG 1996, s. 
I-1029. 
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konstaterats är således skadeståndsansvaret strikt.80 Det strikta skadeståndsan-

svaret gäller oavsett om överträdelsen skett inom eller utanför det direktiv-

styrda området.81 

 

3.1.3 Skadans karaktär 

Ren förmögenhetsskada är sådan ekonomisk skada som uppkommer utan sam-

band med att någon lider person- eller sakskada.82 Som exempel på en ren för-

mögenhetsskada kan nämnas förlust genom försämrat rörelseresultat för före-

tag och andra näringsidkare. Det försämrade rörelseresultat kan ha uppstått vid 

offentlig upphandling genom bl.a. försämrade inkomster då företaget gått miste 

om ett uppdrag eller p.g.a. ökade utgifter för ett anbud utan motsvarande 

nytta.83 Den skada som en leverantör åsamkas vid ett felaktigt upphandlings-

förfarande är således en ren förmögenhetsskada. 

 Skadeståndsskyldigheten vid ren förmögenhetsskada har i svensk rätt dra-

gits snävt. Huvudregeln är att skadan vållats genom brott. Regeln innebär att 

om en handling medför straff, så blir gärningsmannen även skadeståndsskyl-

dig.84 Skadestånd enligt LOU utgör således ett undantag från krav om straff-

barhet då fel vid upphandlingsförfarandet inte är straffbart.85 

 

3.1.4 Frist för att väcka talan 

Forum och tidsfrist att väcka talan regleras i LOU 16 kap. 21 §.86 En leverantör 

som önskar yrka rätt till ersättning för skada ska väcka talan härom i allmän 

domstol. Samtliga bestämmelser om dispositiva tvistemål i RB är tillämpliga i 

mål om skadestånd vid offentlig upphandling, däribland regler om rättegångs-

kostnadsansvar enligt 18 kap. RB. 

 Talan ska väckas inom en ettårsfrist. Om ingen leverantör ansökt om över-

prövning av ett avtals giltighet börjar tidsfristen löpa från den tidpunkten att 

avtal slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör.  

                                                
80 Se NJA 2007 s. 349. 
81 Se Hovrätten över Skåne och Blekinges dom av den 14 november 2007, mål nr T 887-06. 
82 Se SkL 1 kap. 2 §. 
83 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 65 ff. 
84 Se SkL 2 kap. 2 §. 
85 Se dock möjligheterna till upphandlingsskadeavgift enl. 17 kap. LOU. 
86 Bestämmelsen motsvaras av 7 kap. 8 § ÄLOU. 
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 Har en leverantör ansökt om överprövning av avtals giltighet börjar tids-

fristen istället löpa från då avtalet ogiltigförklarats och avgörandet vunnit laga 

kraft. Det krävs även att domstolen prövat överprövningsmålet i sak samt att 

ansökan om ogiltigförklaring bifalls. Ogillas eller avvisas talan gäller således 

inte denna längre tidsfrist. En leverantör bör följaktligen i regel väcka talan 

inom ett år från det att avtal slutits, även om leverantören ansöker om över-

prövning av avtalets ogiltighet för att inte riskera att lida rättsförlust.87 

 

3.2  Förutsättningar för skadestånd 
 

3.2.1 Allmänna skadeståndsrättsliga principer 

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer krävs i regel en aktiv handling 

av skadevållaren för att skadestånd ska kunna utgå. I undantagsfall kan dock 

även underlåtenhet att handla, d.v.s. passivitet, medföra skadeståndsskyldig-

het.88 Som huvudregel krävs även att handlandet ska vara vårdslöst, om inte 

t.ex. strikt skadeståndsansvar föreligger. Endast ett handlande eller underlåten-

het att handla grundar dock naturligtvis ingen skadeståndsskyldighet. Det krävs 

även att en skada uppkommit och att denna skada drabbat annan än den skade-

ståndsskyldige själv. Slutligen fordras det att ett orsakssamband föreligger, 

även kallat kausalitet, mellan vållandet och den uppkomna skadan. Orsakssam-

bandet ska vara av kvalificerat slag, ett krav på adekvat kausalitet.89 

 Vid offentlig upphandling har den som begär ersättning bevisbördan för 

skadan.90 Leverantören ska således bevisa dels att den upphandlande myndig-

heten åsidosatt bestämmelserna i LOU, dels att skadan som leverantören ansett 

sig ha lidit beror på överträdelsen, d.v.s. att adekvat kausalitet föreligger mel-

lan åsidosättandet och skadan. 

 

                                                
87 Se Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Svensson, Lagen om offentlig upphandling – 
en kommentar, s. 694 ff. 
88 Jfr NJA 1971 s. 468. 
89 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 195 ff. 
90 Se prop. 1992/93:88 s. 102 ff. 
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3.2.2 Skada när ett formellt upphandlingsförfarande inletts 

Det första vägledande avgörandet på området för offentlig upphandling är NJA 

1998 s. 873 (Heby-fallet). 

 
Målet gällde upphandling av arkitekttjänster avseende om- och tillbyggnad av ett av 

kommunens servicehus. I det aktuella förfrågningsunderlaget angav kommunen att den 

förbehöll sig fri prövningsrätt samt att lägsta anbudspris inte i sig var avgörande för anbu-

dets antagande. HD fann att uppgiften om fri prövningsrätt var uppenbart lagstridig och 

att det inte gick att utläsa, förutom priset, vilka omständigheter som kommunen tillmätte 

betydelse för upphandlingen. Kommunen borde därmed enligt HD antagit det anbud med 

det lägsta priset men inte gjort detta.  

 

Som nämnts ovan (se kap. 3.1.1) konstaterar HD i målet att partsförhållandet 

mellan den upphandlande myndigheten och den presumtiva anbudsgivaren är 

till sin karaktär kvasikontraktsrättslig. Därmed ska en anbudsgivare som har 

rätt till skadestånd försättas i samma läge som om anbudsförfarandet fullgjorts 

på ett riktigt sätt, d.v.s. skadestånd motsvarande hela det positiva kontraktsin-

tresset.  

 I rättsfallet NJA 2000 s. 712 (Tvättsvampsmålet) uttalade HD att man inte 

redan av den omständigheten att 7 kap. 6 § ÄLOU (nuvarande 16 kap. 20 § 1 

st.) lämnar utrymme för full ersättning för utebliven vinst kan dra den slutsat-

sen att ersättningen alltid ska bestämmas med stöd av samma principer som 

tillämpas inom ramen för skadestånd i kontraktsförhållanden.  

 
Målet gällde kommuns upphandling av städtjänster. Städtjänsterna hade upphandlats utan 

att kommunen hade annonserat ut upphandlingen eller på annat sätt infordrat anbud på 

den allmänna marknaden. Kommunen hade således företagit en otillåten direkt upphand-

ling. 

 

HD uttalade vidare att goda skäl kan istället anföras för att ersättningen i regel 

bör utgå med ett med hänsyn till bl.a. överträdelsens karaktär, nedlagda kost-

nader och utsikter till vinst uppskattat skäligt belopp. Överträdelsens karaktär 

torde innebära att hänsyn ska tas till hur allvarlig överträdelsen kan anses vara, 

där det kan få betydelse för huruvida överträdelsen skett uppsåtligen eller av 

oaktsamhet. Att full ersättning för beräknad vinst dömdes ut i Heby-fallet utgör 
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inget hinder för att lägga en sådan allmän princip till grund för beräkningen av 

skadeståndet. Denna skälighetsprincip lämnar även utrymme, enligt HD, för att 

beakta om också andra leverantörer än den som väckt talan måste bedömas ha 

haft goda möjligheter att erhålla skadestånd. Det sistnämnda torde innebära, att 

ersättningen för skada blir lägre om en eller flera andra leverantörer än den 

som väckt talan haft goda möjligheter att erhålla kontraktet. HD ville således 

undvika att flera leverantörer skulle kunna erhålla ersättning motsvarande det 

positiva kontraktsintresset för samma upphandling.91 

 HD uttalade sig även avseende beviskravet för rätt till skadestånd. En leve-

rantör som kan visa att det är sannolikt att denne har förlorat kontraktet till 

följd av överträdelsen ska kunna få skadestånd med ett högre belopp än som 

motsvarar de kostnader som han kan ha haft. Det i sammanhanget normala 

beviskravet, att leverantören ska ha styrkt att just denne förlorat kontraktet till 

följd av överträdelsen, skulle medföra att rätten till ersättning i praktiken blev 

urholkad. En sådan ordning skulle strida mot bestämmelsen preventiva syften. 

 I rättsfallet NJA 2007 s. 349 (Ishavsfallet) modifierades Tvättsvampsmålet 

på så sätt att ersättningen vid skadestånd p.g.a. upphandlingsfel vid annonserad 

upphandling ska utgå med hela det positiva kontraktsintresset, oavsett överträ-

delsens karaktär.  
 

Målet gällde kommuns upphandling av ett övningsfartyg. Kommunen hade utvärderat an-

buden i strid mot bestämmelserna i förfrågningsunderlaget och därigenom brutit mot upp-

handlingslagstiftningen. 

 

Det ansågs som uteslutet att flera anbudsgivare när det gäller fel vid genomförd 

upphandling skulle kunna vara berättigade till ersättning för utebliven vinst då 

detta endast ersätts när käranden kunnat göra sannolikt att han gått miste om 

kontraktet p.g.a. felet vid upphandling. Beviskravet innebär enligt HD att be-

ställaren har möjlighet att framgångsrikt bestrida krav på ersättning för det po-

sitiva kontraktsintresset på den grunden att en annan anbudsgivare skulle ha 

erhållit kontraktet om upphandlingen utförts korrekt. 

                                                
91 Se Björklund, Daniel, Madell, Tom, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578 
ff. 
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 Vidare framgår av målet att ersättningen till det positiva kontraktsintresset 

ska göras med avdrag för dels de kostnader som hade orsakats av uppdraget, 

dels de intäkter som leverantören skaffat eller hunnit skaffa från annat håll som 

en följd av att leverantören inte fick uppdraget, med avdrag för de kostnader 

som uppkommit eller skulle ha uppkommit. Fasta kostnader för lön till perso-

nal som inte tagits upp som kostnad för uppdraget ska inte dras av. 

 Det sista målet av intresse är rättsfallet NJA 2013 s. 762 (Fideliamålet). 

 
Rikspolisstyrelsen genomförde under år 2007 två upphandlingar avseende polititranspor-

ter. Fidelia lämnade anbud i båda upphandlingarna. Rikspolisstyrelsen antog andra anbud 

än Fidelias i de båda upphandlingarna, trots att övriga anbudsgivare inte uppfyllde alla 

skall-krav i förfrågningsunderlaget. I enlighet med domar från kammarrätt och länsrätt 

förkastade Rikspolisstyrelsens övriga anbud, varpå de sedermera väljer att avbryta upp-

handlingarna då endast Fidelias anbud kvarstod. Fidelia väcker sedan talan mot Rikspolis-

styrelsen och yrkar bl.a. skadestånd för kostnaderna för upphandlingarna och för över-

prövningarna samt utebliven vinst. 

 

Av målet framgår att skadestånd för utebliven vinst uppstår först om ett felakt-

igt tilldelningsbeslut följs av att ett kontrakt tecknats med den anbudsgivare 

som angivits i tilldelningsbeslutet. Det är således kontraktstecknandet som är 

skadeståndsgrundande. Då Rikspolisstyrelsen avbrutit upphandlingarna hade 

Fidelia ingen rätt till skadestånd för det positiva kontraktsintresset.  

 Sammanfattningsvis när det gäller fel vid genomförd upphandling har så-

ledes den leverantör som gjort sannolikt att denne gått miste om kontraktet 

p.g.a. felet rätt till ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset, oav-

sett överträdelsens karaktär och utsikten till vinst. Rätten föreligger under för-

utsättning att kontrakt tecknats med den anbudsgivare som angivits i tilldel-

ningsbeslutet. Vid beräkning av ersättningen ska avdrag göras med dels de 

kostnader som hade orsakats av uppdraget, dels de intäkter som leverantören 

skaffat eller hunnit skaffa från annat håll som en följd av att leverantören inte 

fick uppdraget, med avdrag för de kostnader som uppkommit eller skulle ha 

uppkommit.92  

                                                
92 Se NJA 2007 s. 349. Se även Svea Hovrätts dom av den 29 januari 2002, mål nr T 8271-00, 
där det fastställdes att en upphandlande myndighet var skadeståndsskyldig mot leverantör 
p.g.a. att myndigheten ändrat anbudsutvärderingskriterierna. Hovrätten fann att leverantör hade 
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3.2.3 Skada vid otillåten direktupphandling 

Vid otillåten direktupphandling låter det sig inte lika enkelt fastställas vilken 

leverantör som skulle ha erhållit kontraktet, om anbud hade infordrats och kra-

ven framgått av förfrågningsunderlaget.  

 För att skyldigheten att infordra anbud därmed inte urholkas, ansåg HD i 

rättsfallet NJA 2007 s. 349 (Ishavsfallet) att leverantören som i en sådan situat-

ion sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och som skulle ha haft en realistisk 

möjlighet att erhålla kontraktet ska kunna få skadestånd. Skadeståndet ska inte 

automatiskt begränsas till ett belopp som uppgår till nedlagda kostnader. I en-

lighet med vad HD angav i rättsfallet NJA 2000 s. 712 (Tvättsvampsmålet) ska 

i dessa fall en skönsmässig bedömning göras. Det krävs således inte vid otillå-

ten direktupphandling att leverantören gör sannolikt att denne vid en korrekt 

upphandling hade fått kontraktet för att erhålla skadestånd med ett högre be-

lopp än de kostnader som leverantören haft. Vid denna skönsmässiga bedöm-

ning tas hänsyn till överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter till 

vinst.93 

 

3.2.4 Skadestånd för det negativa kontraktsintresset 

I rättsfallet NJA 2000 s. 712 (Tvättsvampsmålet) klargjordes att ersättning 

motsvarande det negativa kontraktsintresset kan utgå vid offentlig upphandling 

även inom den klassiska sektorn.94 Lagstiftaren valde dock att införa en be-

stämmelse i LOU 16 kap. 20 § 2 st.95 då det ansågs lämpligt att ha en enhetlig 

reglering i LOU och LUF, trots att reglering är en dubbelreglering av rätten till 

ersättning för kostnader. Bestämmelsen är inte avsedd att påverka rådande 

praxis som utvecklats avseende den generella skadeståndsbestämmelsen i LOU 

16 kap. 20 § 1 st.96 Det är således tillräckligt att leverantören visar, förutom att 

en överträdelse av LOU har skett, att denne haft en realistisk möjlighet att er-

                                                                                                                            
det lägsta anbudet och att leverantören gjort sannolikt att denne skulle ha varit en av de utvalda 
leverantörerna.  
93 Se närmare kap. 3.2.2 ovan. 
94 Ersättning motsvarande direkta kostnader i samband med anbudsförfarandet, t.ex. kostnader 
för att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen. 
95 Bestämmelsen har en tidigare motsvarighet i ÄLOU 7 kap. 7 § vad gällde upphandlingar 
inom försörjningssektorerna. 
96 Se prop. 2009/10:180 s. 223 ff. 
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hålla kontraktet och att överträdelsen minskat denna möjlighet för att erhålla 

ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset.97  

  

3.2.5 Kostnader för överprövning 

Varken LOU eller FPL innehåller några regler om rätt till ersättning för rätte-

gångskostnader i överprövningsförfarandet. Huvudregeln i förvaltningsproces-

sen är istället att en enskild part saknar rätt till ersättning för processkostnader-

na.98 Frågan avgjordes i rättsfallet NJA 2013 s. 762 (Fideliamålet) där HD utta-

lade att om det saknas möjlighet för en anbudsgivare att vid framgång med en 

ansökan om överprövning erhålla ersättning för skäliga rättegångskostnader 

såsom skadestånd, kan det avhålla anbudsgivare från att ansöka om överpröv-

ning. Att anbudsgivare avhåller sig från att ansöka om överprövning skulle 

motverka skadeståndets reparativa och preventiva funktion. Därmed kan kost-

naden som anbudsgivare ådragit sig genom att framgångsrikt drivit en över-

prövningsprocess utgöra en ersättningsgill skada enligt ÄLOU 7 kap. 6 §, nu-

varande LOU 16 kap. 20 § 1 st. Skadan har ett så nära samband med upphand-

lingsfelet att den enligt HD i allmänhet bör anses ha uppkommit genom över-

trädelsen av LOU. 

 

3.2.6 Skadestånd vid ogiltigförklaring av avtal 

En leverantör som var part i avtal som ogiltigförklarats enligt LOU 16 kap. 13 

§ kan ha rätt till skadestånd enligt LOU 16 kap. 20 § 1 st. Lagstiftaren har be-

dömt det som rimligt, med hänsyn till de preventiva skäl som präglar skade-

ståndets funktion, att även en sådan leverantör som lider skada p.g.a. att en 

upphandlande myndighet begått fel under upphandlingsförfarandet som med-

fört att avtalet förklarats ogiltigt ska kunna erhålla skadestånd.  

 Det kan tänkas att en leverantör som ingått avtal och börjat fullgöra avtalet 

haft andra kostnader än en leverantör som inte tilldelats kontrakt. Exempelvis 

kan leverantören ingått hyresavtal eller anställningsavtal som löper med upp-

sägningstid även om avtalet med upphandlande myndighet ogiltigförklaras. 

Även kostnader med anledning av avtal som ingåtts med underleverantörer kan 
                                                
97 Se NJA 2000 s. 712. Se även NJA 2013 s. 762. 
98 Se t.ex. RÅ 2009 ref. 65. 
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uppkomma. Det lämnas dock till rättstillämpningen att avgöra i vilken mån 

skadestånd ska utgå i ett enskilt fall. 

 De kriterier för skadeståndsskyldighet och skadeståndets beräkning som 

fastställts av HD i sin praxis bör även vara vägledande för bedömning av dessa 

tillkomna fall. Ersättningen bör således i regel utgå så som ett uppskattat skä-

ligt belopp, med hänsyn till bl.a. överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader 

och utsikter till vinst.99 Vid denna skälighetsbedömning bör enligt förarbetena 

även frågan om huruvida leverantören varit i ond eller god tro i förhållande till 

upphandlande myndighets regelöverträdelse beaktas.100 En leverantör som till-

delats tecknat kontrakt, väl medveten om upphandlande myndighets åsidosät-

tande av bestämmelserna i LOU, kan därmed i det enskilda fallet sannolikt inte 

anses ha rätt till skadestånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
99 Se NJA 2000 s. 712 och NJA 2007 s. 349. 
100 Se prop. 2009/10:180 s. 225 ff. 
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4.  Skadestånd enligt skadeståndslagen 
 

4.1  Tillämplighet i förhållande till LOU 
Av 1 kap. 1 § SkL följer att lagen gäller om inte annat är särskilt föreskrivet 

eller föranleds av avtal eller i övrigt av regler om skadestånd i avtalsförhållan-

den. Som nämnts ovan (se kap. 3.1.1) vilar skadestånd enligt LOU på en kvasi-

kontraktsrättslig grund. Den principiella utgångspunkten avseende de utomob-

ligatoriska skadeståndsreglernas tillämplighet i förhållande till kontraktsrätts-

liga regler är att de förstnämnda i regel alltid är tillämpliga, i den mån inte av-

talsrättsliga regler eller regler i skadeståndsrättslig speciallagstiftning medför 

modifikationer i annan riktning.101 

 Situationer där särskild reglering utesluter tillämpning av allmänna skade-

ståndsregler måste avgöras från fall till fall, där särskilt rättspolitiska moti-

veringar som ligger till grund för den särskilda lagstiftningen beaktas. Gene-

rellt bör det dock krävas att begränsningar som helt eller delvis utesluter möj-

ligheter att grunda ersättningsanspråk på allmänna utomobligatoriska skade-

ståndsregler förutsätter lagbestämmelser eller föreskrifter i avtal mellan parter-

na. Det krävs således klart stöd i den särskilda lagstiftningens lagtext eller för-

arbeten för att sådana särbestämmelser ska få verkningar utanför lagstiftning-

ens område om t.ex. preskription.102 

 Frågan om reglerna om offentlig upphandling exklusivt reglerar möjlighet-

en till skadestånd p.g.a. fel vid upphandling har prövats av HD i rättsfallet NJA 

2013 s. 909. 

 
Gotlands kommun genomförde 2008 en offentlig upphandling avseende sjukgymnastik-

tjänster. Upphandlingen innehöll skall-krav om yrkeslegitimation. Leverantören S.Ö. 

lämnade anbud och fick besked att anbudet kunde kompletteras genom kommunens 

försorg, som hämtade in uppgift om yrkeslegitimation från Socialstyrelsen. S.Ö. tilldela-

des uppdraget. En utav de övriga anbudsgivarna begär överprövning, vilket resulterar i att 

kommunen bort ha förkastat S.Ö. anbud då skall-kravet inte följts. Kommunen avbröt 

                                                
101 Se prop. 1972:5 s. 157 ff. 
102 Se prop. 1972:5, s. 238, 484 och 489 samt NJA 2013 s. 51. Jfr även Hellner, Jan, Radetzki, 
Markus, Skadeståndsrätt, s. 434 ff. och NJA 1983 s. 836. 
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upphandlingen och genomförde en ny, där S.Ö. förlorade. S.Ö. väckte år 2010 skade-

ståndstalan mot kommunen. 

 

HD konstaterar att det varken i direktivet eller i de svenska förarbetena finns 

någon antydan om att skadeståndsansvaret enligt reglerna om offentlig upp-

handling exklusivt reglerar möjligheten till skadestånd p.g.a. fel vid upphand-

lingen.103  Det finns således inget som hindrar en leverantör att grunda sin talan 

på skadeståndslagens bestämmelser.  

 En fordran grundad på bestämmelserna enligt skadeståndslagen preskribe-

ras normalt 10 år från fordrans tillkomst,104 vilket är avsevärt längre än de reg-

ler som gäller enligt LOU 16 kap. 21 §.105 En relevant fråga är således 

huruvida preskriptionsbestämmelsen i LOU även omfattar skadeståndskrav 

som inte grundar sig på LOU. 

 Bestämmelser om specialpreskription omfattar i regel inte fordringar som 

uppkommit med stöd av bestämmelser i annan lag. För att undantag ska kunna 

göras gällande krävs dels att bestämmelsens ordalag otvetydigt ger utrymme 

för detta, dels att det av lagens förarbeten eller på annat sätt klart framgår att en 

sådan tillämpning varit avsedd i den aktuella situationen.106 När det gäller pre-

skriptionsbestämmelser med anknytning till unionsrätten ska även unionsrätts-

liga aspekter beaktas. Varken i rättsmedelsdirektivet eller i ändringsdirektivet 

finns någon föreskrift om regler om preskription av en fordran på skadestånd. 

Inte heller preskriptionsbestämmelsen i LOU eller förarbetena till LOU tyder 

på att specialpreskriptionen skulle vara tillämplig på alla krav som uppstått vid 

offentlig upphandling. HD fann således i rättsfallet NJA 2013 s. 909 att pre-

skriptionsbestämmelsen i LOU endast omfattar skadeståndskrav som vilar på 

den lagen.107 

 

                                                
103 Direktiv 89/665. 
104 Se närmare PreskrL. 
105 Se ovan kap. 3.1.4. 
106 Se NJA 2013 s. 51. 
107 Efter att mellandomen avgjorts av HD återförvisades målet av Svea hovrätt till Gotlands 
tingsrätt. Huvudförhandling ska ske den 5 juni 2014 (mål nr T 1316-13). 
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4.2  Förutsättningar för skadestånd 
Som nämnts tidigare krävs enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer att 

det bl.a. uppkommit skada som drabbat annan och att det föreligger adekvat 

kausalitet mellan handlingen och den uppkomna skadan för att skadestånd ska 

kunna utgå.108 Nedan kommer redogöras för de bestämmelser och allmänna 

skadeståndsrättsliga principer som kan grunda skadestånd vid ren förmögen-

hetsskada som uppkommit vid offentlig upphandling. 

 

4.2.1 Ren förmögenhetsskada som vållats genom brott 

Huvudregeln i svensk rätt är att ren förmögenhetsskada medför skadestånds-

skyldighet om den vållats genom brott.109 Eventuell skadeståndsskyldighet har 

därmed kopplats till BrB och viss speciallagstiftnings bestämmelser. Om en 

handling medför straff så betingar detta även skadeståndsskyldighet för gär-

ningsmannen. Om inget annat föreskrivs är brott endast straffbara vid upp-

såt.110 Enligt en större mängd straffbud utgår dock straff även vid oaktsamhet. I 

båda fallen är skadeståndsskyldigheten kopplad till straffbarheten.111 Kopp-

lingen medför att om ett handlande inte är straffbart anses det tillåtet. Ogillas 

straffyrkandet ogillas även yrkandet om skadestånd. Även vid ringa brott inträ-

der skadeståndsskyldighet som kan uppgå till betydande belopp.112 Skade-

ståndsskyldigheten åläggs i första hand den person som utfört den brottsliga 

handlingen. Även straffbar medverkan till brott medför skadeståndsskyldig-

het.113 

 Närmast till hands över brott som kan tänkas begås av tjänstemän vid upp-

handlande myndighet och som missgynnar en eller flera leverantörer i samband 

med offentlig upphandling är tagande av muta. Tjänstemän som sköter upp-

handlingen tar emot, godtar löfte om eller begär otillbörlig förmån av en eller 

flera leverantörer.114  

                                                
108 Se närmare kap. 3.2.1 ovan. 
109 Se SkL 2 kap. 2 §. 
110 Se BrB 1 kap. 2 §. 
111 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 68 ff. Jfr även Kleineman, Jan, Ren 
förmögenhetsskada, s. 220 ff. 
112 Se t.ex. NJA 1989 s. 796, där en person gjort sig skyldig till osant intygande. Personen 
ålades att utge skadestånd om ca 140 000 kr till ett finansbolag.  
113 Se t.ex. NJA 1960 s. 628 och NJA 1947 s. 282. 
114 Se BrB 10 kap. 5 a §. 
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 En allmän förutsättning för att skadestånd ska kunna utgå är dock att straff-

regeln skyddar ett skadeståndsintresse hos den som kräver ersättning. Några 

allmängiltiga för att bestämma en straffregels skyddande intresse finns inte.115 

När det gäller tagande av muta kan man ifrågasätta huruvida ett sådant intresse 

finns, då något brottsoffer i egentlig mening inte existerar. 

 Oberoende av karaktären av det skyddande intresset kan ett straffbud anses 

skadeståndsrättsligt skydda ett subjekt om brottet i betydande grad är riktat mot 

denne.116 Det kan således diskuteras huruvida ett mutbrott i det enskilda fallet 

vid en offentlig upphandling kan anses vara direkt riktat mot övriga leverantö-

rer som inte tilldelas kontrakt. I de fall där antalet leverantörer som lämnat an-

bud är mycket få, ligger det närmare till hands att brottet kan anses riktat mot 

de missgynnade leverantörerna. Är antalet anbudsgivande leverantörer mycket 

stort torde dock brottet inte anses vara i betydande grad riktat mot en enskild 

leverantör. Det måste således avgöras från fall till fall huruvida denna förut-

sättning är uppfylld på den grunden att brottet anses direkt riktad mot missgyn-

nade leverantörer. 

 Följaktligen bör den leverantör som nedlagt kostnader vid givande av an-

bud och förlorat kontrakt vid en offentlig upphandling p.g.a. att tjänstemän vid 

den upphandlande myndigheten gjort sig skyldiga till tagande av muta under 

vissa särskilda omständigheter ha möjlighet till skadestånd enligt SkL 2 kap. 2 

§.117  

 

4.2.2 Culpa in contrahendo 

I avtalsförhållanden anses avtalsparterna ha en generell plikt att vara lojala 

gentemot varandra. Plikten blir särskilt framträdande i långa och varaktiga re-

lationer som grundas på ett personligt förtroende. Lojalitetsplikten brukar defi-

nieras som en plikt att iaktta eller tillvarata motpartens intressen. Centrala mo-
                                                
115 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 87 ff. 
116 Se NJA 1995 s. 269, där en annan person än den mot vilken brottet begåtts erhöll skade-
stånd, då handlandet ansågs i betydande grad riktat mot denne. Även om fallet rör tredjemans-
skada torde samma principer gälla där något brottsoffer i egentligen mening inte existerar så 
som vid mutbrott. 
117 Om otillbörlig hänsyn tagits i något beslut under upphandling som en följd av t.ex. tagande 
av muta strider detta givetvis även mot de grundläggande principerna om icke-diskriminering, 
likabehandling och öppenhet. Leverantören har således möjligheten att yrka skadestånd enligt 
LOU 16 kap. 20 §. 
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ment som bukar förknippas med plikten är informations- och upplysningsplikt, 

klargörandeplikt, vårdplikt, tillsynsplikt, omsorgsplikt, tystnadsplikt samt för-

bud mot konkurrerande verksamhet. För att kunna fastställa lojalitetspliktens 

närmare innehåll i det enskilda fallet måste en handlingsnorm fastställas, som 

kan klargöra vad en part har att göra och hur denne bör förhålla sig till sin 

medkontrahent.118 

 Även om lojalitetsplikt främst förekommer i avtalsförhållande, kan en loja-

litetsförpliktelse uppstå redan innan parter är bundna av avtal. Frågan om när 

och i vilken omfattning en sådan förpliktelse uppkommer måste dock besvaras 

från fall till fall, med hänsyn till avtalets typ och omständigheterna i det en-

skilda fallet.119 När en lojalitetsplikt väl uppkommit kan ett åsidosättande med-

föra skyldighet att utge skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo, 

d.v.s. att avbrytande avtalspart agerar vårdslöst. Skyldigheten avser att ersätta 

det negativa kontraktsintresset.120 I rättsfallet NJA 1990 s. 745 ansåg HD att 

avtalsförhandlingarna nått så långt att det vid denna tidpunkt uppkommit viss 

förpliktelse för bolaget att ta hänsyn till medkontrahentens intressen. 

 
Målet gällde ett bolag som genom ett optionsavtal för viss tid förvärvat licensrättigheter 

till en vakuumpump. Licensen gav bolaget rätt att före avtalstidens slut träffa ett slutligt 

licensavtal. Bolaget inledde sedan förhandlingar med en företagare L om återförsäljarrätt 

till pumpen. Efter ca ett år träffade bolaget slutligt licensavtal och beslöt därmed att inte 

ingå något återförsäljaravtal med L, som underrättades några veckor senare. L väcker se-

dan talan mot bolaget och kräver ersättning för kostnader som L ådragit sig. 

  

Den uppkomna skyldigheten avsåg i det aktuella fallet medkontrahentens in-

tresse av att begränsa sina kostnader om något återförsäljaravtal inte kom till 

stånd. Avgörande vid lojalitetspliktens uppkomst vid avtals ingående är således 

i vilken mån medkontrahenten ådragit eller kan komma att ådra sig kostnader. 

Den tidpunkt som är avgörande är då relationen mellan parterna blivit så nära 

                                                
118 Se Munukka, Jori, Lojalitetsplikt som en rättsprincip, SvJT 2010 s. 837. 
119 Se Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995/96 s. 31 
ff. 
120 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 94 ff. Jfr även NJA 1973 s. 175. 
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att medkontrahenten har fog att börja ådra sig kostnader i tron att avtal ska 

komma till stånd.121 

 Vid offentlig upphandling kan kostnaderna för anbudsgivande leverantör 

uppgå till betydande belopp. Avgörande för frågan om huruvida en anbudsgi-

vande leverantör kan erhålla skadestånd enligt culpa in contrahendo är, i enlig-

het med vad som anförts ovan, huruvida en lojalitetsplikt kan anses ha upp-

kommit mellan upphandlande myndighet och leverantör som sedan åsidosätts 

av upphandlande myndighet, d.v.s. att den upphandlande myndighetens age-

rande kan anses som culpöst. 

 Till skillnad mot ingående av avtal mellan privata subjekt är förfarandet 

vid offentlig upphandling reglerat i detalj. Det finns således en tydlig norm för 

hur den upphandlande myndigheten ska agera när denne ingår avtal. Denna 

norm tillsammans med att ett kvasikontraktsrättsligt förhållande uppkommer 

mellan den upphandlande myndigheten och den presumtive anbudsgivaren i 

och med att upphandlingen inleds stödjer uppfattningen om att en viss lojali-

tetsplikt för upphandlande myndighet uppkommer vid ett tidigt stadium, näm-

ligen när upphandlingen inleds.122 

 Vid bestämmande av den uppkomna skyldighetens närmare innehåll och 

omfattning ges ledning av bestämmelserna i LOU. Det torde dock krävas ett 

åsidosättande av mer kvalificerat slag för att skadestånd ska kunna utgå, såsom 

ett uppenbart frångående av likabehandlingsprincipen.123 Det ska således röra 

sig om ett kvalificerat oetiskt beteende hos upphandlande myndighet. Vidare 

bör leverantörens kostnader för anbudsförfarandet vara betydande, t.ex. som ett 

resultat av omfattande tekniska skall-krav på varan vilket föranlett att leveran-

tören nödgats att t.ex. vidta tester eller modifieringar på det befintliga utbudet. 

Att åsidosättandet samt leverantörens kostnader ska vara av kvalificerat slag är 

i linje med att utgångspunkten i avtalsförhandlingar är att parterna inte har rätt 

till ersättning för deras kostnader om avtal inte kommer till stånd. Generellt 

                                                
121 Se NJA 1963 s. 105 och Nicander, Hans, Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhål-
landen, JT 1995/96 s. 46 ff. samt Hessler, Henrik, Obehöriga förfaranden med värdepapper, s. 
90 ff. 
122 Se kap. 3.1.1. 
123 Se kap. 2.3.2. 
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betraktat är det svårt att erhålla skadestånd för klandervärt beteende vid avtals-

förhandlingar.124  

 

4.2.3 Felaktiga upplysningar eller råd 

Stat eller kommun som genom felaktiga upplysningar eller råd vållar ren för-

mögenhetsskada ska ersätta skadan, om särskilda skäl föreligger.125 Upplys-

ningar avser alla meddelanden oavsett form. Utöver särskilda skäl krävs även 

att utlämnandet av den felaktiga informationen är att anse som culpöst.126 Ex-

empel på när särskilda skäl föreligger kan vara att den enskilde har förlitat sig 

på ett auktoritativt besked från en myndighet och p.g.a. detta utan egen skuld 

fått sin ekonomi märkbart försämrad.127 I normalfallet bör det krävas att det 

finns en konkret omständighet som gör att det föreligger särskild anledning i 

det konkreta fallet att lita på att informationen är korrekt. Informationen kan 

inte heller komma från vem som helst, det finns ingen större anledning att hysa 

större tilltro till information som ges av en sekreterare utan större ansvarsom-

råde på myndigheten, till skillnad mot ansvarig handläggare. Ytterligare en 

faktor för om särskilda skäl kan anses föreligga är kopplingen mellan informat-

ionen och myndighetens verksamhetsområde. Ju starkare kopplingen är, desto 

större skäl finns för att förlita sig på den information som ges.128 

 Vid offentlig upphandling lämnas information av upphandlande myndighet 

vid flera tillfällen under upphandlingens fortskridande. Vid ren förmögenhets-

skada kan skadelidande leverantör erhålla ersättning motsvarande de kostnader 

som uppkommit till följd av den felaktiga informationen, d.v.s. det negativa 

kontraktsintresset.129 Att ersättning endast kan erhållas motsvarande det nega-

tiva kontraktsintresset innebär att felaktig information i t.ex. förfrågningsun-

derlaget eller vid otillåten direktupphandling, vilket medför att leverantör av-

står från att lämna anbud, inte kan grunda skadeståndsansvar för upphandlande 

                                                
124 Se närmare om culpa in contrahendo Kleineman, Jan, Skadeståndsgrundande uppträdande 
vid avtalsförhandlingar, JT 1991/92 s. 125 ff. 
125 Se SkL 3 kap. 3 §. Bestämmelsen utgör ett komplement till SkL 3 kap. 2 §, där krav om 
myndighetsutövning görs gällande. 
126 Se prop. 1997/98:105 s. 61. 
127 Se prop. 1997/98:105 s. 37. 
128 Se prop. 1997/98:105 s. 37 ff. och 61 ff. 
129 Se t.ex. NJA 1982 s. 307. 
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myndighet. Några kostnader har i detta fall inte uppkommit för leverantören. 

Den omvända situationen, där felaktig informationen i förfrågningsunderlaget, 

t.ex. felaktiga tekniska specifikationer, vilket medför att leverantör ger in an-

bud, torde dock kunna medföra att de kostnader leverantören haft i samband 

med anbudsförfarandet är ersättningsgilla. En förutsättning är dock att om för-

frågningsunderlaget varit korrekt, så hade leverantören inte givit in något an-

bud eller att de felaktiga tekniska specifikationerna medfört merarbete för leve-

rantören vilket inte hade varit fallet vid korrekta specifikationer.130 Ytterligare 

exempel på när skadeståndsansvar kan göras gällande är den i rättsfallet NJA 

2013 s. 909 aktuella situationen, då upphandlande myndighet felaktigt medde-

lar leverantör att dennes anbud kan kompletteras genom kommunens försorg. 

Efter överprövning framkommer att myndigheten bort förkastat leverantörens 

anbud, varpå upphandlingen avbryts.131 

 I samtliga av de behandlande fallen torde det finnas särskilda skäl för leve-

rantör att lita på den information som ges av upphandlande myndighet mot 

bakgrund av det klara regelverk som föreligger vid offentlig upphandling samt 

då informationen är av konkret beskaffenhet.132 

 

4.2.4 Fel eller försummelse vid myndighetsutövning 

Enligt SkL 3 kap. 2 § ska staten eller kommunen ersätta bl.a. ren förmögen-

hetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i 

verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Helt avgörande 

för bestämmelsens tillämplighet är huruvida offentlig upphandling kan anses 

utgöra myndighetsutövning. I förarbetena till SkL finns ett allmänt uttalande att 

myndighetsutövning rör ”beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för sam-

hällets maktbefogenheter eller, för att använda et mer ålderdomligt uttryck, den 

statliga överhögheten över medborgarna i deras egenskap av samhällsmed-

                                                
130 Merarbetet kan vara ett resultat av att anbudsgivande leverantör nödgats vidta modifikation-
er av sitt utbud för att möta de felaktiga tekniska specifikationerna, vilket inte hade behövts vid 
korrekta tekniska specifikationer. 
131 Se ovan kap. 4.1. Målet (mål nr 1316-13) har ännu (maj 2014) inte avgjorts i sak. 
132 Jfr Tingsrättens domskäl i NJA 2013 s. 909, där det framgår att om kommunen lämnat fel-
aktig upplysning så skulle leverantören kunna ha ett rättsligt stöd för sitt skadeståndsanspråk 
enligt 3 kap. 3 § SkL. 
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lemmar”.133 Snarlika definitioner finns även i förarbetena till BrB 20 kap. 1 § 

och FL.134  Det ska således röra sig om utövning av makt från det allmännas 

sida gentemot enskild, att denna makt ska grundas på offentligrättslig regle-

ring, att det beslut som är i fråga innefattar rättsverkningar för enskilda samt att 

det inte är fråga om avtal eller annat civilrättsligt förhållande.135 Mot uppfatt-

ningen att offentlig upphandling anses utgöra myndighetsutövning kan bl.a. 

anföras departementschefens uttalande i prop. 2001/02:142 med innebörd att 

offentlig upphandling inte utgör myndighetsutövning.136 Någon motivering till 

denna uppfattning ges dock inte. Att offentlig upphandling inte utgör myndig-

hetsutövning har även kommit till uttryck i doktrin.137 

 Begreppet myndighetsutövnings innebörd är dock inte enhetligt utan varie-

rar beroende av i vilken situation och i vilket syfte som det tillämpas. Även om 

offentlig upphandling rent generellt, t.ex. vid tillämpning av bestämmelserna i 

FL, inte kan anses innebära myndighetsutövning utgör detta inget direkt hinder 

mot att myndighetsutövning kan anses föreligga vid offentlig upphandling och 

tillämpningen av SkL 3 kap. 2 §. Begreppets vaga innebörd medför att ledning 

måste sökas i de aktuella förarbetena som är för handen.138 

 Särskilt vid tillämpningen av SkL tycks begreppet myndighetsutövning ges 

en vid tillämpning, där det i förarbetena uttalas att myndighetsutövning kan 

föreligga även vid ingående av avtal, t.ex. offentlig upphandling, i den mån det 

allmännas avtalsfrihet är begränsad genom offentligrättsliga bestämmelser.139 

Stöd för uppfattningen att offentlig upphandling kan anses utgöra myndighets-

utövning vid tillämpning av SkL 3 kap. 2 § kan även finnas i rättsfallet RH 

1999:122. 

 
Danderyds kommun genomförde 1996 en öppen upphandling 5 kap. ÄLOU avseende un-

derhåll av vägar, parker fastighetsmark m.m. Locum Drift AB (Locum) deltog tillsam-

                                                
133 Se prop. 1972:5 s. 312. 
134 Se prop. 1975:78 s. 141 ff. resp. prop. 1971:30 s. 331. 
135 Se Warnling-Nerep, Wiweka, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett 
nytt område för kommunalt lag- och domstolstrots?, JT 2006/07 s. 391. 
136 Se prop. 2001/02:142 s. 61. 
137 Se t.ex. Madell, Tom, Avtal mellan kommuner och enskilda – avtalsslut och rättsverkning-
ar, s. 29. Se dock Warnling-Nerep, Wiweka, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller 
inte & ett nytt område för kommunalt lag- och domstolstrots?, JT 2006/07 s. 397 ff. 
138 Se Göransson, Håkan, Betydelsen av begreppet myndighetsutövning inom arbetsrätten, JT 
1991/92 s. 602 ff. 
139 Se prop. 1972:5 s. 501. 
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mans med fem andra anbudsgivare, där Locums anbud var lägst. Locum angav i anbudet 

att Svenska Väg Aktiebolag (Svenska Väg) skulle vara en av underentreprenörerna avse-

ende bl.a. vinterväghållningen. Kommunen kunde sedermera inte godkänna den av Locum 

redovisade underentreprenören. Avtal tecknas sedermera mellan kommunen och Locus, 

utan att Locus lämnat besked om huruvida vinterväghållningen skulle skötas i egen regi 

eller av annan underentreprenör än Svenska Väg. Locus anlitar sedan en annan underent-

reprenör, nämligen Vägförvaltningen. Svenska Väg väckte därefter skadeståndstalan mot 

kommunen och åberopade att kommunen brutit mot bestämmelserna i LOU eller gjort sig 

skyldig till fel eller försummelse vid upphandlingen, som var att anse som myndighetsut-

övning. 

 

I målet uttalas att då käranden inte lämnat eller haft för avsikt att lämna anbud, 

har denne inte intagit en sådan ställning vid den myndighetsutövning som före-

kommit vid upphandlingsärendet att bolaget har någon rätt till ersättning av 

kommunen. Hovrätten har således utgått från att upphandlingen innefattade 

myndighetsutövning vid dess tillämpning av SkL 3 kap. 2 §. Mot bakgrund av 

det anförda får offentlig upphandling vid tillämpningen av SkL 3 kap. 2 § an-

ses innebära myndighetsutövning gentemot anbudsgivande leverantörer. 

 Så som vid skadestånd enligt SkL 2 kap. 3 § krävs för att skadestånd ska 

kunna utgå att skadan måste ha uppkommit i sådan verksamhet vars regler har 

till uppgift att skydda enskilda skadeståndsintressen, d.v.s. att ett skyddat in-

tresse föreligger.140 Avser reglerna att endast skydda allmänna intressen kan 

något skadestånd inte utgå.141 Det torde dock vara uppenbart att reglerna om 

offentlig upphandling inte endast syftar till att skydda allmänna intressen, t.ex. 

att tillse att det offentligas inköp av varor och tjänster sker effektivt, utan även 

för att skydda enskilda leverantörer som deltar i upphandlingen från bl.a. god-

tycke och otillbörlig hänsyn av upphandlande myndighet.142 Därmed föreligger 

ett skyddat intresse för deltagande leverantörer vid offentlig upphandling. 

 För att ansvar enligt SkL 3 kap. 2 § ska kunna utgå krävs slutligen att ska-

dan vållats genom fel eller försummelse. Misstag vid tillämpning av författning 

och förbiseende av prejudikat kan utgöra sådant fel eller försummelse som kan 

                                                
140 Se prop. 1972:5 s. 159 ff., 329 ff. och 512 ff. Se även Kleineman, Jan, De offentligrättsliga 
rättssubjektens skadeståndsansvar - offentligrättslig reglering med privaträttslig metod, JT 
1991/92 s. 63 ff. 
141 Se Hellner, Jan, Radetzki, Markus, Skadeståndsrätt, s. 448. Jfr även Bengtsson, Bertil, Ska-
destånd vid myndighetsutövning I, § 8. 
142 Jfr NJA 1991 s. 138 och NJA 2002 s. 94. 
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grunda ett skadeståndsansvar. Ett åsidosättande av bestämmelserna i LOU kan 

således vara skadeståndsgrundande enligt SkL 3 kap. 2 §. HD:s rättspraxis ty-

der dock på att det krävs klara misstag för att skadestånd ska kunna utgå. Att 

ett tilldelningsbeslut upphävs efter överprövning eller att upphandling måste 

göras om betyder således inte nödvändigtvis att upphandlande myndighet be-

gått ett fel eller försummelse i den mening som avses enligt SkL 3 kap. 2 §. Ett 

talande exempel på denna rättspraxis är NJA 1979 s. 180 avseende bygglov för 

rivning av byggnad. 

 
En byggnadsnämnd vägrade en fastighetsägare bygglov för rivning av byggnad. Som skäl 

angav nämnden att byggnaden ansågs ha ett kulturhistoriskt värde. Beslutet överklagades 

och upphävdas av länsstyrelsen. Ärendet fördes sedermera ända till HFD utan framgång 

för kommunen. Fastighetsägaren väckte sedan skadeståndstalan mot kommunen och yr-

kade ersättning för de kostnader som uppstått genom fördröjningen av tillståndet.  

 

HD:s majoritet (tre JustR) analyserade rättsläget och fann att under de givna 

omständigheterna att det inte hade varit oförsvarligt att avslå fastighetsägarens 

ansökan med den konsekvensen att denne nödgades föra frågan om rivnings-

tillstånd till högre instans. Skadeståndstalan ogillades. Minoriteten fann dock 

att beslutet var klart felaktigt.143  

 Mot bakgrund av ovanstående praxis kan det frågas vilka åsidosättanden 

av LOU av den upphandlande myndigheten som kan anses utgöra ett klart 

misstag och därmed fel eller försummelse enligt SkL 3 kap. 2 §. Ett åsidosät-

tande i form av att leverantör som tilldelats kontrakt inte uppfyller de i förfråg-

ningsunderlaget uppställda skall-krav torde i regel vara ett sådant klart misstag 

som är skadeståndsgrundande enligt SkL 3 kap. 2 §. I dessa fall är det ofta up-

penbart att en överträdelse föreligger.  

 Däremot är försiktighet påkallad, med hänsyn till HD:s restriktiva praxis, 

när det gäller huruvida en utvärderingsmodell är godtycklig eller om förfråg-

ningsunderlaget brister i klarhet och tydlighet i strid mot öppenhetsprinci-

pen.144 I dessa två sistnämnda fall är det ofta mer oklart huruvida en överträ-

delse av LOU föreligger. Generellt bör det vara svårt att erhålla skadestånd 

                                                
143 Se även NJA 1994 s. 194, NJA 1994 s. 654, NJA 2002 s. 88, NJA 2007 s. 862 och NJA 
1998 s. 893. 
144 Se kap. 2.3.3. 



 36 

enligt SkL 3 kap. 2 § där det krävs en mer ingående utredning huruvida ett åsi-

dosättande av bestämmelserna enligt LOU verkligen föreligger och där upp-

handlande myndighet kan anföra skäl för sitt agerande som inte omedelbart kan 

avfärdas. 
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5.  Skyldighet att begränsa sin skada 
 

5.1  Institutet överprövning 
Enligt LOU 16 kap. 4 § kan en leverantör som anser sig ha lidit skada eller kan 

komma att lida skada till följd av att den upphandlande myndigheten brutit mot 

bestämmelserna i LOU ansöka om överprövning i allmän förvaltningsdomstol, 

d.v.s. förvaltningsrätten i första instans. Överprövning kan avse dels upphand-

lingen, dels beslut att avbryta en upphandling och dels ett avtals giltighet. End-

ast leverantörer, inbegripet potentiella leverantörer som inte lämnat anbud, kan 

ansöka om överprövning.145  

 Ansökan om överprövning av upphandling regleras i LOU 16 kap. 6 §. 

Finner domstolen att upphandlande myndighet brutit mot bestämmelserna i 

LOU och detta medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada ska 

rätten besluta att upphandlingen ska göras om eller avslutas först efter att rät-

telse gjorts. Ansökan ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av 

avtalsspärren enligt LOU 16 kap. 11 §. 

 På motsvarande sätt gäller vid ansökan om överprövning av beslut att av-

bryta upphandlingen att domstolen, om leverantören lidit eller kan komma att 

lida skada till följd av upphandlande myndighets överträdelse av bestämmel-

serna i LOU, ska ogiltigförklara beslutet. Ansökan ska ha kommit in till för-

valtningsrätten innan tio dagar passerat från det att upphandlande myndighet 

elektroniskt skickat upplysningar om beslutet och skälen för detta till samtliga 

anbudssökande och anbudsgivande leverantörer. Skickas upplysningarna på 

annat sätt gäller en tidsfrist istället om 15 dagar, LOU 16 kap. 12 §. 

 Enligt LOU 16 kap. 13 § föreligger det tre situationer då ett avtal som 

tecknats mellan upphandlande myndighet ska ogiltigförklaras. Avtalet ska ogil-

tigförklaras dels om det slutits utan annonsering då sådan skyldighet föreligger, 

dels vid förnyad konkurrensutsättning enligt LOU 5 kap. 7 § om den upphand-

lande myndigheten inte följt bestämmelserna i ramavtalet eller paragrafen, dels 

då avtal slutits i strid med ett interimistiskt beslut, avtalsspärr, förlängd avtals-

spärr, tiodagarsfrist eller innan upplysningar om tilldelningsbeslut skickats ut. I 

                                                
145 Se Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 158. 
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de två sistnämnda fallen krävs att leverantören lidit eller kan komma att lida 

skada. 

 Ansökan om ogiltigförklaring kan initieras på ett av två sätt. Om leverantör 

ansökt om överprövning av upphandling, men där upphandlande myndighet 

under den aktuella överprövningen tecknar avtal i strid mot ett interimistiskt 

beslut, avtalsspärr, förlängd avtalsspärr eller tiodagarsfrist ska förvaltningsrätt 

efter yrkande av leverantören överpröva avtalets giltighet. Leverantören har i 

denna situation en rätt att ändra sin talan utan ny ansökan. Vidare kan en leve-

rantör som erhållit kännedom om t.ex. en otillåten direktupphandling, där upp-

handlande myndighet tecknat avtal i strid mot bestämmelserna i LOU ansöka 

om överprövning av avtals giltighet.146 Ansökan om överprövning av avtals 

giltighet ska i regel ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från 

det att avtalet slöts.147 Om ett avtal förklaras ogiltigt blir detta civilrättsligt 

ogiltigt och prestationerna ska därmed som huvudregel återgå.148  

 

5.2  Inlett formellt upphandlingsförfarande 
 

5.2.1 Medvållande vid skadestånd enligt LOU 

Fel eller överträdelser vid offentlig upphandling ska alltid korrigeras på ett så 

tidigt stadium som möjligt genom rättelse eller genom att upphandlingen görs 

om.149 En leverantör ska genom bestämmelserna om överprövning erhålla möj-

lighet att kunna angripa en överträdelse av bestämmelserna enligt LOU så pass 

tidigt att domstol har möjlighet att ingripa innan faktisk skada uppkommit.150 

 I enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer finns därmed en 

skyldighet för den skadelidande att begränsa sin skada.151 Vid skadestånd i 

anledning av offentlig upphandling medförde detta i rättsfallet RH 2010:48 att 

skadelidande så som en skadebegränsande åtgärd ansågs tvungen att ansöka 

om överprövning av de upphandlingsfel som leverantören får kännedom om. 
                                                
146 Se Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 162-163. 
147 Se LOU 16 kap. 17 §. 
148 Se prop. 2009/10:180, s. 361 ff. 
149 jfr mål C-470/99, Universale-Bau och C-230/02, Grossman. 
150 Se prop. 1992/93:88 s. 101. 
151 Se Rosén Andersson, Mühlenbock, Willquist & Svensson, Lagen om offentlig upphandling 
– en kommentar, s. 692. 
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Plastikkirurgcentrum i Malmö (PKC) deltog 2001 i upphandling anordnad av Skåne läns 

landsting avseende bröstreduktionsoperationer. I förfrågningsunderlaget uppställdes bl.a. 

krav på att operationerna skulle utföras i Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt. PKC förlo-

rade upphandlingen och yrkade skadestånd av Region Skåne enligt ÄLOU 7 kap. 6 § (nu-

varande LOU 16 kap. 20 § 1 st.). Region Skåne bestred skadeståndsskyldighet och gjorde 

bl.a. gällande att PKC haft möjlighet att begränsa sin skada genom att begära överpröv-

ning av tilldelningsbeslutet. 

 

Skadelidande ansågs i rättsfallet inte visat rimlig aktsamhet för att begränsa sin 

skada genom att begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Skadeståndet 

skulle därför nedsättas till noll. En leverantör som haft möjlighet att ansöka om 

överprövning men inte gjort detta löper således en påtaglig risk att inte erhålla 

något skadestånd. Detsamma gäller om leverantören ansökt om överprövning 

av upphandlingen men inte avseende den överträdelse som omfattas av skade-

ståndsmålet. I rättsfallet NJA 2007 s. 349 (Ishavsfallet) åberopas inte att leve-

rantören bort ha försökt begränsa sin skada genom att ansöka om överpröv-

ning, varför HD inte behandlar frågan.152  

 

5.2.2 Medvållande vid skadestånd enligt skadeståndslagen 

Enligt SkL 6 kap. 1 § 2 st. kan skadestånd med anledning av sakskada eller ren 

förmögenhetsskada jämkas, om vållande på den skadelidandes sida har med-

verkat till skadan. Även om skadeståndet i regel endast jämkas till viss del, kan 

det även förekomma att skadeståndet jämkas till noll, vilket innebär att något 

skadestånd inte utgår. 

 Frågan som aktualiseras är således huruvida det även krävs vid skadestånd 

enligt SkL att skadelidande leverantör ansöker om överprövning av tilldel-

ningsbeslutet för att dennes skadestånd inte ska jämkas till noll så som vid ska-

destånd enligt LOU. Avgörande vid denna bedömning är huruvida det kan an-

ses culpöst av skadelidande leverantören att inte ansöka om överprövning, 

d.v.s. att skadelidande leverantör varit vållande och medverkat till skadan. En 

väsentlig skillnad vid skadestånd enligt SkL gentemot LOU är att rätten till 

skadestånd inte är beroende av att skadelidande leverantör kan visa att denna 

                                                
152 Se Svea hovrätts dom av den 15 februari 2011, mål nr T 3328-10. 
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skulle erhållit kontrakt om upphandlande myndighet agerat korrekt samt att 

skadeståndet endast avser det negativa kontraktsintresset. 

 Vid skadestånd i anledning av brott utgör den omständigheten att leveran-

tören inte ansökt om överprövning inte något skäl att jämka skadeståndet, där 

skadeståndet är direkt kopplat till det begångna brottet och den efterföljande 

straffrättsliga bedömningen. Inte heller vid felaktig eller försumlig myndig-

hetsutövning bör jämkning kunna komma ifråga, då avgörande vid denna be-

dömning är huruvida upphandlande myndighets agerande är klart felaktig. Att 

beslutet går att överklaga eller överpröva är således irrelevant. Om så inte varit 

fallet hade bestämmelsen i det närmaste blivit tandlös, då nästan samtliga be-

slut från myndighet som innebär myndighetsutövning går att överklaga. Lik-

nande resonemang kan även anföras vid felaktiga råd eller upplysningar från 

den upphandlande myndighetens sida, där det avgörande är huruvida informat-

ionen är felaktig och om leverantören haft skäl att förlita sig på denna. Någon 

skyldighet att ansöka om överprövning för att begränsa sin skada kan därmed 

inte heller anses föreligga vid skadestånd avseende felaktiga råd eller upplys-

ningar. 

 Vid culpa in contrahendo är saken möjligen inte lika klar. Grunden för 

skadeståndet är att upphandlande myndighet agerat vårdslöst vid ingående av 

avtal och att avtal inte kommer till stånd. Skadan uppstår således när leverantö-

ren inte erhåller kontrakt, d.v.s. vid tilldelningsbeslutet. Övervägande skäl talar 

således vid culpa in contrahendo för att beakta det resonemang som HovR an-

förde i rättsfallet RH 2010:48. Leverantören har i detta fall en reell och faktisk 

möjlighet att genom överprövning tillse att dennes kostnader för anbudsgivning 

m.m. inte blir verkningslösa.    

 

5.3  Otillåten direktupphandling 
 

5.3.1 Medvållande utan kännedom av överträdelsen 

Vid yrkande av skadestånd för det positiva kontraktsintresset när ett formellt 

upphandlingsförfarande inletts ökar den uppkomna skadan i anledning av upp-

handlingsfelet för var dag som passerar. Leverantör, genom annonsering eller 

deltagande i upphandlingsförfarande, kan på ett tidigt stadium fastställa 
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huruvida bestämmelser enligt LOU åsidosatts av upphandlande myndighet. 

Den skadelidande leverantören har i detta fall en reell och faktisk möjlighet 

genom att ansöka om överprövning förhindra och begränsa sin skada. Vid 

dessa omständigheter har det som framgått ovan (se kap. 5.2.1) ansetts oakt-

samt av skadelidande leverantör att inte ansöka om överprövning. 

 Vid otillåten direktupphandling är skadelidande leverantör i regel ovetan-

des om att en direktupphandling företagits. I ett sådant fall kan det dröja lång 

tid innan överträdelsen uppdagas. En undersökningsplikt för leverantörer att 

kontinuerligt efterforska huruvida upphandlande myndigheter företar otillåtna 

direktupphandlingar i strid med bestämmelserna i LOU måste under alla om-

ständigheter betraktas som synnerligen betungande. Någon undersökningsplikt 

av detta slag kan därmed sannolikt inte anses åligga leverantörer i allmänhet. I 

linje med detta resonemang bör skada uppkommen från att en otillåten direkt-

upphandling företagits, fram till och med tidpunkten för faktisk kännedom eller 

då leverantören bort insett att överträdelse skett, inte kunna jämkas med hän-

visning till att leverantören bort begränsa sin skada genom att ansöka om över-

prövning av upphandlingen. För denna slutsats talar även rättsmedelsdirektiven 

uttalade preventiva syfte, det ska inte löna sig för upphandlande myndigheter 

att hemlighålla otillåtna direktupphandlingar genom att skadelidandes möjlig-

heter till skadestånd tillintetgörs.  

 

5.3.1 Medvållande vid kännedom av överträdelsen 

Nästa fråga är vilka skyldigheter en leverantör, som med faktisk kännedom 

eller som bort insett att en otillåten direktupphandling företagits, har att vidta 

skadebegränsande åtgärder. Avgörande vid denna bedömning bör vara 

huruvida leverantören har en reell och faktisk möjlighet att begränsa sin skada 

genom att ansöka om överprövning. Utgör föremålet för direktupphandlingen 

kontrakt som löper över en längre tidsperiod, t.ex. upphandling av städtjänster, 

bör leverantören anses ha en skyldighet att ansöka om överprövning för att 

begränsa sin skada avseende tidpunkten efter kännedom. Skadan som leveran-

tören lider blir i detta fall större för var dag som passerar. 

 Avser föremålet för upphandling istället ett momentant avtal, t.ex. ett kö-

peavtal avseende datorer eller annan utrustning, bör skadelidande leverantör 
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inte anses ha någon skyldighet att ansöka om överprövning av upphandlingen 

för att begränsa sin skada. Skadan har i detta skede redan uppstått och blir var-

ken mindre eller större beroende av huruvida leverantören ansöker eller inte 

ansöker om överprövning. Leverantören saknar således en reell och faktisk 

möjlighet att begränsa sin skada genom att ansöka om överprövning av den 

otillåtna direktupphandlingen. 
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6.  Analys - två vägar till skadestånd 
 

6.1  Skadestånd enligt LOU 
Vid skadestånd enligt LOU kan skadestånd erhållas både för det positiva och 

negativa kontraktsintresset. För att skadelidande leverantör ska kunna erhålla 

ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset krävs att leverantören 

visar, förutom att en överträdelse av bestämmelserna enligt LOU föreligger, att 

leverantören sannolikt att gått miste om kontraktet p.g.a. felet. Rätten till ska-

destånd gäller oavsett överträdelsens karaktär och utsikter till vinst. Detta gäl-

ler när ett formellt upphandlingsförfarande inletts.153 Vid otillåten direktupp-

handling har istället leverantör som i en sådan situation sannolikt skulle ha 

lämnat ett anbud och som skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kon-

traktet ska kunna få skadestånd.154 Vid skadestånd för det negativa kontraktsin-

tresset är det slutligen tillräckligt att leverantören visar, förutom att en överträ-

delse av LOU har skett, att denne haft en realistisk möjlighet att erhålla kon-

traktet och att överträdelsen minskat denna möjlighet för att erhålla ersättning 

motsvarande det negativa kontraktsintresset.155 

 Sammanfattningsvis får förutsättningarna till skadestånd enligt LOU anses 

som goda med tämligen förmånliga beviskrav för skadelidande leverantör. 

Samtidigt begränsas användningsområdet av det i praxis uppställda kravet på 

att vidta skadebegränsande åtgärder i form av att ansöka om överprövning. I 

ljuset av att skadan när ett formellt upphandlingsförfarande inletts uppstår först 

när kontrakt tecknats, kan det diskuteras om inte skadeståndet som rättsmedel 

förlorat en stor del av dess användning. I situationer då ett skadestånd skulle 

vara aktuellt, d.v.s. när skadelidande leverantör kan visa att denne sannolikt 

skulle ha erhållit kontrakt om inte överträdelse av bestämmelserna enligt LOU 

skett, bör en överprövning i regel leda till att upphandlingen måste göras om 

eller att skadelidande leverantör efter rättelse tilldelas kontrakt. I det först-

nämnda fallet har något kontrakt inte tecknats, varför skadestånd är uteslutet. I 

det sistnämnda fallet har skadelidande leverantör tilldelats kontrakt, varför nå-

                                                
153 Se kap. 3.2.2. 
154 Se kap. 3.2.3. 
155 Se kap. 3.2.4. 
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gon skada inte föreligger. Genom kravet på att ansöka om överprövning för att 

begränsa sin skada är det tydligt att skadeståndet som rättsmedel har erhållit en 

sekundär betydelse och där ansökan om överprövning framstår som det i prak-

tiken enda gångbara alternativet när ett formellt upphandlingsförfarande inletts. 

Det kan ifrågasättas huruvida detta är en önskvärd utveckling, särskilt då HD 

inte på ett definitivt sätt klargjort rättsläget. 

 Som utretts ovan bör dock, även om vägledande praxis saknas, i regel nå-

gon skyldighet att ansöka om överprövning vid otillåten direktupphandling inte 

föreligga.156 Således torde skadeståndet utgöra den centrala sanktionen, då en 

eventuell överprövning endast resulterar i att avtalet förklarar ogiltigt, vilket 

inte direkt gynnar en skadelidande leverantör. Svårigheten för skadelidande 

leverantör utgör istället att uppfylla uppställda beviskrav och osäkerheten 

huruvida ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset kommer att 

dömas ut. Skadelidande leverantör har sällan haft några kostnader vid otillåten 

direktupphandling, varför möjligheten till ersättning motsvarande det positiva 

kontraktsintresset är avgörande för leverantörens vilja att väcka talan.  

 Denna osäkerhet verkar således hämmande för skadelidande leverantör att 

väcka talan gentemot upphandlande myndighet eftersom leverantören riskerar 

att drabbas av rättegångskostnadsansvar. Mot bakgrund av att otillåten direkt-

upphandling ses som särskilt allvarligt enligt EU-rätten är detta problematiskt. 

Att låta ogiltigförklara ett avtal som löpt under en längre tid kan leda till omfat-

tande samhällsekonomiska förluster, särskilt vid byggentreprenader och mot-

svarande avtal. Det är således i alla avseende mer förmånligt för alla parter att 

låta skadelidande leverantör erhålla skadestånd för utebliven vinst vid otillåten 

direktupphandling, istället för att ansöka om överprövning av ett avtals giltig-

het. För att uppnå att skadestånd utgör det primära rättsmedlet vid otillåten 

direktupphandling bör det klargöras i praxis att skadelidande leverantören i 

regel bör erhålla skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset vid 

otillåten direktupphandling. Den ökade viljan hos skadelidande leverantör att 

väcka skadeståndstalan skulle även verka preventivt i linje med syftet bakom 

rättsmedelsdirektiven. 

  

                                                
156 Se kap. 5.3. 
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6.2  Skadeståndslagen som rättsmedel  
Enligt SkL kan skadestånd utgå vid offentlig upphandling för felaktig myndig-

hetsutövning eller råd samt brott. Skadestånd kan även utgå vid culpa in con-

trahendo.157 De olika grunderna är till viss del överlappande. Den största skill-

naden vid skadestånd enligt SkL jämfört med LOU är att ersättning endast kan 

uppgå till det negativa kontraktsintresset. En skadelidande leverantör som vill 

ha ersättning för utebliven vinst är därmed hänvisad till skadestånd enligt 

LOU.  

 Även om t.ex. felaktig myndighetsutövning eller felaktiga råd eller upplys-

ningar i regel innebär en överträdelse av bestämmelserna enligt LOU, förelig-

ger här en viktig skillnad då överträdelsen inte behöver ha minskat skadelidan-

des leverantörs realistiska möjlighet att erhålla kontrakt. Ytterst innebär denna 

skillnad att en skadelidande leverantör vars chans att erhålla kontrakt kan be-

traktas som mer eller mindre utesluten, bör fortfarande kunna erhålla ersättning 

enligt SkL för t.ex. felaktiga råd eller upplysningar som orsakat leverantören 

skada. Dock ställs i regel strängare krav på den upphandlande myndighetens 

felaktiga agerande vid skadestånd enligt SkL än LOU. Det räcker inte att den 

upphandlande myndigheten brutit mot bestämmelserna i LOU, utan det krävs 

exempelvis att upphandlande myndighets överträdelse är klar för att felaktig 

myndighetsutövning ska anses föreligga. Vid culpa in contrahendo krävs istäl-

let att det rör sig om kvalificerat oetiskt beteende.  

 För att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada p.g.a. brott krävs att 

mycket speciella omständigheter föreligger. Att tjänstemän begår brott i form 

av tagande av muta får anses som ovanligt, utöver detta krävs även att brottet 

är riktat mot skadelidande leverantör. Skadestånd i anledning av brott som 

grund för ersättning är därmed i praktiken inte något alternativ för skadeli-

dande leverantör. 

 Vid skadestånd enligt LOU måste talan väckas inom ett år från den tid-

punkten att avtal slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör. Enligt 

SkL preskriberas dock en fordran först efter 10 år. En skadelidande leverantör 

som försuttit sina möjligheter att väcka skadeståndstalan enligt LOU har såle-

des fortfarande möjlighet att erhålla ersättning enligt SkL. 

                                                
157 Se kap. 4.2. 
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 På grund av att rätten till skadestånd enligt SkL inte är beroende av chan-

sen att erhålla kontrakt föreligger således situationer då skadelidande leveran-

tör endast erbjuds möjlighet att yrka ersättning enligt SkL. SkL utgör därmed 

ett viktigt komplement till LOU. Ersättning enligt SkL kan dock endast uppgå 

till det negativa kontraktsintresset. Därmed bör skadelidande leverantör alltid 

först undersöka huruvida ersättning för utebliven vinst är möjlig enligt LOU. 

Som utredningen dock visat bör ersättning för det positiva kontraktsintresset i 

regel vara uteslutet med hänsyn till kravet på att vidta skadebegränsande åtgär-

der. Skadelidande leverantör bör således utröna möjligheterna att erhålla ska-

destånd enligt SkL i de fall ersättning motsvarande det positiva kontraktsintres-

set är utesluten eller då skadelidande leverantör försuttit fristen om ett år att 

väcka skadeståndstalan enligt LOU. Även i den situationen då leverantör lidit 

skada på grund av upphandlande myndighets agerande, men där skadelidande 

leverantör erhållit kontrakt kan ersättning vara aktuellt enligt SkL, något som 

är omöjligt enligt LOU. SkL kan därmed komma att erhålla genomslag som 

rättsmedel vid offentlig upphandling så som ett komplement till skadestånd 

enligt LOU i de situationer där LOU:s möjligheter till skadestånd i dagsläget är 

begränsade.  
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