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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Sedan 1994 regleras merparten av alla upphandlingar som genomförs av regering, riksdag, 

statliga myndigheter, kommuner, landsting och offentligt ägda bolag i lagen (1992:1528) om 

offentlig upphandling. Den offentliga upphandlingen uppgår till cirka 400 miljarder kronor 

per år eller 23 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i Sverige.1 Detta medför att det 

är av stor nationalekonomisk betydelse att regelverket fungerar på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt.  

 

När LOU infördes till följd av direktiv från EG, var meningen att utsätta den offentliga 

upphandlingen för konkurrens från hela det europeiska samarbetsområdet inklusive de 

EFTA-länder som hade anslutit sig till EES-avtalet. Sverige hade redan ett ganska väl 

fungerande regelverk för den offentliga upphandlingen jämfört med många andra länder 

inom den europeiska unionen. Statliga myndigheters upphandling reglerades av 

upphandlingsförordningen (1986:366), UF, och kommunernas upphandling av 

upphandlingsreglementen som utformats av kommunförbundet. Enligt dessa regelverk 

fanns dock ingen möjlighet för en förfördelad leverantör att kräva skadestånd av den 

upphandlande enheten. Den enda möjligheten att få rättelse vid en felaktig upphandling var 

genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). I UF fanns till och 

med ett förbud mot överklagande av tredje man. 

  

Till följd av att Sverige har implementerat de två rättsmedelsdirektiven2 som har utfärdats 

av EG, har nya möjligheter till överprövning av upphandlingar och kompensation i form av 

skadestånd till leverantörer som har behandlats felaktigt av en upphandlande enhet införts. 

Dessa direktiv är ganska allmänt hållna och lämnar stor frihet till de olika medlemsländerna 

i valet av rättsliga remedier. I Sverige har lagstiftaren valt att införa regler om överprövning 

under pågående upphandling, vilket skall ske vid allmän förvaltningsdomstol, d.v.s. länsrätt 

och regler om skadestånd, där talan skall föras vid allmän domstol, d.v.s. tingsrätt.  

I praktiken har dock vissa problem uppstått, framförallt för leverantörer som ansett sig lida 

skada på grund av att den upphandlande enheten avbrutit upphandlingen till synes utan 

                                                 
1 Se SOU 1999:139 s. 13. 
2 89/665/EEG och 92/13/EEG 
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anledning och av att den upphandlande enheten överhuvudtaget inte har inlett något 

upphandlingsförfarande, s.k. olaglig direktupphandling. 

  

Möjligheten för en leverantör att söka rättelse mot upphandlande enheter är grundläggande 

för att upprätthålla förtroendet för systemet med offentlig upphandling. Effektiva remedier 

skall borga för att de upphandlande enheterna gör allt för att följa de regler som finns och 

därmed i förlängningen uppmuntra så många privata leverantörer som möjligt att medverka 

i de offentliga upphandlingarna och på så sätt höja kvaliteten och sänka priset. Om de 

upphandlande enheterna däremot regelmässigt lyckas frångå upphandlingslagstiftningen 

utan att på något sätt få känna av detta, exempelvis i form av skadestånd, urholkas tron på 

lagstiftningen och fler och fler privata leverantörer tvekar att lägga ner tid och resurser på 

att utforma anbud som senare visar sig vara meningslösa, eftersom den upphandlande 

enheten inte slutför upphandlingen.  

 

1.2 Problemformulering 

Är de rättsliga remedierna i upphandlingslagen tillräckliga för att uppfylla de krav som ställs 

enligt gemenskapsrätten?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur de rättsliga remedierna enligt lagen om offentlig 

upphandling fungerar. Jag kommer att redogöra för de rättsliga regelverken och hur 

domstolarna har behandlat de frågeställningar som lagstiftaren har lämnat till 

rättstillämpningen att avgöra. Min tonvikt kommer att ligga på skadeståndstalan vid 

otillåten direktupphandling och avbruten upphandling. Med utgångspunkt i Sveriges och 

EG:s upphandlingsregler och med beaktande av rättspraxis och allmänna 

skadeståndsrättsliga principer kommer jag slutligen att ge mina egna synpunkter på hur 

rättsmedelsproblematiken bör lösas. 

1.4 Metod 

Jag utgår från de EG-direktiv och svenska förarbeten som ligger till grund för 

lagstiftningen och analyserar vidare rättspraxis på området för att se om syftena 

upprätthålls och den befintliga lagstiftningen är ändamålsenlig. 
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2 GEMENSKAPSRÄTTSLIGA UPPHANDLINGSREGLER 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer det EG-rättsliga regelverket som ligger till grund för den svenska 

upphandlingslagen att sammanfattas.  

2.2 EG-direktiv 

Den offentliga upphandlingen inom den europeiska unionen styrs av sex EG-direktiv. 

Dessa är tillämpliga endast på upphandling som uppgår till eller överskrider vissa s.k. 

tröskelvärden. Direktiven innehåller detaljerade förfaranderegler vid upphandling på den 

öppna marknaden av varor, byggentreprenader och tjänster samt inom de s.k. 

försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och telekommunikationer). Reglerna 

behandlar bl.a. krav på annonsering i EGT, former för upphandling och tidsfrister för att ta 

in och öppna anbud samt krav på information om på vilket sätt en upphandling har 

avslutats. 

 

De så kallade rättsmedelsdirektiven3 reglerar vilka rättsmedel som medlemsstaterna skall 

införa för att upprätthålla regelverkets bestämmelser för offentlig upphandling. Här 

framgår att en leverantör som lidit skada p.g.a. överträdelser vid offentlig upphandling skall 

kunna kräva kompensation i form av skadestånd av den upphandlande enheten. Det skall 

även finnas möjlighet att få till stånd interimistiska åtgärder såsom rättelse av olagliga beslut 

eller avbrytande av olaglig upphandling. EG:s direktiv tar sikte på att upphandlande enheter 

ingår skriftliga avtal med fysiska eller juridiska personer. Upphandlande enheter är enligt 

definitionen statliga och kommunala offentliga organ på central, regional och lokal nivå. 

Detta innebär att reglerna omfattar avtal som sluts mellan en myndighet och ett privat 

företag, såväl som mellan två juridiska personer inom den offentliga förvaltningen. Om en 

myndighet fördelar arbetsuppgifter inom sig är det däremot inte fråga om att sluta avtal 

mellan två juridiska personer. Därmed gäller att verksamhet i egen regi inom en och samma 

juridiska person inte omfattas av bestämmelserna. Det finns i direktiven inte något krav på 

att en sådan egenregiverksamhet skall upphandlas.  

                                                 
3 89/665/EEG och 92/13/EEG 
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2.3 COM (2000) 275 

Detta dokument är ett förslag från kommissionen till en förenkling av 

upphandlingsdirektiven. Den största förändringen som föreslås är att de tre direktiven 

inom den klassiska sektorn, d.v.s. de om varor, tjänster och byggentreprenader skall göras 

om till ett enda direktiv för att underlätta begripligheten och göra det lättare för såväl 

leverantörer som upphandlande enheter att tillämpa direktiven. Till denna strukturella 

förändring tillkommer även vissa materiella förändringar. Det som kommissionen föreslår 

är bl.a. ett införande av datorstödd upphandling, en möjlighet att träffa ramavtal, enklare 

tröskelvärden samt striktare regler avseende urvals- och tilldelningskriterier.  

 

Den datorstödda upphandlingen syftar till att snabba på upphandlingsprocessen. Enligt 

förslaget skall en upphandlande enhet kunna besluta sig för att enbart använda sig av medel 

för elektronisk överföring vid upphandling. 

 

Ett ramavtal skall enligt förslagets definition vara ett avtal som tecknats med tillämpning av 

förfarandena i direktivet i alla led, men med undantag av tilldelningsledet.  

 

För att det skall bli enklare att avgöra vilket tröskelvärde som skall tillämpas på en 

upphandling föreslås att alla värden skall uttryckas i euro, samt en reducering av antalet 

olika tröskelvärden. 

 

Med striktare urvals- och tilldelningskriterier avses att viktning av olika urvalskriterier skall 

anges i meddelandet om upphandling eller i kravspecifikationen. Viktningen kan anges i 

procent eller som andel av ett annat kriterium. 

2.4 Grundläggande EG-principer 

EG-fördraget innehåller vissa grundläggande principer som också skall tillämpas på 

upphandlingsrätten. Nedan kommer en kort beskrivning av dessa principer och hur de 

påverkar reglerna om offentlig upphandling.  

 

Först och främst är det solidaritetsprincipen som innebär att varje medlemsland är skyldigt 

att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa EG-rättens efterlevnad i landet.4 Detta 

                                                 
4 Art. 10. 
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medför att en leverantör i LOU:s mening kan vända sig till allmän domstol för att få detta 

prövat. 

 

En annan princip är ickediskrimineringsprincipen som innebär att all diskriminering på 

grund av först och främst nationalitet är förbjuden. Diskriminering på andra grunder är 

dock även det otillåtet. I LOU har denna princip kommit till uttryck i 1 kap. 4 § 1 st. andra 

meningen: ”Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.” 

 

Vidare är proportionalitetsprincipen av vikt vid upphandling då en upphandlande enhet 

inte får ställa högre krav på en leverantör än vad som är nödvändigt för att en upphandling 

skall kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. 1 kap. 16 c § LOU tillgodoser detta 

intresse.  

 

Principen om öppenhet eller transparensprincipen har stor betydelse för leverantörer som 

vill göra sin rätt gällande när denne anser sig felaktigt behandlad eller förbigången av en 

upphandlande enhet. Det rör bl.a. annonseringsreglerna för upphandlingar över 

tröskelvärdena,5 leverantörers rätt att få tillgång till förfrågningsunderlag och rätten att ha 

en representant närvarande vid anbudsöppningen6.  

 

                                                 
5 Se 1kap. 7-11 §§ LOU. 
6 Se 1 kap. 20 § 1 st. 2 p. LOU. 
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3 SVENSKA UPPHANDLINGSREGLER OCH FÖRARBETEN 

3.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag kort att redogöra för innehållet i lagen (1992:1528) om offentlig 

upphandling och lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende 

offentlig upphandling. Jag kommer också att beröra de utredningar i form av SOU eller 

departementspromemorior som är av intresse för uppsatsens problemställning. Tonvikten 

kommer att ligga på reglerna om skadestånd och överprövning. 

3.2 LOU 

Genom LOU har EG:s upphandlingsdirektiv införlivats i svensk rätt. LOU går dock längre 

än direktiven genom att det sjätte kapitlet innehåller bestämmelser om de upphandlingar 

som understiger tröskelvärdena, B-tjänster samt försvarsupphandlingar. Lagen innehåller 

sju kapitel enligt följande: 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

2 kap. Varuupphandling 

3 kap. Upphandling av byggentreprenad 

4 kap. Upphandling inom försörjningssektorerna 

5 kap. Upphandling av tjänster 

6 kap. Upphandling som understiger tröskelvärdena 

7 kap. Överprövning, skadestånd m.m. 

 

LOU är huvudsakligen en förfarandelag som behandlar olika delar av 

upphandlingsprocessen. Syftet är därvid att garantera att förfarandet går till på ett sätt som 

ger alla anbudsgivare en chans att få sina anbud korrekt hanterade. I detta ingår regler för 

hur värderingen av anbud skall gå till. Dessa har kommit till för att främja att prövningen 

av anbuden sker utan ovidkommande hänsyn. Lagen innehåller dock inget obligatoriskt 

anbudsförfarande. 

 

Lagen omfattar upphandlingar som görs av staten, kommuner och landsting. Även bolag, 

föreningar, stiftelser och samfälligheter som inrättats i syfte att täcka behov i det allmännas 

intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär och 

vars kapital huvudsakligen har tillskjutits av stat, kommun eller landsting, eller vars 
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upphandling står under statlig eller kommunal tillsyn, eller vars styrelse till mer än hälften 

utses av kommun, landsting eller annan upphandlande enhet.  

 

Lagen gäller vid köp från privata företag, köp från offentligt ägda företag, köp från andra 

myndigheter eller köp från ett personalkooperativ som anställda inom en myndighet har 

bildat, s.k. avknoppning. Däremot gäller lagen inte vid interna inköp av varor eller tjänster 

inom samma myndighet. 

 

Enligt LOU får upphandling ske på fem olika sätt: öppen upphandling, selektiv 

upphandling, förhandlad upphandling, förenklad upphandling samt direktupphandling. 

Öppen upphandling, selektiv upphandling och förhandlad upphandling är de former som 

föreskrivs i EG:s direktiv för upphandlingar över tröskelvärdena. Den förenklade 

upphandlingen är förbehållen upphandling enligt 6 kap. LOU, d.v.s. upphandlingar under 

tröskelvärdena och upphandling av s.k. B-tjänster. Direktupphandling innebär att den 

upphandlande enheten vänder sig direkt till en leverantör utan att infordra ett skriftligt 

anbud. Detta är tillåtet endast om upphandlingens värde är lågt eller om det finns 

synnerliga skäl.  

 

Anbudsprövningen skall avgöras av att anbudet innehåller antingen det lägsta priset eller 

det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. 

 

Lagen innehåller också en huvudregel om affärsmässighet. Begreppet affärsmässigt är dock 

inte klart definierat, men i ordet ligger en möjlighet för upphandlaren att bl.a. ta hänsyn till 

kostnaderna för ett utdraget upphandlingsförfarande.7 

 

För att upprätthålla efterlevnaden av lagen har en möjlighet att låta länsrätten pröva en 

pågående upphandling införts. En leverantör som anser sig kunna komma att lida skada på 

grund av ett lagstridigt beteende hos den upphandlande enheten kan påkalla prövning hos 

länsrätten, som kan besluta om rättelse eller att upphandlingen skall göras om i sin helhet. 

Detta förfarande måste initieras innan den upphandlande enheten har slutit avtal med en 

leverantör. Efter denna tidpunkt kan länsrätten inte vidta några åtgärder mot den 

upphandlande enheten. Då kan en leverantör som är missnöjd med beslutet väcka 

skadeståndstalan mot den upphandlande enheten i stället. Leverantören kan då få 

                                                 
7 Ds 1992:4, s 104. 
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ersättning för den skada han åsamkats av att den upphandlande enheten inte följt 

bestämmelserna i lagen. 

 

3.3 LIU 

Som komplement till LOU har lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende 

avseende offentlig upphandling införts. Syftet med lagen är att skapa en tilltro hos de 

privata företagen till att de kommer att behandlas objektivt och affärsmässigt av de 

upphandlande enheterna, vidare har lagstiftaren velat främja utvecklingen av 

upphandlingskompetensen hos de upphandlande enheterna genom att en praxis bildas. 

LIU kan dock bara tillämpas på framtida upphandlingar och kan inte alls göras gällande 

under pågående upphandling. De otillbörliga beteenden som man vill komma åt är av två 

slag. Det första är diskriminering mellan olika leverantörer eller mellan leverantör och 

egenregiverksamhet. Det andra är att undanröja konkurrensvillkor som är skeva jämfört 

med upphandlingens syfte. Förbud utfärdas av Marknadsdomstolen efter ansökan av 

Konkurrensverket. Som exempel på förfaranden som kan påkalla förbud kan nämnas: 

 

att förfrågningsunderlaget innehåller bristfällig information 

att anbudsgivaren avkrävs onödigt många uppgifter om sin verksamhet 

att krav ställs på att ta över lokaler eller köpa inventarier 

att obefogade krav ställs på att skaffa bankgarantier8 

 

Det bör dock tilläggas att MD endast i ett fall9 tillämpat LIU. 

3.4 Ds 1992:4 Offentlig upphandling och EES 

Denna promemoria är det första utkastet till dagens LOU. Vid promemorians tillkomst 

hade inte EG:s tjänstedirektiv (92/50/EEG) och det andra rättsmedelsdirektivet 

(92/13/EEG) införts, utan lagförslaget är byggt på de direktiv som var beslutade till och 

med den 31 juli 1991. Lagförslaget har till stora delar kommit att ligga till grund för LOU i 

dess nuvarande form. I specialmotiveringen till LOU 1:4 anges att upphandling skall ske på 

marknadens villkor. Att så sker uppnås genom den internationella annonsering som skall 

ske. Vidare slås fast att paragrafen skall inbegripa ickediskrimineringsprincipen.  

 

                                                 
8 Prop. 1993/94:222. 
9 MD 1996:6, s. 91. 
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Vad gäller skadestånd har det i detta lagförslag begränsats till de kostnader en anbudsgivare 

eller anbudssökande har haft för att förbereda anbud och delta i upphandlingen. Vidare 

anförs att lagförslaget inte innehåller några bestämmelser om upphandling under 

tröskelvärdena, men att inriktningen av det fortsatta arbetet är att all upphandling skall 

omfattas av lagen. Arbetsgruppen tar upp de problem som rätten till överprövning kan få i 

detta sammanhang. De tidigare upphandlingsreglerna hade gett möjlighet att klandra en 

kommuns upphandlingsbeslut genom s.k. kommunal laglighetsprövning. Någon 

motsvarande möjlighet fanns inte vid statlig upphandling. Arbetsgruppen anförde att rätten 

till laglighetsprövning kunde finnas kvar parallellt med överprövnings- och 

skadeståndsreglerna enligt upphandlingslagen eftersom domstolsprövningarna avser olika 

skeden i en upphandling. 

 

3.5 Ds 1992:62 Offentlig upphandling och EES – del II 

Vid denna promemorias tillkomst har Ds 1992:4 hunnit remissbehandlats. Tjänstedirektivet 

var ännu inte infört, men förslaget till direktiv har legat till grund för promemorian i denna 

del. EG hade däremot beslutat om det andra rättsmedelsdirektivet som har fått ligga till 

grund för förslagets kapitel om överprövning och skadestånd.  

I ett remissyttrande frågar dåvarande Statens Pris- och konkurrensverk om 

egenregiverksamhet skall omfattas av bestämmelserna. Arbetsgruppen svarar att det vore 

önskvärt att sådan verksamhet skulle omfattas av lagen på grund av att den är ett så 

väsentligt område för den offentliga upphandlingen. Det finns dock inga klara uttalanden i 

direktiven eller dess ”förarbeten” till stöd för en sådan uppfattning. Det konstateras istället 

att alla direktiv definierar ett upphandlingskontrakt som ett avtal mellan ”fysisk eller 

juridisk person” och den upphandlande enheten.  E contrario skulle detta innebära att om 

en upphandlande enhet utför tjänsterna själv, räknas det inte som en upphandling. 

 

Frågan om upphandling under tröskelvärdena löstes i lagförslaget genom att ge LOU 1:4 

generell giltighet. Detta skulle innebära att all offentlig upphandling skulle genomföras på 

ett affärsmässigt sätt och med utnyttjande av befintlig konkurrens. Några detaljföreskrifter 

om hur upphandling skulle ske, ansågs ej nödvändigt. Det har ansetts vara utan bärande 

skäl att behålla möjligheten till kommunal laglighetsprövning. Upphandlingslagens regler 

om överprövning och skadestånd är fullt tillräckliga både enligt arbetsgruppen och enligt en 

övervägande del av remissinstanserna som har yttrat sig i frågan. Vidare har man yttrat sig i 

frågan om skadeståndets omfattning. Med ändring av det tidigare förslaget har kretsen av 
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skadeståndsberättigade vidgats till att omfatta leverantörer som vållats skada. Med 

leverantör avses detsamma som i LOU 1:5. Skadestånd skall dessutom kunna tillerkännas 

för hela den lidna skadan, d.v.s. även utebliven handelsvinst, det s.k. positiva 

kontraktsintresset. Det här motiveras bl.a. med uttalande av Stockholms universitet att en 

sådan bestämmelse stämmer bättre överens med direktivtexten och att det också skulle ge 

ett starkare incitament till de upphandlande enheterna att uppträda på ett från allmän 

synpunkt önskvärt sätt. Stockholms universitet pekar också på att svårigheten för en 

leverantör att visa ett kausalt samband mellan ett begånget fel och en uppkommen skada, 

starkt kommer att begränsa de situationer där ersättning för det positiva kontraktsintresset 

kommer ifråga.  

 

Som en anpassning till det andra rättsmedelsdirektivet har införts en paragraf om 

skadestånd som gäller enbart för upphandlingar inom försörjningssektorerna. Regeln 

innebär att en leverantör kan kräva ersättning för kostnader han ådragit sig vid upphandling 

om den upphandlande enheten har åsidosatt bestämmelserna i lagen. För denna typ av 

skadestånd behöver inte leverantören visa att han har förlorat kontraktet på grund av felet, 

utan bara visa att hans möjligheter att få kontraktet påverkats menligt. 

 

3.6 Ds 1994:83 Avbrutna upphandlingar och interna bud 

Efter att den gällande lagstiftningen hade kritiserats för att inte närmare reglera förfarandet 

att avbryta en anbudstävling beslutade regeringen att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda 

möjligheten till en sådan reglering. Detta utmynnade i promemorian Ds 1994:83. Resultatet 

av utredningen var först och främst förslaget att regeln om affärsmässighet i LOU 1:4 

skulle tillföras ett nytt stycke, där det framgår att ett avslutande av ett 

upphandlingsförfarande också skall utföras affärsmässigt. Vidare skulle en ny paragraf 

(1:26) införas för att klargöra vad som innebär ett avslutande av ett 

upphandlingsförfarande. Arbetsgruppen menade att det var viktigt att ett förfarande som 

avslutas genom att egenregiverksamheten tilldelas uppdraget skulle räknas som en avslutad 

upphandling. En överenskommelse inom samma juridiska person innebär ju som tidigare 

nämnts inte en upphandling i lagens mening. Som exempel på affärsmässigt godtagbara 

anledningar att avbryta en upphandling anförs förhållandet att en statlig myndighet får nya 

direktiv från regering eller riksdag. 
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3.7 SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling 

Upphandlingskommitténs uppdrag att se över behovet av statlig tillsyn över den offentliga 

upphandlingen, att göra en översyn av reglerna i 6 kap. LOU samt se över reglerna om 

skadestånd resulterade i ett delbetänkande ”Effektivare offentlig upphandling – för fortsatt 

välfärd, trygghet och tillväxt” (SOU 1999:139). De nyheter som föreslås är bl.a. följande: 

Kommittén föreslår att Nämnden för offentlig upphandling (NOU) slås samman med 

Konkurrensverket, samtidigt som tillsynsverksamheten över den offentliga upphandlingen 

utökas betydligt. Som ett led i den utökade tillsynsverksamheten föreslås att den nya 

myndigheten skall kunna föra talan om marknadsskadeavgift vid länsrätt. Denna 

marknadsskadeavgift skall kunna komma i fråga vid allvarliga regelöverträdelser som typiskt 

sett skadar tilltron till den offentliga upphandlingen. Marknadsskadeavgiften skall inte syfta 

till att kompensera en enskild skadelidande för den upphandlande enhetens otillåtna 

agerande utan fungera som en allmänpreventiv åtgärd. 

 

Det viktigaste förslaget avseende 6 kap. LOU, d.v.s. upphandlingar under tröskelvärdena 

eller upphandling av B-tjänster, är ett nytt upphandlingsförfarande som kallas förenklad 

selektiv upphandling. Meningen är att den upphandlande enheten skall kunna begränsa 

antalet anbud. Detta förfarande syftar till att underlätta för upphandlande enheter som 

upphandlar varor eller tjänster i branscher där det finns ett mycket stort antal leverantörer. 

Det kan i dessa fall vara en mycket tid- och resurskrävande process för en myndighet att 

utvärdera alla inkomna anbud. En förutsättning för ett sådant förfarande, menar 

kommittén, är en form av obligatorisk anbudsinbjudan i en av tillsynsmyndigheten godkänd 

databas.  

 

I skadeståndsfrågan har kommittén uttalat att man ansluter sig till åsikten att det positiva 

kontraktsintresset skall kunna dömas ut, dock med en jämkningsmöjlighet med hänsyn till 

kostnader och utsikter till vinst. Vidare föreslår kommittén att preskriptionstiden för 

skadeståndstalan skall förlängas från ett till två år.   

 

3.8 SOU 2001:31 Mera värde för pengarna 

I Upphandlingskommitténs slutbetänkande har föreslagits ett antal åtgärder för att 

effektivisera den offentliga upphandlingen. Kommittén föreslår att det skall öppnas en 

möjlighet för kommuner och landsting att utan upphandlingsförfarande köpa och sälja 

varor eller tjänster till eller från helägda kommunala eller interkommunala bolag. En 
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förutsättning är dock att bolaget självt är en upphandlande enhet och att det finns 

betydande samordningsfördelar med en sådan anskaffning.  Kommittén vill tillåta en 

upphandlande enhet, att inom ramen för 6 kap. LOU, sluta avtal med personal om 

övertagande av verksamheten, s.k. avknoppning, utan föregående upphandlingsförfarande. 

Ett dylikt avtal föreslås behöva tidsbegränsas till högst fem år. Vidare föreslås gränsen för 

direktupphandling höjas på så sätt att ”lågt värde” enligt lagen skall sättas till sju 

prisbasbelopp. Som en anpassning till EG-domstolens dom i Alcatel-målet,10 föreslår 

kommittén att en tidsfrist införs mellan ett upphandlingsbeslut och ett upphandlingsavtals 

ingående, detta för att möjliggöra ett prövningsförfarande för att undanröja 

tilldelningsbeslutet. 

                                                 
10 C-81/98 Alcatel Austria AG m.fl. REG (1999) I-7671. 
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4 SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA PRINCIPER 

Skadeståndsregler återfinns i ett stort antal lagar i svensk rätt. Den övergripande lagen är 

skadeståndslagen (1972:207). Denna är den första allmänna skadeståndslag som har funnits 

i Sverige. Lagen har ett mycket vidsträckt giltighetsområde och kan tillämpas både inom 

och utom avtalsförhållanden. De allmänna och ibland intetsägande formuleringarna i lagen 

medför att det i praktiken är rättspraxis och till viss del lagens förarbeten som är 

vägledande för tillämpningen.  

 

Vid utomobligatoriskt skadeståndsansvar utgår den svenska rätten, liksom EG-rätten, från 

culparegeln, vilken innebär ett skadeståndsansvar för uppsåt eller oaktsamhet. Det är dock 

osäkert om det som inträffar under upphandlingsförfarandets gång måste ses som ett 

utomobligatoriskt förhållande. 

 

Den grundläggande principen för beräkning av utomobligatoriskt skadestånd kan beskrivas 

så, att ersättningen skall försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om 

den skadebringande omständigheten aldrig hade inträffat. Vid överträdelse av LOU skulle 

det innebära att en leverantör som lidit skada på grund av överträdelsen skall försättas i 

samma ekonomiska situation som om någon upphandling aldrig hade inletts. Huvudregeln 

för beräkning av skadestånd vid avtalsbrott är däremot, att den skadelidande skall försättas i 

samma ekonomiska situation som om kontraktet hade uppfyllts. Vid överträdelse av LOU 

skulle det innebära att en leverantör som lidit skada på grund av överträdelsen skall 

försättas i samma ekonomiska situation som om han hade tilldelats och genomfört 

upphandlingskontraktet. Främmande för den svenska skadeståndsrätten är ideellt eller 

moraliskt skadestånd. Detta är ett skadestånd som utgår med ett större belopp än den skada 

som har uppkommit. Förstainstansrätten har i ett upphandlingsmål funnit 

Europaparlamentet utomobligatoriskt ansvarigt, då ett avtal inte slutits. Klaganden 

tilldömdes ersättning för kostnader och avgifter som den ådragit sig till följd av att den 

trodde att den skulle tilldelas kontraktet, samt även för den ideella skada som uppkommit.11 

                                                 
11 T-203/96. 
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5 FEL OCH BRISTER VID OFFENTLIG UPPHANDLING 

5.1 Allmänt 

På uppdrag av NOU-utredningen har NOU lämnat en rapport för att kartlägga de fel och 

brister som förekommer vid offentlig upphandling.12 Rapporten har utnyttjats som 

underlag till Upphandlingskommitténs slutbetänkande13 vid överväganden om nödvändiga 

lagändringar. Rapporten har i första hand baserats på rättsfall från såväl allmänna 

domstolar som förvaltningsdomstolar, men dessutom påpekanden från kommissionen, 

ärenden från NOU, ärenden från privata granskningsorgan och tidningsartiklar har använts 

som kartläggningsmaterial. Nedan beskriver jag de fel som jag har tagit fasta på för 

framställningen i denna uppsats. 

 

5.2 Otillåten direktupphandling 

Otillåten direktupphandling har visat sig vara den i särklass mest förekommande 

felaktigheten som begås av de upphandlande enheterna i Sverige. Begreppet innefattar 

inköp som görs av en upphandlande enhet utan att bestämmelserna i LOU beaktas, trots 

att de borde ha följts. Att den upphandlande enheten bara tar kontakt med en leverantör 

vid inköp, såväl som att förlänga ett avtal som inte innehåller någon förlängningsklausul, är 

således båda exempel på otillåten direktupphandling.14 En konkurrerande leverantörs 

möjlighet att klandra ett sådant upphandlingsbeslut eller få kompensation genom 

skadestånd är begränsat först genom att avtal oftast redan är slutet när det kommer till 

leverantörens kännedom att en upphandling har skett. Därmed är möjligheten att låta 

förvaltningsdomstolar pröva ärendet borta eftersom en sådan talan endast får prövas innan 

upphandlingen har avslutats. En skadeståndstalan blir också bekymmersam genom 

svårigheten att påvisa att ett eget anbud skulle ha vunnit den anbudstävling som aldrig har 

genomförts. Det måste anses som ett systemfel när upphandlande enheter genomför 

otillåtna upphandlingar för att slippa invändningar som kan innebära att upphandlingen 

måste göras om, i förvissning om, att de rättsmedel som finns inte förmår komma tillrätta 

med detta otillbörliga beteende. 

 

                                                 
12 ”Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling”, NOU:s dnr 52/99-28. 
13 SOU 2001:31. Mera värde för pengarna. 
14 ”Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling”, NOU:s dnr 52/99-28, s. 13. 
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5.3 Avbruten upphandling 

Att inbjuda leverantörer till anbudsgivning för att sedermera avbryta förfarandet och aldrig 

fullfölja upphandlingen är en avbruten upphandling. Det kan finnas flera anledningar för en 

upphandlande enhet att avbryta en upphandling, t.ex. kan anföras att den ekonomiska 

situationen har missbedömts eller att den politiska majoriteten har ändrats och att den nya 

majoriteten föredrar att sköta den verksamhet som upphandlas inom den offentliga 

förvaltningen. Det finns dock exempel på upphandlande enheter som har använt sig av ett 

upphandlingsförfarande för att undersöka marknaden. Syftet har aldrig varit att slutföra 

upphandlingen. En kommun vill kanske testa, vad tjänster som genomförs av en 

resultatenhet inom ramen för samma juridiska person, s.k. egenregiverksamhet, kostar på 

den öppna marknaden, i syfte att justera budgetramarna för verksamheten. Det händer att 

egenregiverksamheten är med i upphandlingen och lägger ett bud som inte är det bästa, 

men trots detta tilldelas upphandlingskontraktet. Detta räknas som en avbruten 

upphandling eftersom egenregiverksamheten tillhör samma juridiska person som den 

upphandlande enheten, och att de därmed inte kan sluta ett civilrättsligt bindande kontrakt 

mellan sig.  
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6 RÄTTSFALL 

6.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för relevanta rättsfall som förekommit rörande 

skadeståndstalan mot upphandlande enheter. På grund av det ringa antalet rättsfall från 

högsta instans har jag även tagit med fall från både tingsrätt och hovrätt. Vidare finns 

rättsfall från förvaltningsdomstol och EG-domstolen. Jag redogör först för 

sakomständigheterna i målen för att sedan gå in på domskälen i de olika instanserna.  

 

6.2 Falu tingsrätt, mål nr T 1158-96 

En kommun i Dalarna köpte in datautrustning till ett värde av ca 8 miljoner kronor utan att 

infordra anbud enligt LOU. Ett mindre företag med lokal anknytning väckte talan mot 

kommunen och yrkade på ett skadestånd uppgående till 844 804 kronor. Som grund för 

talan anfördes att företaget kränkts genom att LOU inte tillämpats och att företaget skulle 

ha lämnat det prismässigt mest fördelaktiga budet och därmed erhållit kontraktet om LOU 

hade tillämpats. 

 

Käromålet ogillades, och av domskälen som tingsrätten anförde framgår att det i huvudsak 

var bevissvårigheter som gjorde att talan inte kunde bifallas. Först påpekar tingsrätten att 

det är osäkert huruvida företaget över huvud taget kunde vara aktuellt som leverantör på 

grund av dess ringa storlek. Att kommunen skulle ha använt lägsta pris som utslagsgivande 

kriterium för upphandlingen anser tingsrätten vidare vara mindre troligt, i vart fall har 

käranden inte kunnat visa att så skulle vara fallet. Företaget har dessutom haft kännedom 

om värdet på kontraktet när man har kommit med det egna budet, vilket gör att 

bevisvärdet i denna del är mycket låg. Tingsrätten väger också in möjligheten att andra 

företag skulle ha lämnat anbud och då också kunde ha lämnat ett lägre bud än käranden. 

Dessutom har rätten noterat att företaget inte förmått bli antaget vid någon annan 

dataupphandling i hela Dalarna.  

 

Tingsrätten påpekar att det kan vara diskutabelt att en upphandlande enhet, som inte alls 

tillämpar upphandlingslagen, skall ges en bevismässig fördel framför den enhet som 

infordrar anbud, vilket blir följden av bevisbördans placering i mål om skadestånd enligt 
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LOU. Falu tingsrätt anser sig dock inte kunna göra en annan bedömning av bevisbördan i 

strid med klara regler.  

6.3 Svea hovrätt, mål nr T 115-97 

En kommun upphandlade öppenvård för ungdomar. Upphandlingen rörde sig om ett 

ramavtal och frågan i målet var om kommunen krävt ett speciellt tillstånd och om så inte 

var fallet om käranden kunde visa skada. 

Hovrätten fann att kommunen hade krävt det speciella tillståndet, men ansåg att 

kommunen hade gjort en felaktig upphandling i alla fall, då en anbudsgivare som inte hade 

nämnda tillstånd antogs som leverantör. Däremot ansåg hovrätten att käranden inte kunde 

styrka någon skada eftersom han inte kunde visa att det avrop som gjordes hos den 

anbudsgivare som saknade tillstånd skulle ha gjorts hos käranden. 

 

Käromålet ogillades på denna grund och domen har vunnit laga kraft. 

6.4 NJA 1998 s. 873 

Heby kommun (H) inbjöd genom en skriftlig anbudsinbjudan olika företag att lämna anbud 

på projektering av en om- och tillbyggnad. H angav att den skulle anta det ekonomiskt 

mest fördelaktiga budet med hänsyn till samtliga omständigheter. H uppgav också att lägsta 

pris inte var avgörande för vilket anbud som skulle antas. H hade infört en punkt i 

förfrågningsunderlaget i vilken den förbehöll sig fri prövningsrätt av samtliga anbud och 

rätt att förkasta samtliga av dessa. På grund av detta hade kommunen inte närmare 

preciserat vilka omständigheter som skulle beaktas vid antagande av anbudsgivare. Vid 

anbudstidens utgång hade H fått in tio anbud. Med de fyra anbudsgivare som hade avgivit 

de lägsta anbuden hade H ytterligare kontakter. Käranden i målet, A, hade avgivit det lägsta 

anbudet. En annan arkitektbyrå fick dock kontraktet, vilket föranledde A att väcka talan 

med yrkande om att kommunen skulle förpliktigas att betala 248 700 kronor, vilket enligt A 

motsvarar skillnaden mellan de intäkter som bolaget skulle ha fått om bolaget erhållit 

uppdraget och dess rörliga kostnader. Summan är beräknad på förutsättningen att A skulle 

ha fått utföra tilläggsarbeten i samma utsträckning som den vinnande anbudsgivaren. Som 

grund för sin talan anförde A att H hade varit skyldig att anta A:s anbud, som var det 

lägsta, eftersom det i förfrågningsunderlaget inte framgick vilka omständigheter som skulle 

tillmätas betydelse för prövningen av anbuden. I andra hand menade A att dess anbud var 

det förmånligaste med beaktande av samtliga omständigheter och H på grund av detta var 

skyldig att anta A:s anbud. 
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Tingsrätten biföll talan. Tingsrätten konstaterar att förbehållet om fri prövningsrätt måste 

anses strida mot LOU:s krav på affärsmässighet och objektivitet. Förfrågningsunderlaget 

ger inte heller någon direkt ledning för anbudsgivare vid bedömning av vilka 

omständigheter som H avsett att tillmäta betydelse. I avsaknad av sådan ledning är det enda 

mätbara kriteriet lägsta pris, vilket alltså skall antagas.  

 

Hovrätten upphävde tingsrättens dom och ogillade talan. I domskälen anförde hovrätten 

att det i förfrågningsunderlaget tydligt framgick att kommunen inte valt lägsta pris som 

prövningsgrund och att kommunen därför inte varit skyldig att anta lägsta anbudspris. 

Hovrätten vitsordar att förfrågningsunderlaget inte har haft den utformning som krävs 

enligt lagen, men att denna brist i sig, inte medför att kommunen skall vara skyldig att anta 

anbudet med det lägsta anbudspriset. Hovrätten påpekar att ett bristfälligt 

förfrågningsunderlag kan påtalas hos länsrätten under pågående upphandling med stöd av 

bestämmelserna i 7 kap. 1 och 2 §§ LOU. Förhållandet att det i förfrågningsunderlaget inte 

framgick vilka kriterier som var avgörande vid bedömningen av anbuden medför också att 

det inte kan sägas att A:s anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

 

Domen överklagades och HD upphävde hovrättens dom och fastställde tingsrättens 

domslut. 

 

HD konstaterade liksom tingsrätten att förbehållet om fri prövningsrätt stred mot LOU. 

Kommunen hade gjort gällande att A:s anbud var orimligt lågt. HD avfärdade detta med 

hänvisning till att kommunen inte hade begärt in en skriftlig förklaring som föreskrivs i 6 

kap. 12 § andra stycket LOU och att kommunen därför inte hade rätt att förkasta A:s 

anbud. Vidare anförde HD att det i underlaget inte gick att utröna vilka omständigheter, 

utöver priset, som kommunen tillmätt betydelse för upphandlingen. Då så var fallet 

saknade det enligt HD betydelse att kommunen hade angivit att lägsta pris inte var 

avgörande. Vad gäller skadeståndets storlek anförde HD att det ligger nära till hands att, 

med den uppbyggnad som LOU har fått, se saken så att ett kvasikontraktsrättsligt 

förhållande uppkommer mellan den upphandlande enheten och presumtiva anbudsgivare i 

och med att upphandlingen inleds. Det har också i förarbetena antagits att det positiva 

kontraktsintresset skall ersättas, menade HD, med hänvisning till prop. 1992/93:88 s. 46 
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och 102 f. En anbudsgivare som har rätt till skadestånd skall därför enligt HD försättas i 

samma läge som om anbudsförfarandet hade fullgjorts på ett riktigt sätt. 

6.5 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T 381-97 

En sjukvårdshuvudman upphandlade medicinsk service inom tre olika områden. Tre 

förfrågningsunderlag tillhandahölls. Käranden lämnade anbud på bara en av tjänsterna och 

hävdade i sin stämning att den upphandlande enheten felaktigt tagit hänsyn till en 

samordningsrabatt som lämnades av en av de antagna anbudsgivarna vid erhållande av två 

av tjänsterna, samt att en felaktig prisjämförelse gjorts mellan anbudsgivarna för den tjänst 

käranden lagt bud på. Både tingsrätt och hovrätt gjorde bedömningen att 

sjukvårdshuvudmannen inte hade haft rätt att beakta samordningsrabatten och att 

prisjämförelsen hade utförts på ett sätt som missgynnade käranden. Detta gjorde att 

sjukvårdshuvudmannen ansågs ha brutit mot principen om ickediskriminering i 1 kap. 4 § 

LOU.  

 

Tingsrätten lämnade kärandens talan utan bifall då det ansågs att käranden inte hade 

förmått visa att han före ytterligare en annan anbudsgivare skulle ha erhållit kontraktet. 

 

Domen överklagades till hovrätten som biföll kärandens talan. Hovrätten anförde skäl för 

bevisbördans placering avseende anbud från en tredje leverantör. Hovrätten menade att 

skadeståndets funktion är att åstadkomma ett tryck på de upphandlande enheterna att 

förfara korrekt, med hänvisning till prop. 1992/93:88 s. 103. För att detta syfte skall kunna 

upprätthållas måste det finnas en rimlig möjlighet för en leverantör att göra gällande att han 

lidit skada. Om en leverantör, sedan han har visat att hans anbud var förmånligare än det 

som antogs, dessutom skulle vara tvungen att visa att de andra anbudsgivarnas bud var 

mindre förmånliga, kan enligt hovrätten befaras att möjligheten att erhålla skadestånd skulle 

bli mycket liten och bestämmelsens syfte vara förfelat. Hovrätten anför att det sålunda bör 

åligga den upphandlande enheten att göra sannolikt att en tredje leverantör skulle ha erhållit 

kontraktet vid en korrekt genomförd upphandling. I det aktuella fallet kunde inte den 

upphandlande enheten göra sannolikt att den tredje leverantören skulle ha erhållit 

kontraktet. Beträffande skadeståndets storlek anförde hovrätten följande: ”Skadeståndet 

bör till sin storlek beräknas som skillnaden mellan de intäkter leverantören hade kunnat 

räkna med i anledning av uppdraget, s.k. särintäkter, och de kostnader som denne sparat in 

genom att inte behöva lägga ner arbete på det (jfr SOU 1976:66 s. 177). De kostnader som 

bör räknas av är i första hand sådana kostnader som varit direkt hänförliga till uppdraget 
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men som blivit överflödiga, s.k. särkostnader. Att leverantören har kunnat erhålla andra 

uppdrag bör också beaktas, om dessa inte med relativ lätthet skulle ha kunnat utföras jämte 

det aktuella uppdraget.” Hovrätten gjorde en skälighetsbedömning och uppskattade 

kärandens skada för det positiva kontraktsintresset till 3 000 000 kronor. 

 

6.6 Svea hovrätt, mål nr T 1009-98 

Danderyds kommun genomförde en öppen upphandling avseende drift och underhåll av 

vägar och parker etc. Upphandlingen annonserades i EG:s databas och ett omfattande 

förfrågningsunderlag utfärdades. Företaget L deltog som en av sex anbudsgivare och hade 

det lägsta budet. I anbudet hade L angett käranden S som underentreprenör i fråga om 

vinterväghållningen. Kommunen godtog dock inte S, vilket ledde till att en annan 

underentreprenör kom att anlitas. S väckte skadeståndstalan mot kommunen med 

åberopande av att kommunen vid upphandlingen brutit mot bestämmelserna i LOU eller 

gjort sig skyldig till fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Tvistefrågan kom att 

handla om huruvida S var att betrakta som leverantör i lagens mening. 

 

Södra Roslags tingsrätt lämnade S talan utan bifall med bl.a. följande grunder: 

Först fastslås att begreppet leverantör bör tolkas på samma sätt i alla LOU:s bestämmelser, 

d.v.s. LOU 1:5, 7:1-2 samt 7:6. Med hänvisning till uttalanden i förarbetena15 menar 

tingsrätten att leverantör i lagens mening skall avse anbudsgivare och anbudssökande samt 

även den som avsett att lämna anbud eller ansöka om att få lämna anbud men till följd av 

fel i upphandlingen inte kunnat göra det. Tingsrätten fann det ostridigt att S inte hörde till 

någon av de ovan nämnda kategorierna och menade vidare att det skulle föra för långt att 

hänföra underentreprenörer till de taleberättigade avseende skadestånd.  

 

Rådman Lövén var skiljaktig. Han menade att ordalydelsen i LOU 1:5 inte utesluter att en 

underentreprenör kan betraktas som leverantör i lagens mening. Det framgår inte heller 

närmare av specialmotiveringen i förarbetena vilka överväganden som ligger bakom 

definitionen (prop. 1992/92:88 s. 62). Detta borgar enligt Lövén för att S skall betraktas 

som leverantör i lagens mening och därmed vara berättigad att föra talan om skadestånd. 

 

                                                 
15 Prop. 1992/93:88. 



 27

Svea hovrätt fastställde tingsrättens domslut och instämde i tingsrättens bedömning att en 

leverantör skall kunna hänföras till någon av de kategorier som tidigare uppräknats. 

Hovrättens dom har överklagats.  

6.7 Teckal-domen16 

Kommunstyrelsen i Viano beslutade den 27 maj 1997 att anförtro handhavandet av 

uppvärmningen av vissa kommunala byggnader till AGAC. AGAC är en sammanslutning 

som har bildats av flera kommuner, däribland Viano. AGAC är en juridisk person med 

självständig förvaltning. Teckal, en privat leverantör, väckte talan mot kommunen vid 

italiensk domstol och gjorde gällande att kommunen skulle ha använt sig av ett 

upphandlingsförfarande enligt EG-direktiven. Den italienska domstolen begärde 

förhandsbesked av EG-domstolen. Rättsfrågan kom att handla om det kan finnas undantag 

från upphandlingsskyldighet mellan kommuner och deras formellt sett fristående bolag. 

EG-domstolen kom fram till att upphandlingsdirektiven är tillämpliga när en upphandlande 

enhet avser att sluta ett skriftligt kontrakt med ekonomiska villkor med en i formellt 

hänseende fristående enhet vilken kan fatta egna beslut oberoende av denna myndighet, 

oberoende av om denna enhet själv är en upphandlande myndighet. Endast i det fallet att 

den lokala myndigheten, samtidigt, utövar en kontroll över den i formellt hänseende 

fristående enheten, motsvarande den som den utövar över sin egen förvaltning, och denna 

enhet bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter 

som innehar den, skulle något annat kunna gälla. 

6.8 Högsta domstolen, mål nr T 1683-99 

Lindesbergs kommun infordrade anbud på svenskundervisning för flyktingar. Detta var en 

verksamhet som kommunen hade bedrivit i egen regi tidigare. Inom anbudstiden erhöll 

kommunen fem anbud, varav ett kom från egenregiverksamheten Masugnen och ett från 

käranden I. Efter anbudstidens utgång har Masugnen lämnat ett kompletterande anbud. 

Käranden har dock avgett det lägsta anbudspriset. Kommunen har härefter förkastat alla 

anbud och beslutat att behålla undervisningen inom egenregiverksamheten. I väckte talan 

mot kommunen med yrkande om att kommunen skulle utge 200 000 kronor jämte ränta. 

Som grund för yrkandet har I anfört att kommunens beslut att anlita Masugnen har 

inneburit att upphandlingen har avslutats genom ett upphandlingsbeslut. Vidare menar I att 

Masugnen har behandlats som en anbudsgivare under hela anbudsförfarandet och att 

kommunen har underlåtit att meddela övriga anbudsgivare att upphandlingen har avbrutits. 
                                                 
16 C-107/98 [1999] REG I-8121. 
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Genom att anta Masugnens bud menar I att kommunen har brutit mot LOU då 

Masugnens bud inte var det lägsta eller det ekonomiskt mest fördelaktiga. Käranden anför 

därför att kommunen brustit i den lagstadgade affärsmässigheten och inte behandlat anbud 

och anbudsgivare utan ovidkommande hänsyn. 

 

Lindesbergs tingsrätt konstaterade i domen att eftersom kommunen gett uppdraget till den 

egna regin så hade inget kontraktsförhållande uppstått, och följaktligen förelåg heller ingen 

upphandling enligt LOU. Tingsrätten menade dock att det skulle vara orimligt, eller till och 

med stötande, att kommunen, med frångående av regeln om affärsmässighet vid 

prövningen av anbuden, påföljdsfritt kan ge egenregiverksamheten, som deltagit som 

anbudsgivare, uppdraget att utföra arbetet. Detta skulle enligt tingsrätten göra att LOU 

ändå kunde göras tillämplig på den aktuella upphandlingen och käromålet bifölls. 

 

Kommunen överklagade domen och hovrätten anförde bl.a. följande: ”LOU innehåller inte 

några uttryckliga regler som förbjuder den upphandlande enheten att avbryta en 

upphandling eller särskilda bestämmelser om skadeståndsansvar för dessa situationer. I 

avsaknad härav uppkommer frågan om ett avbrytande av upphandlingen kan anses strida 

mot lagens huvudregel om affärsmässighet i upphandlingen och därigenom kan grunda rätt 

till skadestånd enligt 7 kap. 6 § LOU. Denna fråga har vid två tillfällen varit föremål för 

utredningar (Ds 1994:83 och SOU 1995:105) men dessa har inte lett till någon lagstiftning.” 

Hovrätten instämmer vidare i tingsrättens resonemang om orimligheten av att påföljdsfritt 

kunna frångå kravet på affärsmässighet och ge egenregiverksamheten uppdraget. Ett sådant 

förfarande kan hävdas stå i strid med lagens övergripande syfte, d.v.s. stimulera till ökad 

konkurrens inom den offentliga sektorn. Å andra sidan pekar hovrätten på det tvivelaktiga i 

att låta en myndighet som frivilligt inleder ett upphandlingsförfarande bli bunden av detta 

beslut och inte kunna avbryta anbudsförfarandet utan att ådra sig skadeståndsskyldighet 

gentemot tredje man. En sådan tolkning skulle snarast motverka myndigheternas vilja att 

inbjuda till extern konkurrens. Vidare hänvisar hovrätten till bestämmelsen i 7 kap. 7 § 

LOU, där en upphandlande enhet som vållat anbudsgivare kostnader för att i onödan 

upprätta ett anbud blir ersättningsskyldig för dessa kostnader. Denna bestämmelse gäller 

bara för upphandlingar enligt 4 kap. LOU och kan därför inte tillämpas i det här fallet, 

anför hovrätten och lämnar talan utan bifall på grund av att lagens bestämmelser inte ger 

uttryck för skadeståndsskyldighet vid avbrytande av upphandlingsförfarande för att låta 

verksamheten bedrivas i egen regi.  
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HD uppger att det inte finns någon föreskrift, vare sig i LOU eller i tjänstedirektivet 

(92/50/EEG) ”som föreskriver att ett inlett upphandlingsförfarande måste avslutas på det 

sättet att anbud antas. Den omständigheten att det i artikel 12 i det nämnda direktivet och i 

5 kap. 13 § LOU anges vad den upphandlande enheten har att iaktta när ett 

upphandlingsförfarande avbryts, ger snarare vid handen att det är tillåtet att avbryta 

förfarandet. Det får alltså anses att ett upphandlingsförfarande kan avslutas utan att något 

anbud antas.” HD uppger vidare, att varken principerna om affärsmässighet och icke-

diskriminering eller förhållanden som avses i den allmänna avtalsrätten kan ge skäl för 

utdömande av skadestånd för att kommunen avbrutit upphandlingsförfarandet. 

 

HD fastställer hovrättens dom. 

 

6.9 Högsta domstolen, mål nr T 2417-98 

Ekerö kommun tecknade avtal med EFAB, en bolagisering av kommunens tidigare 

fastighetsförvaltning, om städtjänster till ett värde av drygt  3 miljoner kronor under två år, 

utan att infordra anbud enligt LOU. Bolaget T, ett mindre företag i städbranschen, stämde 

kommunen efter att det kommit till bolagets kännedom att kommunen träffat avtal med 

EFAB. T yrkade att kommunen skulle utge skadestånd med 888 000 kronor. Som grund 

för detta yrkande anförde T att det tillskyndats skada genom att kommunen genomfört en 

olaglig direktupphandling och att T vid en upphandling enligt LOU hade kunnat erbjuda 

samma städtjänster till ett lägre pris än det som framgick av avtalet. T har ingett ett 

hypotetiskt anbud, vilket granskats av en revisor, för att styrka storleken på 

skadeståndsanspråket. 

 

Alla instanser slog fast att kommunens agerande har varit en överträdelse av LOU och att 

kommunen på denna grund har gjort sig skyldig att ersätta den skada som T har åsamkats. 

Den huvudsakliga frågan i målet kom att handla om vilka beviskrav som skall ställas till 

stöd för att en leverantör lidit skada till följd av att den upphandlande enheten åsidosatt 

bestämmelser i LOU. 

 

Solna tingsrätt ogillade skadeståndstalan. Tingsrätten anförde att 7 kap. 6 § LOU kan 

omfatta det positiva kontraktsintresset. Det helt avgörande för att skadeståndstalan skulle 

bifallas, ansåg tingsrätten vara om T vid en upphandling i konkurrens med andra företag 
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skulle ha lämnat det lägsta anbudspriset och därmed också ha tilldelats kontraktet. Det 

förhållandet att beviskravet i detta fall kan förringa skadeståndets effektivitet som sanktion 

är, enligt tingsrätten, ett problem som inte kan lösas av rättstillämpningen. Det hypotetiska 

bud som T har åberopat i målet åsatte tingsrätten ett mycket begränsat bevisvärde, 

eftersom T vid upprättandet av anbudet hade haft kännedom om priserna i det befintliga 

avtalet. Tingsrätten tog också hänsyn till en senare upphandling där både T och EFAB varit 

anbudsgivare. Här hade inte T förmått att lägga ett lägre bud än EFAB.  

 

Domen överklagades och Svea hovrätt fastställde tingsrättens domslut. Hovrätten menade 

att det av förarbetena till LOU inte framgår att någon lättnad i beviskraven jämfört med 

gängse bevisregler för tvistemål varit avsedd (prop 1992/93:88 s. 46 och s. 103) och att 

detta inte heller kunde anses stå i strid med gemenskapsrätten. 

 

Hovrättens dom överklagades och HD fastställde hovrättens domslut. Inledningsvis 

konstaterar HD att en leverantör som förlorar ett kontrakt till följd av en överträdelse av 

LOU har rätt till ersättning som inte är begränsad till vad som motsvarar de kostnader som 

han haft för upphandlingen. Enligt HD skall lagen tolkas så att ersättningen kan uppgå till 

det positiva kontraktsintresset. Vidare anser HD att beviskravet måste ställas högre när 

ersättningsyrkandet avser det positiva kontraktsintresset än när yrkandet endast avser 

kostnader. Ett krav på att leverantören alltid skall styrka att just han har förlorat kontraktet 

på grund av överträdelsen skulle enligt HD dock urholka rätten till ersättning på ett sätt 

som i vart fall inte står i god samklang med det preventiva syfte som direktivens 

bestämmelser om rätt till skadestånd har. HD anför vidare att frågan om beviskravet för 

rätt till skadestånd inte kan ses helt oberoende från frågan om skadeståndets beräkning. Ett 

sänkt beviskrav skulle leda till att en upphandlande enhet riskerar att få betala ut ersättning 

till flera leverantörer, trots att bara en av dessa skulle kunna få kontraktet. Om 

ersättningsnivån obevekligt skulle bestämmas enligt samma principer som tillämpas inom 

ramen för kontraktsförhållanden, kan detta leda till orimligt betungande 

ersättningsskyldigheter. Det kan anföras goda skäl till att ta hänsyn till exempelvis 

överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader samt utsikter till vinst och mot denna 

bakgrund uppskatta ett skäligt belopp. Med hänsyn till det ovan anförda menar HD, att det 

finns övervägande skäl för att en leverantör endast behöver göra sannolikt att han förlorat 

kontraktet till följd av överträdelsen för att kunna få skadestånd med ett högre belopp än 

som motsvarar de kostnader han kan ha haft.  
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Vidare konstaterar dock HD att beviskraven för att en leverantör förlorat kontraktet till 

följd av en otillåten direktupphandling, inte skall ställas lägre än om ett anbudsförfarande 

har ägt rum. I det aktuella fallet kommer HD fram till, på väsentligen samma skäl som 

tingsrätten, att T sannolikt inte skulle ha lämnat det lägsta eller ett av de lägsta anbudsprisen 

för det fall att upphandlingen skulle ha föregåtts av ett anbudsförfarande. HD invänder inte 

mot kommunens påstående att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle ha varit 

avgörande om upphandlingsförfarande ägt rum och att T inte skulle ha uppfyllt de krav på 

organisation, storlek och ekonomisk styrka som skulle ha varit en förutsättning för att 

kunna tilldelas kontraktet. 

 

6.10 Högsta domstolen, mål nr T 370-99 

Stockholms läns landsting påbörjade en öppen upphandling avseende budbilstransporter. 

Upphandlingen avbröts och landstinget lät den egna regin, som också den lämnat ett 

anbud, ombesörja transporterna. Käranden L, gjorde gällande att man lämnat det bästa 

anbudet och att det därför skulle ha fått uppdraget. L väckte talan vid Stockholms tingsrätt 

med yrkande att landstinget skulle utge 1 067 012 kronor jämte ränta, och anförde att 

landstinget underlåtit att följa huvudregeln om affärsmässighet samt därvid tagit 

ovidkommande hänsyn och brutit mot regeln om ickediskriminering.  L menar att 

skadeståndsskyldighet har inträtt genom att landstinget inte har följt bestämmelserna i 

LOU.  

 

Tingsrätten beslutade genom mellandom att pröva huruvida landstinget hade ådragit sig 

skadeståndsskyldighet genom att inte anta L:s anbud. Tingsrätten fann att någon 

skadeståndsskyldighet inte var för handen eftersom det inte finns någon skyldighet för det 

allmänna att välja upphandling framför egenregiverksamhet. Det finns inte heller någon 

skyldighet att fullfölja en påbörjad upphandling enligt gällande lag. Härvidlag tar tingsrätten 

upp artikel 1 i EG:s tjänstedirektiv17 och dess preambel. Tingsrätten anser att artikel 1 inte 

kan ges annan innebörd än att direktivet avser avtal mellan en upphandlande myndighet 

och en därifrån fristående fysisk eller juridisk person. En sådan juridisk person, menar 

rätten, kan vara ett offentligt organ. I målet är dock fråga om samma juridiska enhet. Vidare 

hävdade tingsrätten att det saknades stöd i lagstiftningen och dess förarbeten för att 

                                                 
17 92/50/EEG 



 32

skadeståndsregeln skulle kunna bli tillämplig om landstinget beslutade om öppen 

upphandling och därefter avbröt den för att utföra arbetet i egen regi. Bedömningen ansågs 

heller inte ändras om egenregiverksamheten inte avgav något formellt anbud. Tingsrätten 

pekade även på svårigheten att bevisa skada då möjligheterna, att inom ramen för en och 

samma juridiska person allokera kostnader på olika sätt för att få egenregiverksamheten att 

framstå som konkurrenskraftig, är stora.  

 

Domen överklagades och Svea hovrätt fastställde tingsrättens domslut. Hovrätten menade 

att utförandeenheten och landstinget inte kan sluta civilrättsligt bindande avtal med 

varandra, då de är delar av samma juridiska person. Beslutet att låta egenregiverksamheten 

utföra transporterna kan därför inte betraktas som ett upphandlingsbeslut. Upphandlingen 

skall därför anses som avbruten. Eftersom det inte finns några regler som förbjuder 

upphandlande enheter att avbryta upphandlingar och inte heller bestämmelser om 

skadeståndsansvar i dessa fall anser hovrätten att det inte finns något stöd för att ålägga 

landstinget skadeståndsskyldighet. Det påpekas i domskälen att frågan om 

skadeståndsskyldighet vid avbrutna upphandlingar har varit föremål för övervägande, men 

att det inte lett till någon lagstiftning.18  

 

Hovrättens dom överklagades och HD fastställde hovrättens domslut.  

6.11 Alcatel-domen19 

Österrikes Bundesministerium infordrade i maj 1996 anbud enligt varudirektivet 

93/36/EEG. Den upphandlande enheten fattade beslut om att anta ett anbud och 

tecknade samma dag kontrakt med leverantören. De övriga anbudsgivarna fick genom ett 

pressmeddelande kännedom om kontraktet och begärde prövning vid Bundesvergabeamt. 

Domstolen vände sig till EG-domstolen och frågade bl.a. om medlemsstaterna är skyldiga 

att tillhandahålla ett prövningsförfarande som möjliggör ett undanröjande av ett 

tilldelningsbeslut om förutsättningarna för detta är uppfyllda, oberoende av möjligheten att 

erhålla skadestånd.  

 

I detta fall fattades tilldelningsbeslutet internt inom organisationssystemet och blev inte 

känt för tredje man. En utomstående kunde alltså inte lagligen få kännedom om beslutet 

och fick då till följd att överprövning av beslutet inte heller kunde göras.  

                                                 
18 Ds 1994:83. Avbrutna upphandlingar och interna bud. 
19 EG-domstolens dom 1999-10-28, C-81/98 Alcatel Austria AG m.fl. REG 1999 s. I-7671. 
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EG-domstolen fann att den österrikiska lagstiftningen innebar att upphandlingsbeslutet, 

vilket måste betecknas som det viktigaste i dessa sammanhang, systematiskt undkommer de 

ingripanden om undanröjande av olagliga åtgärder som det första rättsmedelsdirektivet, 

89/665/EEG, skall skydda. Domstolen slår fast att det av ordalydelsen i direktivet framgår 

att det skall göras en åtskillnad mellan stadiet före ingåendet av kontraktet och stadiet 

därefter. Artikel 2.1 anger att medlemsstaterna skall tillhandahålla en möjlighet till 

interimistiska beslut, åsidosättande av olagliga beslut och möjlighet till skadestånd. Denna 

artikel är tillämplig före ingåendet av kontraktet, medan artikel 2.6 andra stycket, som 

föreskriver att prövningsorganets behörighet kan inskränkas till att lämna ersättning till den 

som har lidit skada, gäller efter kontraktets ingående. Domstolen anför vidare att det 

faktum att direktivet inte innehåller någon uttrycklig tidsgräns mellan beslutet att tilldela ett 

kontrakt och ingåendet av kontraktet inte kan berättiga en tolkning som omöjliggör 

chansen till överprövning.  

 

Kontentan av detta resonemang blev att domstolen slog fast att medlemsstaterna är 

skyldiga att tillhandahålla ett prövningsförfarande genom vilket klaganden kan utverka ett 

undanröjande av beslut, såvida förutsättningar för detta är uppfyllda, innan kontraktet 

ingås. EG-domstolen påpekade slutligen att de berörda hade möjlighet att begära ersättning 

av staten för den skada de lidit på grund av att direktivet inte har genomförts på ett 

tillfredsställande sätt inom de tidsramar som uppställts. 
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7 ANALYS 

7.1 Allmänna utgångspunkter 

Utgångspunkten för en utredning om de rättsliga remedierna i upphandlingsrätten måste 

vara syftet med upphandlingslagstiftningen i sin helhet. Reglerna om offentlig upphandling 

är en hörnpelare i den gemensamma europeiska marknaden och skall skapa garantier för att 

leverantörerna konkurrerar på lika villkor när de gör affärer med myndigheter inom den 

europeiska unionen. Näringslivet får tillgång till nya marknader inom EU, men 

konkurrensen på hemmamarknaden blir samtidigt tuffare, vilket i ett längre perspektiv är 

bra för utvecklingen av svenskt näringsliv. En effektivare offentlig upphandling kommer att 

ge ett större värde för skattebetalarnas pengar samtidigt som den skapar ökad tillväxt och 

sysselsättning.  

 

Ett enkelt regelsystem medför att upphandlande enheter i allt högre grad kommer att ha 

möjlighet att följa de uppställda reglerna. Det går naturligtvis inte att förenkla reglerna hur 

mycket som helst, eftersom de grundläggande kraven på att undvika godtycke och 

diskriminering måste upprätthållas. En högre grad av regelefterlevnad kan dessutom 

uppnås genom att effektiva remedier finns att tillgå. De remedier som i dag finns att tillgå, 

d.v.s. överprövning vid länsrätt med möjlighet till interimistiska åtgärder och skadestånd, 

skall i samverkan fungera preventivt, för att få de upphandlande enheterna att följa lagen 

om offentlig upphandling. Möjligheten att få ekonomisk kompensation för en leverantör 

som har lidit skada p.g.a. en felaktig upphandling skall endast vara en ”restpost” att ta till i 

sista hand. EG-domstolen uttalade i Alcatel-domen20 att syftet med det första 

rättsmedelsdirektivet är att förstärka de redan förekommande medlen för att säkerställa att 

gemenskapens direktiv om offentlig upphandling verkligen tillämpas, särskilt på ett stadium 

där överträdelserna kan rättas till. Det måste vara att föredra att ett upphandlingsförfarande 

rättas till för att ge alla leverantörer chansen att få kontraktet, än att ett felaktigt förfarande 

leder till, för alla parter, onödiga och dyra skadeståndsprocesser. 

                                                 
20 Se not 16. 
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7.2 Överprövning 

7.2.1 Allmänt 

Den första möjligheten för en leverantör att klaga på en felaktig upphandlingsprocedur är 

att begära överprövning vid länsrätt. Lagen föreskriver att en leverantör som lidit eller kan 

komma att lida skada som hänför sig till att den upphandlande enheten brutit mot någon 

bestämmelse i LOU, får vid länsrätt ansöka om att upphandlingen skall göras om eller att 

rättelse skall ske innan upphandlingen avslutas.21 I den tidigare nämnda rapporten22 av 

NOU beträffande fel och brister vid offentlig upphandling påtalas vissa problem som har 

visat sig i samband med processen i förvaltningsdomstol. Kartläggningen visar att endast 49 

% av de avgöranden som meddelats av förvaltningsdomstolar har prövats i sak. Orsakerna 

till detta är först och främst att avtal om upphandling redan har slutits när ansökan kommer 

in, men även bristande talerätt, att LOU anses icke tillämplig, att ansökan återkallas eller att 

upphandlingen har avbrutits av den upphandlande enheten är anledningar till avskrivande, 

avslag eller avvisande. Rättspraxis visar vidare att överklagande i vissa fall omöjliggörs 

genom att den upphandlande enheten sluter avtal i praktiken samtidigt som länsrättens 

dom utfaller till dess fördel.23  

7.2.2 Krav på orsakssamband 

Kravet på den klagande i 7 kap. 2 § LOU, att kunna visa att han har lidit eller kan komma 

att lida skada på grund av det fel som åberopas visar sig också vara utslagsgivande i många 

fall. Såväl länsrätter som kammarrätter har konstaterat att upphandlande enheter har brutit 

mot lagen, men på grund av att den klagande inte har kunnat visa skada har begäran om 

ingripande avslagits.24 Av rättsfallen framgår att domstolen i många fall ställer nästan lika 

höga beviskrav i överprövningsfall, vad gäller skaderekvisitet, som allmän domstol gör vid 

skadeståndstalan. Det framstår som osannolikt att antalet överprövningsärenden skulle öka 

till följd av att beviskravet för att visa den skada som har eller kan komma att uppstå sänks 

eller helt tas bort, vilket måste vara det enda rimliga argumentet för ett högt beviskrav. Jag 

anser att en leverantör i LOU:s mening måste ha rätt att få en misstänkt lagöverträdelse 

prövad, oavsett om leverantören kan visa att han direkt har eller kan komma att lida skada 

av det fel som begåtts av den upphandlande enheten. Direktivets lydelse:   

 

                                                 
21 Se 7 kap. 1-2 §§ LOU. 
22 Se not 10. 
23 Se länsrättens i Vänersborg dom 1998-12-18, mål nr 3642-98E. 
24 Se ”Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling”, NOU:s dnr 52/99-28, s. 32. 
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” The Member States shall ensure that the review procedures are available, … at least to 

any person having or having had an interest in obtaining a particular public … contract and 

who has been or risks being harmed by an alleged infringement.”25  

 

bör tolkas i linje med syftet, d.v.s. att tillförsäkra ett effektivt förfarande mot upphandlande 

enheter som bryter mot gemenskapsrätten.  

 

Vidare kan en parallell med RegR:s beslut dras. 26 RegR menade att ett beslut att avbryta en 

upphandling kunde angripas med laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen. En 

ansökan om laglighetsprövning kan göras av varje medlem av kommunen. Det kan då 

tyckas att ett upphandlingsförfarande skall kunna angripas av varje leverantör som kan ha 

något intresse av upphandlingen.  

 

7.3 Skadestånd 

7.3.1 Allmänt 

Rätten till skadestånd enligt LOU är något som har debatterats flitigt i Sverige. Delade 

meningar råder om det är det positiva eller det negativa kontraktsintresset som skall 

ersättas, det har också ifrågasatts om bevisbördan för att, och hur stor, skada som har 

uppstått gör det alltför svårt för leverantörer i många fall att lyckas med 

skadeståndsprocesser mot upphandlande enheter. I det följande kommer de olika åsikter 

som anförts skärskådas och jämförelser med andra EG-länder göras.  

 

7.3.2 Positivt eller negativt kontraktsintresse? 

I det första lagförslaget (Ds 1992:4), var skadeståndet begränsat till det negativa 

kontraktsintresset, d.v.s. kostnader för att förbereda anbud och deltaga i upphandlingen. I 

remissrundan invände dock Stockholms universitet mot denna begränsning mot bakgrund 

av att det i ett flertal EG-länder var möjligt att få fullt skadestånd. En regel som ger 

möjlighet till fullt skadestånd överensstämmer dessutom bättre med direktivtexten. 

Departementschefen anslöt sig till universitetets förslag och anförde dessutom att det 

                                                 
25 89/665/EEC art. 1.3. 
26 Regeringsrättens beslut 2001-02-06, mål nr. 3888-1997. 
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skulle vara av värde ur effektivitetssynvinkel att tillhandahålla en möjlighet till fullt 

skadestånd.27  

 

Förbundsjuristerna Curt Riberdahl och Ulf Palm har kritiserat möjligheten att få 

skadestånd motsvarande det positiva kontraktsintresset.28 Kritiken är grundad på att det 

rent principiellt är tvivelaktigt att tillerkänna utebliven vinst, eftersom det normalt utgår 

endast när ett faktiskt kontraktsförhållande föreligger. Riberdahl och Palm anför vidare att 

det i flera skadeståndsmål är företag som med största ovisshet har kunnat fullfölja 

uppdraget som är kärande. De menar att det finns leverantörer som mer eller mindre 

chansar på en skadeståndstalan, trots mycket små chanser till framgång. Det finns då stora 

risker att upphandlande enheter tvingas betala digra rättegångskostnader eftersom 

leverantörerna inte har råd att betala dessa. Ett sådant argument är dock inte hållbart för 

upphandlingar över tröskelvärdena, på den grunden att de leverantörer som inte har 

ekonomisk möjlighet att genomföra uppdraget kan uteslutas från deltagande i 

upphandlingen enligt 1 kap. 17 § 2 st. En motsvarande bestämmelse har inte införts i 6 

kap., men frånvaron av en sådan bestämmelse borde inte förhindra en upphandlande enhet 

att undersöka sådana förhållanden med hänvisning till affärsmässighet.29  

 

Riberdahl och Palm hänvisar också till Jan Hellners kritik mot de svenska lagmotiven. 

Hellner menar att det skulle vara orimligt att ge ersättning efter samma principer som vid 

ett giltigt ingånget avtal. Han anser dock att en begränsning till endast det negativa 

kontraktsintresset ej är vad lagen föreskriver. Det framgår av 7 kap. 7 § e contrario att 

skadeståndet enligt 7 kap. 6 § omfattar mer än kostnaderna för att förbereda anbud och 

deltaga i upphandlingen. Hellner gör istället en analogi med principerna för 

utomobligatoriskt skadestånd vid ren förmögenhetsskada som följd av fel eller 

försummelse i myndighetsutövning. En sådan analogi skulle närmast innebära en 

jämkningsmöjlighet till ett med hänsyn till kostnader och utsikter till vinst skäligt belopp.30  

 

Docent Nils Wahl har i en artikel argumenterat för att något annat än att ersätta det 

positiva kontraktsintresset skulle vara olyckligt och sannolikt direkt felaktigt. Wahl menar 

att EG:s rättsmedelsdirektiv,31 främst det andra, och de två olika stadganden som finns där 

                                                 
27 Prop. 1992/93:88 s. 45 f. 
28 Palm, U. – Riberdahl, C., Upphandlingslagens regler bör ses över, SvJT 1996 s. 644. 
29 Se Eskil Nords kommentar i Karnov 1997/98 not 161. 
30 Hellner,J., Skadeståndsrätt, 5 u, Stockholm 1995, s. 468. 
31 Rådets direktiv 89/665 [1989] EGT L 395/33, samt rådets direktiv 92/13 [1992] EGT L 76/14. 
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om skadestånd, talar för möjligheten till fullt skadestånd. Wahl framhåller att det knappast 

kan finnas någon anledning att ha två separata stadganden om det första inte inbegriper det 

positiva kontraktsintresset. Andra medlemsstater, exempelvis Storbritannien, har uppfattat 

direktiven på detta sätt. Sverige måste dessutom rätta sin lagstiftning efter de krav 

direktiven ställer, oberoende av om det strider mot nationella rättsprinciper, vilket gör att 

argumentet att kravet på full ersättning skulle strida mot svenska skadeståndsrättsliga 

principer inte har någon bärighet. För full reparation av liden skada talar också, enligt Wahl, 

en långt gången preventionstanke som framträder i rättsmedelsdirektivens ingresser där 

vikten av snabba och effektiva rättsmedel betonas. EG-domstolen har i målen Brasserie du 

Pêcheur/Factortame III32 klart uttalat att det inte är möjligt att utesluta ersättning för utebliven 

vinst när en medlemsstat anses skadeståndsskyldig gentemot en enskild för överträdelser av 

EG-rätten. Wahl ser inte någon anledning att något annat skulle gälla vid medlemsstaters 

överträdelser av reglerna för offentlig upphandling. Vidare anför Wahl att det vid sidan av 

skadeståndsreglerna saknas effektiva remedier för att komma till rätta med direkt felaktiga 

upphandlingar. Slutligen framhåller Wahl att kommissionen i en grönbok33 från 1996 

förklarar att gottgörelse för kostnader för att förbereda anbud, oaktat att dessa kan vara 

omfattande, inte på något sätt är full ersättning för den skada som den sökande lidit genom 

att inte erhålla kontraktet. Kommissionen har i samma grönbok dessutom efterfrågat 

synpunkter från medlemsstaterna på ett förslag om skadeståndsbelopp som överstiger den 

lidna skadan, ett s.k. avhållande skadeståndsbelopp eller ”examplary damages”.34  

 

Margareta Hentze och Hans Sylvén, tjänstemän på NOU, har i sin lagkommentar35 anslutit 

sig till Wahls uppfattning ifråga om skadeståndsberäkningen. Vid beräkning av det positiva 

kontraktsintresset framhåller Hentze och Sylvén att leverantören bör åläggas att visa de 

produktionskostnader som kontraktet skulle ha inneburit, samt om möjligt begränsa 

skadorna. Kostnaderna skall dras av från anbudspriset. 

Efter denna debatt har Högsta domstolen slagit fast att principen för beräkning av 

skadestånd enligt 7 kap. 6 § LOU skall vara den om det positiva kontraktsintresset.36 Som 

motivering anförde HD att:  

 

                                                 
32 C-46/93 och C-48/93 REG (1996) I-1029.  
33 ”Offentlig upphandling inom europeiska unionen: överväganden inför framtiden”, 27/11 1996, punkt 
3.38. 
34 Wahl, Nils, JT 1997-98 s. 619 ff. 
35 Hentze, M. – Sylvén, H., Offentlig upphandling, s. 472 ff. 
36 NJA 1998 s. 873. 
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”Med den uppbyggnad LOU har fått ligger det nära till hands att se saken så att ett 

kvasikontraktsrättsligt förhållande uppkommer mellan den upphandlande och presumtiva 

anbudsgivare i och med att upphandlingen inleds. Som TR:n framhållit har också i förarbetena 

antagits att det positiva kontraktsintresset skall ersättas (prop. 1992/93:88 s. 46 och 102 f; jfr 

Wahl i JT 1997-98 s. 619 ff). En anbudsgivare som har rätt till skadestånd skall därför försättas 

i samma läge som om anbudsförfarandet hade fullgjorts på ett riktigt sätt.”  

  

Innebörden av HD:s uttryck ”kvasikontraktsrättsligt förhållande” är osäkert. Det är möjligt 

att HD ville lägga större tyngd bakom sitt resonemang genom att åberopa ett 

kontraktsförhållande. Huvudregeln för beräkning av skadestånd vid kontraktsbrott är att 

skadeståndet skall sätta den skadelidande i samma ställning som om kontraktet hade 

uppfyllts på ett riktigt sätt.37 Formuleringen tillför dock inget till resonemanget utan ger 

snarare tolkningsproblem.  

 

För att knyta an till den allmänna avtalsrätten ligger det närmare till hands att se ett 

upphandlingsförfarande som en avsiktsförklaring till att sluta ett avtal. Annonsen och 

förfrågningsunderlaget borde kunna ses som ett ”letter of intent”. Skulle en upphandlande 

enhet frångå t.ex. de kriterier som är uppsatta för kontraktets tilldelande, blir följden enligt 

avtalsrättsliga principer skadeståndsskyldighet för den upphandlande, men endast 

motsvarande det negativa kontraktsintresset, på grund av culpa in contrahendo. 

Kontraktsrätten ger alltså snarare stöd för att skadestånd skall utgå med endast det negativa 

kontraktsintresset. 

 

Principen för avgörandet i ”Hebymålet” kom dock att modifieras i och med HD:s dom i 

mål nr. T 2417-98. HD konstaterar inledningsvis att lagen skall tolkas så att den ger 

möjlighet att döma ut skadestånd med ett belopp upp till vad som svarar mot utebliven 

vinst. Enligt HD står det klart att när ersättningsyrkandet avser mer än kostnader, måste 

beviskravet för att leverantören förlorat kontraktet till följd av överträdelsen vara högre än 

när yrkandet enbart avser kostnader. HD anser därför att 7 kap. 7 § LOU är tillämplig inte 

bara inom försörjningssektorerna utan även inom de klassiska sektorerna. Med hänsyn till 

utrymmet i LOU för olika värderingar av ingivna anbud anser HD vidare att rätten till 

ersättning i praktiken blir urholkad på ett sätt som i vart fall inte står i god samklang med 

det preventiva syfte som direktivens bestämmelser om rätt till skadestånd har. Enligt HD 

                                                 
37 Hellner, J., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, s. 210. 
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kan inte frågan om beräkning av skadeståndet ses oberoende från frågan om beviskravet 

för rätt till skadestånd. HD anser att en tillämpning av den princip som anfördes i 

”Hebymålet” skulle kunna leda till orimligt betungande ersättningsskyldigheter. HD 

ansluter sig här till Hellners uttalande om att ersättning bör utgå med ett med hänsyn till 

bl.a. överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter till vinst skäligt belopp.38 

Enligt HD berodde utgången av ”Hebymålet” på särskilda förhållanden som där var vid 

handen och kan inte anses utgöra hinder för en sådan allmän princip för beräkningen av 

skadeståndet som formulerats ovan. Det bör dock uppmärksammas att Hellner i den 

senaste upplagan av ”Skadeståndsrätt”39 har tagit bort avsnittet där detta resonemang har 

förts, vilket möjligtvis minskar prejudikatvärdet på HD:s domskäl. 

 

Med hänsyn till lydelsen av direktiven, särskilt det andra rättsmedelsdirektivets uppdelning 

av skadeståndet i två stadganden, bör det enligt min mening, finnas en möjlighet att döma 

ut ersättning upp till det positiva kontraktsintresset. Skadeståndsreglerna skall ju enligt 

direktiven och de svenska förarbetena även åstadkomma ett tryck på de upphandlande 

enheterna att ha korrekta förfaranden, vilket jag anser förutsätter att ersättningen skall 

inkludera affärsvinst. Problemet med att ett felaktigt upphandlingsförfarande kan medföra 

stora reparativa kostnader för en upphandlande enhet är att viljan att konkurrensutsätta den 

egna verksamheten kan komma att avta. Syftet med reglerna om offentlig upphandling är ju 

att effektivisera användningen av offentliga medel, samtidigt som näringslivet stimuleras 

och tillväxten ökar. Jag menar dock att möjligheten till fullt skadestånd måste finnas. 

Lösningen på problemen med en avtagande konkurrensutsättning får lösas på annat håll.  

 

Möjligheten att tillerkännas det positiva kontraktsintresset är dock inte en garanti att en 

klagande alltid skall få full ersättning. Det måste finnas en möjlighet för domstolarna att ta 

hänsyn till överträdelsens karaktär eller om käranden har begränsat sin skada och kunna 

jämka skadeståndet därefter. 

 

7.3.3 Bevisfrågan 

Varken i lagen eller i förarbeten nämns något huruvida en skada ska ha orsakats uppsåtligen 

eller av oaktsamhet för att rendera skadeståndsskyldighet. Hellner har funnit det rimligt att 

                                                 
38 Hellner, J., Skadeståndsrätt, 5 u, s. 468. 
39 Hellner, J., Skadeståndsrätt, 6 u. 
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begränsa skadeståndsskyldigheten till fall av medvetet åsidosättande av lagen.40 Denna åsikt 

har dock inte vunnit gehör vare sig hos lagstiftare eller i rättspraxis. Varje lagöverträdelse 

som åsamkar en leverantör skada skall kunna innebära ett skadeståndsansvar för den 

upphandlande enheten.  

 

Av helt avgörande betydelse för en leverantörs framgång i en skadeståndsprocess är vilket 

beviskrav domstolen ställer. Skall leverantören vara skyldig att visa att han hade fått 

kontraktet om den upphandlande enheten inte hade brutit mot upphandlingsreglerna, eller 

räcker det med att visa att han skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet 

och överträdelsen minskat denna möjlighet? De absoluta minimikraven för att kunna 

erhålla skadestånd är att den upphandlande enheten har brutit mot upphandlingsreglerna, 

att den klagande har lidit skada och att det finns ett adekvat kausalsamband mellan 

överträdelsen och den skada som den klagande har lidit. För att få skadestånd enligt 7 kap. 

7 § räcker det med att visa att åsidosättandet av lagen ”menligt har påverkat hans 

möjligheter att tilldelas upphandlingen.”. I det andra rättsmedelsdirektivet är lydelsen: 

 

”he would have had a real chance of winning the contract and that, as a consequence of that 

infringement, that chance was adversely affected.”41  

 

I preambeln till direktivet står dessutom att: 

  

”Om någon har begärt skadestånd som svarar mot kostnaderna för att utarbeta anbud eller på 

annat sätt delta i ett upphandlingsförfarande skall denne för att få sina kostnader täckta inte 

behöva visa att han skulle ha fått kontraktet om överträdelse inte hade skett.”42  

 

Det har diskuterats huruvida denna regel är tillämplig även på de klassiska sektorerna – 

inom ramen för 7 kap. 6 § – och i så fall om det sänkta beviskravet skall gälla även där. 

Kommentaren till skadeståndsparagraferna i propositionen ger ett intryck av att ersättning 

för det negativa kontraktsintresset enligt 7 kap. 6 § inte skulle kunna utgå, såvida 

leverantören inte kan visa att han har förlorat kontraktet till följd av felet.43 Lagrådet 

kritiserade departementet på denna punkt och ansåg att detta gav en alltför onyanserad bild 

                                                 
40 Hellner, J., Skadeståndsrätt, 5 u, s. 467 f. 
41 Council Directive 92/13/EEC Art. 2 paragraph 7. 
42 Rådets direktiv 92/13/EEG. 
43 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
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av rättsläget.44 Det måste anses rimligt att ett skadeståndsyrkande inom de klassiska 

sektorerna motsvarande det negativa kontraktsintresset inte skall kräva högre krav på 

bevisning än inom försörjningssektorerna. Det bör följaktligen vara möjligt för flera 

leverantörer att få ersättning för sina kostnader. I Danmark har flera anbudsgivare som inte 

erhållit kontraktet tillerkänts skadestånd till följd av EG-domstolens avgörande i Storebaelt-

målet.45 Enligt detta resonemang skall det dock endast vara möjligt för en enda leverantör 

att få ersättning som överstiger sådana onödiga kostnader.  

 

Till följd av HD:s dom T 2417-98 har dock rättsläget förändrats något. HD har här sänkt 

beviskraven så att det är tillräckligt för en leverantör att visa att det är sannolikt att han har 

förlorat kontraktet till följd av överträdelser för att kunna få ett skadestånd som överstiger 

de kostnader han har haft. Det skulle innebära - åtminstone i teorin - att flera leverantörer 

kan få ett skadestånd som går utöver nedlagda kostnader. Den praktiska betydelsen av 

avgörandet är oklart, men man kan utgå ifrån att HD har velat stärka skadeståndet som 

sanktion i samband med offentliga upphandlingar.  

Hur visar då en leverantör att just han har förlorat kontraktet till följd av ett fel i 

upphandlingsförfarandet?  

 

Är tilldelningskriteriet för upphandlingskontraktet lägsta anbudspris, skall klagandens 

anbudspris vara lägre. Är tilldelningskriteriet för upphandlingskontraktet det ekonomiskt 

mest fördelaktiga anbudet, så skall det av förfrågningsunderlaget framgå hur de olika 

omständigheterna värderas och därför torde inte några större bevissvårigheter uppstå. 

Detta under förutsättning att den klagande deltog i upphandlingen och att upphandlingen 

garanterar viss volym. Ett stort antal upphandlingar utmynnar i så kallade ramavtal, där 

avtal kan komma att tecknas med flera anbudsgivare, men inte innebär någon garanti för 

avrop. En leverantör som har missgynnats vid en upphandling som resulterar i ett ramavtal 

kan aldrig styrka att han har lidit någon skada och därför aldrig kvalificera sig för 

skadestånd.46 I dessa fall saknas effektiva sanktioner för leverantörerna, oavsett hur 

allvarligt ett brott mot LOU än är.  

 

                                                 
44 Prop. 1992/93:88 s. 140 f. 
45 Se”Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s 
medlemsstater”, NOU:s dnr. 53/99-28, s. 21. 
46 Se Svea hovrätts dom, mål nr T 115-97 



 43

Hovrätten över Skåne och Blekinge har uttalat, att när en leverantör har visat att hans 

anbud hade företräde framför det antagna anbudet, bevisbördan för att en tredje leverantör 

inte skulle ha fått kontraktet skall ligga på den upphandlande enheten.47 Rätten menade att 

en rimlig avvägning mellan att skadeståndsregeln skall tjäna sitt syfte och upphandlande 

enheters skydd mot långtgående skadeståndskrav kan uppnås, om det krävs – men 

samtidigt är tillräckligt – att den upphandlande enheten gör sannolikt att en tredje 

leverantör skulle ha erhållit kontraktet om upphandlingen hade genomförts korrekt. En 

sådan bevisning skulle i och för sig kunna få en ny skadeståndsprocess till följd, såvida 

preskriptionstiden inte har löpt ut.  

 

Slutsatsen så långt är att beviskraven är rimliga i fall där en leverantör missgynnas under 

pågående upphandling. Skulle grunden för skadeståndstalan vara att en otillåten 

direktupphandling har genomförts medför beviskraven att skadeståndsprocesser i praktiken 

blir omöjliga att föra med någon framgång. Det negativa kontraktsintresset existerar inte, 

eftersom något anbud aldrig har avgetts. Klaganden måste alltså rikta in sig på att föra talan 

om det positiva kontraktsintresset. Hur kan man som leverantör visa vilket anbud man 

skulle ha lämnat om en korrekt upphandling hade genomförts? I ett mål har käranden 

upprättat ett hypotetiskt anbud som han låtit en revisor granska.48 Bevisvärdet av ett anbud 

som upprättas med full kännedom om de priser som överenskommits av de avtalsslutande 

parterna är högst diskutabelt. Att en oberoende revisor styrker anbudets rimlighet ökar 

bevisvärdet marginellt, men det innebär långt ifrån en garanti att detta bud skulle ha lagts 

även vid en verklig upphandling, där man måste räkna in osäkerheten om vilka bud 

konkurrenterna kommer att lämna. Tingsrätten i målet, jämförde andra, liknande 

upphandlingssituationer där båda parter hade medverkat, för att på så sätt fastställa 

rimligheten av det hypotetiska anbudet. I det aktuella fallet hade inte käranden i någon 

annan upphandling legat under den antagne leverantören i pris, vilket försvårar en tolkning 

av vilket värde som kan sättas på en sådan undersökning. Skulle det hypotetiska budet ha 

godkänts av domstolarna om käranden hade lagt det lägsta budet i alla andra undersökta 

upphandlingar? Skulle det ha räckt med lägre bud i 75 % av upphandlingarna? En sådan 

undersökning kan givetvis ge vissa indikationer på rimligheten av anbudet, men varje 

upphandling är trots allt unik.  

 

                                                 
47 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 1999-01-11, mål nr. T 381-97. 
48 HD:s dom T 2417-98 ”Tvättsvamparna”. 
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Det aktuella rättsfallet komplicerades ytterligare genom att kommunen hävdade att kriteriet 

ekonomiskt mest fördelaktiga bud skulle ha använts. Eftersom ingen upphandling har skett, 

finns heller inget förfrågningsunderlag där det framgår vilka omständigheter som skall 

beaktas. Jag anser dock att det går att göra en analogi med ”Hebymålet”49. HD menade att 

anbudet med lägsta pris måste antas, eftersom det av förfrågningsunderlaget inte gick att 

utröna vilka omständigheter, utöver anbudspriset, som tillmättes betydelse. Vid total 

avsaknad av förfrågningsunderlag kan inte heller utrönas vilka omständigheter som skall 

tillmätas betydelse.  

 

Kan HD:s sänkta beviskrav få någon praktisk betydelse?  

Det är ytterst tveksamt om ett sänkt beviskrav kan få några reella effekter. Rimligheten av 

ett hypotetiskt anbud måste sättas i ett sammanhang. En undersökning av liknande 

upphandlingar får anses vara det instrument som bäst passar för ändamålet. Om en 

undersökning av liknande upphandlingar visar att en leverantör alltid har haft lägst pris, 

anser jag att detta bör räcka för att uppnå den grad av sannolikhet som kan avkrävas. Jag 

anser också att om en leverantör har haft lägst pris i fler upphandlingar än den leverantör 

som fått kontraktet i skadeståndsfallet, så skall detta också anses svara mot den grad av 

sannolikhet som HD har tänkt sig. I det senare fallet skall dock skadeståndet jämkas efter 

andelen upphandlingar med lägsta pris. Om undersökningen har omfattat tio 

upphandlingar och käranden har haft lägst pris i fyra av dessa, medan den som fått 

kontraktet inte har haft lägst pris i någon, skall 40 % av den beräknade inkomstförlusten 

ersättas. En sådan lösning finns i andra stater inom EU.50 Detta öppnar också en möjlighet 

för fler leverantörer att erhålla skadestånd utan att för den skull belasta den upphandlande 

enheten med orealistiskt omfattande skadeståndskrav.  

 

7.3.4 Beräkning av skadestånd 

Om den fastställda principen för skadeståndets beräkning är det positiva kontraktsintresset, 

återstår ändå en viss problematik vid beräknandet. Det första är hur storleken på 

affärsvinsten som har uteblivit skall bestämmas. I Sverige synes principen vara att från den 

                                                 
49 NJA 1998 s. 873. 
50 Se ”Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s 
medlemsstater”, NOU:s dnr. 53/99-28, s. 16. 
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ersättning som skulle ha utgått enligt kontraktet, dra de kostnader som sparats in genom att 

inte behöva genomföra det.51  

 

I exempelvis Nederländerna och Belgien har dock ett schablonmässigt belopp om tio 

procent av den lägsta anbudssumman använts, när tilldelningskriteriet har varit lägsta pris. 

Samma beräkningsregel har använts även i fall av det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet, men här kan skadeståndet bli högre om leverantören kan visa att omkostnaderna 

eller vinstmarginalen brukar vara högre än så. 52 Fördelen med ett sådant beräkningssätt är 

att man slipper en mängd osäkerhetsmoment vad gäller bevisvärdering. Har en leverantör 

visat att han har lidit skada kan det tyckas vara onödigt att avkräva honom en fullständig 

redogörelse av vilka kostnader han har sparat in genom att slippa genomföra kontraktet. 

Har domstolen tillgång till uppgifter rörande gängse normala vinstmarginaler, kan det vara 

till stor fördel att utnyttja detta, inte minst med tanke på att förenkla domstolsprocessen.  

 

Som en grundläggande princip i skadeståndsrätten finns skyldigheten att begränsa sin 

skada. Skall detta gälla vid skadeståndstalan enligt upphandlingslagen och vad innebär detta 

i sådana fall i praktiken? Upphandlingskommittén anser det vara helt naturligt att en 

skadelidande leverantör vidtar skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.53 Vad dessa 

skäliga åtgärder är framgår dock inte.  

 

Ett sätt att begränsa skadan är ju att se till att den aldrig uppstår. En leverantör kan 

undanröja skadan genom att begära rättelse eller att upphandlingen görs om genom 

överprövningsförfarandet i förvaltningsdomstol. Skall leverantörer som inte har gjort detta, 

kategoriskt nekas skadestånd på den grunden? Ifall principen om att begränsa skadan skall 

tillämpas vid skadeståndstalan enligt upphandlingslagen, bör domstolen ta hänsyn till om 

sådana åtgärder har vidtagits. Som tidigare nämnts bör skadeståndstalan vara en sista utväg 

att ta till när inga andra vägar återstår. Det finns dock flera situationer då överprövning inte 

kan komma ifråga, t.ex. vid otillåten direktupphandling eller när upphandlingen avslutas 

innan en ansökan om överprövning hinner lämnas in. I dessa fall måste domstolen göra en 

individuell bedömning. 

  

                                                 
51 Se NJA 1998 s. 873. ”Hebymålet”. 
52 Se ”Kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s 
medlemsstater”, NOU:s dnr. 53/99-28, s. 20 f. 
53 SOU 1999:139 s. 322. 
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I kontraktsrätten är principen, att vid hävning av avtal om tjänster skall leverantören efter 

förmåga åta sig andra uppgifter. Om man applicerar den principen på ett 

upphandlingsscenario, innebär det att en leverantör ovillkorligen måste åta sig andra 

uppdrag för att ha rätt till fullt skadestånd? Har det någon betydelse hur stor kapacitet 

leverantören har, d.v.s. om han har kapacitet att utföra ett flertal projekt samtidigt eller 

inte? I ett hovrättsmål uttalade rätten att möjligheten att kunna erhålla andra uppdrag bör 

beaktas, om dessa inte med lätthet inte skulle kunna genomföras jämte det i målet aktuella 

uppdraget.54 Jag anser dock att ett sådant resonemang är tveksamt med tanke på att 

skadeståndet även skall ha en preventiv funktion. En upphandlande enhet bör inte komma 

lindrigare undan på grund av att efterfrågan på marknaden är stor. Det får även till följd att 

större leverantörer gynnas i förhållande till de mindre, vilket får anses olyckligt.  

 

Sammantaget blir min slutsats att principen att begränsa skadan skall tillämpas då en 

leverantör hade kunnat ansöka om överprövning, men att det inte bör beaktas huruvida 

leverantören kunnat erhålla andra uppdrag, eftersom det skulle motsäga det preventiva 

syftet med sanktionen, samt ge större leverantörer en fördel jämfört med mindre företag. 

7.3.5 Preskription 

Preskriptionstiden för skadestånd enligt LOU är ett år från dagen då avtal om upphandling 

slöts (7 kap. 8 §), medan den allmänna preskriptionstiden enligt preskriptionslagen är tio år. 

Det ursprungliga lagförslaget innehöll en tvåårig preskriptionstid, vilket kritiserades hårt av 

remissinstanserna. Ett syfte med den tvååriga fristen var att ge en leverantör som inte fått 

kännedom om upphandlingen ett skydd, åtminstone på så sätt att han skulle ha rätt att 

begära ersättning. Med tanke på att det kan ta tid att få kännedom om att en upphandling 

har ägt rum och att leverantören skulle ges tid att undersöka om något fel hade begåtts som 

hade påverkat dennes medverkan i upphandlingen, ansågs två år vara en rimlig tid. 

Anledningen till kritiken var att de upphandlande enheterna inte skulle behöva leva i 

ovisshet en orimligt lång tid när det gäller eventuell skadeståndstalan på grund av 

procedurfel. Det har dock visat sig att den korta preskriptionstiden har haft en negativ 

inverkan på möjligheterna att erhålla skadestånd. Om upphandlingen prövas av 

förvaltningsdomstol eller som klagomålsärende hos tillsynsmyndigheten finns det en stor 

risk att domen eller yttrandet inte hinner meddelas den klagande innan preskriptionstiden 

för skadeståndstalan har löpt ut. Med utgångspunkt i att skadeståndstalan skall vara en 

                                                 
54 Hovrättens över Skåne och Blekinge dom, mål nr T 381-97. 
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absolut sista åtgärd, bör inte möjligheten till ersättning begränsas av ett försök att rätta till 

felaktigheter på ett tidigare stadium i upphandlingsprocessen. Det kan till och med vara så 

att en förutsättning för att erhålla skadestånd är att en ansökan om överprövning har 

gjorts.55 Vid en jämförelse med de andra EU-länderna, synes det dessutom bara vara 

Sverige som har begränsat tiden för att begära skadestånd genom en särreglering.  

 

Vid tiden för paragrafens införande ansågs en upphandling vara avslutad genom att ett 

beslut om leverantör hade fattats. Idag skall avtal vara slutet med en leverantör innan 

upphandlingen anses vara avslutad. Det finns alltså inga hinder för en upphandlande enhet 

att slutföra en upphandling, trots att en skadeståndstalan kan aktualiseras vid ett senare 

tillfälle. Den osäkerhet som en längre preskriptionstid kan medföra för de upphandlande 

enheterna kan inte vara större än den osäkerhet som alltid finns i kommersiella 

förhållanden. En tioårig preskriptionstid är dock inte nödvändig för att säkerställa 

skadelidande leverantörers rätt och är heller inte ur någon annan synvinkel önskvärd. Den 

vanligaste avtalstiden är två till tre år och skadeståndstalan bör från den aspekten kanske 

väckas innan avtalstiden löpt ut. Upphandlingskommittén har förordat en förlängning av 

preskriptionstiden till det ursprungliga förslaget, d.v.s. två år, vilket måste anses vara en 

rimlig avvägning. 

 

7.4 Skadeståndstalan mot staten 

En möjlighet för enskilda som har lidit skada är att driva en skadeståndstalan mot staten för 

bristande eller felaktigt införlivande av upphandlingsdirektiven. Det skulle kunna vara 

aktuellt vid exempelvis avbrutna upphandlingar, där HD:s domar kan anses strida mot EG-

rätten i de fall där egenregiverksamhet har tilldelats uppdraget.56 Att en sådan 

skadeståndsskyldighet kan aktualiseras framgår av EG-domstolens dom i målet 

Francovich57 samt av domen i fallen Brasserie du Pécheur och Factortame58. De 

förutsättningar som måste vara uppfyllda för att skyldighet att erlägga skadestånd skall 

kunna uppkomma i ett enskilt fall är; 

 

att rättsregeln som har överträtts skulle ge den enskilde rättigheter 

att överträdelsen är tillräckligt klar 
                                                 
55 Se kap. 7.3.4 ovan och kravet på att begränsa sin skada. 
56 HD:s domar, mål nr T 370-99 och T 1683-99. 
57 C-6/90 och 9/90 [1991] REG I-5357. 
58 C-46/93 och C-48/93 [1996] REG  I-1029.  
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samt att det finns ett klart orsakssamband mellan statens överträdelse och den uppkomna 

skadan 

 

EG-domstolen har dock uttalat att culpa hos det organ som har begått överträdelsen inte är 

en nödvändig förutsättning för att skadestånd skall kunna utgå.59 EG-domstolen har 

tillämpat dessa principer i ett fall som handlade om införlivning av reglerna i direktivet om 

upphandling inom försörjningssektorerna i det s.k. BT-fallet60. I det här fallet konstaterade 

domstolen att Storbritannien hade brustit i sin införlivning av direktivet, men att felet inte 

var tillräckligt allvarligt för att grunda skadeståndsskyldighet. Domstolen menade att 

direktivet inte hade varit tillräckligt klart och precist i sin utformning och att 

Storbritanniens tolkning hade gjorts i god tro och var i linje med direktivets mål och 

mening och slutligen, att det inte fanns någon tolkningsbakgrund i form av rättspraxis från 

EG-domstolen eller uttalande från kommissionen.61 Detta talar för att svårigheten att nå 

framgång med en skadeståndstalan mot staten är minst lika stor som en skadeståndstalan i 

enlighet med upphandlingslagen. Den adekvata kausaliteten måste bevisas i samma 

utsträckning och dessutom måste felet som har gjorts anses vara tillräckligt allvarligt. 

7.5 Affärsmässighet 

Begreppet affärsmässighet som återfinns i 1 kap. 4 § LOU har kritiserats eftersom 

lagstiftningen inte inrymmer någon definition av begreppet. Affärsmässighet är ett begrepp 

som inte finns i EG-direktiven, utan det har hämtats från de tidigare nationella regelverken, 

d.v.s. UF och UR. Det har därför ingen klar koppling till EG:s grundläggande principer på 

upphandlingsområdet. Enligt min mening är det olyckligt att blanda in ett begrepp som är 

främmande för EG-rätten i en lagstiftning som helt bygger på EG:s direktiv. En 

ändamålsenlig lösning på problematiken bör vara att ersätta termen affärsmässighet med 

principerna om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, öppenhet, 

förutsebarhet och proportionalitet, vilka torde vara den EG-rättsliga motsvarigheten till 

begreppet affärsmässighet i detta sammanhang.  

7.6 Avbruten upphandling 

En upphandlande enhets beslut att avbryta en upphandling framkallar en situation som inte 

fångas av de rättsmedel som LOU erbjuder. Regeringsrätten har i ett beslut uttalat att en 

överprövning av en upphandlande enhets beslut att avbryta en upphandling inte kan 
                                                 
59 C-46/93 och C-48/93 [1996]REG  I-1029 punkt 80. 
60 C-323/93 [1996]REG  I-1631. 
61 C-323/93 [1996]REG  I-1631 punkt 43-45. 
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komma ifråga. 62 Överprövning förutsätter att upphandlingen pågår. Regeringsrätten menar 

vidare att skadestånd inte heller kan bli aktuellt genom HD:s domar i saken.63 Däremot slår 

RegR fast att ett beslut att avbryta en upphandling kan bli föremål för laglighetsprövning 

enligt 10 kap. kommunallagen. Regeringsrättens resonemang går ut på att eftersom 

skadeståndsskyldighet inte kan åläggas en upphandlande enhet på grund av ett avbrutet 

upphandlingsförfarande, så är inte LOU tillämplig på beslut att avbryta en upphandling. 

Följaktligen kan inte heller 7 kap. 5 § LOU vara tillämplig. Denna paragraf stadgar att 

beslut enligt LOU inte får överklagas med stöd av 10 kap. KomL.  

 

Den kommunala laglighetsprövningen är ett institut som skall säkerställa en 

kontrollmöjlighet för kommunmedborgarna att de kommunala organen fullgör sina 

åligganden på ett riktigt sätt. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att få en 

laglighetsprövning till stånd är, att den upphandlande enheten skall omfattas av 

kommunallagens regler samt att den klagande måste vara medlem i samma kommun som 

den upphandlande enheten hör till. Det kan knappast anses vara en nöjaktig lösning att 

behöva tillgripa rättsmedel som man velat undanta i upphandlingssammanhang för att 

komma åt oönskade beteenden, men att möjligheten finns är naturligtvis bättre än att det 

inte finns några verkningsfulla sanktioner. Motivet bakom att avskaffa den kommunala 

laglighetsprövningen av kommunala upphandlingsbeslut var att ett nytt effektivare system 

av sanktioner skulle införas.64 När det nya systemet har visat sig vara mindre effektivt kan 

det vara en poäng att möjligheten till laglighetsprövning finns kvar. 

 

Problemet med avbrutna upphandlingar har uppmärksammats och utretts vid två 

tillfällen.65 Utredningarna har dock inte resulterat i någon lagstiftning. 

 

I Ds 1994:83 föreslogs ett tillägg i lagen om att även avslutande av upphandling skulle ske, 

på ett enligt 1 kap. 4 § LOU affärsmässigt sätt. Som exempel på vad som kan anses 

affärsmässigt berättigat anförs att en statlig myndighet får nya direktiv från riksdag eller 

regering eller att anslag utgår ur statsbudgeten med relativt kort varsel. Arbetsgruppen 

påpekar dock att ett relativt stort mått av framförhållning och planering bör krävas av den 

upphandlande enheten. 

                                                 
62 Regeringsrättens beslut 2001-02-06, mål nr. 3888-1997. 
63 Se mål nr T 1683-99 och T 370-99. 
64 Se prop. 1992/93:88 s. 48. 
65 Se Ds 1994:83 och SOU 1999:139. 
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I SOU 1999:139 uttalar upphandlingskommittén att de skäl som kan accepteras för ett 

avbrytande är t.ex. att inga anbud inkommit som uppfyller ställda krav, en ny politisk 

majoritet har tillsatts som river upp tidigare beslut eller rent force majeurliknande 

omständigheter. 

 

Avbrutna upphandlingar leder till ett bristande förtroende från näringslivets sida och en 

tveksamhet om värdet att lämna ett anbud när det råder osäkerhet om upphandlingen 

kommer att avslutas eller inte. En möjlighet att komma åt problematiken är att helt 

förbjuda upphandlande enheter att avbryta en påbörjad upphandlingsprocedur. Varken den 

svenska lagen eller de EG-direktiv som den bygger på ålägger, som hovrätten anför i målet 

Lindesbergs kommun vs. IWU,66 en kommun någon skyldighet att upphandla tjänster som 

den väljer att sköta i egen regi. Syftet med LOU är ju att utnyttja marknadens möjligheter 

för att på bästa sätt ge valuta åt skattebetalarna, samtidigt som näringslivet utvecklas och 

tillväxten ökar. Ett förbud skulle sannolikt innebära att ett större antal upphandlande 

enheter väljer att behålla verksamhet i egen regi för att undvika att ställas inför en 

skadeståndsprocess. Ett förbud skulle dock kunna leda till en inskränkning av den 

kommunala självstyrelsen, vilket också har påpekats av Kommunförbundet.67  

 

Om man återknyter till förslaget att koppla kravet på affärsmässighet även till en 

upphandlings avslutande, så kan inte jag finna något negativt med en sådan lagändring, 

under förutsättning att begreppet affärsmässighet ersätts av de EG-rättsliga principer som 

jag har redogjort för tidigare. Det skulle då vara upp till rättstillämpningen att bedöma vad 

som kan anses strida mot dessa principer i det här sammanhanget. I prop. 1994/95:153 s. 

16 ansågs dock inte förslaget i sin ursprungliga lydelse, leda till några förbättringar eller 

klargöranden. Förslaget måste rimligtvis leda till att ett avbrytande av en upphandling kan 

utlösa skadeståndsskyldighet. 

  

Ett förslag från NOU att i 1 kap. 5 § LOU införa ett tillägg som klargör att interna bud är 

att jämställa med externa anbud är en annan utmärkt lösning. Denna variant har införts i 

engelsk rätt.68 För att ett sådant förslag skall få önskad effekt måste dock klara regler för 

beräkning av interna bud finnas. Det måste också vara klarlagt hur omställningskostnader 

                                                 
66 HD:s dom nr. T 1683-99. 
67 Ds 1994:83 s. 13. 
68 Se Local Government Act 1988. 
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för egenregiverksamhet skall påverka anbuden. Som ett exempel på hur man kan gå till 

väga för att värdera interna bud kan Danmark väljas. 

 

I Danmark är den allmänna regeln för statliga företag att verksamhet som kan utföras av 

externa leverantörer skall konkurrensutsättas genom upphandling med jämna mellanrum. 

Vid de tillfällen den upphandlande enheten själv deltar i anbudsgivningen skall en kalkyl 

upprättas enligt särskilda riktlinjer. Kalkylen skall omfatta såväl fasta som rörliga kostnader 

för att utföra arbetet i egen regi. Till de externa anbuden skall läggas omställningskostnader 

såsom lön till personal under uppsägningstid, hyreskostnader för kontrakt som löper ut etc. 

Kostnader för kontroll av extern leverantör och försäkring skall också beaktas. Denna 

kalkyl skall sedan jämföras med de externa anbuden och endast när kostnaderna för den 

egna regin är lägre får detta alternativ väljas.69 

 

7.7 Otillåten direktupphandling 

Det finns inga uttryckliga sanktioner mot att underlåta att upphandla enligt LOU. Ett stort 

antal av de ärenden som inte har blivit prövade i sak av länsrätterna kan hänföras till den 

kategorin, d.v.s. otillåtna direktupphandlingar. Eftersom en ansökan om överprövning inte 

får prövas efter att avtal om upphandling har slutits, begränsas denna möjlighet kraftigt när 

grunden för en leverantörs talan är otillåten direktupphandling. Det är endast i 

undantagsfall en förfördelad leverantör får vetskap om att en direktupphandling pågår 

innan avtal har tecknats. I praktiken är en leverantör utelämnad till andra rättsmedel, d.v.s. 

skadeståndstalan och eventuellt marknadsskadeavgift70, vars införande finns på förslag i 

SOU 1999:139.  

 

NOU har uppmärksammat, att otillåten direktupphandling är ett stort problem inom 

upphandlingsområdet och ofta förekommande, men att detta inte avspeglas i antalet 

domstolsprövningar. Detta kan förklaras med att de fall som tagits upp av domstolar i så 

liten omfattning har lett till att leverantören vunnit framgång, både i överprövningsmål 

såväl som i skadeståndsmål. I skadeståndsmål har uppmärksammats och påpekats det 

diskutabla med att ge en upphandlande enhet som inte alls tillämpar upphandlingslagen en 

                                                 
69 Ds 1994:83 s 33. 
70 Se nedan kap. 7.8.  



 52

bevismässig fördel framför den enhet som infordrar anbud.71 Solna tingsrätt har vidare 

konstaterat att beviskraven i dessa fall förringar skadeståndets effektivitet som sanktion.72  

 

7.8 Marknadsskadeavgift och vitesföreläggande 

Som en åtgärd för att komma till rätta med upphandlande enheter som underlåter att följa 

lagen har ett helt nytt rättsmedel föreslagits, marknadsskadeavgift. Upphandlingskommittén 

pekar på NOU:s kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling och menar att 

överprövnings- och skadeståndsförfarandena inte har en tillräckligt avskräckande effekt för 

att regelefterlevnaden skall vara tillfredsställande.  

 

Marknadsskadeavgiften är inget skadestånd som syftar till att ersätta enskilda som har lidit 

förlust genom ett felaktigt agerande från den upphandlande enhetens sida, utan avgiften 

skall tillfalla staten. Det föreslås att marknadsskadeavgift skall förbehållas regelöverträdelser 

som har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Typexempel av överträdelser som skall 

kunna beivras är otillåten direktupphandling, otillbörligt styrande kravspecifikation och 

godtyckliga utvärderingskriterier utan rangordning.  

 

Marknadsskadeavgiften skall kunna dömas ut av länsrätt och taleberättigad skall 

tillsynsmyndigheten vara. Storleken på avgiften föreslås vara lägst femtusen kronor och 

maximalt 5 miljoner kronor, med en begränsning till tjugo procent av upphandlingens 

värde.  

 

Marknadsskadeavgift skulle kunna komplettera de redan existerande rättsmedlena, som ett 

medel med preventiv verkan. Med tanke på de bevissvårigheter som uppkommer vid 

skadeståndstalan enligt LOU i allmänhet och vid otillåten direktupphandling i synnerhet, 

kan denna sanktion tillföra det tryck på de upphandlande enheterna som rättsmedlen syftar 

till enligt förarbetena, men som kanske inte uppnås till fullo. Den kan också fylla en 

funktion vid de tillfällen när överprövning inte kan ske på grund av att avtal redan har 

tecknats. 

 

Upphandlingskommittén har även på förslag att införa en vitessanktion som kan utdömas 

av länsrätt på talan av tillsynsmyndigheten. Ett sådant vite skulle vara aktuellt när en 

                                                 
71 Se kap. 6.2 ovan. 
72 Se kap. 6.9 ovan. 
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upphandlande enhet upprepar en regelöverträdelse, men att det inte har skett med sådant 

uppsåt eller oaktsamhet som krävs vid utdömande av marknadsskadeavgift. Den här 

lösningen måste anses vara betydligt mer användbar än LIU. LIU, som bara har tillämpats 

en enda gång, kan upphöra att gälla till förmån för en ny regel om vitessanktion vid 

upprepade regelöverträdelser.   

7.9 Synpunkter på de senaste utvecklingstendenserna 

Med upphandlingskommitténs slutbetänkande kan en ny angreppsvinkel på de problem 

som finns vid offentlig upphandling uttydas. Det verkar som om problemen med att 

upphandlingslagen inte följs i tillräckligt hög grad skall rättas till genom att minska 

utrymmet för konkurrensutsättning genom offentlig upphandling. För att undvika de 

delikata problem som rättstillämpningen har brottats med vid tillämpning av 

skadeståndsreglerna, så pekar utredningarna mot en utveckling som begränsar 

tillämpligheten av upphandlingslagen.  

7.9.1 Köp mellan kommun och kommunalt bolag 

 

Exempelvis vill kommittén öppna en möjlighet för landsting och kommuner, att utan 

upphandlingsförfarande, köpa varor ,tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader av 

ett av landstingets eller kommunens helägda bolag. Som grund härför anförs att LOU 

upplevs som ett betydande hinder för samordning inom den kommunala sektorn. Jag 

ansluter mig till de som anför att en kommun kan samordna sina resurser genom att 

avveckla de kommunala bolagen och driva verksamheten i egen regi i förvaltningsform.73 

 

Här uppkommer också frågan om detta förslag är förenligt med gemenskapsrätten. I 

Teckal-domen har EG-domstolen tolkat gemenskapsrätten så att det kan finnas undantag 

för upphandlingsskyldighet.74 

 

Det förslag som kommittén har lagt fram innebär att en kommun skall kunna träffa avtal 

utan upphandlingsförfarande med ett helägt kommunalt eller interkommunalt bolag som 

samtidigt är en upphandlande enhet.  

 

                                                 
73 SOU 2001:31 s. 89. 
74 C-107/98 [1999] REG I-8121. 
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I frågan om kommunen kan anses ha den kontroll över bolaget som krävs enligt Teckal-

domen argumenterar kommittén att kommunledningen formellt sett har större möjlighet 

att kontrollera ett kommunalt bolag än en kommunal nämnd. Kommittén hävdar att 

kommunstyrelsen normalt sett inte har möjlighet att överpröva eller intervenera i en 

nämnds verksamhet, medan ett kommunalt företag effektivt kan kontrolleras såväl formellt 

som informellt. Som exempel anförs att kommunfullmäktige när som helst kan avsätta 

styrelsen i ett kommunalt företag och att en styrelseledamot i ett kommunalt företag kan 

hållas personligt ansvarig för beslut som skadar företaget. Motsatsvis är det betydligt 

svårare att avsätta en kommunal nämnd och ett personligt ansvar för en nämndledamot 

kan inte utkrävas såvitt det inte är fråga om rent kriminella handlingar. Detta skulle enligt 

kommittén medföra att kravet på styrning och kontroll enligt EG-domstolens praxis är 

uppfyllt.  

 

Jag tillstår dock att kommunen inte styr den löpande verksamheten i företaget på samma 

sätt som i en kommunal nämnd. Den kommunala nämnden består av förtroendevalda 

ledamöter som representerar kommunens medlemmar och därmed medlemmarnas åsikter 

och vilja. Det är alltså kommunen som sådan som styr en nämnds arbete. Det faktum att 

ett kommunalt bolags styrelse är tillsatt av folkvalda ledamöter innebär inte att kommunen 

har kontroll över den dagliga verksamheten i bolaget på samma sätt som i nämnderna och 

därmed på det sätt som jag anser skall vara för handen enligt EG-domstolen.  

 

Skulle det trots allt visa sig att kravet på styrning och kontroll uppfylls av helägda 

kommunala bolag, så strider idén med att undandra stora delar av den kommunala sektorn 

mot de grundläggande syftena med upphandlingsdirektiven, d.v.s. att effektivisera den 

offentliga medelsanvändningen genom att utnyttja befintlig konkurrens. Det står också i 

strid med den grundläggande principen om likabehandling. 

  

Förslaget innehåller dock en liten reservation avseende vilka situationer som skulle kunna 

medge ett undantag; det skall innefatta uppenbara samordningsfördelar för kommunen och 

företaget att frångå reglerna om upphandling. Det skall tolkas som att endast betydande 

samordningsfördelar omfattas och att ett formenligt upphandlingsförfarande skulle 

motverka ett effektivt resursutnyttjande. Bevisbördan för att dessa fördelar föreligger 

föreslås åvila den kommun som ingår avtal med stöd av bestämmelsen.  
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Om de upphandlande enheterna får en möjlighet att hänvisa till samordningsfördelar som 

grund för direktupphandlingar –  vilket är en parameter som är väldigt svår att kontrollera 

– kommer de otillåtna direktupphandlingarna sannolikt att öka i antal till nackdel för 

potentiella leverantörer från det privata näringslivet.  

 

En leverantör som motsätter sig beslutet kan enligt förslaget begära att få ut dokumenten 

som innehåller skälen för beslutet efter sekretessprövning enligt SekrL. Detta ter sig dock 

meningslöst mot bakgrunden att presumtiva leverantörer sällan har vetskap om att affären 

har genomförts.  

 

En fråga som kommer upp i diskussionen är om en direktupphandling från ett kommunalt 

bolag kan angripas genom kommunal laglighetsprövning? Svaret måste bli nekande med 

utgångspunkt i RegR uttalande avseende beslut att avbryta en upphandling.75 I fråga om 

otillåten direktupphandling har ju HD uttalat att det skall betraktas som en överträdelse av 

LOU och följaktligen rendera skadeståndsskyldighet. Att det i praktiken har visat sig 

omöjligt att få skador på grund av otillåten direktupphandling ersatta, beror helt och hållet 

på svårigheten att styrka skadans storlek.  

 

Jag tycker dock att det skulle vara värdefullt att ha den kommunala laglighetsprövningen 

som kontrollmedel i dessa fall, eftersom såväl överprövning som skadeståndstalan inte har 

någon reell effekt. Det skulle vara alltför inbjudande till missbruk om en extra sanktion inte 

fanns. Dessutom anser jag att det hör till en kommunmedlems grundläggande rättigheter 

att kunna kontrollera att de folkvalda företrädarna fattar lagliga beslut. 

 

I förslaget hänvisas till möjligheten att döma ut marknadsskadeavgift om kommunen inte 

kan visa på uppenbara samordningsfördelar. Med marknadsskadeavgift som sanktion 

uppnås målet med att det skall finnas kontrollmedel med reell effekt. 

7.9.2 Direktupphandling 

 

Ett annat förslag som minskar upphandlingslagens tillämpningsområde är att sätta en gräns 

under vilken den upphandlande enheten själv får bestämma procedurregler till sju 

prisbasbelopp. Nuvarande regler innebär att reglerna i 6 kap. LOU skall tillämpas vid 

                                                 
75 Jfr kap 7.6 ovan. 
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upphandlingar under tröskelvärdena. De förfaranden som får användas är enligt dessa 

regler förenklad upphandling eller urvalsupphandling. Direktupphandling är dock tillåtet 

när upphandlingens värde är lågt. Beträffande detta värde har NOU uttalat att, beroende på 

upphandlingens art, ett eller maximalt två basbelopp kan anses vara lämpligt. Enligt 

förslaget skall denna gräns sättas till sju prisbasbelopp. Syftet med denna förändring är att 

förenkla reglerna. Jag tycker visserligen att det kan vara på sin plats att beloppsbestämma 

gränsen för när direktupphandling får göras. I mindre kommuner och kommuner med 

decentraliserad upphandling hamnar många av upphandlingarna på den här nivån. En 

sådan väsentlig höjning som upphandlingskommittén har föreslagit innebär därför en risk 

för godtycke och favorisering som inte kan accepteras. För mindre företag kan sju 

prisbasbelopp överstiga årsomsättningen och att systematiskt utesluta dessa företag från 

den offentliga upphandlingen måste undvikas. Formkraven på upphandlingar enligt 6 kap. 

LOU är dessutom så pass begränsade att det inte är tillräckligt för att rättfärdiga en sådan 

höjning.  

7.9.3 Datorstödd upphandling 

Utvecklingen går mot att den offentliga upphandlingen kan hanteras genom elektronisk 

överföring. Förslag rörande hur detta skall gå till återfinns både från svenskt håll som från 

kommissionen.76 Med ett publiceringstvång i vissa bestämda elektroniska databaser, skulle 

möjligheten för leverantörer att uppmärksamma de upphandlingar som är intressanta för 

just dem öka.  

 

7.9.4 Informationsskyldighet 

Som en följd av EG-domstolens dom i Alcatel-målet har upphandlingskommittén 

föreslagit att det skall införas en skyldighet för en upphandlande enhet att informera 

anbudssökande och anbudsgivare om vem som tilldelats ett kontrakt och på vilka grunder 

det har skett. En upphandlande enhet skall också lämna ut dessa uppgifter till alla 

leverantörer som begär det. Vidare får en upphandlande enhet inte sluta avtal enligt 

tilldelningsbeslutet förrän en tidsfrist om minst tio dagar har löpt ut. Dessa åtgärder 

föreslås införas för att tillförsäkra leverantörer en reell möjlighet till överprövning av 

upphandlingsbeslutet. De här åtgärderna är nog ett minimikrav för att uppfylla de krav på 

överprövning som rättsmedelsdirektivet uppställer enligt EG-domstolen. I dag 

                                                 
76 Se SOU 1999:139 och COM (2000) 275. 
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sammanfaller i praktiken tilldelningsbeslutet med tidpunkten för avtalets ingående. En 

sådan ordning omöjliggör överprövning.  

 

Vidare lägger sekretessbestämmelserna hinder i vägen för ett offentliggörande av 

anbudsuppgifter. En första åtgärd som kan vidtas är att häva anbudssekretessen när 

tilldelningsbeslutet är fattat, istället för vid avtalstidpunkten. Om leverantörerna skulle 

kunna få reda på innehållet i de andra anbuden ökar risken för att anbudskarteller uppstår. 

Den upphandlande enheten måste då ange en acceptfrist som sträcker sig till det datum då 

ett giltigt upphandlingskontrakt kan slutas för att undvika bildandet av anbudskarteller.  

 

7.10 Sammanfattning 

Resultatet av denna undersökning visar att de rättsmedel som existerar för att upprätthålla 

lagen om offentlig upphandling inte helt uppfyller de krav som kan ställas på dem. Reglerna 

om överprövning har visat sig svåra att tillämpa med tanke på att tidpunkten för 

tilldelningsbeslutet ofta sammanfaller med tidpunkten för avtalstecknandet. En ansökan 

om överprövning kan ju endast göras innan ett upphandlingskontrakt har tecknats. Ett 

alltför långtgående krav på kausalt orsakssamband vid överprövning gör det onödigt svårt 

att få till stånd en rättelse eller ett nytt upphandlingsförfarande, även när en upphandlande 

enhet bevisligen gjort en överträdelse. Den svenska regleringen uppfyller inte heller 

rättsmedelsdirektivens krav vad gäller överprövning enligt EG-domstolens utslag i Alcatel-

målet. 

 

Skadeståndsreglerna har också sina begränsningar. Dels är det fastslaget av HD att 

avbrutna upphandlingar inte kan angripas med hjälp av skadeståndstalan. Det är också 

stora problem för leverantörer att styrka den skada som blivit följden av en 

regelöverträdelse, främst vid direktupphandlingar. Vid upphandlingar utan bestämd volym, 

s.k. ramavtal, är det också i praktiken omöjligt att visa vilken skada som man har lidit. 

Skadeståndstalan kan även riktas mot staten på grund av ett felaktigt implementerande av 

direktiven, men här försvåras situationen genom att det fel som har begåtts måste anses 

vara tillräckligt allvarligt.  

 

Inom ramen för de befintliga remedierna förordar jag att kravet på att visa ett kausalt 

orsakssamband vid överprövning tas bort. En tidsfrist mellan tilldelningsbeslut och avtalets 

ingående måste också införas för att den svenska lagen skall uppfylla EG-direktivens krav 
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på överprövning. Det bör läggas fast i lagen att ett avbrytande av en upphandling måste ske 

med beaktande av de grundläggande EG-rättsliga principerna och regler för beräkning av 

interna bud bör finnas. Vidare får det anses vara klart att skadestånd skall kunna ersätta det 

positiva kontraktsintresset. HD:s sänkta beviskrav kommer knappast att få någon praktisk 

betydelse, men med utgångspunkt häri kan man mycket väl tänka sig att vissa 

osäkerhetsfaktorer i bevisningen kan medföra att skadeståndets belopp nedsätts till ett 

värde motsvarande graden av osäkerhet. Preskriptionstiden bör förlängas för att öka 

möjligheten att få besked av tillsynsmyndighet eller en överprövning fastställd innan 

skadeståndstalan måste inledas.  

 

För att komma till rätta med överträdelser som inte fångas av de befintliga remedierna, med 

tillägg av dessa förändringar, ansluter jag mig till förespråkarna för att införa 

marknadsskadeavgift och vitesföreläggande vid upprepad överträdelse av 

upphandlingslagen.  

 

Jag motsätter mig bestämt att kommuner skall ges en möjlighet att direktupphandla av sina 

egna bolag, samt att tillåta direktupphandlingar med värden upp till sju basbelopp.  

 

Jag tror att en fullt utvecklad datorstödd upphandling kommer att underlätta för såväl 

upphandlande enheter som leverantörer. Kommissionens förslag att sammanföra 

direktiven för den klassiska sektorn till en enda text är också mycket bra för att hjälpa 

upphandlande enheter att begripa och tolka vilka regler de har att rätta sig efter.  
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