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Sammanfattning 

Skadeståndsparagrafen i LOU stadgar att en upphandlande myndighet som brutit mot bestä-

mmelserna i lagen, ska ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. En förfördelad 

leverantör ska påvisa i) ärendehanteringsfel, ii) skada samt iii) adekvat kausalitet mellan i) 

och ii) för att skadestånd ska kunna utgå. Regleringen bygger på ett antal olika EU-direktiv 

och den svenska regleringen är fortfarande relativt ung och under utveckling. Regleringen 

saknar bestämmelser om när en upphandlande myndighet får avbryta en offentlig upphand-

ling. 

I rättspraxis har fastställts att det krävs "sakligt godtagbara skäl" för att en påbörjad upp-

handling ska få avbrytas. Vad som innefattas av sakligt godtagbara skäl är fortfarande diffust, 

men vad som kan konstateras är att avbrytandet måste vara förenligt med samtliga gemens-

kapsrättsliga principer och att beslutet inte får vara godtyckligt. Även bristande konkurrens 

efter kvalificeringsfasen, fel i förfrågningsunderlaget samt budgetöverskridande anbud har 

ansetts falla in under begreppet.  

En HD-dom från 2013 behandlade situationen där en upphandlande myndighet avbrutit en 

upphandling efter det att ärendehanteringsfel hade begåtts. Förvaltningsdomstol hade förord-

nat myndigheten att förkasta två okvalificerade anbud så att enbart ett kvalificerat kvarstod. 

Myndigheten förkastade rätteligen anbuden, men valde därefter att avbryta upphandlingen. 

HD fastställde ytterligare ett rekvisit för att ersättning motsvarande det positiva kontrakts-

intresset ska utgå, nämligen iv) kontraktstecknande. Ersättning för utebliven handelsvinst 

kunde därför inte utdömas i målet. HD konstaterade dock att ersättning för det negativa 

kontraktsintresset kan utgå. I förevarande fall utgick inte denna ersättning på grund av 

bristande konkurrens. Skadestånd utgick däremot för leverantörens överprövningskostnader, 

vilket strider mot principen om att vardera part bär sina egna kostnader i förvaltnings-

processer.  

Genom diskussion de lege ferenda vill vi försvåra för upphandlande myndigheter att avbryta 

en offentlig upphandling efter det att ärendehanteringsfel ägt rum och på så vis göra avbryt-

andet i sig till en skadeståndsgrund. Vi är även av den åsikt att bristande konkurrens som sak-

ligt godtagbara skäl bör tolkas restriktivt. Slutligen vill vi, med 43 kap. Skatteförfarandelagen 

som förebild, göra det möjligt för att överprövningsersättning i särskilda fall ska kunna utgå 

redan i förvaltningsdomstol. Dessa tre lösningar skulle effektivisera rättsmedlen och ligger 

även i harmoni med lagstiftningens syfte och ändamål.  
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Summary 

Damages Article of the Public Procurement Act stipulates that contracting authorities who 

violated the provisions of the Act, shall pay the damage thereby caused to a supplier. An 

aggrieved supplier shall demonstrate i) breach of law ii) damages and iii) proximate cause 

between i) and ii). The regulation is based on a number of EU directives and the Swedish 

regulation is still relatively young and evolving. The regulation has no article for when a cont-

racting authority may terminate a public contract. 

Courts have held that "objectively reasonable cause" is required when a contracting authority 

terminates an initiated public procurement. What's included in objectively reasonable causes 

are still diffuse but what can be concluded is that the termination must be consistent with all 

European legal principles and that the decision must not be arbitrary. Lack of competition 

after the qualification phase, errors in the specifications and budget overruns offers has also 

been considered to fall under the concept. 

A ruling by the Swedish Supreme Court in 2013 addressed the situation where a contracting 

authority terminated the procurement after a breach of law had been committed. Admin-

istrative Court had ordered the authority to reject two unqualified tenders, so only one quali-

fying tender persisted. The Authority rejected the tenders, but then chose to cancel the cont-

ract. The Swedish Supreme Court established another necessary prerequisite of the compen-

sation corresponding to the positive contractual interest shall be paid, namely iv) a contract 

has to be signed. Compensation for lost earnings could therefore not be imposed in the case. 

The Swedish Supreme Court, however, noted that the negative contractual interest can be im-

posed. In the present case didn't this compensation transpire due to lack of competition. Dam-

ages were however paid for the suppliers appeal costs, contrary to the principle that each party 

bears its own costs in administrative processes.  

Through discussion de lege ferenda we want to make it more difficult for contracting autho-

rities to terminate a public procurement after breach of law taken place, thus making the term-

ination in to a compensation basis. We are also of the opinion that lack of competition as an 

objectively reasonable cause should be interpreted narrowly. Finally, we want to make it 

possible for appeal costs to be payable in an administrative court in special cases. These three 

solutions would improve the efficiency of the legal remedies and are also in harmony with the 

purpose of the legislation.  
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1  Inledning 

1.1  Problembakgrund 

Den svenska upphandlingslagstiftningen, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 

bygger på ett antal olika EU-direktiv och har ändrats en hel del genom åren. Trots dessa 

ändringar är regleringen om skadestånd och andra rättsmedel fortfarande otydlig och saknar 

förutsägbarhet. Rättspraxis på området har under de senaste åren visat på att förutsättningarna 

för skadestånd i upphandlingsmål är långt ifrån klara.  

Den offentliga upphandlingen står för cirka 20 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, 

vilket innebär en årlig omsättning om ungefär 600 miljarder kronor.
1
 I hela EU är motsvar-

ande siffra cirka 2 400 miljarder euro, vilket motsvarar 19,7 % av medlemsstaternas samman-

lagda bruttonationalprodukt.
2
 Tack vare upphandlingsdirektiven har EU gjort besparingar på 

över 20 miljarder euro årligen.
3
  

Syftet med LOU är att försäkra att myndigheters upphandling sker på ett öppet och rättvist 

sätt.
4
 Det är således av stor vikt att regleringen är klar och förutsägbar, för att inte rättsläget 

ska hämma leverantörer från att lämna anbud eller vid ett senare skede hindrar dessa anbuds-

givare från att ansöka om överprövning vid ett misstänkt upphandlingsfel.  

Vid överträdelser av LOU finns det tre möjligheter för den förbigångna leverantören att söka 

rättslig prövning. De olika möjligheterna är uppdelade i primära och sekundära rättsmedel. De 

primära rättsmedlen innefattar avtalsspärr och överprövning. När primära rättsmedel inte för-

hindrar skada från att uppstå finns en tredje möjlighet – så kallat sekundärt rättsmedel – i form 

av skadestånd.
5
 Skadeståndsparagrafen i 16:20 LOU stipulerar att en upphandlande mynd-

ighet som bryter mot bestämmelserna i lagen ska ersätta uppkommen skada. Ersättning för 

anbudskostnader och övriga kostnader i samband med upphandlingen ska också ersättas om 

regelöverträdelsen menligt har påverkat leverantörers möjlighet att tilldelas kontraktet.  

Rekvisitet “kontrakt” har fått stor uppmärksamhet genom rättsfallet NJA 2013 s. 762, i upp-

satsen kallat Polititransportmålet. Problem uppstod när den upphandlande myndigheten avbröt 

upphandlingen efter rättelse. HD slog fast att avbrytande av upphandling i sig inte är grund 

                                                 
1
 SOU 2013:12, s. 22. 

2
 European Commission working document, Public procurement indicators, 2011, s. 1.  

3
 European Commission working document, Evaluation Report - Impact and effectiveness of EU Public 

Procurement Legislation, s. 20. 
4
 Sundstrand, 2014, s. 54 f. 

5
 Andersson, artikel I, kap. 1, st. 5. 
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för skadestånd och därför kunde inte ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset 

utdömas. Den leverantör som borde tilldelats kontraktet om inte upphandlingen hade avbrutits 

tilldömdes dock ersättning för överprövningskostnaderna, vilket är unikt och bryter mot prin-

cipen om att vardera part står sina egna kostnader i förvaltningsrättsliga mål. 

1.2  Problemformulering 

Vilka skadeståndsrättliga konsekvenser uppstår när en upphandlande myndighet väljer att av-

bryta en offentlig upphandling? Vilka konsekvenser får Polititransportmålet för upphandlings-

skadeståndsrätten? 

1.3  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt utvärdera skadeståndsregleringen på upphandlingsom-

rådet samt dess funktionalitet och konsekvenser i situationer där myndigheter väljer att av-

bryta en upphandling.  

1.4  Metod 

I uppsatsen ligger de klassiska rättskällorna i svensk juridik till grund för vår granskning av 

problemen. Dessa innefattar lagtext, propositioner och utredningar bakom lagen, praxis på 

området, den rättsvetenskapliga doktrinen samt allmänna rättsgrundsatser.
6
 Eftersom upp-

handlingsrätten bygger på EU-rätt, behandlas även EU-direktiv och EU-praxis. Dåvarande 

EG-domstolen går i det följande under benämningen EU-domstolen. Även skrifter publicer-

ade av Konkurrensverket (KKV), Regeringen och Europeiska kommissionen beaktas, dock 

inte i egenskap av rättskälla utan som informationskälla.  

Eftersom skadestånd i upphandlingsmål endast utgör en liten del av upphandlingsrätten, 

behandlas det i mindre utsträckning i litteraturen på området. Vi använder oss därför av ett 

flertal artiklar om uppsatsämnet som är hämtade ur ett antal artikeldatabaser.
7
 Sökord som 

använts är exempelvis "upphandlingsskadestånd", "upphandling + skadestånd" och "skade-

stånd vid offentlig upphandling". Artiklar tidigare än år 2007 beaktas källkritiskt eftersom 

upphandlingsrätten är dynamisk och i ständig förändring. Anledningen till angivet årtal är att 

det senaste rättsmedelsdirektivet publicerades detta år, vilket innebär att rättsmedlen modi-

fierades något. 

                                                 
6
 Sandgren, s. 36 ff. 

7
 Databaser som använts är InfoTorg, Juridisk tidskrift och Europarättslig tidskrift. 
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Håkan Anderssons artikelserie i ämnet upphandlingsskadeståndsrätt, som publicerats på Info-

Torg år 2013, är central i vår uppsats.
8
 Detta eftersom artiklarna är de enda ur doktrinen som 

behandlar rättsfallet från år 2013. Håkan Andersson är professor i civilrätt vid Uppsala 

universitet och inriktar sig främst mot skadeståndsrätt och har arbetat med flera forsknings-

projekt inom området.
9
  

Underrättspraxis och skiljaktiga meningar i HD beaktas i den mån vi anser argumenten vara 

relevanta för vår analys.  Även rättspraxis som terminologiskt formellt inte kategoriseras som 

upphandlingsmål, som NJA 2001 s. 3, nedan kallat Lillebil-målet, beaktas på samma sätt. 

Genom diskussion de lege ferenda ämnar vi att lösa problematiken som uppstår när en 

upphandlande myndighet avbryter en påbörjad offentlig upphandling.
10

   

Vid tolkning av lagtext använder vi oss av ändamålsenlig tolkningsmetod, även kallad teleo-

logisk metod.
11

 Vid vår granskning av problemen beaktar vi således inte lagtextens orda-

lydelse lika mycket som exempelvis objektiv metod gör, utan snarare betraktas lagarnas 

bakomliggande syfte och skyddsintresse. Eftersom doktrin och praxis är knapphändig ger 

denna metod oss möjlighet att dra slutsatser som är i harmoni med regelverkens ändamål. När 

vi fastställer lagens syfte använder vi oss framför allt av EU-domstolens praxis, som är den 

främsta tolkaren av EU-rättens syfte.  

1.5  Avgränsningar  

I uppsatsen avser vi att behandla skadestånd vid upphandling till följd av att en upphandling 

har avbrutits. Andra skadeståndssituationer belyses bara övergripande i fall där dessa situa-

tioner är relevanta för vårt syfte och vår frågeställning.   

Av utrymmesskäl behandlas inte andra rättsmedel än skadestånd djupgående, utan berörs bara 

i korthet. Syftet är att ge läsaren en överblick av vilka rättsmedel som finns att tillgå och sam-

bandet mellan dessa och skadestånd. Därutöver finns bestämmelser om en så kallad upphand-

lingsskadeavgift i 17 kap. LOU.
 
Denna sanktion är en administrativ straffavgift som utdöms 

av allmän förvaltningsdomstol efter ansökan av KKV i egenskap av tillsynsmyndighet. Av-

                                                 
8
 En mer utförlig version av dessa artiklar kommer att ingå som ett avsnitt i “Ersättningsproblem i 

skadeståndsrätten”, Iustus 2014, som kommer att bli den avslutande delen i boktrilogin “Skadeståndsrättsliga 

utvecklingslinjer”. 
9
  Se mer om Håkan Andersson på 

http://www.jur.uu.se/devjuridik/AboutFacultyofLaw/Personal/Presentation/tabid/5384/language/sv-

SE/Default.aspx?UserId=642. 
10

 De lege ferenda: "'Om den lag som bör göras', en önskan om hur rätten ska utvecklas i framtiden." Se Rembe 

& Eklund, s. 28. 
11

 Lehrberg, s. 225. 
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giften tillfaller staten och inte den förfördelade leverantören och behandlas därför inte vidare i 

denna uppsats.
12

   

Fokus ligger främst på LOU och dess bakomliggande förarbeten. Av utrymmesskäl behandlas 

inte andra upphandlingslagar.
13

 

I uppsatsen behandlar vi enbart skadestånd till en förfördelad leverantör. En leverantör som 

får sitt avtal ogiltigförklarat på grund av en myndighets överträdelse av regelverket får kräva 

skadestånd på kontraktsrättslig grund med hjälp av den allmänna skadeståndsrätten. Denna 

fråga aktualiserades i NJA 2013 s. 909, men av utrymmesskäl behandlas inte rättsfallet i vår 

uppsats.
14

 

1.6  Disposition 

Uppsatsen har inletts med en problembakgrund, en presentation av vår frågeställning och vårt 

syfte, våra avgränsningar samt en beskrivning av vår metod och vårt tillvägagångssätt. Inled-

ningskapitlet avslutas med en beskrivning av vår användning av begreppet "rättsmedel". 

I kapitel 2 följer en överblick över upphandlingsområdet. Detta inkluderar upphandlingens 

historia, regleringens ändamål samt upphandlingsförfarandet.  

Kapitel 3 ägnas åt en redogörelse för de primära rättsmedlen, nämligen avtalsspärr och över-

prövning. I detta kapitel redogör vi även för vilken part som bär kostnaderna i överprövnings-

processer. 

I kapitel 4 behandlas det sekundära rättsmedlet skadestånd. I var sitt avsnitt behandlas; 

grunder för skadestånd, vilka beviskrav som gäller, vad som utgör sakligt godtagbara skäl vid 

avbrytande av upphandling samt hur ersättningsberäkningen går till. 

Kapitel 5 behandlar frågan om sambandet mellan bestämmelserna för överprövning av en 

upphandling och de skadeståndsrättsliga reglerna. Häri utreds även frågan om vilka konsekv-

enser det blir för en leverantör som underlåter att ansöka om överprövning.  

I kapitel 6 redogörs för Polititransportmålet. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av 

rättsfallet, följt av en redogörelse för HovR:s domskäl och domslut för att sedan övergå till 

HD:s dito. Kapitlet avslutas med Anderssons analys av fallet. 

                                                 
12

 För mer om detta, se Rosén Andersson m.fl., s. 699 ff. eller Asplund m.fl. s. 357 ff.  
13

 Andra upphandlingslagar är: lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter 

och posttjänster (LUF), lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller lagen (2011:1029) om upphandling 

på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). För mer om dessa lagar, se Sundstrand, 2012. 
14

 För vidare analys av detta rättsfall, se Andersson, artikel III. 
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Kapitel 7 innehåller vår analys av uppsatsens problemformulering. Analysen behandlar de 

problem vi ser med gällande rätt och vi eftersträvar att närma oss lösningar av problematiken 

med avbruten upphandling genom en diskussion de lege ferenda.  

Uppsatsen avslutas med kapitel 8, som innehåller sammanfattande kommentarer och slutsatser 

där vi strävar efter att besvara vår problemformulering samt dra slutsatser av det som fram-

kommit i uppsatsen.  

1.7  Begreppet rättsmedel 

Begreppet rättsmedel har i svensk rätt en mer inskränkt betydelse än vad begreppet tyder på.
15

 

Rättsmedel används huvudsakligen för att överklaga ett domstolsavgörande. Termen delas in i 

allmänna/ordinära och särskilda/extraordinära, där det förstnämnda innefattar överklagan av 

domslut inom klagotiden, exempelvis överklagande och återvinning. Till den senare kategorin 

hör resning, klagan över domvilla och återställande av försutten tid, vilka alla sker efter att 

dom har vunnit laga kraft. 

I upphandlingsrätten har dock begreppet rättsmedel vidgats. Till begreppet hör avtalsspärr, 

överprövning av myndighetsbeslut i en offentlig upphandling samt skadestånd efter avtals-

slut.
16

 Avtalsspärr inträder efter tilldelningsbeslut och är inget medel som leverantörer aktivt 

måste söka. Avtalsspärren är tiden som ges för en leverantör att söka rättelse genom överpröv-

ning. Trots detta behandlas avtalsspärr såsom rättsmedel i förarbeten och doktrin. Överpröv-

ning innefattas inte formellt sett av begreppet rättsmedel, men det ligger ändå nära till hands 

att behandla överprövning av beslut som ett rättsmedel. Det är i och för sig inte en dom som 

överprövas till högre instans men är likväl en form av överklagande. Skadestånd är en 

ersättning vars funktion är att verka reparativt och preventivt, det vill säga att sätta den skade-

lidne i samma ekonomiska ställning som om skadan inte uppstått respektive ha en avskräck-

ande effekt.
17

 Skadestånd är i allmän juridisk mening således mer att anse som en sanktion 

och långt ifrån den inskränkta betydelsen av begreppet rättsmedel. Även om ingen allmän 

definition av begreppet redogörs för i rättsmedelsdirektiven,
18

 har EU valt att samla alla 

medel för enskilda att tillvarata sin rätt under samma term. Vi har i vår uppsats valt att för-

hålla oss till begreppet på samma sätt.   

                                                 
15

 Nedanstående stycke är hämtat ur Ekelöf & Edelstam, s. 11 ff. 
16

 Sundstrand, 2012, s. 299. 
17

 Heller & Radetzki, s. 25.   
18

 Dir. 89/665/EEG, dir. 92/13/EEG och dir. 2007/66/EG. 
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2 Offentlig upphandling 

2.1  Inledande kommentarer 

Detta kapitel börjar med en kort beskrivning av upphandlingsrättens historia kort för att sedan 

övergå till att redogöra för lagens ändamål. Den följande redogörelsen för upphandlings-

området avser att ge läsaren en grundläggande introduktion av LOU. 

2.2  Upphandlingens historia 

År 1994 trädde den första lagen om offentlig upphandling i kraft (ÄLOU), baserad på EU-

direktiv.
19

 Regler som styrt upphandling i Sverige kan dock dateras tillbaka till 1800-talet. 

Denna reglering var inte i form av lag, utan bestod av föreskrifter som behandlade statens 

upphandling enbart på det militära området. År 1920 stiftades den första tvingande regler-

ingen i form av en upphandlingsförordning, som behandlade all statlig upphandling. Denna 

förordning omarbetades sedan ett antal gånger under 1900-talet för att sedan få sin slutgiltiga 

utformning år 1986. Denna reglering gällde enbart staten och något gemensamt tvingande 

regelverk för kommuner och myndigheter fanns inte. Istället ansågs myndigheters upphand-

ling falla in under den kommunala besvärsrätten.
20

 Förordningen upphörde att gälla när 

ÄLOU trädde i kraft. Två av de största skillnaderna var dels att lagen blev tvingande för 

myndigheter och dels att rättsmedel, såsom möjlighet till överprövning och skadestånd, inför-

des. 

Genom inträdet i EES förband sig Sverige att följa unionens uppsatta regelverk för offentlig 

upphandling. Vid tiden för inträdandet fanns sex stycken direktiv som behandlade området 

och Sverige ratificerade samtliga. Två av dessa var rättsmedelsdirektiv; ett för den klassiska 

sektorn
21

 och ett annat för försörjningssektorerna.
22

 År 2007 kom ett nytt rättsmedelsdirektiv 

som innehöll ändringar av dessa två grundläggande direktiv.
23

 Två nya förfarandedirektiv 

tillkom år 2004, vilka lade grunden för den nu gällande LOU
24

 och införlivades i LUF.
25

 

Denna uppdelning genomfördes i förhoppning om att skapa en enklare och tydligare lagtext. 

                                                 
19

 Hela avsnittet är hämtat ur Sundstrand, 2014, s. 39 ff.  
20

 För mer om besvärsrätt se Andersson, 1964.  
21

 Dir. 89/665/EEG. 
22

 Dir. 92/13/EEG. 
23

 Dir. 2007/66/EG. 
24

 Dir. 2004/18/EG. 
25

 Dir. 2004/17/EG. 
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Ett direktiv rörande försvars- och säkerhetsupphandlingar antogs år 2009 och införlivades i 

LUFS.
26

  

Tre nya direktiv, varav två reviderade, har antagits av EU:s ministerråd och förväntas inför-

livas i svensk rätt våren 2016.
27

 Dessa direktiv rör inte rättsmedel och diskuteras därför enbart 

i de delar som är relevanta för vår uppsats.  

2.3  Lagens ändamål 

2.3.1 Rättsliga principer 

Principerna på upphandlingsområdet är många och betydelsefulla för att tolka och tillämpa 

regelverken på korrekt vis. Åtskilliga principer har skrivits in i ingressen i det senaste upp-

handlingsdirektivet
28

 vilket visar på den betydelse EU lägger vid dessa. Principer som nämns i 

ingressen är bland annat principen om fri rörlighet för varor,
29

 principen om etablerings-

frihet
30

 och principen om frihet att tillhandahålla tjänster,
31

 som alla är grundläggande friheter 

inom EU. Utöver dessa följer fem principer av betydelse för upphandlingsrätten, som även 

dessa finns med i direktivets ingress:
32

 

 Principen om likabehandling är en av de mest betydelsefulla principerna inom EU-

rätten och innebär att lika fall ska behandlas lika och att olika fall ska behandlas 

olika, om det inte finns objektivt godtagbara skäl för annat. Inom upphandlingsrätten 

får den betydelsen att alla leverantörer ska ges lika förutsättningar och inte bli 

positivt eller negativt särbehandlade. 

 Principen om icke-diskriminering innebär att en upphandlande myndighet inte, 

direkt eller indirekt, får diskriminera en leverantör på grund av dennes nationalitet 

eller geografiska område.  

 Principen om ömsesidigt erkännande är en princip som påtalar att exempelvis intyg 

och andra bevishandlingar utfärdade av andra medlemsstaters myndigheter ska 

accepteras i övriga medlemsstater på samma sätt som nationella handlingar. 

                                                 
26

 Dir. 2009/81/EG. 
27

 Hansen, reportage på InfoTorg, 2014. 
28

 Dir. 2004/18/EG. 
29

 Art. 34 FEUF. 
30

 Art. 49 FEUF. 
31

 Art. 56 FEUF. 
32

 Nedanstående uppräkning och definition är hämtad ur prop. 2006/07:128, s. 131 f. 
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 Proportionalitetsprincipen innebär att en upphandlande myndighet inte får ställa krav 

som inte står i proportion till föremålet för upphandlingen. Kraven ska ha ett natur-

ligt samband med det behov som ska täckas. 

 Principen om öppenhet härrör ur likabehandlingsprincipen och är fundamental för att 

säkerställa att övriga principer efterföljs. Den innebär även att information ska vara 

klar och tydlig samt lika för alla anbudsgivare. Den information som framgår av för-

frågningsunderlaget får inte i väsentlig mån ändras under förfarandet.  

Dessa fem EU-rättsliga principer som lagstiftaren har valt att införa i svensk rätt kommer till 

uttryck i generalklausulen 1:9 LOU. Lagstiftaren har därmed valt att göra dessa principer till-

ämpliga på all offentlig upphandling, även på sådan som understiger tröskelvärdena och på så 

sätt faller utanför direktiven.
33

 

2.3.2 Syfte och skyddsintresse 

EU-domstolen har till uppgift att pröva giltigheten av, samt tolka, EU-rättsliga bestämmelser. 

Det blir således avgöranden från denna domstol som primärt ligger till grund för fastställande 

av regleringens syfte.
34

 I mål C-380/98, kallat Cambridge-målet, fastslog EU-domstolen att 

syftet med upphandlingsdirektiven är att upprätthålla konkurrensen på den inre marknaden 

och skydda de ekonomiska aktörernas intressen, samt säkerställa att upphandlande myndig-

heter inte ger nationella anbudsgivare företräde framför leverantörer från andra medlems-

stater. Syftet är även att säkerställa att hänsyn inte tas till andra skäl än ekonomiska.
35

  

Av punkten två i ingressen till direktiv 2004/18/EG framgår även att de EU-rättsliga princip-

erna, beskrivna ovan i avsnitt 2.3.1, ligger till grund för lagstiftningens syfte. För att säker-

ställa att dessa grundläggande principer efterföljs, behövs ett EU-rättsligt regelverk som 

reglerar offentliga kontrakt över ett visst värde. Detta för att fri konkurrens ska råda inom 

unionen.  

Innan införandet av EU-bestämmelserna hade den svenska regleringen på området mer till 

syfte att skydda skattebetalare och det allmännas hushållning av allmänna medel. En förskjut-

ning har således gjorts, enligt Andersson, från ett samhällsintresse till ett individintresse.
36

 I 

det nya direktivet från år 2014 framgår det att offentlig upphandling är tänkt att fungera som 

"[…] ett av de marknadsbaserade instrument som ska användas för att uppnå smart och håll-

                                                 
33

 Prop. 2006/07:128, s. 151 ff och s. 293. 
34

 Sundstrand, 2006, s. 19. 
35

 Mål hämtat ur Sundstrand, 2006, s. 222 ff. 
36

 Andersson, artikel I, kap. 2, st. 4. 
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bar tillväxt för alla, samtidigt som den säkerställer att offentliga medel utnyttjas så effektivt 

som möjligt."
37

 Direktivet stipulerar vidare att lagstiftningen som bygger på det tidigare 

direktivet, från år 2004, därför bör ses över och moderniseras i syfte att effektivisera använd-

ningen av allmänna medel. Detta syfte innebär i synnerhet att underlätta för små och medel-

stora företag att delta i upphandlingar samt att göra det lättare för upphandlande myndigheter 

att bättre utnyttja offentliga upphandlingar så att gemensamma samhällsmål uppnås.
38

  

2.4  LOU och upphandlingsprocessen 

2.4.1 Lagens tillämplighet 

LOU är tillämplig för upphandlande myndigheter. I 2:19 LOU definieras upphandlande 

myndighet såsom statliga och kommunala myndigheter. Med myndighet likställs beslutande 

församlingar i kommuner och landsting, sammanslutningar av en eller flera myndigheter, 

församlingar eller vissa offentligt styrda organ. Offentligt styrda organ definieras i 2:12 LOU 

och innefattar sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighets-

föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse under förutsättning att 

behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär samt uppfyller något av nedanstående 

kriterier: 

 Att det till största delen är finansierat av antingen staten, en kommun, ett landsting 

eller en upphandlande myndighet, eller 

 vars verksamhet står under något av ovan nämnda organ, eller 

 mer än halva antalet ledamöter i organets styrelse eller liknande är utnämnda av stat, 

kommun, landsting eller annan upphandlande myndighet.      

Av huvudregeln i 2:13 LOU framgår att all offentlig upphandling som genomförs av upphan-

dlande myndigheter i syfte att tilldela kontrakt avseende varor, tjänster eller byggentre-

prenader omfattas av lagen. LOU är tillämplig oavsett om det är fråga om köp, hyra, leasing 

alternativt hyrköp.
39

 

Eftersom de flesta huvudregler har undantag finns det även vissa fall där LOU och upphand-

lingsreglerna inte är tillämpliga. Det första undantaget till LOU är när upphandlingen rör 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, där LUF istället tillämpas. Ett annat 

                                                 
37

 Dir. 2014/24/EU, p. (2). 
38

 Dir. 2014/24/EU, p. (2). 
39

 Prop. 2006/07:128, s. 303. Se även Sundstrand, 2014, s. 53. 
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undantag är på försvars- och säkerhetsområdet där LUFS har företräde.
40

 Andra undantag till 

LOU måste antingen stå i lagen, FUEF eller grunda sig på ett allmänintresse och undantagen 

ska enligt EU-domstolens mål C-394/02 tolkas restriktivt.
41

  

2.4.2 Myndighetsutövning 

Utöver LOU kan andra lagar vara tillämpliga på offentlig upphandling. En av dessa lagar är 

förvaltningslagen (FL).
42

 Propositionen från år 2006 anger att offentlig upphandling inte faller 

in under begreppet myndighetsutövning i FL:s bemärkelse. Myndighetsutövning i FL:s 

mening omfattar när en myndighet fattar ensidiga beslut mot enskild. Vid offentlig 

upphandling träffar istället den upphandlande myndigheten ett bilateralt avtal med den 

enskilde och därmed blir i princip inte FL tillämplig. Begreppet myndighet är snävare i FL:s 

mening jämfört med LOU och innefattar inte bolag och andra organ som är organiserade i 

privaträttsliga former, även om de utför förvaltningsrättsliga uppgifter eller ren myndighets-

utövning, 1 § FL. Det finns dock vissa regler i FL som är tillämpliga på upphandling. Dessa 

regler är bestämmelser gällande inkomna handlingar, 10 §, och om jäv, 11 och 12 §§. Bestäm-

melser om serviceskyldighet, 4 och 5 §§, och om rättelse av skrivfel, 26 §, är generellt sett 

tillämpliga vare sig det rör sig om myndighetsutövning eller ej. Propositionen finner dock inte 

att bestämmelserna om serviceskyldighet och rättelse av skrivfel är tillämpliga vid offentlig 

upphandling.  

I en annan proposition, från år 2001, diskuterades huruvida information om överprövnings-

förfarandet skulle framgå av tilldelningsbeslutet. Lagstiftaren ansåg inte detta behövas, efter-

som offentlig upphandling inte ansågs utgöra myndighetsutövning.
43

 Detta skiljer sig från 

myndighetsutövning där en skyldighet föreligger att informera om hur den enskilde ska gå till 

väga för att överpröva myndighetens beslut, enligt 21 § FL.
44

 I Kammarrätten i Sundsvalls 

mål nr 532-12 hade en ansökan om överprövning inlämnats en dag för sent till förvaltnings-

rätten, men inkommit i tid till myndigheten. Domstolen ansåg att förvaltningsrättens regler 

om myndighetsutövning inte omfattar ärenden rörande offentlig upphandling, vilket är för-

enligt med 2006 års proposition.
45

 Kammarrätten ansåg inte heller att serviceskyldigheten 

sträckte sig så långt att det kan begäras av myndighet att vidarebefordra överklagande till 

förvaltningsrätt samma dag.  

                                                 
40

 Se samtliga undantag från lagens tillämpningsområde i 1:3-8 LOU. 
41

 Sundstrand, 2014, s. 58. 
42

 Nedanstående stycke är hämtat ur prop. 2006//07:128, s. 240 och s. 142 f. 
43

 Prop. 2001/02:142, s. 61 och Warnling-Nerep, s. 403. 
44

 Rosén Andersson m.fl., s. 578. 
45

 Prop. 2006/07:128, s. 240. 
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Rätten delas vanligtvis in i antingen civilrätt eller offentligrätt.
46

 Wiweka Warnling-Nerep har 

dock i en artikel anfört att offentlig upphandling är en hybrid av dessa rättsområden och i 

vissa fall kan utgöra myndighetsutövning.
47

 Hon anser att offentlig upphandling bör delas 

upp, i en civilrättslig och en offentligrättslig del, där den senare delen kan utgöra myndighets-

utövning.
48

 Vidare anser hon att uppdelningen mellan endera civilrätt eller offentligrätt är en 

förlegad modell och vill särskilt framhålla hur "[…] LOU har genomgått en förändring till att 

numera utgöra vad jag anser vara en utpräglat offentligrättslig reglering" (artikelförfattarens 

kursivering).
49

 En uppdelning bör göras, där beslut om tilldelning av kontrakt vid offentlig 

upphandling utgör offentligrätt – och således myndighetsutövning – medan kontrakts-

tecknandet och avtalsförhållandet mellan parterna innefattas av civilrätten.
50

 

2.4.3 Tröskelvärden 

Enligt EU:s upphandlingsdirektiv blir offentlig upphandling först aktuell när kontraktets värde 

överstiger vissa fastställda tröskelvärden. När värdet understiger tröskelvärdena behöver inte 

det EU-rättsliga regelverket följas. Däremot finns nationella bestämmelser i 15 kapitlet LOU 

som även reglerar upphandling av så kallade B-tjänster
51

 som alltid, oavsett värde, ska upp-

handlas enligt nämnda kapitel. Beräkningen av kontraktets värde innefattar alltid eventuella 

options- och förlängningsklausuler.
52

  

För statliga myndigheter är tröskelvärdena år 2014 vad gäller varor och tjänster bestämda till 

134 000 euro (motsvarande 1 169 378 kronor) medan för byggentreprenader är värdet satt till 

5 186 000 euro (45 256 666 kronor). För övriga upphandlande myndigheter gäller samma 

tröskelvärde gällande byggentreprenader medan för varor och tjänster är tröskeln satt till 207 

000 euro (1 806 427 kronor).
53

   

2.4.4 Förfrågningsunderlag 

I princip ska all offentlig upphandling utannonseras. Detta kan göras på olika sätt beroende på 

typ av upphandlingsförfarande och beskrivs inte för närmare.
54

 Gemensamt för alla offentliga 

                                                 
46

 Warnling-Nerep, s. 397. 
47

 "Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för kommunalt lag- och domstols-

trots?" i Juridisk tidskrift. Kapitlet berör bara denna komplexa fråga kort, för mer information se artikeln i sin 

helhet. 
48

 Warnling-Nerep, s. 399. 
49

 Warnling-Nerep, s. 398. 
50

 Warnling-Nerep, s. 391. 
51

 En förteckning över B-tjänster räknas upp i bilaga 3 till LOU, exempelvis juridiska tjänster och transport- och 

hotelltjänster. 
52

 Hela stycket är hämtat ur Sundstrand, 2014, s. 113 f. 
53

 Regeringens tillkännagivande (2014:5). Observera att växelkurs är fixerad årsvis.  
54

 Läs mer om olika upphandlingsförfaranden i Sundstrand,  2014. 
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upphandlingar är att ett förfrågningsunderlag skickas ut. Detta underlag kan utformas på en 

mängd olika sätt, dock ska de alltid innehålla åtminstone; krav på leverantören, kravspecifik-

ation eller uppdragsbeskrivning, utvärderingsgrund, kommersiella villkor och administrativa 

bestämmelser.
55

 Enligt punkt 46 i direktiv 2004/18/EG ska utvärderingsgrunden anges 

antingen som det, för myndigheten, ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller som det 

anbudet med lägst pris. Detta finns även stipulerat i 12:1 LOU. 

2.4.5 Prövning och tilldelningsbeslut 

Prövningsfasen kan delas in i tre moment. Första momentet består av att kontrollera om det 

föreligger eventuell grund för uteslutning av leverantör. Anbud som kommer in för sent ska 

diskvalificeras. Uteslutning av leverantör ska ske vid de omständigheter som räknas upp i 

10:1 LOU, exempelvis vid tidigare ekonomisk brottslighet. Omständigheter som får medföra 

uteslutning enligt 10:2-4 LOU är exempelvis om leverantören är försatt i konkurs eller 

liknande. Det andra momentet i prövningsfasen beskrivs i kapitel 11 LOU och innebär kont-

roll av leverantörers lämplighet – att leverantörerna uppfyller ställda skall-krav samt att 

övriga kvalifikationsgrunder är uppfyllda. Det tredje och sista momentet är utvärdering av 

anbuden samt tilldelning av kontrakt. Den upphandlande myndigheten får inte anta anbud som 

inte uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget och inte heller pröva anbud mot andra 

kriterier som inte framkommit av underlaget.
56

 Enligt 9:9 LOU ska myndigheten snarast 

möjligt underrätta anbudsgivarna skriftligen om det beslut som fattats samt skälen för detta. I 

denna underrättelse ska myndigheten informera om tiden för avtalsspärr, det vill säga under 

den tid under vilken avtal inte får slutas med anbudsgivare. Det är under tiden för denna 

avtalsspärr som leverantörer kan begära överprövning.
57

  

  

                                                 
55

 KKV:s skrift, 2014, s. 13 ff. 
56

 KKV:s skrift, 2014. s. 16 ff. 
57

 Se om avtalsspärr i avsnitt 3.2. och om överprövning i avsnitt 3.3. 
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3 Primära rättsmedel 

3.1  Inledande kommentarer 

I föregående kapitel har vi övergripande beskrivit upphandlingsprocessen. I detta kapitel 

övergår vi till att redogöra för hur en förfördelad leverantör kan gå till väga för att söka 

rättelse vid fel i denna process, det vill säga vilka rättsmedel som finns att tillgå.  

3.2  Avtalsspärr 

Efter att tilldelningsbeslut meddelats inträder en så kallad avtalsspärr som innebär att den upp-

handlande myndigheten inte får sluta avtal inom denna tid.
58

 Syftet med denna spärr är att 

möjliggöra för anbudsgivare att undersöka om fel har begåtts, och om så är fallet, ge tid för att 

ansöka om överprövning. Inträdet i EU och de första direktiven på upphandlingsområdet 

medförde inte några inskränkningar i den processuella autonomin, utan det var upp till 

Sverige att bestämma vilka processrättsliga regler som skulle gälla.
59

 Att inte ha harmoni-

serade tidsfrister inom EU medförde problem, eftersom upphandlande myndigheter tenderade 

att skyndsamt underteckna kontrakt för att därigenom försvåra en överprövning.
60

 I det 

senaste rättsmedelsdirektivet från år 2007 ansåg EU det därför vara nödvändigt att inskränka 

den processuella autonomin genom att införa en minimiperiod där avtal inte får ingås, det vill 

säga det primära rättsmedlet avtalsspärr. 

Redan i rättsfallet C-81/98, det så kallade Alcatelmålet, konstaterade dock EU-domstolen att 

en leverantör ska ha en viss tid på sig för att begära överprövning efter det att ett tilldelnings-

beslut har fattats. Detta resulterade i en svensk lagändring år 2002, när regler om avtalsspärr 

införlivades, men på EU-nivå dröjde det dock till år 2007. Av 16:1 LOU framgår att när ett 

tilldelningsbeslut har meddelats på elektronisk väg inträder en avtalsspärr om tio kalender-

dagar från det att underrättelsen skickats. Väljer myndigheten att skicka på annat sätt, 

exempelvis via post, förlängs denna spärr till 15 kalenderdagar. Detta utgör dock minimitider 

och myndigheten kan i underrättelsen ange en längre avtalsspärr. Om den upphandlande 

myndigheten sluter avtal trots denna spärrtid, blir inte avtalet automatiskt ogiltigt utan 

avtalsslutandet måste klandras i förvaltningsdomstol.  

                                                 
58

 Nedanstående avsnitt är hämtat ur Asplund m.fl. s. 139-141. Det ska poängteras att detta avsnitt enbart ger en 

övergripande redogörelse för huvudregeln vid avtalsspärr. För mer detaljerad beskrivning av rättsmedlet rekom-

menderas Asplund m.fl. 
59

 Dir. 89/665/EEG och dir. 92/13/EEG. Den processuella autonomin behandlades i avsnitt 4.3.  
60

 Rättsmedelsdirektivet 2007/66/EG, p. (4). 
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3.3  Överprövning 

Ansökan om överprövning sker till allmän förvaltningsdomstol. Domstolarna utgörs av för-

valtningsrätter, kammarrätter och HFD. Prövningstillstånd krävs för att få ärendet prövat i 

kammarrätter och i HFD, 16:5 LOU. Talan om skadestånd väcks däremot vid allmän domstol 

– det vill säga TR, HovR och HD – och följer rättegångsbalkens regler till skillnad från 

allmän förvaltningsdomstol som handläggs enligt förvaltningsprocessuella dito.
61

 Under år 

2012 blev 3 265 upphandlingar överprövade i förvaltningsdomstol och i 37 % av målen fick 

leverantörerna helt eller delvis bifall. Cirka en fjärdedel av ärendena blev överklagade till 

kammarrätten, dock blev enbart 7 % prövade i sak.
62

  

Det finns tre olika tillfällen för överprövning av en offentlig upphandling. Det första tillfället 

är när en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada till följd av upphandlingen, enligt 

16:4 LOU. Domstolen ska enligt denna paragraf pröva upphandlingen och giltigheten av ett 

tilldelningsbeslut. Denna ansökan görs enligt 16:5 LOU hos förvaltningsrätt där den upphand-

lande myndigheten har sin hemvist. Om domstolen finner att överträdelse av LOU har skett 

och att leverantören har eller kan komma att lida skada, får domstolen i enlighet med 16:6 

LOU besluta att upphandlingen ska göras om eller avslutas först efter rättelse. I senast 

nämnda paragrafs andra stycke stipuleras att överprövning inte får göras sedan avtal slutits 

mellan upphandlande myndighet och leverantör.  

I 16:11 LOU anges att ansökan om överprövning måste ske inom tiden för avtalsspärren. Om 

en upphandlande myndighet bryter mot avtalsspärren och ändå tilldelar kontrakt kan inte 

rätten besluta om att upphandlingen ska göras om eller avslutas efter rättelse. Därmed är det 

andra tillfället att överpröva aktuellt att tillämpas. Leverantören måste i sådant fall ändra sin 

talan och ansöka om att avtalet ska ogiltigförklaras, i enlighet med 16:13 LOU. Det tredje och 

sista tillfället för överprövning är när en upphandling har avbrutits. Det som reglerar denna 

överprövning är 16:12 LOU som anger att ansökan ska lämnas in senast tio dagar efter 

elektroniskt meddelande lämnats om avbrytandet alternativt 15 dagar ifall meddelandet 

lämnats på annat sätt. För att avbryta en upphandling krävs sakligt godtagbara skäl.
63

 

I EU-domstolens avgörande C-230/02, kallat Grossmanmålet, klargjordes att en anbudsgivare 

– så snart denne fått kännedom om en överträdelse – ska söka få den överprövad snarast 

                                                 
61

 Asplund m.fl., s. 371.  
62

 KKV:s rapport (2013:5), s. 7-8. 
63

 Sakligt godtagbara skäl behandlas nedan i avsnitt 4.4. 
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möjligt.
64

 Om det inte sker riskerar densamme att förlora sin rätt att föra denna talan och 

eventuellt även försumma sin rätt till skadestånd.
65

 EU-domstolen har i mål C-470/99, känt 

som "Universale-Bau"-målet, konstaterat att preklusionsfrister som regleras på nationell nivå 

kan vara tillåtna enligt EU-rätten. Nyss nämnda rättsfall visar på att upphandlingsrätten inom 

EU först och främst avser skydda och upprätthålla den inre upphandlingsmarknadens 

intressen. 

Sammanfattningsvis prövas en ansökan om överprövning i allmän förvaltningsdomstol, till 

skillnad från skadeståndsmål som prövas av allmän domstol. Det finns tre möjligheter för 

överprövning; när avtal inte slutits, när avtal har slutits och när upphandlande myndighet 

avbrutit upphandlingen. Ansökan om överprövning ska ske så snart leverantören uppmärk-

sammat överträdelsen för att på så sätt begränsa sin skada. 

3.4  Överprövningskostnader 

I förvaltningsprocesser finns det en tradition att vardera part bär sina egna domstolskostnader, 

vilket inkluderar överprövningskostnader. Detta skiljer sig från allmänt domstolsförfarande 

där part som tappar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader, i enlighet med rätte-

gångsbalkens 18 kapitel. I Upphandlingsutredningen från år 2013 förs en diskussion angående 

avgifter och kostnader i överprövningsprocesser.
66

 Angående att avgiftsbelägga överprövning 

fann utredningen att detta inte skulle leda till önskat resultat och förordade därför inte 

införande av ansökningsavgifter i överprövningsmål. I utredningen diskuteras vidare huruvida 

överprövningskostnader ska täckas av den förlorande parten. KKV har i sitt remissvar uttalat 

sig i frågan och anfört att: 

"[...] en eventuell skyldighet att förlorande part ska ersätta motpartens rättegångs-

kostnader skulle detta, utöver den avhållande effekt det skulle kunna ha på främst 

mindre leverantörer, dessutom kunna få till följd att förlorande part i större 

utsträckning än i dag skulle överklaga domen till ytterligare en nivå för att få 

bifall och befrias från – ersättningsskyldigheten. En sådan ordning skulle kunna få 

till följd att flera avgöranden överklagas till överinstans med en längre total hand-

läggningstid som följd."
67

  

                                                 
64

 Nedanstående stycke är hämtat ur Leffler, s. 79-81. 
65

 Se mer om försutten överprövning och sambandet till skadestånd i avsnitt 5.2 och 5.3. 
66

 Nedanstående stycken är hämtat ur SOU 2013:12, s. 364-366. 
67

 SOU 2013:12, s. 365. 
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Utredningen instämmer i KKV:s resonemang och anför att parterna även fortsättningsvis ska 

stå för sina egna kostnader i överprövningsmål. HD har däremot i Polititransportmålet gått 

emot utredningen i denna fråga och tilldömt en leverantör ersättning för överprövningskost-

nader i form av skadestånd.
68

 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU), som fram till år 2007 ansvarade för tillsynen på 

området,
69

 har i en kartläggning utrett hur andra EU-länder behandlar processkostnader.
70

 

Nämnden kom fram till att det var väldigt ovanligt i EU-länder att den förlorande parten får 

stå för motpartens rättegångskostnader i förvaltningsdomstolar.   

I vissa skattemål i förvaltningsdomstol kan den sökande parten i enlighet med 43 kap. Skatte-

förfarandelagen, få ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning.
71

 Detta om-

fattar enligt 43:1, skäliga kostnader som den sökande ådragit sig för att ta tillvara på sin rätt; 

om denne helt eller delvis vunnit bifall, om ärendet är av betydelse för rättstillämpningen eller 

om det föreligger synnerliga skäl för att ersättningen ska utgå. Begränsningar i rätten till 

ersättning räknas upp i 43:2-5, där bland annat kostnader för den sökandes eget arbete inte 

ersätts, 43:3. Ersättningen kan jämkas om kostnaderna inte begränsats i skälig omfattning 

eller om målet blivit mer omfattande än nödvändigt, 43:5 2 p.  

Sammanfattningsvis står vardera part för sina egna kostnader i förvaltningsprocesser, så även 

i upphandlingsmål. En diskussion har förts i Upphandlingsutredningen från år 2013 om att 

frångå denna huvudregel och införa en regel om att den förlorande parten ska bära samtliga 

kostnader. Utredningen kom fram till att detta inte skulle leda till önskvärt resultat. Ett 

undantag till huvudregeln går att finna i vissa skattemål, där den sökande parten kan få sina 

kostnader ersatta i särskilda fall.    

                                                 
68

 Se mer om detta i avsnitt 6.4. 
69

 KKV, NOU-arkiv. 
70

 NOU, 53/99-28, s. 21.  
71

 Skatteförfarandelag (2011:1244). 
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4 Skadestånd som sekundärt rättsmedel 

4.1  Inledande kommentarer 

I kapitlet ovan har redogjorts för rättsmedel vars syfte är att förhindra skada från att uppstå. 

Först i situationer där skada emellertid uppstår kan skadelidna leverantörer söka upprättelse 

med hjälp av det sekundära rättsmedlet skadestånd, vilket redogörs för i detta kapitel. HD har 

under LOU:s existens bara behandlat upphandlingsskadestånd ett fåtal gånger. Första delen av 

kapitlet behandlar rekvisiten som ska uppfyllas för att skadestånd ska utgå. Därefter behandlas 

utvecklingen i rättspraxis gällande beviskrav och efterföljande avsnitt rör sakligt godtagbara 

skäl vid avbrytande av upphandlingsförfarandet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur 

ersättningsberäkningen sker.  

4.2  Grunder för skadestånd  

Skadeståndsparagrafen 16:20 LOU stipulerar följande: 

"En upphandlande myndighet som inte har följt bestämmelserna i denna lag ska 

ersätta därigenom uppkommen skada för en leverantör. 

Rätten till skadestånd inbegriper ersättning till en anbudssökande eller anbuds-

givare som har deltagit i en offentlig upphandling och som har haft kostnader för 

att förbereda anbud och i övrigt delta i upphandlingen, om åsidosättandet av be-

stämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans eller hennes möjligheter att 

tilldelas kontraktet." 

Första stycket talar om att en myndighet ska ersätta uppkommen skada. Uppkommen skada 

avser inte enbart onödiga kostnader till följd av upphandlingsfelet utan även utebliven hande-

lsvinst, det vill säga vad leverantören hade erhållit om kontraktet tilldelats denne. Detta ger 

uttryck för att hela det positiva kontraktsintresset kan ersättas. Stycket ställer upp tre rekvisit 

som den förfördelade leverantören måste påvisa – bevisbördan ligger således på leveran-

tören.
72

 Det första rekvisitet är att leverantören måste visa på att upphandlande myndighet 

brutit mot LOU:s bestämmelser. Det andra är att skada uppkommit hos leverantören och det 

tredje rekvisitet är att adekvat kausalitet ska föreligga, det vill säga att skadan beror på det 

ifrågavarande upphandlingsfelet.  

                                                 
72

 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
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År 2010 kompletterades paragrafen med ett andra stycke som stipulerar att även ersättning för 

det negativa kontraktsintresset kan bli aktuell, innebärande den faktiska skada som 

leverantören lidit i form av anbudskostnader. Tidigare fanns denna bestämmelse enbart i LUF, 

men HD konstaterade redan i NJA 2000 s. 712, kallat Tvättsvampsmålet, att denna ersättning 

ska kunna utgå även i mål inom den klassiska sektorn. Med tanke på utvecklingen i praxis 

fann lagrådet att en bestämmelse om ersättning för det negativa kontraktsintresset i förtydlig-

ande syfte bör skrivas in även i LOU.
73

 För ersättning för detta kontraktsintresse gäller samma 

rekvisit som ovan.  

Av skadeståndsparagrafen framgår inte något krav på oaktsamhet, utan den upphandlande 

myndigheten ska ersätta uppkommen skada.
74

 Skadeståndsansvaret är således strikt och det 

spelar ingen roll om myndigheten varit vårdslös eller haft uppsåt med felaktigheten. Detta 

framkommer bland annat av Ishavsmålet och av förenade målen C-46/93 och C-48/93. Hööks 

uppfattning är att den svenska översättningen av senast nämnda domar är felaktig. Den 

engelska texten anger att en överträdelse ska vara en "sufficiently serious breach" och i den 

franska översättningen anges ”violation suffisamment caractérisée”. Båda dessa översättn-

ingar tar hänsyn till överträdelsens karaktär, vilket skiljer sig från den svenska som förutsätter 

att det föreligger en klar överträdelse.  

Skadeståndets syfte och funktion i direktiven är att åstadkomma ett tryck på upphandlande 

myndigheter att fullfölja förfarandet på ett regelrätt vis. Leverantörer måste känna sig trygga 

när de lämnar anbud och förutsätta att ett anbud som de lägger ner tid och pengar på blir be-

handlat på ett rättvist sätt.
75

   

Sammanfattningsvis kan både det negativa och det positiva kontraktsintresset ersättas i form 

av skadestånd. Det är leverantören som har bevisbördan och måste visa på: i) skada, ii) ären-

dehanteringsfel samt iii) att det föreligger adekvat kausalitet mellan i) och ii). Skadeståndsan-

svaret är strikt när överträdelse konstaterats. 

4.3  Beviskrav  

Inom EU gäller processuell autonomi, vilket innebär att det är upp till nationella stater att 

fastslå vilka processuella regler som ska användas när EU-rätten tillämpas.
76

 Detta innefattar 

bland annat vilka domstolar som ska handlägga ärenden, vilka personer som är berättigade till 

                                                 
73

 Prop. 2009/10:180, s. 221 ff. 
74

 Nedanstående stycke är hämtat ur Höök, s. 456 ff.  
75

 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
76

 Nedanstående stycke är hämtat ur Asplund m.fl., s. 34 f. 
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olika rättsmedel, vilka tidsfrister som ska gälla i domstol samt vilka beviskrav som ska ställas. 

Detta innebär i sig inte att nationella processregler har företräde framför unionsrätten, utan 

nationella bestämmelser ska enligt EU-domstolens praxis tillämpas när unionsrättsliga best-

ämmelser inte anger annat.
77

 Enligt samma praxis ställs det krav på att en viss skyddsnivå 

måste upprätthållas och att två uppräknade principer måste efterlevas för att medlemsstater 

ska behålla sin självbestämmanderätt. Den första principen är likvärdighetsprincipen som 

innebär att nationella regler inte får vara mindre gynnsamma vid en överträdelse av unions-

rätten än regler för överträdelse av nationell rätt. Den andra principen – effektivitetsprincipen 

– innebär att nationella regler ska vara utformade på ett sådant sätt att det i praktiken inte blir 

omöjligt eller oskäligt svårt att utöva unionsrättsliga rättigheter. Det är på grund av denna 

processuella autonomi som inte några beviskrav framgår av något direktiv eller EU-rättslig 

praxis. 

Beviskrav framgår inte heller av lagtext och det har varit upp till domstol att fastställa praxis 

och prejudikat om vilket beviskrav som ska gälla. I Tvättsvampsmålet var det fråga om 

otillåten direktupphandling där en kommun upphandlat städtjänster utan föregående annons-

ering.
78

 Diskussionen i målet handlade om kausalrekvisitet och främst om bevissvårigheten. 

Att upphandlingsfel begåtts var ostridigt, men frågan om uppkommen skada var mer svår-

bevisad eftersom den kärande parten inte givits tillfälle att lämna anbud som eventuellt skulle 

vunnit upphandlingen. Problemet uppstod att visa om leverantören över huvud taget skulle 

lämnat anbud om det givits tillfälle att göra detta. HD konstaterade i målet att en leverantör 

måste göra sannolikt att denne skulle tilldelats kontraktet om inte upphandlingsfelet begåtts. 

Detta lyckades inte leverantören göra och käromålet ogillades därför av HD. 

Detta beviskrav har senare lättats och preciserats i NJA 2007 s. 349, kallat Ishavsmålet. Målet 

handlade om ett ärendehanteringsfel där avtal slutits med annan än den som skulle ha erhållit 

kontraktet vid korrekt hantering. Även om målet i fråga inte handlade om direktupphandling 

och att det i målet var relativt enkelt att bevisa uppkommen skada, tar HD upp problemet med 

beviskravet från Tvättsvampsmålet genom ett obiter dictum.
79

 Domstolen framhåller att bevis-

rekvisitet att "göra sannolikt" att leverantören fått kontraktet inte kan krävas utan ändrar här 
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 Mål 33/76 (Rewe). 
78

 Nedanstående avsnitt är hämtat ur Andersson, artikel II, kap. 2. 
79

 Obiter dicta: "sådana uttalanden i en domsmotivering som varken är nödvändiga för domslutet eller 

prejudicerande", se Rembe & Eklund, s. 96. Att obiter dicta inte är prejudicerande är dock omtvistat, där 

exempelvis Andersson (artikel II, avsnitt 2.4) anser att det till viss del har prejudicerande verkan.  
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beviskravet. Vid direktupphandling ska leverantören istället göra sannolikt att den skulle 

lämnat anbud och att detta anbud haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet.  

För beviskravet i andra upphandlingsmål än vid direktupphandling kvarstår HD:s första ställ-

ningstagande, det vill säga att leverantören måste göra sannolikt att den skulle vunnit kont-

raktet ifall upphandlingsfel inte begåtts. Andersson menar dock att bevislättnaden i direktupp-

handlingssituationer även i någon mån kan komma att appliceras i fall av avbruten upphand-

ling till följd av upphandlingsfel.
80

 

Sammanfattningsvis väljer medlemsstater själva vilka processuella regler som ska gälla i upp-

handlingsmål, i enlighet med principen om processuell autonomi. En leverantör ska göra 

sannolikt att denne skulle tilldelats kontraktet om inte upphandlingsfelet begåtts. Vid otillåten 

direktupphandling, och eventuellt vid avbruten upphandling, har bevisbördan luckrats upp 

genom praxis och idag ska en leverantör göra sannolikt att den skulle lämnat anbud och att 

detta haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet.  

4.4  Sakligt godtagbara skäl  

Det råder osäkerhet gällande när en upphandlande myndighet kan avbryta en upphandling 

eftersom LOU inte uppställer krav på att en upphandling måste avslutas med ett tilldelande av 

kontrakt.
81

 Eftersom LOU inte innehåller några regler härom får svar sökas i den praxis som 

utvecklats på nationell och EU-rättslig nivå. Denna praxis är dock knapphändig men det som 

går att utläsa är att det krävs sakligt godtagbara skäl. I mål C-92/00 beskrivs att ett avbryt-

ande ska vara förenligt med samtliga gemenskapsrättsliga principer samt att beslutet inte får 

vara godtyckligt. Bristande konkurrens efter kvalificeringsfasen kan, enligt EU-domstolen i 

mål C-27/98, anses utgöra sådant sakligt godtagbart skäl. Detta har även konstaterats i RÅ 

2008 ref. 35. Även fel i förfrågningsunderlaget kan i vissa fall utgöra saklig grund för att av-

bryta upphandlingen, vilket har konstaterats i EU-domstolens dom C-244/02. Vidare fastslogs 

det i RÅ 2009 ref. 43 att sakligt godtagbara skäl innefattar situationer när anbud visar sig vara 

mer kostsamma än vad myndighetens budget kan täcka. Myndigheter kan, men anses inte 

behöva, ange i förfrågningsunderlaget under vilka förutsättningar upphandlingen kan komma 

att avbrytas.  

                                                 
80

 Se avsnitt 6.5. för vidare redogörelse. 
81

 Nedanstående stycke är hämtat ur Rosén Andersson m.fl., s. 660-662.  
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Syftet med LOU är inte att myndigheter ska ha en skyldighet att utsätta sin verksamhet för 

konkurrens, utan det är EU-rättsliga principer som ger uttryck för lagens syfte.
82

 HD har till 

dags dato enbart behandlat avbruten upphandling ett fåtal gånger, varav Lillebil-målet från år 

2001 var det första. Domstolen ansåg att målet inte formellt var att anse såsom ett upphand-

lingsmål, men fallet är ändock av betydelse för upphandlingsskadeståndsrätten och således för 

vår uppsats. Det speciella i fallet var att en myndighet påbörjade ett upphandlingsförfarande 

men valde att inte fullfölja processen. Istället valde den att utföra tjänsten i egen regi, av den 

egna transportorganisationen, som dock också hade ingett ett anbud i upphandlingen. Det är 

av denna anledning som rättsfallet formellt sett inte kan klassificeras som upphandlingsmål, 

eftersom avbrytandet i sig inte är ett ärendehanteringsfel.
83

 Leverantören erhöll inget 

skadestånd, men HD förde en diskussion om kraven som ställs när en upphandlande 

myndighet väljer att avbryta upphandlingen.  

Håkan Andersson finner det vara problematiskt med situationer där myndigheter låter egna 

enheter lämna anbud, för att sedan avbryta upphandlingen och tilldela egna enheter kontraktet 

– trots att enheten inte gav det lägsta alternativt det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Så-

dant förfarande skulle underminera konkurrenssituationen på marknaden och enligt honom – 

med förklaringen att det rör sig om en "icke-upphandling" – ge en enkel väg för myndigheter 

att undkomma lagens krav. Han fortsätter med att säga att "[ä]ven en avbruten upphandling 

bör väl i någon mening kunna ses som just en upphandling – varvid man kan parafrasera 

nationalskalden Ulf Lundells berömda (bort)förklaring om att 'en inställd spelning också är en 

spelning'".
84

   

Sammanfattningsvis har begreppet "sakligt godtagbara skäl" utvecklats genom praxis. Avbry-

tandet måste vara förenligt med samtliga gemenskapsrättsliga principer och det får inte vara 

godtyckligt. Bristande konkurrens, fel i förfrågningsunderlaget och oväntat kostsamma anbud 

är andra exempel på vad som kan anses som sakligt godtagbara skäl vid avbrytande av en 

upphandling.   

                                                 
82

 Nedanstående två stycken är hämtade ur Andersson, artikel II, kap. 2.3. 
83

 Liknande situation diskuterades även i prop. 1993/94:35 s. 47. 
84

 Andersson, artikel II, kap. 2.3, st. 3. 
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4.5  Ersättningsberäkning 

4.5.1 Positiva kontraktsintresset 

Som beskrivs i avsnitt 4.2. stipulerar första stycket i skadeståndsparagrafen att ersättning kan 

uppgå till hela det positiva kontraktsintresset.
85

 I det första HD-avgörandet på det offentliga 

upphandlingsområdet, NJA 1998 s. 873, nedan kallat Heby-fallet, diskuterade HD hur denna 

ersättning skulle beräknas. Målet handlande om den minst komplicerade situationen, där ett 

ärendehanteringsfel begåtts och avtal hade tilldelats en leverantör som inte borde vunnit upp-

handlingen om inte felet hade begåtts. Det var länge omtvistat huruvida termerna positivt och 

negativt kontraktsintresse kunde appliceras på utomobligatoriska förhållanden, men HD gav i 

målet klara besked om att skadestånd kan uppgå till hela den uteblivna handelsvinsten. Dom-

stolen angav att "[m]ed den uppbyggnad LOU har fått ligger det nära till hands att se saken så 

att ett kvasikontraktsrättsligt förhållande uppkommer mellan den upphandlande och presum-

tiva anbudsgivare i och med att upphandlingen inleds."
86

 Detta innebär att principen för 

skadeberäkningen blir att anbudsgivaren ska försättas i samma läge som om – vilket är den 

direkta översättningen av quasi – upphandlingen hade fullgjorts på ett korrekt vis.  

HD angav ingen egen beräkningsmetod av skadeståndet utan hänvisar till TR:s domskäl och 

fastställde ersättningen som den tidigare domstolen kommit fram till. Det var först i Ishavs-

målet som HD uttryckligen beskrev denna beräkningsmetod. Det positiva kontraktsintresset 

ska beräknas enligt "skillnaden mellan de intäkter leverantören skulle ha fått (dvs anbuds-

priset) och de rörliga kostnader (särkostnader för projektet) som sparats in då arbetet inte utfö-

rts".
87

  

4.5.2 Skönsmässig ersättning 

Ovanstående beräkning medför dock vissa problem i andra ansvarssituationer av mer komplex 

natur, till exempel vid otillåten direktupphandling där inget jämförande anbudspris kan sättas 

in i ekvationen.
88

 Även vid avbruten upphandling uppstår problem, eftersom inget kontrakt 

tilldelats och därmed finns ingen situation att jämföra med "som om" upphandlingen fullgjorts 

på rätt sätt. I Tvättsvampsmålet diskuterade HD att ersättningsberäkningen inte bör vara låst 

till antingen det positiva eller negativa kontraktsintresset i fall där kausalsambandet mellan fel 

och skada är svår att påvisa. Av domen framgår att ersättning inte enbart ska vara begränsad 

                                                 
85

 Nedanstående avsnitt är hämtat ur Andersson, artikel II, kap. 2.1. 
86

 Citat hämtat ur NJA 1998 s 873. 
87

 Andersson, artikel II, kap. 2.1, st. 4. 
88

 Avsnittet är hämtat ur Andersson, artikel II, kap. 2.2. 
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till kostnader för anbud, utan även innefatta ersättning upp till vad som motsvarar utebliven 

vinst, det vill säga det positiva kontraktintresset. Detta leder till att en skönsmässig ersättning 

kan komma att utgå, där domstolen tar i beaktande faktorer såsom nedlagda kostnader, utsikt-

er till vinst samt överträdelsens karaktär. Den sista faktorn avfärdades dock Ishavsmålet. I 

Tvättsvampsmålet utgick dock inte denna skönsmässiga ersättning på grund av att käranden 

inte gjorde sannolikt att de skulle erhållit kontraktet.
89
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5 Sambandet mellan överprövning och skadestånd 

5.1  Inledande kommentarer 

Kapitlet nedan härrör – om inte annan källa anges – ur Henrik Lefflers artikel "Har överpröv-

ning trängt ut skadestånd vid överträdelser av upphandlingsreglerna?". Vi redogör för hur 

sambandet mellan överprövning och skadestånd ser ut samt för om Lefflers tes att skadestånd 

blivit obsolet. 

5.2  Försutten överprövning 

Som vi tidigare nämnt i avsnitt 3.3 ställs krav på att leverantören, så snart denne underrättats 

om överträdelsen, ska söka överprövning för att inte förlora sin rätt till talan. Om leverantören 

underlåter att söka denna överprövning; kan en upphandlande myndighet invända att leveran-

törens passivitet inneburit att denne förlorat sin rätt till skadestånd? Leffler anser att det är 

sannolikt att så är fallet. Skälen till detta är att överprövning har som funktion att sättas in på 

ett så tidigt stadium som möjligt i upphandlingsprocessen för att på så sätt korrigera över-

trädelsen och dess fortsatta skadeverkningar. Leverantören "[…] skall inte kunna sitta med 

armarna i kors och – efter att en överträdelse inte längre kan rättas till – enbart gynna sitt eget 

ekonomiska intresse medelst skadestånd."
90

 Om en leverantör är passiv förlorar rättsmedlet 

sin effektivitet och lagstiftningen skulle bryta mot sitt syfte, vilket är en diskussion som 

återkommer i rättmedelsdirektiven.
91

  

En annan grund för att svaret på ovan ställda fråga torde besvaras jakande är att allmän skade-

ståndsrätt uppställer principer om att den skadelidande har en skyldighet i att försöka begränsa 

sin skada. Denna princip fastslog EU-domstolen i fallen C-46/93 och C-48/93 och principen 

kommer även till uttryck i 6:1 skadeståndslagen, där det stadgas en möjlighet till jämkning i 

fall där den skadelidne varit medvållande. Principen gäller även i mål om upphandlings-

skadestånd, där det bland annat i en SOU framförs att det torde vara "naturligt att en 

skadelidande leverantör vidtar skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om han försummar 

detta får han själv bära en motsvarande del av förlusten."
92

 När en leverantör underlåter att 

söka överprövning innebär detta att denne inte gör vad som skäligen kan begäras för att 

begränsa sin skada och torde därmed förlora sin rätt till skadestånd alternativt få skadeståndet 

jämkat till noll, vilket var fallet i RH 2010:48. NOU har lämnat ett yttrande i frågan där 
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nämnden är eniga med EU-domstolens resonemang om att försutten överprövning kan leda 

till att ersättningen jämkas, men att denna princip ska tolkas restriktivt.
93

 Nämnden lämnar 

frågan öppen och lyfter bara att jämkning kan tänkas aktualiseras.   

5.3  Sambandet 

Vi har påvisat att en leverantör måste begära överprövning – givet att denne varit medveten 

om överträdelsen – och på så sätt begränsa sin skada. I sin artikel beskriver Leffler tre 

scenarion angående sambandet mellan överprövning och skadestånd och ifrågasätter huruvida 

skadestånd som rättsmedel fortfarande är relevant.  

Det första scenariot är att en leverantör ansöker om överprövning och förvaltningsrätten bi-

faller talan. Den upphandlande myndigheten ska därför antingen göra om upphandlingen eller 

vidta rättelse innan kontraktsslut. Därmed lider leverantören i princip inte någon ersättnings-

gill skada och en skadeståndstalan blir därför irrelevant.  

Det andra scenariot är att överprövningsansökan inlämnas, men nekas i förvaltningsrätt på 

grundval av att den inte finner att överträdelse eller risk för skada är förevarande. Om en 

förvaltningsdomstol inte finner att risk för skada föreligger lär inte heller allmän domstol vara 

av annan åsikt. Inte heller i detta fall kan det tänkas löna sig med att föra skadeståndstalan.  

Det sista scenariot är att leverantören inte ansöker om överprövning trots att denne haft kun-

skap och tillfälle att göra detta, utan väcker skadeståndstalan direkt vid allmän domstol. I en 

sådan situation skulle dock den upphandlande myndigheten kunna hävda att leverantören för-

suttit sin rätt till skadestånd enligt tidigare resonemang.
94

 Ifall myndigheten inte åberopar 

detta ska domstolen emellertid inte beakta försummelsen enligt dispositionsprincipen, som 

gäller enligt svensk processrätt. Denna princip innebär att domstol inte ska beakta omständlig-

heter som inte har yrkats på av parterna.
95

 Det blir här ett vågspel och med största sannolikhet 

torde myndigheten dock åberopa just försummelsen och skadeståndstalan faller därmed på 

den grunden.  

Om inget av ovanstående scenarion leder till skadestånd; när kan i så fall skadestånd utgå till 

en leverantör? I EU-praxis ställs det, som beskrivits ovan, krav på att leverantören ska ha känt 

till upphandlingsfelet för att passivitet vid överprövningsansökan ska anses föreligga. Endast i 

fall där leverantören inte haft möjlighet att känna till överträdelsen kan således en skadestånd-
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stalan aktualiseras enligt Leffler, exempelvis vid otillåten direktupphandling. Det kan inte 

ställas för höga krav på att leverantören själv aktivt ska söka information om eventuell över-

trädelse, utan det är den upphandlande myndighetens ansvar att hålla denne underrättad i för-

farandet. Bevisbördan för om leverantören haft kännedom ligger därför på den upphandlande 

myndigheten, vilket är ett av lagstiftarens åsyftade incitament för att öka transparensen i upp-

handlingsprocessen.  

Sammanfattningsvis blir det av vikt för leverantören att vara uppmärksam på överträdelser 

under hela förfarandet och inte avhålla sig från att lämna in ansökan om överprövning. För 

upphandlande myndigheter är det viktigt att hålla leverantörer informerade under hela proces-

sen och säkra bevisning för att med framgång kunna hävda att leverantören förlorat sin rätt till 

talan.   
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6 Polititransportmålet 

6.1  Inledande kommentarer 

I detta kapitel behandlar vi utförligt det mest centrala rättsfallet i vår uppsats, nämligen 

Polititransportmålet som i sig är uppdelat i två mål.
96

 HovR:s och HD:s utläggningar behan-

dlas i var sitt underkapitel för att få en god bild av utfallet. Av avgränsningsskäl redogörs inte 

för TR:s domskäl och domslut. Eftersom det är fråga om två mål, behandlas målen var för sig 

i avsnittet om bakgrunden, för att sedan behandlas såsom ett i avsnitten om HovR och HD. 

Tillämplig lag i målet var ÄLOU, dock är relevanta lagrum oförändrade och enbart omplacer-

ade till LOU:s 16 kapitel. I kapitlet har vi valt att benämna paragrafer enligt deras nya placer-

ing i LOU.   

6.2  Bakgrund 

6.2.1 Inledning 

År 2010 väckte Fidelia Aktiebolag (i uppsatsen kallat Fidelia) vid Stockholms tingsrätt talan 

mot Rikspolisstyrelsen (i uppsatsen kallat RPS) i två mål, T 16995-08 (nedan kallat Gävle-

borgsmålet) och T 14046-09 (nedan kallat Dalamålet).  

6.2.2 Gävleborgsmålet 

Den 17 oktober 2007 utgav RPS ett förfrågningsunderlag, om upphandling av polititrans-

porter
97

 i Gävleborgs län. Lägsta pris skulle ligga som värderingsgrund vid anbudspröv-

ningen. Avtalstiden var två år med möjlighet, men inte skyldighet, till ett års förlängning. 

Sista anbudsdag sattes till den 10 december samma år. Förfrågningsunderlaget innehöll ett 

antal skall-krav.  

Anbud inkom från två leverantörer, Fidelia och Fonus. RPS konstaterade att Fonus anbud var 

bristfälligt och inte uppfyllde ställda skall-krav, vilket ledde till att myndigheten den 21 

december 2007 begärde in kompletterande handlingar. Den 25 mars 2008 kom beslut att 

Fonus tilldelades upphandlingskontraktet.  

Fidelia begärde överprövning vid förvaltningsrätten, dåvarande länsrätten, som konstaterade 

att Fonus anbud inte uppfyllt samtliga skall-krav inom anbudstiden och förordnade myndig-

heten att förkasta anbudet innan upphandlingen fick avslutas. Domen överklagades, men 
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prövningstillstånd beviljades inte av Kammarrätten. RPS rättade sig efter domen, men valde 

sedan att avbryta upphandlingen utan att något kontrakt tilldelades. Någon ansökan om över-

prövning av avbrytandet lämnades aldrig in av Fidelia. 

Fidelia yrkade vid allmän domstol i första hand på att RPS skulle utge skadestånd uppgående 

till 1 249 425 kronor jämte ränta, motsvarande det positiva kontraktsintresset, och i andra 

hand på 73 175 kronor jämte ränta och överprövningskostnader, motsvarande det negativa 

kontraktsintresset. RPS bestred Fidelias yrkanden och vitsordade inget belopp som skäligt i 

och för sig. 

6.2.3 Dalamålet 

Även Dalamålet rörde upphandling av polititransporter. RPS lämnade förfrågningsunderlag 

den 20 augusti 2007 med sista anbudsdag 16 oktober samma år och med värderingsgrunden 

lägsta pris. Avtalstiden var tre år med möjlighet till förlängning om ett år.  

Fidelia, Memento Service AB (nedan kallat Memento) och Fonus Dalarna lämnade anbud och 

den 7 januari 2008 meddelade RPS att Memento tilldelades upphandlingskontraktet. Fidelia 

placerades på tredje plats i utvärderingen. Den 17 januari ansökte Fidelia om överprövning 

eftersom varken Memento eller Fonus Dalarna uppfyllt ställda skall-krav. Förvaltningsrätten 

var av samma åsikt och förordnade myndigheten att övriga anbud skulle förkastas. RPS över-

klagade domen till kammarrätten, vilken gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. 

Prövningstillstånd beviljades inte i HFD. RPS rättade upphandlingen enligt förvaltnings-

rättens dom och förkastade således anbuden för att sedan avsluta upphandlingen utan att 

tilldela någon ett kontrakt.  

Vid allmän domstol yrkade Fidelia på skadestånd i första hand om 2 859 845 kronor jämte 

ränta, motsvarande det positiva kontraktsintresset, och i andra hand på 111 845 kronor jämte 

ränta och överprövningskostnader, motsvarande det negativa kontraktsintresset. RPS bestred 

Fidelias yrkanden och vitsordade inget belopp som skäligt i och för sig. 

6.3  Hovrätten 

Hovrätten började med att stipulera de tre rekvisit som gäller för skadestånd vid offentlig 

upphandling; upphandlingsfel, skada och adekvat kausalitet mellan dessa.
98

 Vid bedömning 

om upphandlingsfel begåtts utredde domstolen inte frågan utan hänvisade till förvaltnings-

domstolens dom och fann därmed styrkt att ett upphandlingsfel hade begåtts i båda fallen.  
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RPS hävdade att upphandlingsfelen blivit avhjälpta i och med rättelsen varför skadestånds-

skyldighet inte uppkommit. HovR prövade frågan inom ramen för adekvat kausalitet och kon-

staterade att "[...] även om ett begånget fel har avhjälpts har ju ändå ett fel begåtts."
99

 HovR 

fann därmed att upphandlingsfelen inte blivit avhjälpta, eftersom myndigheten valde att av-

bryta upphandlingarna. RPS invände även att den inte varit skyldig att ingå något avtal med 

Fidelia, att även om inte felen begåtts skulle den inte tecknat avtal med leverantören samt att 

den haft sakligt godtagbara skäl för att avbryta upphandlingarna. HovR ansåg att dessa 

invändningar saknade fog och relevans för frågan om adekvat kausalitet, eftersom det är den 

omständighet att upphandlingarna avbrutits, inte skälen till detta, som kan ligga till grund för 

huruvida adekvat kausalitet föreligger. HovR fann även styrkt att Fidelia gjort sannolikt att 

det förlorat kontrakten på grund av upphandlingsfelen och att adekvat kausalitet förelåg och 

därmed orsakats skada. 

HovR ansåg i båda fallen att Fidelia skulle tillerkännas ersättning motsvarande det positiva 

kontraktsintresset. Utöver detta lämnades ersättning för överprövningskostnaderna i förvalt-

ningsprocesserna eftersom "[o]m RPS inte hade begått nu aktuella upphandlingsfel skulle 

Fidelia inte ha haft några kostnader avseende överprövning av RPS tilldelningsbeslut."
100

  

6.4  Högsta domstolen 

6.4.1 Domskäl och domslut 

HD konstaterade i början av sin bedömning att även om ett upphandlingsfel har rättats 

utesluter det i sig inte att skadestånd blir aktuellt, ifall skada inte gått att undanröja genom 

rättelsen. Angående Fidelias första yrkande konstaterade HD att för att ersättning motsvar-

ande det positiva kontraktsintresset ska kunna utgå krävs det att kontrakt med annan leveran-

tör har slutits. HD gjorde således bedömningen att det var själva kontraktstecknandet som var 

skadeståndsgrundande och därför kunde inte första yrkandet bifallas. Frågan om RPS haft 

sakligt godtagbara skäl till att avbryta upphandlingen behandlades inte, eftersom Fidelia inte 

yrkat på detta.
101

  

För att Fidelias andra yrkande om ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset ska 

bifallas, krävs det att leverantören visar på att den haft en realistisk möjlighet att tilldelas kon-

traktet om inte felen begåtts. HD anförde att:  
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"När tilldelningsbesluten rättades efter överprövningarna försattes emellertid 

Fidelia i samma situation som bolaget skulle ha befunnit sig i om Rikspolisstyr-

elsen hade förkastat de övriga anbuden redan vid sin första anbudsprövning, näm-

ligen den att Fidelia var den enda återstående anbudsgivaren. Upphandlingsfelen 

påverkade därmed inte längre Fidelias möjligheter att tilldelas upphandling-

arna."
102

  

HD gjorde därmed gällande att Fidelias möjligheter att tilldelas kontrakten inte påverkats av 

upphandlingsfelen och därför ogillade domstolen även det andra yrkandet. 

HD gick sedan vidare med att bedöma huruvida ersättning för överprövnings- och rättegångs-

kostnader kan bli aktuellt.
103

 Domstolen klargjorde att ingen reglering av detta finns, varken i 

ÄLOU eller förvaltningsprocesslagen. Huvudregeln i förvaltningsprocesser är dock att 

vardera part bär sina egna kostnader, men HD prövade om dessa kostnader istället kunde utgå 

som skadestånd enligt ÄLOU. Domstolen menade att såsom 16:20 LOU är utformad kan 

ombudskostnader till följd av upphandlingsfel innefattas i paragrafens lydelse. HD har även i 

ett annat rättsfall, NJA 2010 s. 112, nämnt att det vid vissa omständigheter kan bli möjligt att 

få ersättning för ombudskostnader såsom skadestånd, men frågan avgjordes inte i det 

rättsfallet. HD gjorde i Polititransportmålet en ändamålsprövning och hävdade att om det 

saknas möjlighet att tilldelas ersättning för överprövningskostnader kan det avhålla 

förfördelade leverantörer från att ansöka om rättelse, i vart fall om utgången är osäker. HD 

fortsatte med att det "[...] skulle således motverka den avsedda effektiviteten med 

överprövningsinstitutet och motverka skadeståndets reparativa och preventiva effekt i 

upphandlingssammanhang."
104

  

HD förpliktigade RPS att till Fidelia utge skadestånd för överprövningskostnaderna i båda 

fallen, uppgående till 91 845 kronor respektive 53 175 kronor jämte ränta. I övrigt ogillades 

Fidelias yrkande på tidigare angivna grunder. 

6.4.2 Skiljaktiga meningar 

Justitieråden var däremot inte eniga angående bifallet av överprövningskostnaderna. Två av 

dessa var skiljaktiga i frågan och gick istället på huvudregeln i förvaltningsprocesser – att 

vardera part bär sina egna ombudskostnader. Som stöd för detta påtalades att Upphandlingsut-

redningen behandlat frågan och bedömt att vardera part ska bära sina kostnader i överpröv-
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ningsprocesser.
105

 De menade vidare att kostnader för överprövning inte är att anse såsom 

skada i LOU:s mening. Följderna av att utge aktuellt skadestånd skulle kunna skapa en 

obalans mellan parterna, eftersom myndigheter aldrig kan få sina kostnader ersatta. Frågan 

om skadeståndsskyldighet behöver prövas i allmän domstol och således blir det en annan 

domstol som prövar beloppets skälighet än den som prövade frågan i sak.  

Ytterligare ett justitieråd var skiljaktig och ville fastställa HovR:s dom, men var ense med 

majoriteten i HD angående diskussionen om ersättningen för anbudskostnaderna. Han var 

även överens med majoriteten gällande överprövningskostnaderna.  

6.5  Anderssons analys av rättsfallet 

Andersson finner rättsfallets utfall problematiskt, men ser ändå öppningar där skadestånd 

uppgående till det positiva kontraktsintresset faktiskt skulle kunna utgå i en liknande situa-

tion.
106

 Han finner att den utökade arsenalen av primära rättsmedel kan ge myndigheter 

möjlighet att undvika skadestånd genom att avbryta upphandlingsförfarandet – trots att 

lagbrott har skett. Primära rättsmedel har, som ovan beskrivits, funktionen att begränsa skada. 

Polititransportmålet visar att möjligheter för ersättning motsvarande det negativa 

kontraktsintresset kan utdömas, i form av anbudskostnader, men den omständighet att 

konkurrens inte förelåg efter rättelse resulterade i att denna skadepost inte utdömdes.
107

 

Sakligt godtagbara skäl prövades inte av HD, men Andersson tror att även om denna process-

uella omständighet hade prövats torde utfallet blivit det samma. Andersson drar slutsatsen att i 

situationer där flera goda anbudsgivare kvarstår efter rättelsen blir det inte lika lätt för den 

upphandlande myndigheten att hävda saklig grund. Avbrytandet bör i så fall betraktas som en 

undanmanöver för att undgå konsekvenserna av upphandlingsfelet. I sådana fall bli kausal-

iteten tydligare eftersom leverantören torde kunna hävda att deras realistiska möjligheter att 

tilldelas kontraktet minskat på grund av ärendehanteringsfelet, vilket skulle medföra att hela 

det negativa kontraktsintresset kan utgå. Beviskravet blir här samma som vid otillåten direkt-

upphandling, som nämnts ovan i avsnitt 4.3.  

I fallet utgick en del av det negativa kontraktsintresset i och med skadeståndet för överpröv-

ningskostnaderna. I denna fråga var det dock enbart tre av fem justitieråd som argumenterade 

för denna ersättning. Andersson anser att båda sidor anförde goda skäl för respektive utfall. 

Han är dock ense med majoriteten, eftersom han är av den uppfattning att leverantören bör 
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tillerkännas ett skydd. I annat fall skulle den upphandlande myndigheten kunna välja att 

undgå skadeståndsansvar genom att avbryta förfarandet. 

Eftersom HD väljer att anse själva kontraktstecknandet som skadeståndsgrundande bör det 

inte i framtiden kunna bli aktuellt med ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset. 

Däremot skulle ersättning som överstiger det negativa kontraktsintresset, men inte uppgår till 

det positiva, komma i fråga, det vill säga skönsmässig ersättning. Sakligt godtagbara skäl för 

avbrytande prövades inte i målet men eftersom HD nämner denna processuella omständighet 

torde det utgöra en öppning för framtida fall där saklig grund för avbrytande inte föreligger. 

Om flera goda anbudsgivare kvarstår och denna omständighet åberopas ska andra skäl för av-

brytandet prövas.
108

 När överträdelse konstaterats och saklig grund för avbrytande inte ligger 

för handen, anser Andersson att störst framgångschans torde finnas om leverantören väljer att 

yrka på skönsmässig ersättning.
109

 Andersson finner nyss nämnda lösning rättspolitiskt motiv-

erad och i harmoni med lagstiftningens syfte. 
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7 Analys 

7.1  Inledande kommentarer 

I det kommande kapitlet analyserar vi de problem som vi anser finnas med gällande rätt och 

för resonemang om hur vi anser att denna problematik kan lösas, samt om regleringen på om-

rådet bör revideras. Analysen är uppdelad i sju stycken avsnitt, där 7.6-7.8 utgör kärnan för 

vår frågeställning. Frågor som lagstiftarens syfte, avtalsspärrens betydelse, begreppet 

myndighetsutövning och huruvida skadeståndsansvaret ska vara strikt eller ej, behöver dock 

analyseras för att stärka vår argumentation de lege ferenda samt tillföra tyngd i våra slutsatser. 

7.2  Lagens ändamål och syfte 

EU-domstolen har i Cambridge-målet anfört att syftena med upphandlingsregleringen är flera, 

där konkurrensen på den inre marknaden, icke-diskriminering och skydd för ekonomiska 

aktörer är centrala.
110

 EU-domstolen är den främsta uttolkaren av EU:s lagstiftning, men det 

nya direktivet från år 2014 nämner ytterligare ett syfte med regleringen – nämligen att effekt-

ivisera det allmännas hushållning av de allmänna medlen. Enligt vår mening är detta syfte inte 

förenligt med de syften som anfördes i Cambridge-målet, utan speglar ett samhällsintresse 

snarare än ett individintresse. Detta kan indikera på att EU har ändrat uppfattning i frågan, 

men vi anser dock att detta enbart adderar ytterligare en dimension till syftet. Vi vill jämföra 

det med ett så kallat moment 22, det vill säga ett cirkelresonemang där det ena leder till det 

andra och vice versa. Effektiv hushållning kräver att en upphandlande myndighet drar nytta 

av en sund konkurrens på marknaden. Att direktivet dessutom nämner att små och medelstora 

företag ska premieras tyder på att EU inte helt bortser från individintresset, utan fortfarande 

ska fokus ligga på konkurrens och leverantörsskydd. 

7.3  Avtalsspärrens betydelse som rättsmedel 

Innan vi analyserar kärnfrågorna i uppsatsen, finner vi det nödvändigt att diskutera omständ-

igheterna som föregår skadeståndstalan – det vill säga avtalsspärrens funktion och dess sam-

band med överprövningsförfarandet.
111

 Det är av vikt för båda parter att denna spärr är balans-

erad. Genom att göra avtalsspärr till ett rättsmedel – och därmed inskränka i den processuella 

autonomin – förstärker EU kravet på insyn, ger en trygghet för leverantörer, garanterar den 

likabehandling som direktiven eftersträvar och ställer samtidigt krav på leverantörer att 
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begränsa sin skada. Det är vår åsikt att denna tidsfrist är en bra och nödvändig inskränkning i 

den nationella processrätten.  

För att kunna analysera huruvida denna tidsfrist är tillräcklig anser vi att två faktorer ska 

vägas mot varandra; den ena är att tid ska ges för leverantörer att undersöka upphandlingen 

och den andra är att skada ska begränsas. Ifall leverantören ges alltför lång tid på sig att 

undersöka och överpröva förfarandet torde de primära rättsmedlen gå miste om sitt syfte, det 

vill säga skadebegränsning. Alltför stor skada torde inte kunna uppstå på tio respektive fem-

ton dagar. Dock får inte fristen vara oskäligt kort, eftersom leverantörer måste hinna med att 

både granska förfarandet och lämna in överprövningsansökan. En kort frist skulle möjligtvis 

få en hämmande effekt, på så vis att leverantörer inte söker rättelse på grund av den mer eller 

mindre omöjliga uppgiften i att hinna med allt under få dagar. Därmed förlorar rättsmedlet sin 

effektivitet och verkan. Med detta sagt anser vi att den av EU fastslagna minimifristen är 

skäligt lång och balanserar dessa båda faktorer på ett bra sätt.  

Vi anser att en inskränkning av den processuella autonomin, i och med rättsmedelsdirektiven, 

är något positivt och nödvändigt för att EU ska kunna främja en effektiv konkurrens inom 

unionen. Om EU inte infört rättsmedelsdirektiv, och därigenom inte heller inskränkt den 

processuella autonomin, skulle olika medlemsstater med största sannolikhet tillämpa olika 

rättsmedel. Därmed skulle leverantörer behandlas olika beroende på nationalitet och geograf-

iskt område. Konkurrensen på den inre marknaden skulle därmed snedvridas och förlora sin 

effektivitet. 

7.4  Myndighetsutövning och informationsplikt  

Enligt propositionen utgör offentlig upphandling inte myndighetsutövning i förvaltningslag-

ens bemärkelse, eftersom upphandling slutar i ett bilateralt avtal och inte är ett ensidigt mynd-

ighetsbeslut.
112

 Vi är ense med Warnling-Nereps slutsats om att offentlig upphandling inte bör 

tolkas som antingen civilrätt eller offentligrätt, utan utgör snarare en hybrid där båda rätts-

områdena aktualiseras. Tilldelningsbeslutet torde utgöra offentlig maktutövning där det 

faktiskt är ett ensidigt beslut som fattas av den upphandlande myndigheten. Vi anser att synen 

på offentlig upphandling som enbart civilrättslig är problematisk – eftersom leverantörer för-

lorar en del av den rättssäkerhet som FL:s bestämmelser garanterar, exempelvis service-

skyldighet och informationsplikt. Ett exempel som belyser denna problematik är brottet 

tjänstefel enligt 20:1 BrB, som kräver att det rör sig om myndighetsutövning för att straff ska 
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kunna utgå. Detta innebär att kommuner och andra upphandlande myndigheter kan trotsa en 

laga kraftvunnen dom – eller till och med upphandlingsregelverket som helhet – utan att 

ställas till ansvar. Samtidigt skulle det vara svårt att tillämpa regler om myndighetsutövning 

på offentlig upphandling, eftersom FL har en snävare definition av myndighet än LOU där 

även bolag och andra organ som är organiserade i privaträttslig regi ingår. Att all myndighets 

verksamhet ska räknas till myndighetsutövning i LOU:s mening torde skapa problem, just 

eftersom dessa inte fångas in i myndighetsbegreppet i FL:s eller Regeringsformens mening. 

Detta är ett argument som Warnling-Nerep förbiser i sin artikel. Vi anser det ändå vara rimligt 

att ställa höga krav på myndigheter vid offentlig upphandling, oavsett om det är ensidiga 

beslut eller gemensamma avtal, på grund av att det offentliga torde vara den starkare parten i 

många offentliga upphandlingar.  

Propositionen nämner att vissa av bestämmelserna i FL är tillämpliga oavsett om det är fråga 

om myndighetsutövning eller inte.
113

 Dessa bestämmelser är bland annat hantering av inkom-

mande handlingar och jäv. Anmärkningsvärt är att regleringen i 21 § 2 stycket 1 meningen 

FL, om att myndigheter är skyldiga att underrätta part om på vilket sätt överprövning ska ske, 

inte är en av dessa bestämmelser. Denna diskussion fördes i prop. 2001/02/142, men förslaget 

förkastades på grundval av att offentlig upphandling inte ansågs utgöra myndighetsutövning. 

Vi tycker dock att en informationsskyldighet gällande överprövningsförfarande torde vara 

standard när en enskild har med myndighet att göra. Denna skyldighet torde kunna ställas 

även på en upphandlande myndighet, eftersom den – oavsett organisationsform – är starkt 

betingad av det offentliga. Med hjälp av Warnling-Nereps resonemang – om att offentlig upp-

handling till viss del utgör myndighetsutövning – torde denna skyldighet inte vara orimlig. 

Direktivet från år 2014 ska underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga 

upphandlingar.
114

 Enligt vår mening torde det vara självklart att denna målgrupp är en svagare 

part i förhållande till en upphandlande myndighet och borde därmed tillskrivas ett visst mått 

av skydd. Detta synsätt stöds även av Warnling-Nerep som anför att "[…] en upphandlande 

myndighet agerar inte som en jämbördig part i ett avtalsförhållande, utan det är fastmer fråga 

om ett slags maktförhållande visavi de presumtiva anbudsgivarna och – enligt min uppfatt-

ning – är det här fråga om myndighetsutövning i den betydelse som allmänt sett tillmäts detta 

begrepp".
115

 Att få hjälp med tillvägagångssätt vid överprövning skulle därmed underlätta av-
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sevärt för dessa bolag, samtidigt som det inte är någon stor ansträngning för myndigheten att 

bifoga dessa uppgifter. 

7.5  Skadeståndsansvaret 

I Ishavsmålet har HD konstaterat att överträdelsens karaktär inte ska tillmätas någon vikt vid 

bedömningen av skadestånd.
116

 HD tolkar de förenade målen C-46/93 och C-48/93 såsom att 

skadeståndet inte får göras beroende av myndigheters uppsåt eller vårdslöshet. Skadestånds-

ansvaret tolkas således som strikt förutsatt att det föreligger en klar överträdelse av gemen-

skapsrätten. Höök konstaterar att den svenska översättningen av målen inte överrensstämmer 

med de engelska och franska varianterna av domarna. Dessa översättningar ger uttryck för att 

hänsyn ska tas till överträdelsens karaktär och enbart om överträdelsen är tillräckligt klar, ska 

ansvaret vara strikt. Den svenska bedömningen – att ansvaret ska vara strikt – är således 

strängare när det kommer till myndigheternas överträdelser. Det finns ingenting som hindrar 

att nationella regleringar är strängare än EU-rätt, men frågan är om HD medvetet gjort denna 

bedömning. Den frågan lämnar vi dock öppen.  

Kontentan av Ishavsmålet är att myndigheters skadeståndsansvar är strikt, vilket är till fördel 

för leverantörer som inte måste argumentera överträdelsens karaktär för att erhålla skade-

stånd. Vi är dock av åsikten att de engelska och franska översättningarna är mer lämpliga i 

sammanhanget, eftersom situationer kan uppstå där detta strikta ansvar blir oskäligt betung-

ande för en upphandlande myndighet. Ett exempel är när det uppstår stort utrymme för tolk-

ning av lagtext, exempelvis när en upphandlande myndighet väljer att utesluta en leverantör 

på grund av att myndigheten finner risk för likvidation eller allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Om leverantören överprövar förfarandet och domstolen inte finner denna risk förevarande 

eller att felet i yrkesutövningen föreligger men inte är tillräckligt allvarligt, kan myndigheten 

bli skyldiga att kontraktera en leverantör som den finner olämplig alternativt bli skadestånds-

ansvarig för hela det positiva kontraktsintresset. Ett annat exempel är när en myndighet väljer 

att avbryta en upphandling i tron om att sakligt godtagbara skäl föreligger och domstol finner 

att så inte är fallet. Vi anser att stora svårigheter föreligger i det sistnämnda exemplet, där 

myndigheten inte har så mycket praxis om vad som innefattas av begreppet "sakligt 

godtagbara skäl" och stora tolkningssvårigheter ligger för handen. Med den engelska och 

franska översättningen av de förenade målen skulle troligtvis skadestånd inte utgå alternativt 

jämkas vid ersättningsberäkningen eftersom överträdelsen inte skulle kunna uppfattas som 
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tillräckligt klar. Vi föredrar denna ansvarsbedömning som görs av EU-domstolen i målen. Vår 

uppfattning grundas på att många bestämmelser i anslutning till upphandlingar ger utrymme 

för subjektiva tolkningar och att inte ta hänsyn till tolkningsutrymmet anser vi vara oskäligt 

betungande för myndigheter. Den förutsägbarhet och likabehandling som leverantören kan 

räkna med, borde även gälla för upphandlande myndigheter. Den engelska och franska 

översättningen lämnar utrymme för domstolen att bedöma ansvaret på grundval av överträd-

elsens karaktär och tar hänsyn till de subjektiva omständigheter som föregår besluten.  

7.6  Sakligt godtagbara skäl 

Rättsmedelsdirektiven saknar helt bestämmelser om att en upphandlande myndighets beslut 

om att avbryta ett upphandlingsförfarande kan bli föremål för överprövning. Inte heller de all-

männa upphandlingsdirektiven nämner när en upphandling kan avbrytas, utan föreskriver 

endast att när så sker, är den upphandlande myndigheten skyldig att på begäran av anbudsgiv-

are underrätta dessa om skälen för avbrytandet.
117

 Den svenska rätten sträcker sig lite längre, 

där 9:9 2 st. LOU föreskriver att denna underrättelse alltid ska lämnas till anbudsgivaren när 

beslut om avbrytande fattats.  

Enligt vår uppfattning är det en komplex fråga, när skäligheten av ett avbrytande ska be-

dömas.
118

 Det kan inte krävas att varje upphandling ska leda till tilldelande av kontrakt, efter-

som omständigheter kan uppstå som gör att detta inte längre är skäligt. Exempel på detta är 

när anbuden är dyrare än beräknat eller när behovet av tjänsten eller varan inte längre finns. 

Bristande konkurrens har i flera mål ansetts utgöra saklig grund för att avbryta en upphand-

ling. Vi är av den åsikt att denna grund bör tillämpas restriktivt, i den mening att när enbart ett 

kvalificerat anbud inkommit torde avtalsslut ändå kunna ske. Om enbart ett anbud inkommer 

som uppfyller ställda skall-krav och som är förenligt med myndighetens budget torde det vara 

orimligt att denna leverantör skulle mista kontraktet enbart på den grund att ingen annan 

leverantör visat intresse eller inte uppfyllt kraven. En leverantör borde inte bli lidande av att 

en myndighet exempelvis utformat alltför strikta skall-krav – snarare borde leverantören 

belönas för att den uppfyller alla hårda krav. Att tillämpa denna grund alltför strikt, anser vi 

inte vara förenligt med lagstiftarens syfte. Detta eftersom en kvalificerad anbudsgivare risk-

erar att inte bli bedömd på ett sätt som denne borde kunna förvänta sig, vilket kan leda till en 

hämmande effekt på konkurrensen samt bristande leverantörsskydd. Jämförande anbud är 

givetvis önskvärda för myndigheter, för att de på så sätt ska kunna ställa inkomna anbud mot 
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varandra och på så vis få en uppfattning om offerten är marknadsmässig eller inte. Vi förstår 

således att bristande konkurrens utgör sakligt godtagbart skäl men vi är som sagt av uppfatt-

ningen att den bör tillämpas med försiktighet för att inte vara oskäligt betungande för leveran-

törer.  

Situationen med avbruten upphandling ställdes på sin spets i Lillebil-målet. I rättsfallet 

påbörjade en myndighet ett upphandlingsförfarande där de tillät en egen enhet inom den 

juridiska personen att lämna anbud men valde senare att avbryta upphandlingen. Istället valde 

de att ge den egna enheten i uppdrag att utföra den upphandlande tjänsten, med argumentet att 

det var i egenregiverksamhet och på så sätt inte var att uppfatta som en upphandling i lagens 

mening. Skadestånd utgick inte i fallet. När rättsfallet avgjordes i HD ansågs det inte vara 

oförenligt med lagen att avbryta en upphandling och SOU:n som diskuterar "sakligt 

godtagbara skäl" var fortfarande under utredning.
119

 I utredningen ansåg kommittén att det 

inte finns några hinder för en egen enhet att lämna anbud. Ifall det egna anbudet är mest 

ekonomiskt fördelaktigt, ses ett antagande av detta anbud som ett avbrytande i juridisk 

mening. Avbrytandet är i sådant fall att anse som sakligt grundat.  

Vår tolkning av detta är att om det interna budet inte är vinnande kan ett avbrytande inte anses 

som sakligt motiverat, vilket torde leda till skadeståndsskyldighet för den upphandlande 

myndigheten. Genom denna SOU, samt praxisutveckling, kan det ifrågasättas huruvida 

Lillebil-målet fortfarande är relevant. I målet var inte den egna enhetens anbud att anse som 

det bästa och att i sådana fall avbryta upphandlingen torde vara regelvidrigt idag. Polititrans-

portmålet visar på att skadestånd motsvarande anbudskostnader kan utgå i liknande situa-

tioner. Denna skadepost utgick inte i målet på grund av bristande konkurrens, men det lämnar 

likväl en öppning för att skadestånd motsvarande anbudskostnaderna skulle kunna utgå i en 

liknande situation som den i Lillebil-målet.  

Som redogjorts för i avsnitt 4.4 råder det osäkerhet om när en myndighet kan avbryta en upp-

handling och det är även fortsättningsvis upp till domstol att avgöra från fall till fall. Att ett 

avbrytningsbeslut över huvud taget kan överprövas är en förhållandevis ny företeelse. Denna 

överprövningsmöjlighet fanns inte enligt ÄLOU. Att överprövningsmöjligheten har införts i 

lag ser vi som nödvändigt, eftersom upphandlande myndigheter annars lätt skulle kunna från-

gå ansvar vid bristande förfrågningsunderlag eller när bästa anbud inkommit från oönskad 

leverantör.    
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7.7  Överprövningskostnader 

Som huvudregel står vardera part för sina egna kostnader i förvaltningsrättsliga mål, vilket 

skiljer sig från mål i allmän domstol där förlorande part bär samtliga ombuds- och rättegångs-

kostnader.
120

 HD har dock i Polititransportmålet utdömt ersättning motsvarande leverantörens 

överprövningskostnader i form av skadestånd. Målet är unikt och i det följande analyseras hur 

överprövningskostnader skulle kunna utgå på ett effektivare sätt. 

En förfördelad leverantör ska ansöka om överprövning i förvaltningsdomstol. Bifaller dom-

stolen denna talan är det meningen att upphandlingen ska göras om, alternativt avslutas först 

efter rättelse. Med hjälp av detta rättsmedel uppkommer ingen skada för leverantören – i 

LOU:s mening – och skadestånd eller ersättning för överprövningskostnader är inte längre 

aktuell. Enligt vår mening har dock leverantören åsamkats skada, eftersom om upphandlande 

myndighet inte åsidosatt lagens regler hade inte den leverantör som borde tilldelats kontraktet 

ådragit sig de kostnader som hänför sig till överprövningsförfarandet – adekvat kausalitet 

föreligger mellan upphandlingsfel och skada. Även om leverantören tilldelas kontraktet efter 

överprövningen blir kontraktet värt mindre än om leverantören tilldelats kontraktet från första 

början. Nedan analyserar vi om tre alternativ för hur rättsväsendet bör hantera överprövnings-

kostnader i upphandlingsmål.  

Det första alternativet är att även fortsättningsvis utge ersättningen i form av skadestånd via 

ett allmänt domstolsförfarande, vilket aktualiserades i Polititransportmålet. Som vi tidigare 

diskuterat torde det föreligga adekvat kausalitet mellan leverantörens överprövningskostnader 

och den upphandlande myndighetens lagöverträdelse. Vi är eniga med majoriteten i HD i 

Polititransportmålet, att överprövningskostnader bör innefattas i skadeståndsparagrafens 

lydelse. Alla tre rekvisit som stipuleras i paragrafen är uppfyllda; lagöverträdelse, skada och 

adekvat kausalitet mellan dessa. Som HD konstaterade borde det vara förenligt med rätts-

medlets ändamål att utge ersättning för överprövningskostnader. Om leverantörer inte har 

möjlighet att erhålla detta skadestånd anser vi att det skulle kunna få en hämmande effekt, det 

vill säga att leverantörer avhåller sig från att söka överprövning på grund av att kostnaderna 

för förfarandet inte ersätts. Denna skadeståndspost borde, i likhet med Polititransportmålet, 

dock enbart kunna utgå när de primära rättsmedlen inte förhindrar skada, nämligen när lever-

antören söker överprövning och får rätt i sak, men skada likväl uppstår. Denna situation är 

förenlig med skadeståndets syfte som sekundärt rättsmedel. Skadestånd ska ha reparativ effekt 

men också verka preventivt; det vill säga avskräcka myndigheter från att begå lagöverträd-
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elser. Effekten av att tillämpa denna skadepost torde bli att fler leverantörer nyttjar överpröv-

ningsförfarandet när dessa känner sig förfördelade. På så sätt skapas ett tryck på upphand-

lande myndigheter att vara mer noggranna i sina upphandlingar.  

Två justitieråd i Polititransportmålet framhöll att denna lösning skulle skapa obalans mellan 

parterna eftersom myndigheter inte skulle kunna få sina kostnader ersatta. Vi anser dock att 

det redan föreligger en obalans mellan en leverantör och en upphandlande myndighet. Det är 

myndigheten som har störst kontroll över upphandlingsförfarandet och också den part som har 

en skyldighet att följa regelverket. Så länge myndigheten håller sig på rätt sida av lagen före-

ligger ingen skadeståndsgrund. På samma sätt får en leverantör "stå sitt kast" ifall denne 

lämnar in bristande anbud och på grund av detta inte erhåller kontraktet. Problemet med detta 

alternativ, precis som de skiljaktiga justitieråden framhöll, är att det blir en annan domstol 

som avgör ersättningsfrågan än den som prövar fallet i sak. Detta anser vi vara onödigt 

omständligt och skapar mer överprövningskostnader. Vi är dock eniga med HD och anser att 

detta alternativ är ett fungerande sådant de lege lata. Skadestånd för dessa kostnader bör 

kunna utdömas när leverantörens skada "hamnar mellan två stolar". 

Det andra alternativet kan vara att ersättning för domstolskostnader i upphandlingsmål ska 

kunna utgå redan i förvaltningsdomstol, på samma sätt som i allmän domstol. Eftersom off-

entlig upphandling inte utgör myndighetsutövning – till skillnad från majoriteten av mål som 

handläggs av allmän förvaltningsdomstol – torde ett avsteg från huvudregeln inte vara alltför 

långsökt.
121

 Som det ser ut idag behöver en leverantör väcka talan i allmän domstol för att få 

dessa kostnader ersatta medelst skadestånd och därmed dra på sig ytterligare kostnader. Att få 

dessa kostnader ersatta på ett tidigare stadium skulle gynna alla parter genom att spara tid och 

pengar för både leverantör och myndighet samt även öka effektiviteten hos domstolsväsendet. 

Följderna av att ersätta överprövningskostnaderna i förvaltningsrätt blir dock att även myndig-

heter får sina kostnader ersatta i fall där leverantören inte vinner bifall. Reciprocitet måste 

således föreligga. Med tanke på att leverantörer endast vinner bifall i en dryg tredjedel av 

överprövningsmålen kan detta leda till att färre leverantörer väljer att nyttja rättsmedlet, i fall 

där osäkerhet råder. Överprövningsförfarandet skulle därmed förlora sin verkan. Alternativet 

utreddes i SOU:n från år 2013 och vi är av samma uppfattning som utredarna. Med detta sagt, 

anser vi att den hämmande effekten väger tyngre än fördelarna med detta förfarande. Det är 

viktigare att leverantörer vågar nyttja rättsmedlet när de känner sig förfördelade än att kont-
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raktet förlorar lite i värde. Vi är dock fortfarande av åsikten att överprövningskostnader är en 

form av skada som bör kunna ersättas i fall där dessa kostnader blir oskäligt betungande för 

leverantören.  

Ett tredje alternativ är att i likhet med vissa skattemål införa möjlighet till ersättning i förvalt-

ningsdomstol. Grunderna för denna ersättning skulle kunna likna de bestämmelser som finns i 

43 kap. Skatteförfarandelagen. Detta alternativ har likheter med det första, men till skillnad 

från ovan nämnda alternativ utgår enbart ersättning när det är skäligt eller finns synnerliga 

skäl för detta. Det blir upp till förvaltningsdomstolarna att avgöra saken från fall till fall, 

vilket vi anser vara bra, eftersom denna ersättning inte bör utgå annat än i särskilda situa-

tioner. Med alternativet prövas både sak- och ersättningsfrågan i samma domstol och inte i två 

olika domstolar, vilket de två skiljaktiga justitieråden var emot. Detta scenario fångar upp för-

delarna med de två tidigare alternativen, men får inte samma negativa verkningar. Eftersom 

HD i Polititransportmålet har utdömt denna skadepost, och detta således blivit prejudicerande, 

torde det ligga i lagstiftarens intresse att effektivisera processen genom att utdela denna post 

redan i förvaltningsdomstol. 

Sammanfattningsvis anser vi att överprövningskostnader i samband med upphandlingsfel 

torde innefattas av skadebegreppet i LOU:s mening, eftersom om den upphandlande myndig-

heten gjort rätt från början hade dessa kostnader inte uppstått. Att ersättning ska utgå i samt-

liga ärenden, precis som i allmän domstol, anser vi inte vara önskvärt av den orsaken att detta 

skulle kunna hämma leverantörer från att nyttja rättsmedlet överprövning. Vi anser att det 

andra alternativet är ett fungerande förfarande, dock onödigt omständligt i den mening att det 

blir en lång process som medför ytterligare kostnader. Det tredje alternativet finner vi vara 

mest lämpligt, men skulle kräva en lagändring i likhet med 43 kap. Skatteförfarandelagen. 

EU-rätten ställer inga hinder för vederbörande reglering. Detta förfarande ligger i linje med 

principen om processuell autonomi, vilket gör att medlemsstater själva får lagstifta om vilka 

processrättsliga regler som ska gälla. 

7.8  Skadestånd vid avbruten upphandling 

Som tidigare konstaterats är det inte oförenligt med LOU att avbryta en upphandling, förutsatt 

att sakligt godtagbara skäl föreligger.
122

 Det är således inte själva avbrytandet i sig som leder 

till skadestånd. Skadestånd kan dock utgå ifall avbrytandet föregås av ett ärendehanteringsfel, 

men det är i så fall regelöverträdelsen som blir skadeståndsgrundande. Problematiken som har 
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uppkommit är att myndigheter som begått ärendehanteringsfel har valt att avbryta upphandl-

ingen när felet uppdagas för att undgå skadestånd. För att få ersättning uppgående till det pos-

itiva kontraktsintresset klargjorde HD i Polititransportmålet att ett kontraktsslut krävs.
123

 Det 

är således kontraktsslutet som är skadeståndsgrundande gällande ersättning motsvarande det 

positiva kontraktsintresset. Detta rekvisit finns inte uppräknat i varken lagtext, direktiv eller 

proposition, utan är ett krav som tillkommit i aktuellt mål. Justitieråden var dock inte eniga i 

frågan och en av dessa ville utge hela det positiva kontraktsintresset och fastslå HovR:s dom.  

Vi är delvis eniga med detta justitieråd och anser det vara oskäligt att kräva ett undertecknat 

kontrakt för att full ersättning ska kunna utgå. Detta skulle ge alltför stora möjligheter för en 

upphandlande myndighet att undgå fullt ansvar genom att inte teckna kontrakt och på så sätt 

begränsa sitt eget skadeståndsansvar. Det tryck – det vill säga skadeståndets avskräckande 

effekt – på upphandlande myndigheter som EU uttryckligen har sagt ska skapas genom skade-

stånd bortfaller delvis i dessa fall. Även skadeståndets reparativa funktion förfaller, eftersom 

leverantörers skada varken avhjälps genom överprövning eller med hjälp av skadestånd. Både 

överprövning och skadestånd förlorar därmed sin verkan och det skapas ett "kryphål" där 

myndigheter undgår en stor del av ansvaret. En leverantör som nyttjar det primära rättsmedlet 

och vinner i förvaltningsdomstol torde kunna räkna med att få skadan avhjälpt genom kontra-

ktstilldelning, alternativt ersatt genom skadestånd. Att myndigheter kan rätta sig efter en 

förvaltningsdom och sedan avbryta förfarandet, anser vi vara olämpligt eftersom skada aldrig 

ersätts fullt ut för den förfördelade leverantören.  

Som rättsläget ser ut idag, saknas det alltså möjlighet för en förfördelad leverantör att med 

framgång yrka på ersättning motsvarande det positiva kontraktsintresset. Vid avbruten upp-

handling kan i nuläget enbart det negativa kontraktsintresset ersättas. Andersson argumenterar 

dock för att leverantören torde kunna bli ersatt med en ersättning som överstiger det negativa 

kontraktsintresset, men som inte helt når upp till det positiva dito. HD har bland annat i Tvätt-

svampsmålet konstaterat att denna skönsmässiga ersättning kan utgå.
124

 En sådan ersättnings-

post har dock aldrig utdömts, men i och med bevislättnaden i Ishavsmålet torde denna ersätt-

ning kunna utgå i en liknande situation som Tvättsvampsmålet. Även i fall med avbruten upp-

handling anser Andersson att en skönsmässig ersättning borde kunna utdömas, i fall där sak-

ligt godtagbara skäl saknas. Denna lösning anser vi vara ett bra instrument för att komma till 

rätta med problematiken rörande avbruten upphandling – även om kontrakt inte tilldelas borde 
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en högre ersättning än det negativa kontraktsintresset kunna utgå. Detta för att stärka den 

preventiva effekt som skadestånd har och få myndigheter att tänka till mer än en gång innan 

de avbryter förfarandet. Som vi argumenterat i stycket ovan anser vi dock att det tryck som 

skapas idag inte är tillräckligt för att uppfylla upphandlingsreglernas syfte. Vi anser därmed 

att Anderssons argument är förnuftiga, men det är vår mening att myndigheternas ansvar bör 

sträcka sig längre och upphandlingsfel bör vara kostsamma. Ett sätt att få ner antalet ärende-

hanteringsfel anser vi vara att göra det mer kostsamt att begå fel i upphandlingsprocessen. 

Den preventiva effekten måste således förstärkas.  

Vi är av åsikten att en myndighet som begått ärendehanteringsfel endast i undantagsfall bör 

kunna avbryta en upphandling, nämligen när ett kontraktstecknande blir oskäligt betungande 

för den upphandlande myndigheten. Vi vill därmed göra avbrytandet till en skadeståndsgrund, 

innebärande att hela det positiva kontraktsintresset ska kunna utgå. Orsaken till denna restrik-

tiva hållning vad gäller avbrytande av upphandling efter lagöverträdelse, är att efter minst ett 

kvalificerande anbud har inlämnats bör det ligga i samtliga parters intresse att avtalsslut sker. 

Vi ser potential till missbruk av detta verktyg, exempelvis i en situation där en upphandlande 

myndighet skriver ett för strikt förfrågningsunderlag så att den leverantör som är "önskvärd" 

lämnar in ett okvalificerat anbud. Efter att domstol förordnat att förkasta detta anbud kan 

myndigheten göra detta, men avbryta upphandlingen för att sedan göra om förfarandet och 

författa ett förfrågningsunderlag som gynnar just den önskvärda leverantören. Denna möjlig-

het till "svågerpolitik" är just en av huvudanledningarna till att offentliga upphandlingar regle-

ras. Alla tre syftena med regleringen förfaller därmed; aktörerna tillerkänns inget skydd, kon-

kurrensen snedvids och risk för diskriminering föreligger.
125

 Oavsett om enbart ett kvalificerat 

anbud kvarstår efter förkastandet, anser vi att det likväl är ett kvalificerat anbud och borde 

således accepteras. Dock kan det finnas undantagsfall, såsom när myndighet riskerar att göra 

en alltför dålig affär eller när priset är svårbedömt utan konkurrerande anbud. En reglering i 

likhet med den vi nu argumenterat för, borde därför inte vara strikt utan avbrytande torde 

kunna ske när ett accepterande av kvarstående anbud skulle vara oskäligt betungande. Detta 

skulle vara upp till domstol att avgöra från fall till fall. Ifall denna reglering skulle införas, 

skulle kontraktstecknandet tillmätas mindre vikt i upphandlingsskadeståndsmål eftersom det 

blir möjligt att pröva själva avbrytandet som en skadeståndsgrund. Med hjälp av detta resone-

mang anser vi att kontraktstecknandet inte borde vara skadeståndsgrundande i den mening 

HD i Polititransportmålet anger. Därmed är vi av den mening att ersättning motsvarande det 
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positiva kontraktsintresset bör kunna utgå även om inte kontrakt tilldelas – med avbrytandet 

som grund. Denna lösning finner vi vara i harmoni med lagstiftarens syfte och ändamål. 

Som tidigare redogjorts har HD i Polititransportmålet konstaterat att enbart det negativa kont-

raktsintesset kan ersättas vid avbruten upphandling. Denna ersättning utgick dock inte i 

aktuellt mål, eftersom Fidelia genom rättelsen försattes i samma situation som om de förkast-

ade anbuden förkastats redan från början, det vill säga att Fidelias anbud var det enda kvalifi-

cerade anbudet. Därmed förelåg bristande konkurrens som sakligt godtagbart skäl för att av-

bryta upphandlingen, även om denna omständighet inte prövades av HD. Andersson är av 

åsikten att även om sakligt godtagbara skäl hade prövats, hade utgången blivit densamma. 

Som lag och praxis ser ut idag anser vi att utgången av domen är korrekt – Fidelias anbuds-

kostnader blev inte "onödiga", eftersom RPS inte var skyldiga att anta deras anbud på grund 

av bristande konkurrens. Som vi diskuterat ovan i avsnitt 7.6 har vi en annan syn på bristande 

konkurrens som skäl till att avbryta en upphandling. Detta skäl bör tolkas restriktivt och inte 

utgöra en ensam grund för en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling. 

Med denna syn torde RPS blivit skadeståndsskyldig med hela det negativa kontraktsintresset.  

Enligt Lefflers resonemang om de tre scenariorna kan skadestånd enbart utgå i fall där lever-

antören inte haft kännedom om överträdelsen.
126

 Typexemplet är vid otillåten direktupphand-

ling. Har en leverantör haft kännedom om upphandlingsfelet ska detta rättas till genom över-

prövning och därmed repareras den skada som har uppstått. Leffler menar vidare att skade-

ståndstalan enbart aktualiseras vid otillåten direktupphandling, eftersom det är i princip enbart 

i dessa fall en leverantör kan vara ovetande om överträdelsen. I andra fall har leverantören en 

undersökningsplikt och en plikt att begränsa sin skada. Situationer där en upphandling avbryts 

faller in under Lefflers första scenario, där den förfördelade leverantören söker överprövning 

och får rätt i sak och därmed inte lider någon ersättningsgill skada. Vi anser att Leffler missar 

en viktig aspekt i sin artikel, nämligen den att en upphandlande myndighet kan välja att av-

bryta upphandlingen efter rättelse och på så sätt undgå ansvar. Polititransportmålet visar ju på 

att skadestånd ändå kan utgå, trots att överprövning inlämnats och där leverantören vid över-

prövning fått rätt i sak. Enligt vår mening är Lefflers resonemang – om att skadestånd i 

princip blivit utträngt av den ökade arsenalen rättsmedel – således felaktigt. Skadestånd fyller 

fortfarande flera viktiga funktioner, inte bara i fall av otillåten direktupphandling, utan även i 

allmänhet. Skadestånd har inte utdömts mer än i några enstaka fall, men det ska poängteras att 
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offentlig upphandling är ett omoget rättsområde och att det var först år 2007 som bevisbördan 

lättades.  
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8 Avslutning 

Med uppsatsen ämnade vi att kritiskt utvärdera skadeståndsregleringen på upphandlingsom-

rådet, med fokus på vilka skadeståndsrättsliga konsekvenser som uppstår när en upphandlande 

myndighet väljer att avbryta en påbörjad upphandling samt vilka konsekvenser Polititrans-

portmålet medför. Regleringen på området saknar bestämmelser om när en upphandlande 

myndighet får lov att avbryta ett upphandlingsförfarande och det har varit upp till domstol att 

fastslå praxis om detta. Det faller oss självklart att det inte kan krävas att en påbörjad upp-

handling alltid måste avslutas med kontraktstilldelning och den praxis som finns är fullgod, 

men den fångar inte upp alla problem med avbruten upphandling. I många fall kan avbryt-

andet vara en tämligen enkel undanmanöver för upphandlande myndighet, vilket vi inte anser 

vara förenligt med regleringens syfte. Missbruk av instrumentet kan snedvrida konkurrensen 

på den inre marknaden och därför är vi av uppfattningen att sakligt godtagbara skäl ska tolkas 

snävt. Exempelvis anser vi att bristande konkurrens som ensam grund för avbrytandet inte bör 

vara acceptabelt mer än i undantagsfall, där kontraktstecknande av olika anledningar blir 

oskäligt betungande för den upphandlande myndigheten.  

När en upphandlande myndighet väljer att avbryta förfarandet efter det att ett ärendehanter-

ingsfel har uppdagats, anser vi dock situationen vara en annan. I dessa fall, likt i Polititrans-

portmålet, anser vi att grunden för avbrytandet ska tolkas än mer restriktivt och att det endast i 

undantagsfall bör vara tillåtet att avbryta processen. Som regelverket och praxis ser ut idag, 

anser vi att leverantörer i situationer likt Polititransportmålet "hamnar mellan två stolar" – 

överprövningsinstitutet avhjälper inte skada och fullt skadestånd kan inte heller utgå. Genom 

att göra avbrytande efter ärendehanteringsfel till skadeståndsgrund öppnas en möjlighet för 

leverantörer att erhålla en ersättning som överstiger det negativa kontraktsintresset. Därmed 

fångas situationen upp av rättsmedlen och leverantören tillerkänns det skydd som lagen syftar 

till genom rättsmedelsdirektiven. Utöver denna reparativa funktion skapas även det tryck som 

skadeståndet syftar till och som vi finner önskvärt med skadeståndet. Denna preventiva funk-

tion är viktig och är ett verktyg för att hålla nere antalet ärendehanteringsfel.  

HD gjorde i Polititransportmålet gällande att ersättning för förvaltningsprocesskostnader kan 

utgå såsom skadestånd. Detta strider mot den förvaltningsrättsliga traditionen där vardera part 

står för sina egna kostnader. I och med detta prejudikat kan leverantörer i liknande situationer 

yrka på denna ersättning i allmän domstol. Detta finner vi dock aningen omständligt och sit-

uationen borde kunna lösas på ett smidigare sätt. Vårt förslag är att införa en liknande regler-
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ing som 43 kap. Skatteförfarandelagen erbjuder, nämligen att ersätta denna skadepost redan i 

förvaltningsdomstol i särskilda fall. Denna ersättning ska utgå för skäliga kostnader om den 

sökande helt eller delvis vunnit bifall, om ärendet är av betydelse för rättstillämpningen eller 

om det föreligger synnerliga skäl för att ersättningen ska utgå. Ersättningen ska begränsas till 

att inte omfatta den sökandes eget arbete. Denna ersättning ska inte begränsas till fall om 

avbrytande av upphandling, utan ska kunna utgå i samtliga fall en leverantör haft oskäliga 

kostnader till följd av en upphandlande myndighets ärendehanteringsfel. 

Ytterligare två förbättringar som vi ser en öppning för är dels, att göra myndigheter skyldiga 

att i tilldelningsbeslutet informera om hur överprövning sker och dels, att ta bort det strikta 

skadeståndsansvaret genom att låta domstol ta hänsyn till överträdelsens karaktär i enlighet 

med andra medlemsstaters tolkning av EU-målen C-46/93 och C-48/93. 

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter årligen cirka 600 miljarder kronor och år 

2012 ägde ungefär 19 300 upphandlingar rum. I drygt 1 200 av upphandlingarna konstatera-

des ärendehanteringsfel. Ett funktionellt upphandlingsregelverk är av stor vikt för att leveran-

törer ska vilja delta. Vi anser att regelverket fortfarande behöver bearbetas och ser brister som 

behöver åtgärdas. Det finns säkerligen flera vägar att gå för att minska antalet ärendehanter-

ingsfel, exempelvis genom att utbilda anställda hos upphandlande myndigheter i offentlig 

upphandling och i hur de skriver effektiva förfrågningsunderlag. Genom att använda rätts-

medel som ett verktyg för att nå det primära målet med offentlig upphandling – att förstärka 

konkurrensen på den inre marknaden – skapas bieffekter som är mer eller mindre önskvärda, 

men som blir oundvikliga. Det är vår uppfattning att lösningarna vi presenterat i uppsatsen, 

skulle kunna leda till ett effektivare upphandlingsförfarande, minska dessa negativa bieffekter 

och dessutom skapa ett incitament för upphandlande myndigheter att vara noggranna med 

såväl förfrågningsunderlag som i beslutsfattande. 

Avslutningsvis lämpar det sig att konkret besvara den problemformulering som legat till 

grund för vår uppsats. När en upphandlande myndighet avbryter en offentlig upphandling och 

har sakligt godtagbara skäl för detta följer inga skadeståndsrättsliga konsekvenser. Avbryt-

ningsbeslutet kan dock överprövas, men föreligger sakligt godtagbara skäl ska inte yrkandet 

vinna bifall. Polititransportmålet visar på att i fall där sådana skäl inte ligger för handen kan 

den leverantör som borde vunnit upphandlingen om inte förfarandet avbrutits, erhålla ersätt-

ning motsvarande det negativa kontraktsintresset. Eventuellt kan en skönsmässig ersättning 

utgå, som överstiger det negativa men inte når upp till det positiva kontraktsintresset. Positivt 
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kontraktsintresse kan enbart utgå när kontrakt tilldelats. Polititransportmålet visar även på att 

ersättning för överprövningskostnader kan utdömas i form av skadestånd. 
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