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Förord 
 

Denna uppsats behandlar skadestånd vid offentlig upphandling och har företagits under 
höstterminen 2006. Uppsatsen på 10 poäng ingår som en del av magisterexamen på den 
Rättsvetenskapliga utbildningen vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Framställningen av uppsatsen har varit givande på många sätt, men framförallt har det givit 
mig kunskaper och inblick i ett rättsområde som utbildningen inte behandlat. Jag hoppas att 
kommande läsning uppfattas intressant och att det ger en insyn i rättsområdet och det rådande 
rättsläget. 
 
Jag vill härmed tacka för den hjälp jag fått av insatta på området samt mina korrekturläsare. 
Inte minst vill jag även tacka min handledare, Professor Bertil Bengtsson, för sina goda råd på 
vägen. 
 
 
Luleå, januari 2007 
  
Pernilla Östensson 



Sammanfattning 
 

Uppsatsens syfte var dels att utreda de upphandlande enheternas skadeståndsansvar vid 
offentlig upphandling, dels att analysera skadeståndsreglernas effekter. För att uppnå syftet 
har jag tillämpat en klassisk rättsdogmatisk metod. Om en upphandlande enhet har brutit mot 
de upphandlingsregler som finns på området, kan förfördelad leverantör väcka talan om 
skadestånd i allmän domstol inom ett år. För att skadestånd skall utgå krävs dels att ett fel 
uppstått i upphandlingen, dels att leverantör därav lidit skada. Det är inte enbart anbudsgivare 
som kan begära skadestånd, utan även leverantör som inte deltagit i upphandlingen men likväl 
kommit att lida skada kan begära ersättning. Skadeståndet omfattar utebliven handelsvinst, det 
så kallade positiva kontraktsintresset, men kan i vissa fall endast omfatta kostnader för 
förberedande av anbud och deltagande i upphandlingen, det så kallade negativa 
kontraktsintresset. Omfattningen av skadeståndet beror på vilken sektor som leverantören 
tillhör. Bevisbördan ligger hos den leverantör som påstår sig ha lidit skada av det felaktiga 
beslutet. För ersättning för det positiva kontraktsintresset skall leverantören visa att det är 
sannolikt att han förlorat kontraktet till följd av överträdelsen. Yrkas ersättning för det 
negativa kontraktsintresset, räcker det att leverantören visar att möjligheterna att vinna 
anbudet menligt har påverkats av felet. I dag bör en skälighetsbedömning grunda 
beräkningen, men denna måste dock vara adekvat i förhållande till skadan. Resultatet med 
uppsatsen har visat att upphandlingsreglerna är snåriga och i vissa fall komplicerade, och 
skadeståndsreglerna är inget undantag. Rättspraxis har därmed en viktig roll när det gäller att 
fastställa rättsläget. Skadeståndsreglerna skall vara snabba och effektiva, men reglerna har 
svagheter och dess effektivitet borde stärkas. Reglerna har trots detta medfört positiva effekter 
på de offentliga organens upphandlingsförfarande.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
När statliga, kommunala och andra offentliga myndigheter eller så kallade upphandlande 
enheter, skall köpa, hyra eller leasa varor, byggentreprenader eller tjänster måste detta föregå 
av en offentlig upphandling. I Sverige regleras den offentliga upphandlingen av lagen 
(1992:1528) om offentlig upphandlig, LOU, och beroende på värdet på det som skall 
upphandlas är reglerna olika.1 Den svenska lagstiftningen bygger i sin tur på de 
upphandlingsregler som finns inom EU, vars syfte är att trygga en öppen konkurrens där 
leverantörer på lika villkor skall kunna deltaga, utan risk för diskriminering.2  
 
I Sverige upphandlas för cirka 400 miljarder kronor per år, vilket motsvarar omkring 16 % av 
Sveriges BNP.3 Motsvarande belopp för offentliga upphandlingar inom EU:s samtliga 
medlemsländer uppgår till omkring 1 500 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 16 % av EU:s 
BNP.4 Marknaden för den offentliga upphandlingen är alltså väldigt stor. Den statistik som 
föreligger, på omfattningen av de offentliga upphandlingarna, är emellertid osäker. 
Osäkerheten består dels i att det inte finns någon myndighet som skall bära ansvar för att föra 
fullständig statistik och dels i att flertalet enheter som skall vidtaga offentliga upphandlingar 
avtalar utan sådan.5

 
De offentliga upphandlingarna har en betydande roll för både svensk och europeisk ekonomi 
och eftersom skattemedel finansierar de offentliga organen, är det även en viktig 
samhällsfråga. Fördelas skattemedlen på bästa sätt gynnas ekonomin därmed. Fungerande och 
effektiva upphandlingar är viktiga, inte minst för samhällsmedborgarna, men även för 
leverantörer och upphandlande enheter.6 Om upphandlingarna är ineffektiva minskar 
deltagandet vid upphandlingarna, vilket leder till minskade affärsmöjligheter som i sin tur 
resulterar i försämrad konkurrens.7 För att reglerna kring offentlig upphandling skall vara 
säkra och effektiva, spelar skadeståndet en betydande roll. Skadeståndet ger ersättning åt 
förfördelad leverantör och verkar avskräckande, vilket i sin tur medverkar till att de 
upphandlande enheterna följer de regler som föreligger.  

                                                 
1 NOU, Kort om LOU, s. 4. 
2 Bernitz Ulf, Kjellgren Anders, Europarättens grunder, s. 298. 
3 NOU, Kort om LOU, s. 4. 
4 Europeiska kommissionen, http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sv/business/public-
procurement/info/index.html#2373_2 (2006.12.03) 
5 SOU 1999:139 s. 53 f. 
6 Stockholms Handelskammare, 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling, s. 1. 
7 A.a. s. 4. 
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1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är dels att utreda de upphandlande enheternas skadeståndsansvar vid 
offentlig upphandling, dels att analysera skadeståndsreglernas effekter. 
 

1.3 Avgränsning 
 
Vid en offentlig upphandling kan leverantörer tillgripa två olika typer av rättsmedel om den 
upphandlande enheten har överträtt upphandlingsreglerna. Dessa är antingen överprövning 
eller skadestånd. I arbetet kommer delen om överprövning inte att behandlas ingående, 
eftersom detta är ett omfattande område som är värdigt att behandlas i eget arbete. Vidare har 
jag inte utrett övriga EU-länders skadeståndsregler, utan enbart utgått ifrån de svenska 
reglerna samt de upphandlingsregler som föreligger inom EG-rätten. 
 

1.4 Metod 
 
Vid framställningen av uppsatsen har jag tillämpat en klassisk rättsdogmatisk metod. Jag har 
utgått ifrån LOU och dess förarbeten, men även EG-direktiven om offentlig upphandling. 
Rättsmedelsdirektiven, som ligger bakom skadeståndsreglerna i LOU, har en väsentlig 
inverkan på hur dessa regler skall tolkas och de svenska förarbetena kommer i andra hand. 
Därför har direktiven varit en viktig källa i framställningen. Som underlag för uppsatsen har 
jag även använt mig av den rättspraxis som förekommer på området, då framförallt svensk 
praxis men även EG-praxis. De få prejudikat som förekommer på området har en stor 
betydelse, eftersom LOU är vag och i många fall komplicerad. Många problem har därför 
överlämnats åt domstolen att lösas. Jag har även studerat den doktrin som finns på området. 
Information via Internet och rapporter har jag inhämtat från tillsynsmyndigheten Nämnden för 
offentlig upphandling, NOU, Stockholms Handelskammare och Europeiska kommissionen. 
Med hjälp av databaserna Karnov, InfoLex och PropLex har jag sökt efter propositioner, EG-
direktiv och rättspraxis. Databaserna Lucia och Libris har jag använt mig av vid 
litteratursökningen. 
 

1.5 Disposition 

Första kapitlet inleder med en bakgrund till ämnesvalet, följt av syfte, avgränsning och metod. 
I det andra kapitlet presenteras de regelverk som ligger bakom den offentliga upphandlingen, 
det vill säga de svenska regelverken, de EG-rättsliga principerna, EG-direktiven och 
rättsmedelsdirektiven. För att få en allmän uppfattning om upphandlingsförfarandet och 
sålunda vad som indirekt kan ge upphov till skadestånd, redogörs kortfattat i det tredje 
kapitlet om upphandling enligt LOU. Arbetet går sedan vidare med att i det fjärde kapitlet 
vidtaga en fördjupning i skadeståndsreglerna enligt LOU. Reglernas effeker analyseras i 
arbetets femte kapitel. I det sista kapitlet presenteras slutligen min avslutande diskussion.  
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2. Regelverken 
 

2.1 Historisk återblick 
 
Sverige har under hela 1900-talet reglerat hur statliga myndigheter skall genomföra sina 
upphandlingar. I början av seklet hade de detaljrika reglerna för avsikt att tillgodose de krav 
på affärsmässighet som förelåg samt försäkra att kraven på offentlighet och rättsäkerhet inte 
åsidosattes. Enligt dåvarande regler hade även svenska varor i princip företräde framför 
utländska.8  
 
År 1920 kom modernare upphandlingsregler som bättre skulle passa den utveckling som skett 
i samhället. Nu reglerades som huvudregel att svenska varor som var av ”erforderlig 
beskaffenhet” hade företräde framför utländska. Undantag kunde vidtagas, men endast om 
Kungen givit sitt medgivande.9  
 
Genom 1952 års upphandlingskungörelse (1952:496), UK, skärptes kravet på affärsmässighet 
och huvudregeln om svenska varors företräde ändrades. Istället för att svenska varor hade 
företräde framför utländska varor, fick sålunda enbart affärsmässiga bedömningar numera 
grunda myndighetens upphandlingsbeslut.10  
 
1973 års upphandlingskungörelse (1973:600), UK, ersatte de tidigare reglerna och kraven på 
affärsmässighet, rättsäkerhet och offentlighet bestod som grundläggande principer för de 
statliga myndigheterna. Kravet på affärsmässighet vid myndigheternas upphandling skulle 
leda till att gynnsammare upphandlingar företogs, för både staten och samhället. Detta 
förutsatte dock att konkurrens förelåg och därför skulle fri anbudsgivning ske. Konkurrens 
uppstod därför och det anbud som var förmånligast antogs. Det anbud som var mest 
förmånligt behövde inte nödvändigtvis ha det lägsta priset. Andra faktorer som kvalitet, 
service och förmåga att kunna fullgöra sina åtaganden kunde även vägas in i bedömningen.  
Upphandlingarna skulle även bidra till att samhällsutvecklingen fortgick genom att bland 
annat medverka till sysselsättning. 1980 ändrades namnet på kungörelsen till 
upphandlingsförordningen (1986:366), UF, och 1986 vidtogs vissa ändringar i 
förordningen.11 Revideringen bestod främst av en förändring och förnyelse av 1973 års UK.12

 
Upphandlingsreglerna gällde enbart för statliga myndigheter, men i samband med att 1973 års 
UK började gälla antog Kommun- och Landstingsförbundet ett rekommenderat 
upphandlingsreglemente, UR. Reglementet liknade reglerna i UK, men vissa skillnader 
förelåg dock. UR var bland annat frivilligt för kommunerna medan statliga myndigheter som 
huvudregel skulle följa reglerna i UK.13  
 
UF och UR kom att gälla tills att vår nuvarande lagstiftning, LOU, trädde i kraft 1 januari 
1994. Anbudsgivarna hade innan LOU inga rättsmedel att tillgå, ifall den upphandlande 

                                                 
8 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
9 A. prop. s. 34. 
10 A. prop. s. 34. 
11 Linder Georg, Handbok i offentlig upphandling, s. 13-17. 
12 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
13 Linder s. 17 f. 
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enheten inte följde de gällande reglerna. Därför var inte heller bestämmelserna om 
upphandling särskilt effektiva från anbudsgivarnas synpunkt. 
 

2.2 Sveriges upphandlingsregler 
 
LOU tillkom på grund av att Sverige anslöt sig till avtalet om europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, EES-avtalet, och ådrog sig därigenom att införa regler som motsvarade 
EG:s regler om offentlig upphandling. Den nya lagstiftningen innebar många förändringar 
jämfört med de bestämmelser som tidigare förelåg. De förändringar som vidtogs var främst att 
all offentlig upphandling, både statlig och kommunal, skulle regleras i en och samma 
författning. En annan förändring var att EG-direktiven som styr de offentliga 
upphandlingarna, enbart reglerade större upphandlingar. Vilka är upphandlingar som 
överstiger vissa fastställda belopp, så kallade tröskelvärden. Upphandlingskommittén 
betonade dock att även upphandlingar under tröskelvärdena skulle omfattas av LOU:s 
huvudprinciper, trots att dessa inte omfattades av direktiven. Därför kom LOU att reglera 
både upphandlingar över och under tröskelvärdena.14 En annan viktig förändring som företogs 
var att rättsmedel nu skulle kunna tillgripas av anbudsgivare, som ansåg att de upphandlande 
enheterna överträtt reglerna. En rätt att begära överprövning under pågående upphandling, det 
vill säga prövning huruvida upphandlingen skall göras om eller rättas till, samt en rätt att 
begära skadestånd efter avslutad upphandling, infördes.15 Genom LOU reglerades därför all 
offentlig upphandling i samma lagstiftning och UF respektive UR upphörde därmed att gälla. 
 
I Sverige finns en rad bestämmelser utöver LOU som reglerar offentlig upphandling. LOU är 
emellertid för närvarande den primära och centrala lagstiftningen. Andra bestämmelser som 
skall beaktas är bland annat förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i 
upphandlingskontrakt, förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid 
offentlig upphandling, förordning (2000:63)  om tröskelvärden vid offentlig upphandling, 
förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, förordning 
(1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling  samt  förordning (1998:796) om statlig 
inköpssamordning.16   
 

2.3 EU:s upphandlingsregler 
 
I och med att Sverige blev medlem i EU 1 januari 1995, skall vi rätta oss efter de regler som 
gäller enligt EG-rätten. Skulle de nationella reglerna strida emot gemenskapsrätten har EG-
rätten företräde.17 Regler kring offentlig upphandling saknas inom EG-föredraget, men Rådet 
har genom ett antal EG-direktiv infört ett regelverk för offentlig upphandling. Dessa direktiv 
implementerade Sverige i LOU, i samband med anslutningen till EES-avtalet. Huvudsyftena 
med EG-direktiven är dels att avlägsna eventuella handelshinder, dels att medlemsländerna 
skall ha möjlighet att delta i upphandlingar utan att bli diskriminerade. Därmed säkras en 
öppen konkurrens. Direktiven om offentlig upphandling har även en bakgrund i GPA-avtalet, 
som är ett internationellt avtal om offentlig upphandling, framtaget av Världshandels-
organisationen. Huvudprinciperna i direktiven återfinns även i GPA-avtalet, det vill säga 

                                                 
14 Prop. 1992/93:88 s. 39-41. 
15 A. prop. s. 1. 
16 NOU, http://www.nou.se/lou.html, (2006.12.03). 
17 Bernitz, Kjellgren s. 81. 
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upphandlingar skall vara icke-diskriminerande och handelshinder skall upphöra att 
föreligga.18  
 

2.3.1 EG-rättsliga principer 
 
Trots att EG-direktiven enbart reglerar upphandlingar över tröskelvärdena, finns vissa 
grundläggande principer som gäller för alla offentliga upphandlingar. Dessa principer gäller 
således oavsett värdet på upphandlingen. Enligt EG-domstolens praxis syftar direktiven 
endast till att säkerställa att principerna är effektiva, men principerna skall med hänsyn till 
dess art naturligtvis tillämpas på alla offentliga upphandlingar.19 De grundläggande 
principerna, som även direktiven bygger på och som skall beaktas vid all offentlig 
upphandling är kortfattat:  
 
• Principen om icke-diskriminering. En leverantör får inte diskrimineras på grund av 

nationalitet eller på annan lokaliseringsgrund. 
 
• Principen om likabehandling. Alla leverantörer skall behandlas lika och således ges 

samma förutsättningar. 
 
• Principen om transparens. Upphandlingsförfarandet skall vara förutsägbart och öppet. 

Förfrågningsunderlaget skall vara klart och tydligt utformat, och alla krav skall framgå. 
 
• Principen om proportionalitet. De krav som den upphandlande enheten ställer på 

leverantören, skall stå i rimlig proportion till det som skall upphandlas och vara 
ändamålsenliga. 

 
• Principen om ömsesidigt erkännande. Intyg, certifikat med flera som utfärdats av en 

myndighet i EU, skall godkännas i övriga medlemsländer.20 
 
Upphandlande enheter är alltså tvungna att följa dessa principer, oavsett vad som regleras i 
den nationella lagstiftningen. 
 

2.3.2 EG-direktiven 
 
Offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
telekommunikation har sedan Sverige anslöt sig till EES-avtalet reglerats av fyra EG-direktiv. 
Direktiv 92/50/EEG reglerade upphandling av tjänster, 93/36/EEG upphandling av varor, 
93/37/EEG upphandling av byggentreprenader. Dessa tre direktiv reglerade offentlig 
upphandling inom den så kallade klassiska sektorn. Det fjärde direktivet, 93/38/EEG, 
reglerade upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och telekommunikation, 
vilket är de så kallade försörjningssektorerna. 
 
År 2004 antog EU två nya direktiv om upphandling, vilket innebar att de fyra direktiven nu 
slogs samman till två direktiv. De tre direktiven inom den klassiska sektorn slogs samman till 

                                                 
18 A.a. s. 297 f. 
19 199/85 s. 1039. 
20 NOU, Kort om LOU, s. 4.  
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ett direktiv, 2004/18/EG, det så kallade klassiska direktivet. Det fjärde direktivet, om 
upphandling inom försörjningssektorerna, ersattes av det så kallade försörjningsdirektivet, 
2004/17/EG. Målet med sammanslagningen av de klassiska sektorerna var enligt 
kommissionen bland annat att anpassa direktiven till den praxis som utvecklats inom EU samt 
att göra reglerna modernare med hänsyn till samhällsutvecklingen. De nya direktiven skulle 
även vara enklare, tydligare och mer flexibla. Ändringarna skall även underlätta tillämpningen 
av de grundläggande principerna, som skall genomsyra all upphandling.21 Senast 21 månader 
efter att direktiven trätt i kraft22, skall medlemsstaterna ha infört dem i den nationella 
lagstiftningen. Finansdepartementet utsåg en utredare, som skulle lämna förslag på hur 
Sverige skall införliva dessa två direktiv i svensk lag.23 Utredningen har resulterat i två 
betänkanden, SOU 2005:22 och SOU 2006:28, vilka för närvarande bereds. Trots att Sverige 
skulle ha implementerat direktiven senast 31 januari 2006, har således i skrivande stund ännu 
inget skett. 

 
2.3.3 Rättsmedelsdirektiven 
 
EG-direktiven om offentlig upphandling innehåller, utöver de direktiv som beskrivits ovan, 
även två rättsmedelsdirektiv. Direktiv 89/665/EEG om upphandling av varor, tjänster och 
byggentreprenader, det vill säga inom den klassiska sektorn, och direktiv 92/13/EEG om 
upphandling inom försörjningssektorerna. Rättsmedelsdirektiven skall främja att de 
upphandlande enheterna följer direktiven och följaktligen att upphandlingen går rätt till. De 
skall även säkerställa att en möjlig leverantör kan begära överprövning av beslutet eller 
skadestånd. Genom rättsmedelsdirektiven ålades medlemsländerna att införa regler om 
rättsmedel i sina nationella lagstiftningar. För Sveriges del, infördes även dessa direktiv i 
LOU. 
 
I ingressen till rättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn föreskrivs i p.6 att: 
 
”Det är nödvändigt att se till att lämpliga förfaranden finns inom alla medlemsstater, så att 
beslut i strid mot dess bestämmelser kan upphävas och ersättning kan ges till dem som skadas 
av överträdelserna”. 
 
Det stadgade förtydligas sedan i artikel 2.1.c, där det anges att: 
 
”Medlemsstaterna skall se till att införda bestämmelser om prövning enligt artikel 1 
innefattar behörighet att ge ersättning åt en person, som skadats av överträdelse.” 
 
Direktivet är, vad gäller skadestånd, sålunda kortfattat och oklart. Direktivet anger endast att 
den skadelidande skall ha rätt att utfå ersättning. Det nämns inget om vad skadeståndet skall 
omfatta eller hur skadeståndet skall beräknas, detta lämnas åt den nationella rättsordningen att 
reglera.24  
 
Rättsmedelsdirektivet för försörjningssektorerna föreskriver lite mer i detalj om reglerna för 
skadeståndsersättningen. Direktivet innehåller, i motsats till det klassiska rättsmedels-

                                                 
21 KOM (2000) 275 slutlig s. 2. 
22 Trätt i kraft har direktiven när de annonserats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, EGT. 
23 Dir.2004:47. 
24 Se Rådets direktiv 89/665/EEG art. 2.6, som lyder: ”Verkan av att behörighet har utövats enligt p. 1 på ett 
redan slutet avtal om upphandling skall regleras i nationell lag.”                                                                                                           
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direktivet, två typer av ersättning. Det finns dels en möjlighet att utfå ersättning för förlorad 
vinst, dels möjlighet till ersättning endast för utlagda kostnader. Se nedan kapitel 4.3.1 där jag 
vidare kommer att redogöra för detta. 
 
I Ingressen p.10 anges att: 
 
”Möjlighet att begära skadestånd skall alltid finnas.” 
 
”Om någon har begärt skadestånd som svarar mot kostnaderna för att utarbeta anbud eller 
på annat sätt delta i ett upphandlingsförfarande, skall denne för att få sina kostnader täckta 
inte behöva visa att han skulle ha fått kontraktet om överträdelse inte hade skett.” 
 
Artikel 2.1.d anger att medlemsstaterna skall se till att prövningsorganet har behörighet att:  
 
”tillerkänna skadestånd till dem som lidit skada av en överträdelse.” 
 
I Artikel 2.7 föreskrivs följande: 
 
”Har någon begärt skadestånd som svarar mot kostnaderna för att förbereda anbud eller 
deltaga i ett upphandlingsförfarande, skall denne för att få sina kostnader täckta behöva visa 
endast att en överträdelse skett av gemenskapsregler om upphandling eller av nationella 
regler som införlivar sådana gemenskapsregler, att han haft realistisk möjlighet att erhålla 
kontraktet och att överträdelsen minskat denna möjlighet.” 
 
Direktivet är sålunda lite mer preciserat. Båda direktiven utgår ändock från samma 
huvudregel, att skadestånd skall kunna utges. 
 
Båda direktiven stadgar även att snabba och effektiva rättsmedel skall stå tillbuds ifall 
reglerna för offentlig upphandling överträds.25  
 
Rättsmedelsdirektiven är, liksom upphandlingsdirektiven, under ändring. Kommissionen har 
gett förslag på ändringar som bör vidtagas. De ändringar som föreslås avser emellertid enbart 
effektivisering av förfarandet vid prövning av offentliga upphandlingar. Skadeståndsansvaret 
berörs således inte av det nya förslaget, utan förslaget syftar endast till att stärka 
möjligheterna till att överpröva felaktiga upphandlingsbeslut. Enligt kommissionen bör 
förfarandet vid prövning inom offentlig upphandling ändras. Samordnade regler som 
förtydligar och ökar reglernas effektivitet, före avtalets ingående bör enligt kommissionen 
även införas.26 Ändringarna skall vidtagas eftersom bland annat rättspraxis vid EG-domstolen 
har visat att de rättsmedel som föreligger i medlemsländerna brister. De nuvarande 
rättsmedelsdirektiven kan inte heller uppnå det resultat som de två nya upphandlings-
direktiven, 2004/17/EG och 2004/18/EG, syftar till. Vilket är modernisering, förenkling och 
tydlighet.27 Kommissionens förslag på ändringar i rättsmedelsdirektiven gavs i maj år 2006. 
Nya svenska regler kan således förväntas träda i kraft något år efter detta. 
 
 
 

                                                 
25 Rådets direktiv 89/665/EEG ingressen p. 3 och 92/13/EEG ingressen p. 6. 
26 KOM (2006) 195 slutlig s. 3. 
27 KOM (2006) 195 slutlig s. 10-16.  
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3. Kort om LOU 
 

3.1 Allmänt  
 
LOU behandlar olika delar av upphandlingsprocessen och ger framförallt regler om hur 
förfarandet vid upphandlingar skall gå tillväga. Lagen skall bland annat säkerställa att 
förfarandet sker på rätt sätt och att värderingen sker korrekt, så att alla som deltagit i 
upphandlingen får sina anbud rättvist hanterade. LOU reglerar även en hel del andra 
föreskrifter, som till exempel formalia och de rättsmedel som finns att tillgå.28 När stat, 
kommun, landsting och andra offentliga myndigheter genomför upphandlingar skall de följa 
bestämmelserna i LOU och därmed följer de även EU:s upphandlingsregler. 
 

3.2 Nya upphandlingslagar 
 
Som anförts ovan i kapitel 2.3.2 har Sverige utsett en utredare som skall lämna förslag på hur 
de två nya direktiven om offentlig upphandling skall införlivas i svensk rätt. Upphandlings-
utredningen har lämnat ett delbetänkande, SOU 2005:22, och ett slutbetänkande, SOU 
2006:28. Enligt förslag från Upphandlingsutredningen kommer nuvarande LOU att ersättas av 
två nya lagar, en som skall gälla för den klassiska sektorn och en avseende 
försörjningssektorerna. Kommittén betonar i betänkandet att de nya direktiven innebär en 
förbättring jämfört med LOU och om enbart ändringar i lagen vidtogs, skulle inte dessa 
förändringar helt och hållet tillvaratas. Enligt kommittén föreligger ett mycket påtagligt värde 
i att de nya bestämmelserna genomförs i så nära anslutning till direktiven som möjligt. Därför 
har det föreslagits två nya lagar, istället för en. De nya lagarna skall även motsvara de delar av 
EG-direktiven som medlemsländerna är tvungna att implementera.29 Betänkandet från 
kommittén är på beredning och när de nya lagarna kommer att träda i kraft är osäkert.   
 
Rättsmedelsdirektiven är, som anförts ovan i kapitel 2.3.3, även för närvarande under 
utredning och därför har inte LOU:s bestämmelser om rättsmedel berörts av de nya 
lagförslagen. Några sakliga ändringar gällande rättsmedlen har därför inte införts.30

 

3.3 Grundläggande principer 
 
I LOU 1 kap. 4§ stadgas en huvudregel om affärsmässighet. All upphandling skall enligt LOU 
göras affärsmässigt och med utnyttjande av den konkurrens som finns tillgänglig. 
Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall även behandlas objektivt. Lagen definierar 
inte vad begreppet affärsmässighet innefattar. Följer den upphandlande enheten LOU:s 
bestämmelser och ställs krav förenliga med lagen, anses dock upphandlingen ha utförts 
affärsmässigt. 
 

                                                 
28 SOU 1999:139 s. 70 f. 
29 SOU 2005:22 s. 11 och s. 193 f. 
30 A. bet. s. 397. 
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I de två nya lagarna tas begreppet affärsmässighet bort, men den nya lydelsen motsvarar 
ändock bestämmelsen om affärsmässighet. Den nya formuleringen föreslås av Upphandlings-
utredningen att lyda:  
  
”Tilldelning av offentliga kontrakt skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter 
som finns. Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt. Genomförandet av upphandlingsförfarandet skall ske med iakttagande 
av öppenhet”.31

 
Begreppet affärsmässighet kommer från de tidigare svenska regelverken om offentlig 
upphandling och har alltså inget ursprung i EG-direktiven. Därför har begreppet inte heller 
någon direkt koppling till de grundläggande principerna i EG-rätten. Upphandlings-
utredningen valde att ta bort begreppet, eftersom det hävdats att kravet på affärsmässighet 
begränsar möjligheterna att ta hänsyn till annat, än rent ekonomisk hänsyn, vid 
upphandlingen. Den föreslagna lydelsen ger därmed den upphandlande enheten en möjlighet 
att bland annat ta social- och miljöhänsyn i beaktande vid upphandlingen. Den nya lydelsen 
ligger även närmare direktivens utformning, vilket var ett av syftena med de nya lagarna.32

 

3.4 Tröskelvärden 
 
LOU skiljer på upphandlingar över och under de så kallade tröskelvärdena. De upphandlande 
enheterna måste därför beräkna det totala värdet på upphandlingen för att veta vilka regler 
som skall tillämpas. Tröskelvärdena ändras ungefär vart annat år och de gällande värdena 
regleras därför i en särskild förordning, förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig 
upphandling. Vid en upphandling som understiger tröskelvärdena bygger LOU på de tidigare 
svenska lagstiftningarna och föregås av en förenklad upphandling.  En upphandling som 
överstiger tröskelvärdena bygger, som sagts tidigare, på EG-direktiven och kräver en mer 
formbunden upphandling.33

 
Eftersom upphandling under tröskelvärdena inte bygger på EG-direktiven, är detta en frivillig 
del som Sverige har valt att ta med i lagstiftningen. I de nya lagarna har därför inte några 
sakliga ändringar skett i denna del, utan bestämmelserna har på förslag överförts i princip 
oförändrade.34  
 

3.5 Upphandlingsformer  
 
Enligt LOU finns olika former av offentliga upphandlingar, dessa former skiljer sig åt 
beroende på hur stort tröskelvärdet är.  
 
Vid upphandling över tröskelvärdena kan upphandlingen bland annat vara öppen. Vid denna 
form av upphandling har alla intresserade leverantörer rätt att lämna anbud. Upphandlingen 
kan även vara selektiv. Vid en selektiv upphandling får däremot den upphandlande enheten 
endast bjuda in vissa utvalda leverantörer att delta i upphandlingen. Vidare kan en 

                                                 
31 A. bet. s. 216 och s. 407. 
32 A. bet. s. 217 ff. 
33 Prop. 1992/93:88 s. 42 och s. 49. 
34 SOU 2005:22 s. 11. 
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upphandling vara förhandlad. Den upphandlande enheten bjuder även här in leverantörer att 
delta i upphandlingen, men deras anbud får sedan förhandlas.35

  
 
Om en upphandling under tröskelvärdena skall ske, föreligger ytterligare tre upphandlings-
former. Upphandlingen kan ske direkt från en enskild leverantör, utan krav på anbud. 
Upphandlingen kan även vara förenklad, vilket innebär att alla intresserade leverantörer har 
rätt att delta genom att inge ett anbud. När anbuden har inkommit får den upphandlande 
enheten, jämfört med den öppna upphandlingen, förhandla med anbudsgivaren. Till sist kan 
upphandling även ske genom urval. Vid denna upphandlingsform skall alla leverantörer som 
är intresserade ansöka om att få lämna anbud. Den upphandlande enheten bjuder sedan in 
vissa leverantörer att lämna anbud och därefter sker även här en eventuell förhandling.36

 

3.6 Förfarandet 
 
Tillämpar de upphandlande enheterna förfarandereglerna som stadgas i LOU, kan relevanta 
leverantörer delta i upphandlingen och därmed främja den viktiga konkurrensen. 
 
När de offentliga enheterna avser att upphandla skall de först noggrant formulera ett 
förfrågningsunderlag. Innehållet i förfrågningsunderlaget utgör förutsättningarna i 
upphandlingen och det är därför väldigt viktig att det tydligt framgår för anbudsgivarna vad 
som gäller. Förfrågningsunderlaget skall bland annat innehålla en kravspecifikation, som 
anger kraven på det som skall upphandlas. Även de villkor som föreligger för att anbudet 
skall antas samt hur det vinnande kontraktet kommer att se ut, skall regleras i 
förfrågningsunderlaget.37  
 
När förfrågningsunderlaget har formulerats skall detta sedan som huvudregel annonseras. 
Genom annonsering får alla leverantörer möjlighet att delta i upphandlingen och i och med 
det gynnas konkurrensen. Överstiger upphandlingen tröskelvärdet sker annonseringen i 
tillägget till Europeiska gemenskapernas officiella tidning, EGT.38 I annat fall skall 
annonseringen ske i en allmänt tillgänglig databas.39  
 
När tiden för anbudsinlämningen gått ut skall anbuden öppnas och värderas. Sedan skall, 
utifrån de kriterier som föreskrevs i förfrågningsunderlaget, ett anbud antas. Anbudet som 
antas skall antingen vara det mest ekonomiskt fördelaktiga eller det anbud med lägst pris. 
Ekonomiskt mest fördelaktigt är ett anbud som med hänsyn till bland annat pris, kvalitet, 
service, miljöpåverkan är det förmånligaste. Det måste dock framgå i förfrågningsunderlaget 
vilken utav utvärderingsgrunderna som har störst betydelse.40

                                                 
35 Prop. 1992/93:88 s. 49 f. 
36 Prop. 2001/02:142 s. 46-50. 
37 Forsberg Niclas, Offentlig upphandling i praktiken, s. 104. 
38 Prop. 1992/93:88 s. 64. 
39 LOU 6 kap. 2a och 2b§§. 
40 Prop. 1996/97:153 s. 63. 
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3.7 Diskussion  
 
Genom LOU främjas konkurrensen, vilket är en klar fördel för både leverantörer och 
upphandlare. Eftersom upphandlingen som huvudregel skall annonseras, medför detta att 
leverantörerna på lika villkor har en möjlighet att tilldelas upphandlingskontraktet. Den 
upphandlande enheten kan inte välja leverantör godtyckligt, utan måste beakta alla 
anbudsgivare. Eftersom reglerna i LOU bygger på EG-direktiven, underlättar detta för de 
leverantörer och de upphandlare som upphandlar i andra medlemsländer och konkurrensen 
vidgas därmed. Konkurrensen medför även en jämnare prissättning och förbättrar 
samhällsekonomin, men om leverantörerna genom karteller sätter orimligt höga priser 
motverkas konkurrensen och samhällsmedborgarna får dra förlusten. De förfaranderegler som 
föreligger är, indirekt även förutsättningarna för skadeståndsansvar. Följs lagens regler, sker 
upphandlingen på ett korrekt sätt och medverkar således till konkurrensen. Den upphandlande 
enheten kan då känna sig trygg med den upphandling som föregått och risken för att tvingas 
göra om upphandlingen eller att bli skadeståndsskyldig, föreligger i sådana fall inte. 
 
Trots att LOU har ändrats ett flertal gånger under de få år som lagen har varit gällande, är 
lagen snårig och oklar. Många gånger kan bestämmelserna även vara svåra att tillämpa, vilket 
kan vara ett skäl till att de offentliga upphandlingarna inte alltid fungerar tillfredställande. 
Lagen har även fått kritik för att vara alltför detaljerad. Enligt Palm och Riberdahl kan lagens 
detaljrikedom utgöra ett hinder för affärsmässighet i upphandlingen.41 Lagrådet har även 
kritiserat detaljeringen i LOU och anförde i propositionen att den detaljeringsnivå som lagen 
har inte är önskvärd samt att den strider emot den i Sverige normalt tillämpade 
lagstiftningstekniken.42

 
Förhoppningsvis kommer de nya regelverken, med dess förbättringar, att ge klarhet och 
förenkla upphandlingarna.  
 
 

                                                 
41 Palm Ulf, Riberdahl Curt,  SvJT 8/1996 s. 645. 
42 Prop. 1992/93:88, Bilaga 3. 
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4. Skadestånd enligt LOU 

 

4.1 Inledning 
 
Genom rättsmedelsdirektiven gavs leverantörer en rätt att begära skadestånd om den 
upphandlande enheten har upphandlat felaktigt. I LOU togs bestämmelser om skadestånd upp 
i 7 kap. 6-8§§. De missnöjda anbudsgivarna kan således genom dessa bestämmelser vända sig 
till allmän domstol och begära ersättning.  
 
Paragraferna lyder enligt följande: 
 
6§ En upphandlande enhet som inte följt bestämmelserna i denna lag skall ersätta därigenom 
uppkommen skada för leverantör. 
 
7§ Anbudsgivare eller anbudssökande som deltagit i en upphandling enligt 4 kap. är 
berättigad till ersättning för kostnader för att förbereda anbud och i övrigt delta i 
upphandlingen, om åsidosättandet av bestämmelserna i denna lag menligt har påverkat hans 
möjligheter att tilldelas upphandlingen. 
 
8§ Talan om skadestånd skall väckas vid allmän domstol inom ett år från den tidpunkt som 
följer av 1 § andra-fjärde styckena. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd förlorad. 
 
6§ reglerar ersättning vid överträdelser inom både den klassiska sektorn och 
försörjningssektorn, medan ersättning enligt 7§ utgår för försörjningssektorn. Dessa regler är, 
liksom andra delar i LOU, väldigt otydliga och har väckt en stor debatt om hur tillämpningen 
skall ske. 6§ och 7§ anger inte heller hur de förhåller sig till varandra och detta har även 
skapat en del problem. De rättsmedelsdirektiv som ligger bakom skadeståndsreglerna har en 
betydande inverkan på hur LOU skall tolkas och förarbetena till lagen kommer i bakgrunden.  
 

4.2 Förutsättning för skadestånd 
 
Enligt LOU 7 kap. 6§ utgår skadestånd ifall den upphandlande enheten inte följt lagens regler. 
Paragrafen föreskriver inte att skadan måste ha orsakats av oaktsamhet eller av uppsåt, för att 
ersättning skall utgå, endast att enheten ”inte följt bestämmelserna”. Förarbetena till 6§ 
nämner inte heller något om vållande, däremot talas det om att ett orsakssamband krävs. För 
att skadestånd skall utgå krävs att ett fel uppstått i upphandlingen och att anbudsgivaren 
därför lidit skada.43  
 
Upphandlingskommittén behandlade i betänkande, SOU 1999:139, frågan om skadestånd vid 
offentlig upphandling. De anger i betänkandet att det inte finns någon anledning att skilja på 
om oaktsamhet eller uppsåt ligger bakom det felaktiga beslutet, utan att skadestånd skall 
kunna utgå vid båda överträdelserna.  Har en leverantör felaktigt förlorat upphandlings-

                                                 
43 A. prop. s. 103. 
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kontraktet, skall han kunna utfå ersättning. Om detta skett av oaktsamhet eller av uppsåt har 
således ingen betydelse.44

 
Hellner har även diskuterat frågan om vållande och enligt honom måste det däremot finnas en 
begränsning i ansvaret. Han anser att skadeståndsansvaret förutsätter en medveten handling, 
ett åsidosättande. Han menar att det är osäkert ifall ett oaktsamt handlande kan leda till 
skadeståndsskyldighet, men betonar dock att det måste lämnas ett utrymme för en 
affärsmässig bedömning hos den som skall besluta.45  
 
Hentze och Sylvén anser däremot att redan ett oaktsamt handlande kan leda till skadestånds-
ansvar. Uppsåt är alltså enligt dem inte ett nödvändigt krav för att ersättning skall kunna utgå. 
Som skäl anger de dels att medlemsländerna måste ha skadeståndsregler på grund av EG-
rätten och dels att skadeståndets kanske främsta syfte är det allmänpreventiva. De anför vidare 
att ”det kan förväntas att de upphandlande enheterna, som ofta upphandlar till mycket höga 
belopp, har såväl kompetent personal som goda upphandlingsrutiner med ordning och reda”. 
För att ytterligare motivera sin ståndpunkt hänvisar de till EG-domstolens praxis och de 
gemensamma målen C-46/93 och C-48/93.46 Målen rör inte upphandling, utan skadestånd för 
enskild mot medlemsstat, men är ändock av betydelse. Domstolen yttrade att om ett organ 
klart överskridit EG-rätten, får inte den nationella domstolen göra skadeståndet beroende av 
om organet handlat uppsåtligt eller oaktsamt. EG-rätten innebär följaktligen att skadeståndet 
inte skall göras beroende av vållande, utan att skadestånd skall utgå ifall en klar överträdelse 
föreligger. 
 
För att skadestånd skall utgå krävs att ett fel uppstått i upphandlingen och att leverantören 
därav lidit skada. Enligt förarbetena till 6§ åligger det part som påstår sig lidit skadan, att visa 
att denne faktiskt lidit skada på grund av det förlorade kontraktet. I förarbetena framgår även 
att den som påstår sig ha lidit skada i princip skall ha förlorat kontraktet, på grund av att den 
upphandlande enheten har förfarit felaktigt.47 Enligt LOU 7 kap. 7§ krävs endast att 
anbudsgivarens möjlighet att vinna anbudet menligt skall ha försämrats av att den 
upphandlande enheten begått ett fel. Anbudsgivaren behöver inte visa att den upphandlande 
enhetens åsidosättande av bestämmelserna i LOU, har lett till att kontraktet gått förlorat. Det 
fordras alltså endast för anbudsgivaren att bevisa att möjligheterna till att vinna anbudet 
menligt skall ha påverkats av felet.48

 
Beviskravet i 6§ har numera genom praxis blivit mildare. HD anför i NJA 2000 s.712 att 
”övervägande skäl får anses tala för att det bör vara tillräckligt att en leverantör kan visa att 
det är sannolikt att han förlorat kontraktet till följd av överträdelsen för att han skall kunna få 
skadestånd med ett högre belopp än de kostnader han haft”. Idag krävs alltså endast att 
leverantör gör sannolikt att han förlorat kontraktet.  
 
 
 
 

                                                 
44 SOU 1999:139 s. 324. 
45 Hellner Jan, Johansson Svante, Skadeståndsrätt, 6 uppl., s. 474. 
46 Hentze Margareta, Sylvén Hans, Offentlig upphandling – kommentarer, s. 360 f. 
47 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
48 A. prop. s. 103. 
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4.3 Omfattning och beräkning  
 
När det står klart att den upphandlande enheten har brutit mot LOU, blir frågan vad som skall 
omfattas av skadeståndet samt hur beräkningen skall ske. EG-direktiven är väldigt oklara på 
denna del och skadeståndsreglerna i LOU likaså.  
 
I kontraktuella förbindelser utgår som huvudregel skadestånd för det så kallade positiva 
kontraktsintresset. Detta innebär att den som lidit skada skall sättas i samma ekonomiska 
ställning som om kontraktet hade uppfyllts på rätt sätt, det vill säga ersättning för den vinst 
han skulle ha åtnjutit.49  
 
Skadeståndsersättningen kan även utgå för det så kallade negativa kontraktsintresset. Den 
skadelidande sätts då i samma ekonomiska ställning som om något kontrakt aldrig hade 
ingåtts.50 Skillnaden i vad som omfattas av skadeståndet är att vid ersättning för det positiva 
kontraktsintresset utgår ersättning för förlorad handelsvinst, medan det negativa 
kontraktsintresset endast ersätter nerlagda kostnader.  
 
Vid offentliga upphandlingar har däremot inte parterna ingått ett kontraktsförhållande, 
eftersom förhandling om avtal pågår. HD sade emellertid i NJA 1998 s.873 att på grund av det 
sätt vilket LOU är uppbyggt, kan förhållandet mellan den upphandlande enheten och 
anbudsgivare ses som om ett kvasikontraktsrättsligt förhållande förelegat.51 HD:s uttalande 
innebär således att omfattningen av skadeståndet kan komma att betraktas som om ett 
kontrakt förelåg. 
 

4.3.1 Omfattningen av skadeståndet 
 
Finansdepartementet lade, i samband med att rättsmedelsdirektiven skulle implementeras, 
fram ett första lagförslag, Ds 1992:4. Arbetsgruppen föreslog i betänkandet att ersättning 
enligt 6§ skulle utges för det negativa kontraktsintresset. Endast ersättning för förberedning av 
anbud och för deltagande i upphandling skulle således utges. Den kommunala sidan slöt sig i 
sitt remissyttrande till detta förslag. Stockholms Universitet ifrågasatte däremot förslaget och 
yttrande istället att ersättningen skulle omfatta det positiva kontraktsintresset. Deras skäl till 
detta var att möjligheten till fullt skadestånd, stämde överens med EG-direktiven. Att andra 
EG-länder utgav ersättning för det positiva kontraktsintresset, var likväl enligt Universitetet 
ett starkt skäl. Universitetet sade dock att det inte fanns praxis som uttalat att principen om 
full ersättning stämde överens med direktiven, men betonade att det jämväl var viktigt ur en 
effektivitets aspekt. Detta eftersom reglerna om skadestånd skall se till att de upphandlande 
enheterna uppträder på ett önskvärt sätt. Detta yttrande kom att väga tungt, eftersom 
arbetsgruppen i sitt slutbetänkande, Ds 1992:62, föreslog att skadestånd skulle kunna utgå för 
hela den lidna skadan. I propositionen till LOU godtog Departementschefen att skadeståndet 
skulle omfatta inte enbart kostnader för förberedande av anbud, utan även täcka den förlust 
som uppkommit för den skadelidande.52

  

                                                 
49 Hellner Jan, Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt, s. 207. 
50 A.a. s. 207. 
51 Jfr RH 2002:15. 
52 Prop. 1992/93:88 s. 45 f. 

 14



De regler som kom att gälla, och som fortfarande gäller, blev utsatta för hård kritik. Hellner 
ansåg bland annat att ersättning enligt 6§ inte alltid skall omfatta det positiva kontrakts-
intresset. Han betonade att det vore uppseendeväckande ifall anbudsgivare fick ersättning 
motsvarande de allmänna principer som gäller vid kontraktsförhållanden, fastän inget avtal 
ingåtts. Hellner ansåg att skadeståndet istället skulle omfatta ett ”med hänsyn till kostnader 
och utsikter till vinst skäligt belopp”. Han jämförde även skadeståndet vid upphandling med 
skadestånd på grund av fel eller försummelser vid myndighetsutövning, som skulle ge en 
ersättning med ett skäligt belopp.53

 
Även Palm och Riberdahl ansåg att skadeståndet var för omfattande samt att det stred emot 
skadeståndsrättsliga principer, eftersom ett kontraktsbrott inte kan föreligga i dessa fall. De 
ansåg att det ursprungliga förslaget om ersättning för det negativa kontraktsintresset skulle 
återinföras.54

 
Kvist och Hurtig anförde i motion att skadeståndet var alltför omfattande och framhöll att 
ersättningsregeln hade medfört väldiga problem för flertal kommuner. Även de förespråkade 
en ändring i lagen, till att begränsa ersättningen att endast omfatta det negativa kontrakts-
intresset.55

 
Med anledning av motsättningarna i doktrin ansåg Finansutskottet i betänkande, 
1997/98:FiU7, att en full ersättning var alltför omfattande. Inte heller gav direktiven eller 
praxis från EU förhanden att skadestånd kunde utgå för det positiva kontraktsintresset. HD 
hade vid denna tidpunkt meddelat ett prövningstillstånd och utskottet ville därför invänta 
avgörandet i målet, innan ställningstagande till en eventuell ändring i lagen företogs.56

 
Förespråkare för ersättning för det positiva kontraktsintresset var bland annat Wahl. Han 
menade att det vore olyckligt och även direkt felaktigt ifall skadeståndet skulle kunna omfatta 
annat än det nu stadgade. Olyckligt skulle det vara eftersom reglerna redan nu inte är nog 
kraftfulla. Felaktigt, eftersom de i sådana fall skulle strida mot EG-rätten. Sverige skall 
anpassa sin lagstiftning efter de krav som uppställs i direktiven. Att dessa sedan strider mot de 
svenska skadeståndsrättsliga principerna är enligt honom inte en godtagbar anledning till att 
vägra full ersättning.57 Även Hentze och Sylvén talar för ersättning för det positiva 
kontraktsintresset.58

 
EU-kommissionen publicerade 1996 en Grönbok, som innefattade överväganden för 
framtiden för de offentliga upphandlingarna. I Grönboken anger kommissionen att en 
leverantör skall ha rätt till full ersättning, därav ersättning för förlorad handelsvinst.59  
 
I HD:s avgörande NJA 1998 s.873, som bland annat Finansutskotten inväntat, togs frågan om 
ersättning upp. HD ansåg att ersättning enligt 6§ skulle utgå för det positiva 
kontraktsintresset. Som skäl anförde de, som jag tidigare redogjort för, att förhållandet mellan 
de inblandade parterna kan liknas med att ett kvasikontraktsrättsligt förhållande uppstår när en 
upphandling ingås. Därför ansåg HD i målet att den skadelidande skulle sättas i samma 

                                                 
53 Hellner Jan, Skadeståndsrätt, 5 uppl., s. 468. 
54 Palm, Riberdahl, SvJT 8/1996 s. 644. 
55 1996/97:Fi809. 
56 1997/98:FiU7 s. 17 f. 
57 Wahl Nils, JT 1997/98 nr. 2 s. 624 f. 
58 Hentze, Sylvén s. 362. 
59 KOM (96) 583 slutlig. p. 3.38. 
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situation som om upphandlingen hade verkställts på rätt sätt. HD jämförde alltså skadeståndet 
vid upphandling med de skadeståndsprinciper som gäller vid kontrakts-förhållanden. De 
fastslog därmed att skadestånd enligt 6§ skulle omfatta det positiva kontraktsintresset. 
 
Hellner har kritiserat HD:s ställningstagande och han ansåg att deras formulering innefattade 
att full ersättning alltid skall utgå när en förfördelad leverantör har mist kontraktet. Enligt 
honom är ansvaret därmed rent strikt. Hellner framför att detta kommer, för de upphandlande 
enheterna, innebära att ett minsta felsteg får enorma konsekvenser. Han anser även att den 
allmänna rättsosäkerhet som råder på området bör klargöras med en ny lagstiftning.60

 
Kommittén fick i uppdrag enligt SOU 1999:139 att bland annat granska ifall 
skadeståndsreglerna var för omfattande. Finansutskottet hade, som tidigare omnämnts, i sitt 
betänkande ansett att ersättning för det positiva kontraktsintresset var allt för omfattande. 
Svenska Kommunförbundet ansåg att reglerna kunde komma att bli alltför effektiva, vilket i 
sin tur skulle kunna medföra att reglernas syfte motverkades. Istället för att de offentliga 
myndigheterna bidrar till en ökad och öppen konkurrens, kan alltför generösa skadestånd 
komma att leda till en minskad offentlig upphandling och därmed minskad konkurrens.61 
Trots den kritik som framförts mot att fullt skadestånd skall kunna utgå, ansåg kommittén i 
sitt betänkande att det var det positiva kontraktsintresset som skulle ersättas. De ansåg även 
att det var viktigt att ersättningen skulle kunna jämkas. Ett alltför stort skadestånd skulle i 
vissa fall kunna resultera negativt på upphandlingsverksamheten, därför borde en nedsättning 
av ersättningen vara möjlig.62 Kommittén lade därför fram ett förslag till ett andra stycke i 6§. 
Enligt detta skulle skadeståndet omfatta ett ”med hänsyn till kostnader och utebliven vinst, 
skäligt belopp”. Det nya föreslagna stycket avsåg att, förutom jämkningsmöjligheten, minska 
de oklarheter som förelåg rörande skadeståndets omfattning. Klargöra att ersättning för det 
positiva kontraktsintresset skall kunna utgå. Kommitténs förslag resulterade emellertid inte i 
någon förändring av regeln.63  
 
I NJA 2000 s.712 konstaterade HD att 6§ inte innebär att ersättning alltid skall utgå enligt 
samma principer som gäller för skadestånd i kontraktsförhållanden. HD yttrade att ”goda skäl 
kan anföras för att ersättningen som regel bör utgå med ett med hänsyn till bland annat 
överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter till vinst uppskattat skäligt belopp”. 
Detta skulle enligt HD ses som en allmän princip och ligga till grund för beräkningen. HD 
refererade även till 1998 års rättsfall och sade att full ersättning dömdes ut i detta mål, men på 
grund av de särskilda förhållanden som då förelåg. HD anförde vidare att fastän full ersättning 
utdömdes i 1998 års rättsfall medför inte detta att allmänna principer inte kan läggas till grund 
för beräkningen av skadeståndet. Skadeståndsyrkandet ogillades dock i målet. HD ansåg inte 
att käranden kunnat visa att bolaget förlorat kontraktet, på grund av att ett anbudsförfarande 
inte föregått upphandlingen. 
 
För att förtydliga det nu rådande rättsläget har HD meddelat prövningstillstånd i målet  
T 2883-04, men i skrivande stund har målet ännu inte avgjorts.  
 
Det är alltså klart att skadestånd enligt 6§ utgår för det positiva kontraktsintresset, men det 
behöver inte nödvändigtvis innebära att ersättningen på grund av detta skall utgå fullt ut. Det 
skadestånd som kan utgå enligt 7§ omfattar det negativa kontraktsintresset och berör 
                                                 
60 Hellner Jan, JT 1998/99 nr. 4 s. 953 ff. 
61 SOU 1999:139 s. 317. 
62 A. bet. s. 324. 
63 A. bet. s. 349. 
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försörjningssektorerna. Enligt lagens lydelse omfattas kostnader för förberedande av anbud 
och kostnader för deltagande i upphandling. Om inom den klassiska sektorn den skadelidande 
även kan få ersättning enbart för det negativa kontraktsintresset, har inte tagits upp i praxis. 
Lagrådet har emellertid uttalat sig om detta i förarbetena till LOU. De ansåg att 
lagkommentaren till paragraferna gav uppfattningen att ersättning för det negativa 
kontraktsintresset inte kan komma att utgå inom den klassiska sektorn, förutom om den 
skadelidande kan visa ett orsakssamband. Lagrådet ansåg att kommentaren gav en onyanserad 
bild av rättsläget och att det var osäkert hur paragraferna hör samman samt hur dess detaljer 
skall tolkas. De anförde dock att de i propositionen föreslagna lydelserna skall införas, men 
att rättstillämpningen har att avgöra hur dessa skall tolkas.64 I det nya lagförslaget, för den 
klassiska sektorn, har kommittén i SOU 2005:22 överfört den nuvarande lydelsen i 6§.65  
Enligt min mening synes detta innebära att skadeståndet för den klassiska sektorn endast 
omfattar det positiva kontraktsintresset. Kommittén nämner dock inget om detta.  
 

4.3.2 Beräkningen av skadeståndet 
 
Enligt det första rättsmedelsdirektivet, som berör den klassiska sektorn, anges att den 
skadelidande skall ha rätt till ersättning och att nationell rätt har att avgöra formerna och 
storleken på ersättningen.66 Vad som skall omfattas och hur beräkningen skall ske regleras 
alltså inte i direktivet. Det andra direktivet, för försörjningssektorn, föreskriver att 
medlemsstaterna skall se till att det finns skadeståndsregler som ger skadelidande en rätt till 
ersättning vid en eventuell överträdelse.67 Hur långt ersättningen sträcker sig, nämns inte. Den 
skadelidande kan även begära ersättning endast för de kostnader som uppstått vid uppförandet 
av anbudet och deltagandet i upphandlingen, det vill säga för det negativa kontraktsintresset. I 
dessa fall krävs endast att skadelidande visar att en överträdelse av reglerna skett och att han 
skulle ha haft en realistisk möjlighet att ha vunnit kontraktet, om reglerna efterföljts.68 Han 
behöver alltså inte visa orsakssamband. Enligt direktiven kan följaktligen ersättning utgå dels 
till det fulla, dels enbart för utlagda kostnader. 
 
EG-domstolen fastslog även i de gemensamma målen C-46/93 och C-48/93 att skadeståndets 
storlek skall bestämmas av den nationella rättsordningen. Domstolen anförde dessutom att 
den skadeståndsersättning som skall utgå måste vara adekvat i förhållande till den skada som 
lidits.69  
 
Av förarbetena till LOU framgår inte hur ersättningen skall beräknas. De nämner endast att 
ersättningen för 6§ skall utgå för det positiva kontraktsintresset och att 7§ skall ersätta 
förberedande av anbud och deltagande i upphandling, det vill säga att ersättning för det 
negativa kontraktsintresset skall utgå. Lagrådet har, som förut nämnts, ansett det oklart hur de 
två paragraferna hänger samman och överlämnat åt rättstillämpningen att avgöra dess 
samband.70  Detta bör enligt min mening även innefatta hur ersättningen skall beräknas. 
 

                                                 
64 Prop. 1992/93:88 s. 140 f. 
65 SOU 2005:22 s. 399. 
66 Rådets direktiv 89/665/EEG art. 2.1.c och 2.6. 
67 Rådets direktiv 92/12/EEG art. 2.1.d. 
68 Rådets direktiv 92/12/EEG art. 2.7. 
69 C-46/93 och C48/93 p.11. 
70 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
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Hur skadeståndet skall beräknas har varit upp för prövning i HD i två rättsfall, NJA 1998 
s.873 och NJA 2000 s.712. I dessa två avgöranden har HD tillämpat två olika principer.  
 
I 1998 års rättsfall togs frågan om beräkningen upp för första gången. Ersättning för det 
positiva kontraktsintresset skulle utgå och vad gäller beräkningen följde HD, TR:s 
bedömning. Härmed fastställdes, att skadestånd bör beräknas som skillnaden mellan de 
intäkter som anbudsgivaren hade kunnat räkna med på grund av kontraktet och de kostnader 
som denne sparat in genom att inte behöva lägga ned något arbete. Särkostnader, det vill säga 
kostnader som skulle ha varit direkt kopplade till avtalet, men som nu kan sparas in bör först 
och främst räknas av. Även andra kostnader, samkostnader, som skulle ha kunnats sparas in 
bör räknas av.  
 
I rättsfallet år 2000 anförde HD som sagt att en allmän princip skulle ligga till grund för 
beräkningen, vilket innefattade att ersättningen som regel bör utgå till ett skäligt belopp. Vid 
skälighetsbedömningen skall hänsyn bland annat tas till överträdelsens karaktär, nedlagda 
kostnader och vinstchanser. Vidare framhölls att om skadeståndet alltid bestämdes enligt 
kontraktsrättliga principer, skulle de upphandlande enheterna kunna få orimligt betungande 
skadeståndsskyldigheter. Därför ansåg HD att ersättning skall kunna utgå till ett skäligt 
belopp.  
 
Eftersom skadeståndstalan år 2000 ogillades, kom dock aldrig beräkningen att tillämpas. Hur 
dessa två rättsfall förhåller sig till varandra är därför oklart. HD har av den orsaken meddelat 
ett prövningstillstånd, T 2883-04. Avgörandet skall förhoppningsvis klargöra hur beräkningen 
skall gå tillväga och hur hänsynskravet, ”överträdelsens karaktär” skall förstås.71

 

4.3.3. Ersättningsberättigade 
 
Vid en offentlig upphandling kan fler parter än enbart dem som ingivit anbud och den 
upphandlande enheten vara inblandade. En leverantör som inte deltagit i upphandlingen, men 
som på annat sätt ådragit sig kostnader i samband med upphandlingen kan även vara 
skadeståndsberättigad. Som exempel kan en upphandlare, felaktigt, ha företagit en 
upphandling utan annonsering. Detta fel kan ha lett till att viss leverantör inte haft vetskap om 
upphandlingen och därmed inte kunnat inge anbud. Den upphandlande enheten kan även på 
andra sätt åstadkomma att flera leverantörer blir lidande. Om exempelvis upphandlingen 
måste avbrytas på grund av att förfrågningsunderlaget var felaktigt och en ny förfrågning 
sedan utges, kan detta vålla problem. De anbudsgivare som redan utarbetat och ingett ett 
anbud har därmed lagt ner en del pengar. På grund av förändrade förutsättningar i det nya 
förfrågningsunderlaget kan de kanske inte delta i den nya upphandlingen. I sådana fall har de 
därmed även drabbats av helt onödiga kostnader.  
 
För att skadestånd skall utgå krävs enligt 6§ att den skadelidande är leverantör. Enligt 
förarbetena är en leverantör, den som tillhandahåller varor eller tjänster.  Även en leverantör 
som inte deltagit i själva upphandlingen, hör till begreppet. För att ersättning skall utgå krävs 
dock att leverantören i princip förlorat kontraktet.72 Det uttryckta kan därmed sägas innebära 
att endast en leverantör skulle kunna erhålla skadestånd och att resterande leverantörer som 
anser sig lidit skada inte utfår någon ersättning.  

                                                 
71 NOU, http://www.nou.se/pdf/2004-0261-22_HD_yttrande_skadestand.pdf, (2006.12.03). 
72 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
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I 7§ talas om anbudsgivare och anbudssökande, vilka kan utfå ersättning. I förarbetena till 
denna paragraf föreskrivs att den som inte deltagit i upphandlingen inte kan utfå kostnader för 
deltagandet, men denne kan likväl ha förlorat handelsvinst. I sådana fall skall ersättning utgå 
enligt 6§.73 Inom försörjningssektorerna kan alltså skadestånd utgå till flera leverantörer. Hur 
dessa två paragrafer förhåller sig till varandra är oklart, vilket även Lagrådet påpekat. 
 
Enligt Hellner vore det märkligt om domstolen endast skulle utge fullt skadestånd till en 
leverantör, medan övriga konkurrerande leverantörerna blir utan ersättning. Detta eftersom 
flera leverantörer som mist kontraktet till följd av upphandlarens fel, kan ha lidit skada. 
Uttalandet i förarbetena till 6§ att leverantören i princip skall ha förlorat kontraktet, anser han 
därför vara för alltför snävt.74

 
HovR fastslog i rättsfallet RH 1999:122 att en underleverantör inte är berättigad till 
ersättning. Detta eftersom en underleverantör inte anses som en leverantör till den 
upphandlande enheten. HovR sade i domen att en förutsättning till ersättning enligt 7§ var att 
underleverantören ansågs som leverantör i lagens mening. HovR, liksom TR, fastslog att med 
en leverantör avses anbudsgivare och anbudssökande. Även den som avsett att lämna anbud 
eller ansökt om att få lämna anbud, men till följd av fel i upphandlingen inte kunnat göra 
detta, anses som leverantör. Eftersom käranden inte tillhörde någon av dessa kategorier, 
ansågs underleverantören inte vara en leverantör i lagens mening. Skadeståndstalan ogillades 
av den orsaken. 
 
Eftersom det kan vara svårt för leverantör att visa att han förlorat kontraktet eller visa att hans 
chanser att få kontraktet menligt försämrats, har praxis därför sänkt beviskravet. Det mildare 
beviskravet underlättar även att fler än en leverantör skall kunna utfå skadestånd. Enligt HD:s 
dom i  NJA 2000 s.712 räcker det numera att en leverantör gör det sannolikt att han förlorat 
kontraktet på grund av överträdelsen. HD uttalade även att skadestånd vid annan upphandling 
än 7§, likväl skall kunna utgå till flera leverantörer. Beviskravet har således blivit mildare och 
ersättning kan komma att utgå till flera leverantörer, även dem inom den klassiska sektorn.  
 

4.4 Tidsfristen 
 
Rättsmedelsdirektiven reglerar inte heller tiden för väckande av skadeståndstalan, utan det är 
upp till varje medlemsland att själva bestämma en tidsfrist.75 I Sverige har denna tidsfrist 
bestämts till ett år. 
 
Om den förfördelade leverantören avser begära skadestånd, skall denne väcka talan vid 
allmän domstol inom ett år. Enligt LOU 7 kap. 8§ beräknas tidsfristen, på ett år, från den 
tidpunkt som följer av 7 kap. 1§ andra till fjärde styckena. Dessa stycken reglerar tidpunkten 
fram till vilken överprövning inte längre kan ske. Den upphandlande enheten skall upplysa 
anbudsgivarna om tilldelningsbeslutet och sedan avvakta med att sluta avtal till dess att en 
tiodagarsfrist passerat. När tiodagar gått och kontrakt föreligger med den vinnande 
leverantören, då kan inte längre överprövning ske. Efter denna tidpunkt har som sagt den 

                                                 
73 A. prop. s. 103. 
74 Hellner, Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl., s. 475. 
75 Prop. 1992/93:88 s. 47. 
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skadelidande ett år på sig att väcka skadeståndstalan. När tidsfristen gått ut, går även rätten att 
väcka talan förlorad.76  
 
Preskriptionstiden, på ett år, har varit utsatt för kritik och ansetts vara för kort. Den allämna 
preskriptionstiden i Sverige är tio år, men många lagar som behandlar skadestånd har 
förordnanden med kortare tidsfrister. Syftet med de kortare preskriptionstiderna är att en 
uppgörelse mellan de inblandade parterna skall företas så snabbt som möjligt efter den 
inträffade skadan.77 I förarbetena till LOU sades att tidsfristen på ett år var en markant 
förkortning jämfört med den allmänna preskriptionstiden. Departementschefen betonade 
likväl att en längre tid skulle innebära en olägenhet för upphandlarna, eftersom det råder en 
osäkerhet till dess att tidsfristen för skadeståndstalan gått ut. En avvägning mellan denna 
olägenhet och önskan av att skadeståndsreglerna skall vara effektiva vidtogs, och resultatet 
blev en preskriptionstid på ett år.78 Upphandlingskommittén var missnöjd med den korta 
preskriptionstiden och föreslog att förlänga tiden till två år. Som skäl anfördes bland annat att 
andra medlemsländer följde de allmänna preskriptionstiderna.79 Kommitténs förslag godtogs 
dock inte, utan preskriptionstiden är än i dag ett år. NOU har även fört kritik mot den korta 
preskriptionstiden. De anför bland annat att om en förfördelad leverantör överprövat beslutet 
kan det dröja lång tid, ibland över ett år, tills avgörande kommer och tidsfristen för 
skadeståndstalan kan då ha löpt ut. Det kan även vara svårt för en leverantör att i tid utfå alla 
relevanta handlingar och den förfördelade leverantören måste då, innan överprövningen är 
avgjord, besluta om han skall väcka skadeståndstalan.80  
 

4.5 Diskussion 
 
Som framgått är reglerna i LOU i överlag snåriga och otydliga. Reglerna kring skadestånd är 
tyvärr inget undantag. Skadeståndet har en stor betydelse eftersom lagen inte ger en möjlighet 
att få ett felaktigt ingånget avtal upphävt, efter det att tiden för överprövning förfallit. I de nya 
lagarna överförs skadeståndsreglerna i oförändrat skick, men förhoppningsvis kommer de 
förslag som kommissionen har lämnat angående överprövning att stärka leverantörernas rätt 
att få beslutet överprövat. Därmed minskar kanske även behovet av att väcka skadestånds-
talan. 
 
För att skadestånd skall utgå krävs varken uppsåt eller oaktsamhet. Har en klar överträdelse av 
reglerna skett och leverantören därav lidit skada, skall skadestånd kunna utgå. Enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga principer är skadeståndsskyldigheten utanför kontraktsförhållanden 
beroende av uppsåt eller av oaktsamhet. Det är dock osäkert ifall upphandlingsprocessen skall 
ses som om ett kvasikontraktsrättsligt förhållande föreligger eller om ett utomobligatoriskt 
förhållande skall anses föreligga. Enligt praxis kan parternas förhållande liknas med ett 
kvasikontraktsrättsligt förhållande och därmed bör inte ersättningsskyldigheten förutsätta ett 
vållande. 
 
Det stränga beviskravet som tidigare åvilade den skadelidande, om denne yrkade full 
ersättning, har lett till att många förfördelade leverantörer inte kunnat utfå ersättning. Den 

                                                 
76 Prop. 2001/02:142 s. 103. 
77 Hellner, Johansson, Skadeståndsrätt, 6 uppl., s. 443. 
78 Prop. 1992/93:88 s. 47 
79 SOU 1999:139 s. 325. 
80 NOU, Rapport om kartläggning av hur skadeståndsreglerna i EG:s rättsmedelsdirektiv har införlivats i EU:s 
medlemsstater, s. 13. 
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upphandlande enheten har kunnat göra ett fel utan att bli ansvarig, eftersom den skadelidande 
inte lyckats visa ett orsakssamband. Numera har beviskravet för skadestånd blivit mildare, ett 
sannolikhetskrav har uppställts i praxis, vilket förmodligen kommer att leda till att fler 
skadestånd utgår. Den upphandlande enheten kan fortfarande göra ett fel utan att bli 
skadeståndskyldig, men numera är det lättare för den drabbade leverantören att visa felet och 
sålunda utfå ersättning.  
 
Vad gäller beräkningen av skadeståndet, bör idag en skälighetsbedömning grunda 
beräkningen. Beräkningen måste dock vara adekvat i förhållande till skadan. Det återstår 
emellertid att se hur dessa principer kommer att tillämpas, vilket förväntas framgå av dom i 
målet T 2883-04. 
 
Hur många leverantörer som har blivit lidande av den avsevärt korta preskriptionstiden är nog 
svårt att uppskatta, men vore tidsfristen längre skulle förmodligen fler leverantörer väcka 
talan om skadestånd. Hinner den skadelidande leverantören inte väcka talan, riskerar reglerna 
att bli ineffektiva. Samtidigt skall rättsmedlen vara snabba och tiden till dess att fristen gått ut 
är för de upphandlande enheterna en oviss tid och en uppgörelse fortast möjligt är önskvärt. 
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5. Skadeståndets effekter 
 

5.1 Inledning 
 
I rättsmedelsdirektiven stadgas att snabba och effektiva rättsmedel skall vara tillgängliga ifall 
reglerna för offentlig upphandling skulle överträdas.81 Om upphandlingarna inte är effektiva, 
resulterar detta bland annat i att leverantörer avstår ifrån deltagande i upphandlingsprocessen. 
Avståndstagandet från upphandlingar leder till färre affärsmöjligheter och i sin tur minskad 
konkurrens.82 Eftersom ett av syftena med LOU är att upphandling ske med konkurrens, 
skulle reglernas ineffektivitet leda till att syftet motverkades. 
 

5.1.1 NOU 
 
EG-direktiven kräver inte att medlemsländerna skall ha en tillsynsmyndighet som kontrollerar 
att reglerna på upphandlingsområdet efterföljs, men Sverige valde i och med LOU:s tillkomst 
att inrätta en tillsynsmyndighet. Sedan 1994 ansvarar NOU för statens tillsyn över den 
offentliga upphandlingen. NOU skall verka för en effektiv upphandling, bland annat genom 
att övervaka att samtliga upphandlande enheter följer de bestämmelser som finns inom 
upphandlingsområdet. De skall även följa den utveckling som sker på området inom EU och 
GPA, ge vägledning och information inom dess tillsynsområde samt samla in och bearbeta 
statistikuppgifter.83  
 
Den svenska lagstiftningen övervakas inte av någon myndighet med maktbefogenheter. NOU 
kan besluta att yttra sig över en upphandling eller utreda viss upphandling. Däremot har de 
inte befogenhet att rätta till felet eller väcka talan inför domstol, om de anser att en 
upphandlande enhet åsidosatt lagen. Det ansvaret ligger på de förfördelade leverantörerna.  
 
Sverige har inte någon obligatorisk expertmedverkan i upphandlingsmål, vilket finns på vissa 
andra komplicerade svenska rättsområden. Tvisterna kring offentlig upphandling är ofta 
väldigt komplicerade och viss expertis på området behövs antagligen i många fall. 
Domstolarna ålägger därför ibland NOU att yttra sig såsom expertmyndighet, men det är inte 
obligatoriskt i alla mål.84  
 

5.1.2 EU-kommissionen 
 
Kommissionen brukar benämnas som EU:s väktare och har bland annat i uppgift att övervaka 
att medlemsländerna inte bryter mot de EG-rättsliga bestämmelserna. Följaktligen skall de 
även övervaka att direktiven om offentlig upphandling tillämpas korrekt. Liksom NOU kan 
kommissionen besluta att utreda viss upphandling vidare, men om kommissionen finner att 
reglerna har överträtts har de inte befogenhet att driva igenom en rättelse. Till skillnad mot 

                                                 
81 Rådets direktiv 89/665/EEG ingressen p. 3  och  92/13/EEG ingressen p. 6. 
82 Stockholms Handelskammare s. 4. 
83 Förordning (1993:98) med instruktion för Nämnden för offentlig upphandling 1§. 
84 NOU, http://www.nou.se/pdf/2002-66.pdf, (2006.12.03). 
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NOU kan kommissionen däremot väcka talan vid domstol, EG-domstolen, om att medlems-
landet skall vidta rättelse.85

  
Kommissionen fungerar således som en europeisk tillsynsmyndighet på upphandlings-
området, men utövar ingen tillsyn över NOU:s verksamhet.  
 

5.2 Skadeståndets funktion 
 
Skadeståndet har en viktig betydelse dels för efterlevnaden av lagen och dels för den 
skadelidande, eftersom denne genom skadeståndet blir ekonomiskt kompenserad. Om 
skadeståndets verkningar är främst reparativa eller främst preventiva är en omdebatterad fråga 
inom doktrin. Reparativt, är skadeståndet eftersom det ger den skadelidne leverantören en 
ersättning som skall täcka den ekonomiska förlust som inträffat. Skadeståndet kan även ha en 
preventiv funktion genom att verka avskräckande och genom att förhindra att situationer som 
föranleder ersättningsanspråk uppstår. 
 
Som tidigare nämnts understryker rättsmedelsdirektiven att snabba och effektiva rättsmedel är 
viktiga om en överträdelse av reglerna skett, samt att den skadelidande skall ha en möjlighet 
att begära skadestånd.86 Förarbetena hänvisar till EU-kommissionens så kallade explanatory 
memorandum, vilket är bakgrundsmaterialet till direktivtexterna. Kommissionen betonar där 
att ”syftet bakom direktivens regler är att åstadkomma ett tryck på de upphandlande enheterna 
att ha korrekta förfaranden”. Om en leverantör lägger ner arbete och pengar på ett anbud, bör 
han även kunna utgå ifrån att anbudet blir rättvist bedömt.87 Det bakomliggande syftet med 
skadeståndet är alltså att få de upphandlade enheterna att agera korrekt. Därav framgår även 
tydligt att skadeståndets funktion i vart fall är preventivt. Skadeståndsreglerna skall avskräcka 
de upphandlande enheterna att handla i strid mot bestämmelserna.  
 
Hentze och Sylvén har yttrat sig i frågan om skadeståndets funktion. Enligt författarna är 
skadeståndets främsta syfte nog det allmänpreventiva, det vill säga skadeståndets verkan får 
folk i allmänhet att undvika ett handlande som medför skadeståndsskyldighet. De anför även 
att det kan förväntas att upphandlarna har kompetent personal och bra upphandlingsrutiner.88 
Därför skulle skadeståndets funktion vara det allmänpreventiva. De upphandlande enheterna 
vill undvika skadeståndsskyldighet och följer därmed reglerna. 
 
Enligt Wahl har rättsmedelsdirektivens reglering av skadestånd en vidsträckt preventionstanke 
och därav även ett krav på full reparation för skadan. Han menar att tanken på prevention 
framgår av ingresserna till rättsmedelsdirektiven, som framhåller att snabba och effektiva 
rättsmedel är betydelsefulla. Reparationstanken framkommer särskilt av kravet på att det skall 
finnas effektiva sanktioner vid en överträdelse av reglerna.89

 

                                                 
85 Bernitz, Kjällgren s. 63. 
86 Rådets direktiv 89/665/EEG ingressen p. 3, 6 och 92/13/EEG ingressen p. 6, 10. 
87 Prop. 1992/93:88 s. 103. 
88 Hentze, Sylvén s. 360. 
89 Wahl, JT 1997/98 nr. 2 s. 622. 
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5.3 Dagens situation 
 
NOU genomförde 1998 en utredning, vars syfte var att utvärdera LOU:s effekter på offentlig 
upphandling. I det stora hela visade utredningen att LOU har lett till goda ekonomiska 
effekter i den offentliga upphandlingen. Inom framförallt den statliga- och kommunala 
sektorn fanns en positiv uppfattning av lagens effekter. Lagstiftningen respekteras och följs 
även bättre än de tidigare svenska regelverken och rättsmedlen har delvis bidragit till denna 
efterlevnad.90

 
Vad gäller sanktionssystemet visade utredningen att leverantörerna inte var helt och hållet 
tillfredsställda med de tillgängliga sanktionerna. Omkring en tredjedel av de tillfrågade 
leverantörerna ansåg att det fanns ett behov av tydligare sanktionsregler, för att komma 
tillrätta med de upphandlare som bryter mot LOU. Utredningen visade även att en femtedel av 
leverantörerna har övervägt att föra en skadeståndstalan, men sedan avstått. Den viktigaste 
orsaken till varför dessa leverantörer avstått ifrån att väcka talan, uppgavs vara på grund av 
fruktan att bli svartlistad hos de upphandlande enheterna. Så mycket som tre femtedelar av 
leverantörerna uppgav att klagomål på upphandlingen kunde leda till att de blev svartlistade. 
Hälften av leverantörerna angav även som skäl till avståndstagandet, att det kunde vara svårt 
att förutse utgången. Det komplicerade förfarandet angav omkring en fjärdedel av 
leverantörerna som orsak till varför de avstår ifrån att väcka talan. Endast en fjärdedel ansåg 
att de kunde bedöma om upphandlingen skett i enlighet med gällande regler.91

 
Utredningen resulterade dock inte enbart i att rättsmedlens effekter var negativa och att 
reglerna var fyllda av svagheter. Rättsmedlen har även lett till att konkurrensen främjas på 
annat sätt än tidigare. Detta uppgav nästintill en tredjedel av alla leverantörer och hälften av 
leverantörerna inom den kommunala sektorn. Både leverantörer och upphandlare har i 
utredningen framfört frågan kring de olagliga upphandlingar, som sker utan iakttagande av 
gällande regler. I dessa fall kan endast skadestånd komma i fråga, eftersom avtal då har 
träffats direkt utan att ha föregåtts av en anbudsgivning. Leverantörernas rätt till överprövning 
är således förlorad. Vad gäller skadeståndet, är det svårt för en leverantör att visa att han lidit 
skada, eftersom han inte deltagit i upphandlingen. Sker upphandlingen i enlighet med 
upphandlingsreglerna, är det enligt upphandlarna betydligt lättare att straffas än om de inte 
följer lagen vid upphandlingen.92 Beviskravet är idag mildare, numera har som sagt ett 
sannolikhetsrekvisit införts. Trots det mildare beviskravet kan det enligt min mening vara 
svårt för en leverantör, eftersom han inte deltagit i upphandlingen. 
 
NOU utförde 1999 en granskning av de fel och brister som föreligger vid offentliga 
upphandlingar. I utredningen granskades även skadeståndsmål under perioden 1996-99. 
Resultatet av granskningen visade att utav tjugoen skadeståndsyrkanden bifölls enbart sex 
stycken, varav ett yrkande endast bifölls delvis. Av de resterande femton yrkandena ogillades 
skadeståndstalan för elva leverantörer, tre skadeståndsanspråk preskriberades och ett mål 
avskrevs.93 Följaktligen kan sägas att nästan 30% av de skadeståndsyrkanden som prövades i 
domstol under denna tidsperiod bifölls.  
 

                                                 
90 NOU, Effekter av lagen om offentlig upphandling, s. 57. 
91 A.a. s. 40 f 
92 A.a. s. 41. 
93 NOU, Kartläggning av fel och brister vid offentlig upphandling, s. 9. 
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I och med den ändring som skedde i 7 kap. år 2002, förlängdes leverantörernas rätt att 
överpröva upphandlingen. Numera har leverantören tio dagar på sig att överklaga, tidigare var 
skadestånd det enda rättsmedlet att tillgå från det att avtal slutits och någon tidsfrist beaktades 
inte. Enligt propositionen till ändringarna i lagen borde skadeståndsmålen därmed minska 
något. Som skäl för detta anges dels att skadeståndsmålen tar längre tid än överprövningsmål 
och dels att skadeståndsmålen är dyrare.94

 
Enligt rapport från Stockholms Handelskammare år 2005, fungerar de offentliga 
upphandlingarna dåligt och endast ett litet antal upphandlande enheter följer de regler som 
föreligger.95 De anser att upphandlingsprocessen är osäker och statistik visar att antalet 
överprövningar har ökat drastiskt de senaste åren.96 Det finns ingen samlad statistik på hur 
omfattande skadeståndsprocesserna har varit sedan NOU:s undersökningar, men enligt insatta 
på området har troligtvis antalet skadeståndsmål ökat de senaste åren. Vad denna ökning beror 
på är osäkert, kan vara att antalet offentliga upphandlingar blivit fler med åren.97  
 
I lagförslagen till de nya upphandlingslagarna lämnas reglerna om rättsmedel oförändrade, 
dessa kommer således att överföras utan sakliga ändringar till de två nya lagarna. Skälet till 
detta är kommissionens pågående utredning av rättsmedelsdirektiven. Ändringarna i 
rättsmedelsdirektiven behandlar emellertid inte skadestånd, utan enbart rätten till 
överprövning. Överprövningsförfaranden utförs till större grad och det har visats att dessa 
regler inte fungerar tillfredställande i medlemsländerna. Därför valde kommissionen att 
effektivisera dessa, så att de bättre skulle stämma överens med de nya upphandlings-
direktiven.98

 

5.4 Diskussion 
 
Viljan att använda skattemedlen på bästa sätt bör den offentliga verksamheten utgå ifrån. För 
att detta skall vara en möjlighet är det av stor vikt att leverantörer känner tilltro för de 
upphandlande enheterna. Tilltro att de utför upphandlingarna enligt gällande regler, så att fler 
vill delta i upphandlingsprocesserna. En brist i skadeståndsreglerna är att en stor del av 
leverantörerna avstår ifrån att väcka talan i domstol, på grund av fruktan att bli svartlistad hos 
den upphandlande enheten. Skadeståndet skall skydda de skadelidande och en ineffektiv 
offentlig upphandling är kostsam för Sverige och de övriga EU-länderna. 
 
Skadeståndet kan sägas innefatta en preventiv funktion och en reparativ funktion. Den 
reparativa funktionen kan uttryckas vara en effekt av den preventiva funktionen. Från en EG-
rättslig synvinkel synes det främsta syftet med skadeståndsreglerna vara att förebygga att 
upphandlarna överträder reglerna, alltså en preventiv funktion. Jag får dock intrycket av att 
den avskräckande effekten inte synes ha den inverkan, på de svenska upphandlande 
enheterna, som den borde ha. I NOU:s undersökning från 1998 framgick att upphandlarna 
ansåg det lättare att undgå straff, ifall de inte följde upphandlingsreglerna. Detta tyder enligt 
min mening på att den avskräckande effekten inte lyckats fullt ut. Om detta beror på att 

                                                 
94 Prop. 2001/02:142 s. 92. 
95 Stockholms Handelskammare s. 1. 
96 A.a. s. 5. 
97 Dagens industri, 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c10%5c1
8%5c161051%26src%3ddi, (2006.12.08). 
98 KOM (2006) 195 s. 4. 
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Sverige misslyckats med implementeringen av EG-direktiven eller av annan orsak, är ovisst. 
Om sanktioner som skadestånd inte fanns att tillgå skulle de upphandlande enheterna troligen 
än mindre följa lagens bestämmelser. Därför har reglerna ändock fört med sig en positiv 
effekt.  
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6. Avslutande diskussion 
 
Innan LOU:s tillkomst och innan Sverige implementerade EG-direktiven om offentlig 
upphandling, hade en förfördelad leverantör inte möjlighet att utkräva skadestånd ifall den 
upphandlande enheten begått ett fel vid upphandlingen. Numera har en förfördelad leverantör 
rätt att väcka talan om skadestånd i allmän domstol och därmed en rätt att få kompensation för 
sitt lidande. Väl fungerade rättsmedel är viktigt i alla sammanhang och detta gäller inte minst 
vid offentliga upphandlingar. Skadeståndet har en viktig betydelse dels genom att det ger den 
skadelidande kompensation, dels eftersom skadeståndet medverkar till att de upphandlande 
enheterna följer lagen.  
 
Möjligheten för en skadelidande leverantör att utfå skadestånd är även viktigt av andra skäl. 
Bland annat eftersom när tiden för överprövning har passerat, finns det ingen möjlighet för 
leverantören att få det felaktigt ingångna avtalet upphävt. Skadestånd är därefter det enda 
rättsmedel som finns att tillgå. Om en otillbörlig direktupphandling vidtagits och kontrakt 
tilldelats annan leverantör, har de skadelidande inte möjlighet att få beslutet omprövat. Att 
väcka talan om skadestånd är i dessa fall den enda möjligheten att erhålla kompensation. 
Skadeståndet medverkar emellertid i dessa fall inte till att konkurrensen främjas, som en 
överprövning med relevanta leverantörer skulle medföra. 
 
Enligt rättsmedelsdirektiven är det viktigt att det finns effektiva möjligheter att snabbt få 
rättelse. Skadeståndsreglerna skall således verka effektivt och vara snabba, men reglerna kan 
även driva LOU att verka ineffektivt. I NOU:s utredning från 1998 framgick att upphandlare 
genom att frångå upphandlingsreglerna lättare frångår skadeståndsskyldigheten. Detta bland 
annat genom att upphandlare istället väljer att göra olagliga direktupphandlingar. Om de 
upphandlande enheterna ser lagen på detta vis, har LOU enligt min mening inte uppnått dess 
syfte.  
 
Många leverantörer är idag ovilliga att ingå en skadeståndsprocess. Leverantörernas önskan 
när de ingav anbudet var att få ingå avtal med den upphandlande enheten. Denna önskan 
kvarstår nog hos majoriteten, när annan leverantör vunnit kontraktet. Ett annat skäl till att 
leverantörer avstår är att skadeståndsprocessen är tidskrävande och kostsam. Dessa faktorer 
medför att en skadeståndstalan endast borde vara lönsam när det rör sig om stora summor och 
fel som leverantörer lätt kan bevisa. Skadeståndsreglerna fungerar därmed inte heller fullt ut 
effektivt, eftersom det inte lönar sig att väcka talan i små mål. Dessutom är förfördelade 
leverantörer ovilliga att inleda process mot en upphandlande enhet, som de i framtiden önskar 
att få ett kontrakt med. Skadeståndstalan är alltså för många leverantörer ett uteslutet 
alternativ.  
 
Samlad statistik om antalet skadeståndsprocesser och huruvida dessa har ökat de senaste åren 
har varit svårt att anskaffa. Det vore intressant att genomföra en undersökning om antalet 
skadeståndsmål, men i brist på lättillgängligt material och på grund av omfattningen på detta 
arbete har detta inte varit en möjlighet. Det vore även intressant att undersöka huruvida antalet 
processer kommer att minska i och med att överprövningsförfarandet skall effektiviseras, i 
enlighet med kommissionens förslag till nya rättsmedelsdirektiv.  
 
I propositionen, 2001/02:142, antogs att antalet skadeståndsprocesser skulle minska när 
leverantörernas överprövningsrätt förlängdes. Enligt två advokater som sysslar med 
upphandlingsfrågor förmodas däremot att antalet skadeståndsmål ökat något de senaste 
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åren.99 Detta är dock svårt att veta exakt eftersom att ingen samlad statistik finns att tillgå, 
men allt tyder trots allt på en ökning. 
 
Nuvarande LOU är en svårtolkad och vag lagstiftning, men förhoppningsvis kommer de nya 
regelverken att bringa klarhet i reglerna. De nya och modernare EG-direktiven framtogs med 
syftet att vara enklare, tydligare och flexiblare. Blir reglerna för offentlig upphandling enklare 
att tillämpa och om det tydligare framgår vilka regler som gäller, minskar förhoppningsvis 
antalet felaktiga upphandlingar. Om utfallet blir sådant återstår dock att se. De offentliga 
upphandlingarna har stor betydelse för Sveriges och EU:s ekonomi och effektiva regler är 
därmed av betydelse. Är reglerna effektiva ökar leverantörernas förtroende för de 
upphandlande enheterna och konkurrensen främjas. Skadeståndsreglerna överförs i oförändrat 
skick till de nya lagarna, men förhoppningsvis kommer de förslag som kommissionen har 
lämnat angående överprövning att stärka leverantörernas rätt att få beslutet överprövat. 
Därmed minskar kanske även behovet av att väcka skadeståndstalan. Jag anser ändock att det 
finns vissa delar av skadeståndsreglerna som lagstiftaren borde se över, bland annat borde 
reglerna förtydligas.  
 
Lagstiftaren borde även se över och stärka den preventiva tanken i reglerna, som nog är det 
främsta syftet enligt rättsmedelsdirektiven. Förloras skadeståndets avskräckande effekt hos de 
upphandlande enheterna, leder detta till att bestämmelserna inte följs. Vidtas färre 
upphandlingar enligt LOU medför detta negativa effekter för samhällsekonomin. Högt ställda 
beviskrav medför att onödiga processer inte vidtas, men med ett högre beviskrav följer även 
nackdelar. Möjligheten för den skadelidande att utfå ersättning blir svårare, vilket i sin tur 
leder till att lagens syfte motverkas och att upphandlarna kommer lättvindigt undan. Om allt 
för stränga skadeståndsregler föreligger kan detta även leda till att benägenheten att undvika 
skador drivs alltför långt, vilket kan ske på bekostnad av den ekonomiska effektiviteten av 
skadeståndsreglerna. Om de upphandlande enheterna minskar sina offentliga upphandlingar, 
påverkas samhällsekonomin negativt. Är beviskraven för milda leder det däremot till att de 
upphandlande enheterna riskerar att få ersätta fler leverantörer, än den som skulle ha kunnat 
vinna anbudet. En annan nackdel är att leverantörer genom mildare beviskrav lättare kan 
missbruka systemet och försöka utfå ersättning. Det mildare beviskravet som införts genom 
praxis medför alltså både fördelar och nackdelar. Det gäller att finna en balans i detta, så att 
skadeståndsreglerna kan bli så effektiva som möjligt. 
 
Andra sanktionsmöjligheter vid sidan om skadestånd, tillexempel marknadsskadeavgifter har 
varit på förslag för att effektivisera upphandlingarna. I SOU 1999:139 föreslogs marknads-   
skadeavgifter för första gången och NOU är även förespråkare för denna typ av sanktion. 
Markandsskadeavgifter skulle nog kunna förhindra att de överträdelser som sker och som 
nuvarande regler inte kan komma till rätta med, avlägsnas. Jag anser att någon typ av 
sanktionsavgift bör införas, som ett komplement till skadeståndet. Denna avgift som 
upphandlande enheter, som brutit mot upphandlingsreglerna, tvingas att betala skulle nog 
avskräcka upphandlarna att vidtaga ineffektiva upphandlingar. Att väcka talan om skadestånd 
är som sagt inte alltid ett alternativ för en förfördelad leverantör. Trots att en sanktionsavgift 
inte skulle medföra en reparativ funktion för leverantören, kan det tänkas ha en preventiv 
funktion. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att skadeståndsreglerna tycks ha vissa svagheter och att vissa 
delar av reglerna bör ses över, för att öka den eftersträvande effektiviteten. Reglerna har 
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emellertid även fört med sig flertal förbättringar och har en viss effekt på de offentliga 
organens upphandlingsförfarande. Jag kommer med spänning att följa de förändringar som 
förväntas ske på området. 
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1992/93:88  Förslag till Lag om offentlig upphandling 
 
Prop. 1996/97:153  Ändringar i lagen om offentlig upphandling 
 
Prop. 1999/2000:128  Offentlig upphandling i informationssamhället 

 
Betänkanden 
 
Ds 1992:4  Offentlig upphandling och EES - ett lagförslag. 
 
Ds 1992:62 Offentlig upphandling och EES - Del II, tjänsteupphandling m.m. 
 
1997/98:FiU7  Finansutskottets betänkande. Ändringar i lagen om offentlig 

upphandling (prop. 1996/97:153). 
 
SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling; för fortsatt välfärd, trygghet 

och tillväxt. 
 
SOU 2005:22  Nya upphandlingsregler. 
 
SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2. 

 
Övrigt offentligt tryck 
 
1996/97:Fi809  Motion till riksdagen, av Kenneth Kvist och Bengt Hurtig. 
 
Dir. 2004:47 Kommittédirektiv. Genomförande av EG:s direktiv om offentlig 

upphandling och upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster. 

 

Gemenskapsakter 
 
89/665/EEG  Rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar 

för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten.
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92/13/EEG  Rådets direktiv om samordning av lagar och andra författningar 
om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av 
företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och 
telekommunikationssektorerna. 

92/50/EEG  Rådets direktiv om samordning av förfarandena vid offentlig 
upphandling av tjänster. 

 
93/36/EEG  Rådets direktiv om samordning av förfarandet vid offentlig 

upphandling av varor. 
 
93/37/EEG  Rådets direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av 

offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggnings-
arbeten.  

 
93/38/EEG Rådets direktiv om samordning av upphandlingsförfarandet för 

enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och 
telekommunikationssektorerna. 

 
2004/17/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv om samordning av 

förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). 

 
2004/18/EG  Europaparlamentets och Rådets direktiv om samordning av 

förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 
varor och tjänster. 

 
KOM (96) 583 slutlig. Grönboken om offentlig upphandling inom Europeiska unionen: 

Överväganden inför framtiden.  
 
KOM (2000) 275 slutlig.  EG-kommissionens förslag till nytt direktiv. 
 
KOM (2006) 195 slutlig. Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring 

av direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG avseende effektivare 
förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling. 

 

Rättspraxis 
 
Svenska domstolar 
 
RH 1999:122  
RH 2002:15 
NJA1998 s. 873 
NJA 2000 s. 712 
T 2883-04 
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EG-domstolen 
 
199/85   
C-46/93    
C-48/93 
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