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Sammanfattning 

 

Sedan sommaren 2010 finns det en ogiltighetssanktion i den svenska 

upphandlingslagstiftningen. Ett offentligt kontrakt kan ogiltigförklaras under vissa 

omständigheter, bland annat om den upphandlande myndigheten företagit en otillåten 

direktupphandling. Lagändringen har sin grund i EU:s rättsmedelsdirektiv 2007/66/EG. EU 

har överlämnat de rättsliga konsekvenserna av ogiltigheten åt medlemsstaternas nationella 

rättsordningar. För svensk del har lagstiftaren, i den proposition där ändringsdirektivet 

implementerades, valt ett retroaktivt upphörande innebärande att ett ogiltigförklarat offentligt 

kontrakt är ogiltigt från dess tillkomst. Lagstiftaren har dock ansett det onödigt att i LOU 

särskilt reglera rättsverkningarna av den upphandlingsrättsliga ogiltigheten. Eftersom det rör 

sig om en civilrättslig ogiltighet aktualiseras de civilrättsliga principer som traditionellt gäller 

vid avtals ogiltighet. Att ett ogiltigt avtal upphör retroaktivt är en huvudregel i svensk rätt. En 

konsekvens av det retroaktiva upphörandet är att parterna ska återbära fullgjorda prestationer. 

Om en naturaprestation inte kan återbäras är utgångspunkten att värdeersättning ska utgå. I 

uppsatsen visas dock på att det i vissa typsituationer finns utrymme att argumentera för ett 

ensidigt återgångsförbud innebärande att den leverantör som får sitt kontrakt ogiltigförklarat 

ej behöver återlämna mottagen penningprestation. Argumentationen för det ensidiga 

återgångsförbudet ska ses mot bakgrund av ogiltighetssanktionens preventiva syfte. 

Den upphandlingsrättsliga ogiltigheten kan också komma att leda till skadeståndsanspråk. 

Dels uppkommer frågan om den leverantör som får sitt kontrakt ogiltigförklarat kan erhålla 

skadestånd. Dels uppkommer också frågan om andra leverantörer som initialt, på grund av 

exempelvis en otillåten direktupphandling, berövats möjligheten att konkurrera om kontraktet 

kan erhålla skadestånd. Studien visar på att den leverantör som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat kan erhålla skadestånd som täcker specifika kostnader som uppkommit till 

följd av kontraktet. Leverantören kan också komma att få ersättning för utebliven vinst. I 

uppsatsen visas också att skadeståndsmöjligheterna för de andra leverantörerna är försämrade 

i och med ogiltighetssanktionens inträde i upphandlingslagstiftningen. Av studien framgår 

dock att det i vissa typsituationer troligtvis finns en möjlighet även för dessa att tillerkännas 

skadestånd. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Ett offentligt kontrakt som ingåtts av en upphandlande myndighet och en leverantör kan 

genom lagen (2007:1091) om offentlig upphandling angripas genom att dess giltighet 

överprövas. Regeln har sin grund i direktiv 2007/66/EG om ändring av rådets direktiv 

89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig 

upphandling (i fortsättningen ändringsdirektivet). Talan kan väckas av en annan leverantör 

och under vissa i LOU angivna förhållanden kan det offentliga kontraktet ogiltigförklaras. När 

det gäller följderna av att kontraktet ogiltigförklaras uttalas i proposition 2009/10:180, där 

ändringsdirektivet implementerades, att ogiltigheten ska medföra ett retroaktivt upphörande 

av alla skyldigheter. Vidare uttalas att det är fråga om en civilrättslig ogiltighet och att 

rättsverkningarna av ogiltigheten inte ska regleras särskilt.
1
 Eftersom det i propositionen 

framhålls att det rör sig om en civilrättslig ogiltighet aktualiseras civilrättsliga principer som 

gäller vid avtals ogiltighet. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är huvudregeln vid avtals 

ogiltighet att parterna befrias från att prestera och att redan utförda prestationer ska återgå, så 

kallad restitution.
2
 Att utgångspunkten, när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras, är att 

prestationer ska återgå framgår av propositionens senare del.
3
 Återgång av prestationer kan 

vara förenat med vissa praktiska svårigheter, exempelvis när det är tjänster som redan utförts 

eller varor som är förbrukade. Härvid uppkommer frågan huruvida ett återgångsförbud, 

innebärande att part ej behöver återbära mottagen prestation, kan aktualiseras i vissa särskilda 

situationer. Således kan här talas om en återgångsproblematik. Den uppmärksamme läsaren 

kanske redan här reagerar; ett återgångsförbud synes rimma illa med det retroaktiva 

upphörandet som förarbetena ger uttryck för. Här bör dock framhållas att 

argumentationsvärdet i lagars förarbeten rimligen bestäms utifrån argumentens sakliga tyngd 

snarare än utifrån några yttre auktoritetsskäl.
4
 Således utgås i denna uppsats från att svaret på 

frågan vilka rättsverkningarna torde bli, när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras, ej går att 

finna uteslutande genom ett studium av förarbeten. En annan fråga, som vid en första anblick 

inte enkelt låter sig svaras på, är huruvida förmögenhetsläget ska återställas, det vill säga om 

                                                 
1
 Prop. 2009/10:180 s. 136 f. 

2
 Se Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 79. 

3
 Se prop. 2009/10:180 s. 361. 

4
 Se Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges 

anslutning till den Europeiska unionen, SvJT 1996 s. 244 ff. 
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det ogiltiga avtalets parter ska sättas i samma situation som förelåg innan avtalet slöts. Även 

om det rör sig om en civilrättslig ogiltighet uppkommer också frågan i vilken mån det går att 

tolka den civilrättsliga ogiltighetslärans rättsverkningar mot bakgrund av den 

upphandlingsrättsliga ogiltighetssanktionens ändamål. Att ett offentligt upphandlingskontrakt 

ogiltigförklaras kan också tänkas utlösa vissa andra kedjereaktioner. En fråga som aktualiseras 

är härvid vilka skadeståndsanspråk som kan aktualiseras till följd av ogiltigförklarandet. 

 

1.2 Problemformulering 

 

- Vilka blir rättsverkningarna när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras? 

 

För att denna övergripande fråga ska kunna analyseras fordras utredning kring följande 

frågor: 

- Vilka är de rättsverkningar som traditionellt aktualiseras när ett avtal ogiltigförklaras enligt 

svensk civilrätt? 

- I vilken utsträckning kan ändamålsskälen bakom LOU:s ogiltighetssanktion påverka 

innehållet i rättsverkningarna när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras? 

- Vilka kedjereaktioner i form av skadeståndsanspråk kan utlösas när ett offentligt kontrakt 

ogiltigförklaras? 

 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsens primära syfte är att utreda och analysera vilka rättsverkningarna blir när ett 

offentligt kontrakt ogiltigförklaras. Härvid kommer särskilt beaktas civilrättsliga principer 

som traditionellt aktualiseras vid avtals ogiltighet samt ändamålsskälen bakom LOU:s 

ogiltighetssanktion. För att det primära syftet ska uppnås nödgas ett närmare studium av 

LOU:s ogiltighetssanktion samt de allmänna avtals- och förmögenhetsrättsliga principerna 

som svensk rätt traditionellt erbjuder vid avtals ogiltighet. Genom att fastslå vilka ändamål 

som LOU:s ogiltighetssanktion ska tillgodose åsyftas att, i de fall rättskällematerialet inte ger 

tillräcklig vägledning, utifrån ändamålsskälen försöka utmejsla vad som torde utgöra gällande 

rätt. 
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Uppsatsens syfte ses bäst mot bakgrund av följande citat som är hämtat från en avhandling av 

Sven Bramsjö: ”[…] ogiltigheten fattas som en andlig realitet, som ett tillstånd eller en 

egenskap i den rättsliga sfären, men skild från både sina förutsättningar och sina verkningar 

saknar ogiltigheten all förankring i fakta”.
5
 När de allmänna förvaltningsdomstolarna idag 

ogiltigförklarar ett offentligt kontrakt konstateras bara att avtalet är ogiltigt. För att den 

upphandlingsrättsliga ogiltigheten (för att låna Bramsjös uttryck) ska få en andlig realitet, är 

det av största vikt att utreda vilka rättsverkningar som ogiltigheten ger upphov till. 

 

Ett påpekande bör dock redan här göras. Såvitt jag erfar har inte den upphandlingsrättsliga 

ogiltighetens rättsverkningar hamnat under rättsvetenskapens ljus tidigare varför uppsatsen 

delvis huserar på obruten mark. En trolig förklaring härför är att den upphandlingsrättsliga 

ogiltigheten är en tämligen ny företeelse. En del av de lösningar som presenteras i analysen 

ska därför inte ses som annat än anspråkslösa förslag på vad som torde utgöra gällande rätt. 

 

Även om det i denna uppsats är offentliga upphandlingskontrakt som synas under lupp är 

förhoppningen att resultatet skall kunna inspirera till generella diskussioner kring 

rättsverkningarna vid avtals ogiltighet även i andra situationer. 

 

1.4 Metod 

 

Inledningsvis, vid presentationen av den offentliga upphandlingens bakgrund och historik 

samt upphandlingsprocessen, kommer främst användas lagförarbeten och doktrin. Vid 

redogörelsen för den upphandlingsrättsliga ogiltigheten används de fåtaliga rättskällor, främst 

lagförarbeten, som finns på området. Samma sak gäller vid redogörelsen för de 

skadeståndsrättsliga konsekvenserna vid upphandlingsrättslig ogiltighet med den skillnaden 

att det här även finns viss relevant rättspraxis att tillgå. Utifrån en bedömning med 

utgångspunkt från EU-rättsliga dokument, lagförarbeten samt rapporter kommer att göras 

antaganden om ändamålen som LOU:s ogiltighetssanktion ska tillgodose. Vid redogörelsen 

för den civilrättsliga ogiltigheten, och de rättsverkningar som den traditionellt ger upphov till, 

kommer stor vikt att läggas vid vad som uttalats i doktrinen eftersom rättspraxis på området är 

sparsamt. Om och huruvida rättsvetenskapen, och därmed doktrinen, ska anses vara en 

                                                 
5
 Bramsjö, Sven, Om avtals återgång, s. 10 ff. 
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omedelbart verkande rättskälla tvista de lärde.
6
 Utgångspunkten i uppsatsen är hur som haver 

att relativt stor vikt kan läggas vid rättsvetenskapen. Den komplexitet som de rättsliga 

konsekvenserna av ett avtals ogiltighet ger upphov till låter sig nämligen inte på ett enkelt sätt 

sammanfattas i lagtext, förarbeten eller praxis. På grund härav torde rättsvetenskapens 

systematisering tillmätas en stor vikt när det gäller att överblicka ett ogiltigt avtals rättsliga 

konsekvenser. 

  

De problem som uppsatsen uppmärksammar kommer att angripas enligt följande: För att dra 

slutsatser om vilka rättsverkningar som de lege lata torde aktualiseras vid upphandlingsrättslig 

ogiltighet undersöks i vilken mån den civilrättsliga ogiltighetsläran lämnar utrymme för en 

ändamålsenlig tolkning mot bakgrund av ändamålen med LOU:s ogiltighetssanktion. I den 

mån sådant utrymme lämnas kommer initialt den teleologiska metoden användas för att 

försöka utmejsla vad som torde utgöra gällande rätt. Härvid hävdar Jan Andersson att den 

teleologiska metoden självfallet är styrande med avseende på legala förbud vare sig frågan 

gäller förbudets omfång, ogiltighetsbedömningen eller ogiltighetens rättsverkningar.
7
 Dock 

kan det knappast accepteras att endast utmejsla gällande rätt utifrån den teleologiska metoden 

i fall resultatet härav skulle leda till direkta orättvisa konsekvenser för berörda parter. Därför 

kommer andra skälighetssynpunkter, såsom principen om obehörig vinst, också att komma till 

uttryck i uppsatsen.
8
 

 

För att utmejsla gällande rätt kommer analysen främst göras utifrån specifika typsituationer. 

För varje typsituation kommer att diskuteras vad som torde utgöra gällande rätt. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Inom ramen för denna uppsats kommer det ogiltiga avtalets obligationsrättsliga innebörd 

behandlas. Dock utelämnas den eventuella sakrättsliga verkan av ogiltigheten därhän. 

Anledningen därtill är att uppsatsen inte tar sikte på att utreda alla eventuella juridiska 

teknikaliteter vid avvecklingen av ett ogiltigt avtal. Istället redogörs för tänkbara 

                                                 
6
 Se exempelvis Kleineman, Jan, Till frågan om rättsvetenskapen som omedelbart verkande rättskälla, Juridisk 

Tidskrift Nr 4 1994/95 s. 621 ff. 
7
 Andersson, Jan, Legala förbud och ogiltighet, s. 650. 

8
 För ett något liknande resonemang, dock i en annan kontext, se Andersson, Torbjörn, Dispositionsprincipen och 

EG:s konkurrensregler, s. 278. 
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konsekvenser av den upphandlingsrättsliga ogiltigheten genom inflytandet från allmänna 

avtals- och förmögenhetsrättsliga principer. 

 

Ogiltigförklarandet av ett offentligt kontrakt väcker också vissa processrättsliga frågetecken. 

Här åsyftas främst det faktum att en utomstående leverantör kan angripa rättsförhållandet 

mellan en annan leverantör och en upphandlande myndighet. När ett offentligt kontrakt 

ogiltigförklaras i allmän förvaltningsdomstol beslutar inte domstolen om rättsverkningarna 

härav. Således får förstås att den upphandlande myndigheten och leverantören först och främst 

har att, i enlighet med gällande rätt, göra upp sina mellanhavanden sinsemellan. Om 

uppgörelse inte kan träffas får de väcka talan i allmän domstol. För att ogiltighetens 

rättsverkningar ska få full effekt förefaller således civilprocessrätten vara central. Dock 

kommer inte processrättsliga spörsmål ges något vidare utrymme i denna uppsats.
9
 Den 

rättsutredning som görs i uppsatsen ska istället ses som den rättsliga ram som parterna, vid 

upphandlingsrättslig ogiltighet, torde ha att rätta sig efter. 

 

Hur parterna, när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras, praktiskt väljer att avveckla avtalet 

torde kunna påverka ogiltighetens rättsverkningar. Inom ramen för uppsatsen kommer dock 

inte den praktiska avvecklingen ägnas ett särskilt stort intresse. Hur parterna väljer att 

praktiskt gå till väga, inom den rättsliga ramen, är något som faller utanför detta arbete. 

 

Någon komparativ utblick kommer ej att göras. Anledningen härtill är att uppsatsen syftar till 

att utreda och analysera rättsverkningarna av ogiltighet i svensk civilrätt. Att söka vägledning 

i främmande rätt synes därför inte vara en framkomlig, eller för den delen lämplig, väg att gå. 

 

1.6 Disposition 

 

I kapitel 2 kommer den offentliga upphandlingen att studeras. För att läsaren inte ska 

”slungas” in i komplicerade juridiska frågeställningar kommer först att redogöras för den 

offentliga upphandlingens bakgrund och historik. Denna del kan ses som en introduktion. 

Därefter presenteras relevanta delar ur upphandlingslagstiftningen samt 

upphandlingsprocessen i korta drag. Inom ramen för denna del kommer även det offentliga 

upphandlingskontraktet att närmare synas. Kapitel 3 behandlar den upphandlingsrättsliga 

                                                 
9
 Läsaren hänvisas istället till Mühlenbocks och Engströms artikel Oklar ogiltighet, publicerad i tidsskriften 

Offentliga Affärer den 13 oktober 2010. 



 

                                                                

11 

 

ogiltigheten och rättsverkningarna härav. I kapitlet kommer även ändamålen bakom LOU och 

dess ogiltighetssanktion att synas. Dessutom klargörs för när ett egentligt ogiltigt offentligt 

kontrakt ändock får bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. I kapitlet 

kommer också att redogöras för det upphandlingsrättsliga skadeståndet. I kapitel 4 behandlas 

rättsverkningarna av ett avtals ogiltighet på ett mer generellt plan. Härav följer ett närmare 

studium av ogiltighetsbegreppet liksom ogiltighetens koppling till legala förbud. Därefter 

kommer de traditionella obligationsrättsliga rättsverkningarna vid ogiltighet att presenteras. 

Utblick kommer även att göras mot konkurrensrättens ogiltighetssanktion och den 

återgångsproblematik som därvid aktualiseras. I kapitel 5 görs en analys. Analysen kommer 

främst att göras utifrån specifika typsituationer där det åsyftas att närma sig lösningar genom 

en diskussion de lege lata. Till en början kommer de typsituationer behandlas där särskilt 

fokus riktas mot återgångsproblematiken. I de därefter behandlade typsituationerna riktas 

särskilt fokus mot frågan om förmögenhetslägets återställande. Slutligen analyseras de 

skadeståndsrättsliga frågorna som uppstår i och med ogiltigförklarandet. Även här kommer 

analysen att göras utifrån specifika typsituationer. 

 

1.7 Terminologi och begreppsbestämningar 

 

I uppsatsen kommer såväl begreppen ”avtal”, ”offentligt kontrakt” och ”offentligt 

upphandlingskontrakt” att användas. I denna framställning ska de i princip ses som 

synonymer med den självklara reservationen att ”avtal” ges en vidare innebörd än ”offentligt 

kontrakt” respektive ”offentligt upphandlingskontrakt”. Med ”avtal” avses således alla 

möjliga typer av avtal som hör till förmögenhetsrättens område. ”Offentligt kontrakt” och 

”offentligt upphandlingskontrakt” begränsar sig istället till avtal som en upphandlande 

myndighet tecknar med en leverantör i enlighet med, eller inte i enlighet med men som borde 

ha tecknats i enlighet med, LOU. Dessa två är helt och hållet synonymer. Att båda används 

ska förstås mot bakgrund av en strävan efter språklig variation. 

 

På upphandlingsområdet finns två centrala regelverk; lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (LUF). I uppsatsen kommer mestadels att hänvisas till LOU. 

Samma sak gäller för LUF om inte annat anges. 
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De rättssubjekt som konkurrerar om att tilldelas offentliga kontrakt genom att lämna anbud, 

eller berövas möjligheten att lämna anbud, kommer genomgående att benämnas 

leverantörer.
10

 I leverantörsbegreppet innefattas således i denna framställning alla de 

potentiella aktörer på marknaden som kan tänkas utföra uppdrag åt det offentliga genom att 

lämna anbud i offentliga upphandlingar. Att termen privata rättssubjekt inte används beror på 

att även offentligrättsliga rättssubjekt ibland är med och lämnar anbud i offentliga 

upphandlingar. Detta kan exempelvis vara fallet vid offentliga upphandlingar av 

utbildningstjänster. 

 

När det gäller mottagare av de varor och tjänster som upphandlas, exempelvis vårdtagare, 

kommer termen ”brukare” att användas. Det ligger ingen som helst värdering i begreppet. Att 

just ”brukare” används förklaras istället av praktiska skäl. 

 

Under arbetets gång har frågan uppkommit vilket av de två begreppen ”rättsföljd” och 

”rättsverkan” som ska användas. I sin juridiska ordbok benämner Rembe & Eklund 

”rättsföljd” som (citat) ”rättsverkan, den del av en rättsregel som uttrycker konsekvensen av 

ett visst sakförhållande […]”. Vad gäller begreppet ”rättsverkan” hänvisar författarna tillbaka 

till ”rättsföljd”.
11

 Utifrån Rembes & Eklunds definition synes de två begreppen närmast vara 

att se som synonymer. I denna uppsats kommer begreppet ”rättsverkan” användas när det 

gäller de rättsliga konsekvenserna av att ett avtal ogiltigförklaras. Argumentet härför är rent 

språkligt; på något sätt vittnar ändå begreppet ”rättsverkan” om vilken verkan ogiltigheten 

har. 

 

I uppsatsen kommer närmare diskuteras huruvida det finns typsituationer när den ena parten, 

vid avtals ogiltighet, ej behöver återbära mottagen prestation. Att part ej behöver återbära 

mottagen prestation har i en avhandling av Bramsjö benämnts som ”återgångshinder”.
12

 I en 

avhandling av Torbjörn Andersson har istället benämningen ”återgångsförbud” använts.
13

 I 

denna uppsats kommer begreppet ”återgångsförbud” att användas. Anledningen härtill är att 

denna benämning används i den mellan dessa två färskaste avhandlingen. 

 

                                                 
10 Detta synes stämma överrens med förarbetena, se exempelvis prop. 2006/07:128 s. 150 där 

leverantörsbegreppet diskuteras. 
11

 Rembe & Eklund, Juridiska ord och begrepp, s. 115 f. 
12

 Se Bramsjö, Sven, Om avtals återgång, s. 52 ff. 
13

 Se Andersson, Torbjörn, Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, 268 ff. 
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I uppsatsen används ibland en del vaga termer såsom ”torde” och ”möjligtvis”. Att gällande 

rätt i uppsatsen bitvis beskrivs i vaga termer bottnar i en strävan efter akademisk hederlighet; 

det som ej förefaller vara klart ska heller inte beskrivas såsom klart enbart för att ”krydda” 

resultatet. 
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2. Offentlig upphandling – en bakgrund 

 

2.1. Inledning 

 

I följande kapitel åsyftas att ge en bakgrund till den svenska upphandlingslagstiftningen. 

Vidare åsyftas att ytligt redogöra för relevanta delar ur dagens lagstiftning samt själva 

upphandlingsprocessen. Förhoppningen är att denna högst övergripande redogörelse kan 

fungera som en introduktion till rättsområdet offentlig upphandling. 

 

2.2. Bakgrund och historik 

 

Det har alltid funnits överenskommelser mellan det allmänna och det enskilda. Exempel härpå 

är att en privat vårdgivare tillgodoser ett behov inom barn- eller äldreomsorgen. En kommun 

har härvid möjlighet att välja mellan att vården organiseras i egen regi eller i privat regi. 

Motivet härtill är allt som oftast att främja självbestämmandet och valfriheten för brukaren.
14

 

Regleringen av det allmännas anskaffning av varor och tjänster kom dock att förändras 

radikalt i början av 1990-talet. Sedan Sverige kommit att bli medlem i EES antogs nämligen 

lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU). Denna lag kom att förändra den 

svenska upphandlingsrätten genom inflytandet från EU-rätten. Dock fanns det även innan 

ÄLOU upphandlingsregler i Sverige.
15

 Av propositionen som föregick ÄLOU framgår att det 

under hela 1900-talet funnits regler för statliga myndigheters inköp. Dessa regler har haft 

olika syften; exempelvis gynnades svenska varor enligt nya bestämmelser som tillkom 1920 

och i en upphandlingskungörelse från 1952 skärptes kravet på affärsmässighet. Ytterligare en 

upphandlingskungörelse tillkom 1973 där även tjänster kom att inkluderas. Sommaren 1986 

kom en upphandlingsförordning
16

 som syftade till att modernisera reglerna från 1973-års 

kungörelse.
17

 Trots att det alltså redan innan införandet av ÄLOU funnits regler för offentlig 

upphandling i Sverige får det äldre regelverket anses ha varit primitivt i jämförelse med EG-

rättens dito.
18

 

 

                                                 
14

 Madell, Tom-Erik, Det allmänna som avtalspart, s. 96 f. 
15

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 24. 
16

 Upphandlingsförordningen (1986:366). 
17

 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
18

 Bernitz, Ulf, Inför europeiseringen av svensk rätt, Juridisk Tidskrift Nr 1 1991/92, s. 29 ff. 
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2.3. Dagens lagstiftning 

 

Dagens lagstiftning på upphandlingsområdet har sin grund i två stycken EU-direktiv; dels 

direktivet om offentlig upphandling (2004/18/EG) och dels direktivet om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/17/EG). De centrala regelverk 

som direktiven mynnat ut i för svenskt vidkommande är dels lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) och dels lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster (LUF). Av 1 kap. 2 § LOU framgår att lagen gäller för 

(citat) ”[…] offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av 

byggkoncessioner. Lagen gäller även när upphandlande myndigheter anordnar 

projekttävlingar.” Vidare framgår av 1 kap. 3 § LOU att lagen inte gäller för upphandlingar 

som omfattas av LUF. I 1 kap. 2 § LUF klargörs att lagen gäller för (citat) ”[…] upphandling 

av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster enligt 4–10 §§. Lagen gäller också då en upphandlande enhet 

anordnar projekttävlingar.” Det som avgör huruvida upphandling ska ske enligt LOU eller 

LUF är främst vilken verksamhet det upphandlande offentligrättsliga subjektet bedriver.
19

 

Inom ramen för denna uppsats lämnas inte utrymme för en vidare diskussion kring detta 

spörsmål. 

 

Vad som avses med offentlig upphandling framgår vidare av 2 kap. 13 § LOU. Där stadgas att 

med offentlig upphandling (citat) ”[…] avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller 

byggentreprenader”. Motsvarande paragraf i LUF återfinns i 2 kap. 23 § LUF. I fortsättningen 

av uppsatsen kommer primärt hänvisas till LOU men i och med att termerna ”offentligt 

kontrakt” och ”offentligt upphandlingskontrakt” används visar det på att rättsverkningarna av 

ett avtals ogiltighet enligt LOU eller LUF är desamma. 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 Se Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 48. 
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2.4. Något om upphandlingsprocessen, upphandlingskontraktet samt 

upphandlingsreglernas civil- och offentligrättsliga karaktär 

 

Upphandlingsprocessen är omfattande och bitvis komplex. Att ge en fullständig bild av hur 

upphandlingsprocessen går till skulle gå utanför uppsatsens ramar. Därför ska här endast 

skissartat redogöras för vissa grunddrag.
20

 

 

Huvudregeln är att den upphandlande myndighetens upphandlingar ska annonseras. 

Anledningen härtill är att ge offentlighet åt upphandlingsförfarandena - något som kan ses 

som en direkt tillämpning av transparensprincipen. Annonseringen har till syfte att öppna upp 

marknaden för offentliga kontrakt, säkerställa konkurrens och underlätta kontrollen av 

huruvida EU:s medlemsstater följer bestämmelserna i upphandlingsdirektiven.
21

 För att 

infordra anbud skickar den upphandlande myndigheten ut ett förfrågningsunderlag. 

Förfrågningsunderlaget anger de förutsättningar som ska gälla i upphandlingen. Exempel 

härpå är vilka kvalificeringskrav
22

 som ska gälla. Efter att förfrågningsunderlaget har skickats 

ut kan inga väsentliga förändringar göras, i så fall måste upphandlingen normalt göras om.
23

 

Infordrandet av anbud i den offentliga upphandlingen kan, för att göra en koppling till 

avtalsrätten, ses som ett slags utbud.
24

 

 

Efter att den upphandlande myndigheten har infordrat anbud har den att utvärdera desamma. 

För att välja leverantör för kontraktstecknande kan den upphandlande myndigheten använda 

sig av två utvärderingsgrunder; antingen kan antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

eller också kan antas det anbud som har lägst pris. Detta framgår av 12 kap. 1 § LOU. Värt att 

nämna i sammanhanget är att hela upphandlingsprocessen ska genomsyras av de EU-rättsliga 

principer som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU. Dessa är principerna om likabehandling, 

icke-diskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. 

 

Den upphandlande myndigheten kan upphandla ett ramavtal. Enligt definitionen i 2 kap. 15 § 

LOU avses med ramavtal ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter 

                                                 
20

 En betydligt mer omfattande redogörelse finns på Konkurrensverkets hemsida; Upphandling – steg för steg, 

http://www.kkv.se/t/Page____4662.aspx. 
21

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 85. 
22

 Uppfyller inte anbudsgivaren/leverantören kvalificeringskraven kan inte anbudet antas; med andra ord så får 

inte den upphandlande myndigheten frångå de förutsättningar som den själv ställt upp i förfrågningsunderlaget. 

Se härför Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 89. 
23

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 89. 
24

 Adlercreutz & Mulder, Avtal – Lärobok i allmän avtalsrätt, s. 32 f. 

http://www.kkv.se/t/Page____4662.aspx
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och en eller flera leverantörer. Avtalet ingås i syfte att fastställa villkor för senare 

kontraktstilldelning under en given tidsperiod. Mer detaljerade regler om ramavtal finns i 5 

kap. LOU. I LUF finns inget motsvarande kapitel vilket beror på att ramavtalsbestämmelserna 

i LUF har ett något annat innehåll och är mer flexibla.
25

 Av 5 kap. 1 § LOU framgår att en 

upphandlande myndighet vid upphandling av ett ramavtal har att rätta sig efter LOU:s 

bestämmelser om upphandling av vanliga upphandlingskontrakt. Kontraktstilldelning som 

sker inom ramen för ett ramavtal, som ofta benämns avrop, får endast ske mellan en 

upphandlande myndighet och en leverantör som är part i själva ramavtalet.
26

 

 

Gällande själva upphandlingskontraktet stadgas i 2 kap. 10 § LOU följande (citat): 

 

”Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som 

1. sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer, 

2. avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster, 

och 

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur.” 

 

Offentlig upphandling kan sägas utgöra en hybrid mellan förvaltningsrätt och civilrätt. I 

litteraturen har framhållits att lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, med dess anbud-acceptmodell, ej passar in på offentliga 

upphandlingar. Det har bland annat lyfts fram att en anbudsgivare endast är bunden av sitt 

anbud under förfrågningsunderlagets acceptfrist.
27

 På andra håll i litteraturen görs den 

uppdelningen att reglerna i LOU och LUF reglerar förfarandet när upphandlande 

myndigheter/enheter väljer vilken leverantör som ska få kontraktet. Dock är det allmänna 

civilrättsliga bestämmelser om avtal i avtalslagen som bestämmer hur själva avtalsslutet ska 

gå till.
28

 

  

När det framhålls att avtalslagens anbud-acceptmodell ej passar in på offentliga 

upphandlingar får enligt min mening antas följande: En upphandlande myndighet infordrar 

anbud från leverantörer som den sedan har att utvärdera. Efter utvärderingen skickas ett 

tilldelningsbeslut ut till berörda leverantörer i enlighet med 9 kap 9-10 §§ LOU samt            

                                                 
25

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 78. 
26

 Sveman, Eva, LOU – Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn, s. 33 f. 
27

 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, s. 110. 
28

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 96 f. 
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15 kap. 18-19 §§ LOU. Där ska bland annat framgå vem/vilka som den upphandlande 

myndigheten avser att teckna kontrakt med. Dock är inte tilldelningsbeslutet att jämställa med 

en accept enligt 1 § AvtL.
29

 Av 16 kap. 1 § 1 st. LOU framgår nämligen att om 

tilldelningsbeslutet skickats med elektroniskt medel får den upphandlande myndigheten ej 

ingå avtal förrän tio dagar har gått från att tilldelningsbeslutet skickades ut (avtalsspärr). Av 

andra stycket framgår att om den upphandlande myndigheten skickat ut tilldelningsbeslutet på 

något annat sätt än elektroniskt gäller istället en avtalsspärr om 15 dagar. Av tredje stycket 

framgår att om den upphandlande myndigheten i tilldelningsbeslutet angett en längre 

avtalsspärr än de ovan föreskrivna alternativen får avtal ej ingås förrän denna avtalsspärr löpt 

ut. Vissa undantag från avtalsspärr framgår av 16 kap. 2 § LOU.  

 

I förarbetena anges att syftet med bestämmelserna om avtalsspärr är att anbudsgivare och 

anbudssökande ska garanteras möjligheten att överpröva ett beslut om tilldelning av kontrakt 

innan ett avtal ingås.
30

 Av 16 kap. 6 § 2 st. LOU framgår nämligen att överprövning av en 

upphandling ej får ske efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och 

en leverantör. Givetvis kan dock överprövning av avtalets giltighet prövas efter det att avtalet 

ingåtts. Lite förenklat kan det hela sammanfattas med att om överprövning görs angående 

själva upphandlingsprocessen, exempelvis att uteslutning av leverantör har skett eller att den 

upphandlande myndigheten i utvärderingen av anbuden frångått de fastslagna kriterierna i 

förfrågningsunderlaget, måste ansökan om överprövning ske innan civilrättsligt avtal tecknats 

om avtalsspärren beaktats. Gäller överprövningen istället avtalets giltighet, exempelvis att den 

upphandlande myndigheten direktupphandlat i strid med LOU, kan dock överprövning ske 

även efter att avtalet ingåtts. Vid en direktupphandling
31

, eller vid ett förhandlat förfarande 

utan föregående annonsering, gäller ingen avtalsspärr – något som framgår av 16 kap. 2 § 

LOU. Om det rör sig om en otillåten direktupphandling eller en felaktig tillämpning av 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering börjar således inte någon avtalsspärr att 

löpa eftersom en sådan inte finns. 

 

 

                                                 
29

 Kammarrätten i Sundsvall har härvid, i en dom med mål nr 621-06, uttalat att det inte föreligger något formellt 

hinder mot att ompröva ett tilldelningsbeslut. I domen hänvisas till ett yttrande från Nämnden för offentlig 

upphandling i mål 2831-03 (Kammarrätten i Sundsvall) av vilket det framgår att det inte finns något hinder mot 

att en upphandlande myndighet rättar eller omprövar sitt tilldelningsbeslut. Detta förutsätter dock att grund för 

rättelse eller omprövning föreligger. 
30

 Prop. 2009/10:180 s. 107. 
31

 Direktupphandling behandlas nedan i kap. 3.4. 
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3. Ogiltigförklarande av ett offentligt upphandlingskontrakt 

 

3.1. Inledning 

 

I följande kapitel ska till en början EU:s ändringsdirektiv och den svenska implementeringen 

av ändringsdirektivet presenteras. Vidare kommer en redogörelse för relevanta delar i LOU, 

som har ett naturligt samband med ogiltighetssanktionen, att göras. Syften och ändamål med 

LOU och dess ogiltighetssanktion kommer också att behandlas, precis som rättsverkningarna 

av den upphandlingsrättsliga ogiltigheten. Slutligen behandlas de skadeståndsrättsliga 

konsekvenserna av att ett offentligt upphandlingskontrakt ogiltigförklaras. 

 

3.2. Bakgrund 

 

Innan lagändringen 2010 fanns det inte möjlighet att inom ramen för LOU ogiltigförklara ett 

civilrättsligt bindande avtal som ingåtts mellan en upphandlande myndighet och en leverantör. 

Upphandlande myndigheter har därför tidigare tenderat att sluta avtal med en leverantör så 

fort som möjligt. Eventuellt missnöjda leverantörer har i dessa fall oftast inte haft någon 

chans att erhålla kontraktet även om allmän förvaltningsdomstol beslutat att upphandlingen 

ska göras om.
32

 Att allmän förvaltningsdomstol ändock har kunnat besluta om att en 

upphandling ska göras om eller rättas trots att avtal ingåtts framgår av Högsta 

förvaltningsdomstolens (tidigare Regeringsrätten) praxis.
33

 Detta är dock inte att likställa med 

att avtalet ogiltigförklaras. När en domstol tidigare beslutade att exempelvis en otillåten 

direktupphandling skulle göras om fanns inget krav på att redan utförda prestationer skulle 

återgå eftersom avtalet inte kunde ogiltigförklaras. Redan i förarbetena till ÄLOU uttalades 

att det ej vore önskvärt att ett civilrättsligt bindande kontrakt mellan den upphandlande 

myndigheten och en leverantör som slutits efter valet av leverantör kunde upphävas.
34

 Även i 

en senare proposition uttalades att ogiltigheten är en opraktisk rättsföljd som bör användas 

med viss försiktighet vad gäller upphandlingskontrakt. Det hela motiverades med att en 

återgång av en avtalad prestation som redan fullgjorts ej torde vara möjlig vid 

                                                 
32

 Se Pedersen, Kristian, Offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna – Några 

kommentarer till Europeiska kommissionens förslag till reviderade rättsmedelsdirektiv, Europarättslig tidsskrift 

2006:4 s. 575 ff. Se också Björklund & Madell, Skadestånd vid offentlig upphandling, s. 578 ff. 
33

 Se RÅ 2005 ref. 10. 
34

 Prop. 1992/93:88 s. 101. 
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tjänsteupphandlingar. Även vid varuupphandlingar kunde problem uppstå eftersom varan 

redan kan tänkas ha förbrukats eller använts.
35

 

 

3.3 EU:s direktiv och den svenska implementeringen 

 

EU har dock kommit att förpliktiga Sverige och övriga medlemsstater att införa regler som 

möjliggör att ett offentligt kontrakt kan ogiltigförklaras. Genom ändringsdirektivet 

2007/66/EG föreskrivs nämligen i art. 2d att varje medlemsstat är skyldig att införa regler 

som möjliggör att ett offentligt upphandlingskontrakt ska kunna ogiltigförklaras i vissa fall. 

Dock anges att medlemsstaterna endast är skyldiga till att införa bestämmelser om ogiltighet 

inom det direktivstyrda området. Upphandlingar som inte faller in under det direktivstyrda 

området behandlas för svenskt vidkommande i 15 kap. LOU. I propositionen, där 

ändringsdirektivet implementerades, valde lagstiftaren för svensk del att även 

upphandlingskontrakt som sluts utanför det direktivstyrda området ska kunna 

ogiltigförklaras.
36

 Detta var något som flera remissinstanser misstyckte till. Bland annat 

framhölls att detta ökar affärsrisken för parter som ingår avtal med det offentliga samt att det 

kan komma att verka avskräckande på intresset att sluta avtal med offentlig sektor.
37

 Vidare 

hävdades att ogiltigheten kan leda till en komplicerad situation när prestationer ska återbäras 

samt att när den upphandlande myndigheten eventuellt måste ge ut skadestånd och genomföra 

en ny upphandling stora resurser tas i anspråk varför Sverige inte bör gå längre än vad 

direktivet kräver.
38

 Lagstiftaren menade dock att traditionellt så har samma rättsmedel i LOU 

gällt för det direktivstyrda området som för det icke direktivstyrda området och skäl saknas 

för att frångå denna ordning. Dessutom framhölls att många upphandlingar görs utanför det 

direktivstyrda området varför det behövs effektiva sanktioner även där.
39

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Prop. 2001/02:142 s. 74 f. 
36

 Prop. 2009/10:180 s. 131. 
37

 Se Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i Stockholms stads remissyttrande, Dnr 001-1516/2009. 
38

 Se Domstolsverkets remissyttrande, Dnr 1118-2009. 
39

 Prop. 2009/10:180 s. 131. 
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Den svenska implementeringen har resulterat i att ett offentligt kontrakt, enligt 16 kap. 13 § 

LOU, ska ogiltigförklaras om: 

 

- kontraktet har, i strid mot LOU, slutits utan föregående annonsering enligt vissa i LOU 

angivna paragrafer (här märks bland annat direktupphandling och upphandling genom ett 

förhandlat förfarande utan föregående annonsering) 

- kontraktet har slutits i strid mot bestämmelsen om ramavtal i 5 kap. 7 § LOU 

- kontraktet har slutits i strid med vissa bestämmelser i LOU om avtalsspärr, interimistiskt 

beslut, tiodagarsfristen eller om kontraktet slutits före underrättelse om tilldelningsbeslut – 

ogiltighet i dessa fall kräver också att den upphandlande myndigheten även brutit mot någon 

av de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU.
40

 

 

Ett offentligt kontrakt kan alltså ogiltigförklaras i tre situationer enligt LOU. Enligt LUF kan 

ett offentligt kontrakt endast ogiltigförklaras i två situationer; det saknas bestämmelse om att 

ett offentligt kontrakt kan ogiltigförklaras om kontraktet slutits i strid mot bestämmelser om 

ramavtal. Ogiltighetssanktionen återfinns för LUF:s del i 16 kap. 13 §. 

 

Av senare praxis från kammarrätten framgår att även om avtalet är helt fullgjort och 

tjänsterna eller varorna är konsumerade så kan fortfarande det offentliga kontraktet 

ogiltigförklaras. Den upphandlande myndigheten invände i detta mål att eftersom 

förutsättningarna var enligt ovan så fanns det inte längre något avtal att ogiltigförklara. Detta 

godtogs dock inte av kammarrätten som menade att förutsättningarna ovan ej utgjorde hinder 

för den klagande leverantören att få sin talan prövad i sak.
41

 

 

Som beskrivits ovan vittnar de äldre förarbetena om att Sverige har haft en kritisk inställning 

till möjligheten att ogiltigförklara ett avtal som upphandlats i strid mot vissa i LOU angivna 

bestämmelser.
42

 Att ogiltigförklarandet idag står till buds som rättsmedel för en missnöjd 

leverantör kan därför inte sägas vara resultatet av en intern svensk rättsutveckling utan istället 

är det EU som ställt krav på medlemsstaterna att införa dylika bestämmelser. Dock synes den 

svenska lagstiftaren skiftat från sin tidigare kritiska hållning till en mer positiv inställning vad 

gäller ogiltigförklarandet. Ett bevis härför är att även offentliga kontrakt utanför det 

                                                 
40

 De grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU behandlas ovan i kap. 2.4. 
41

 Kammarrätten i Göteborgs dom med mål nr 3759-11. 
42

 Se ovan kap. 3.2. 
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direktivstyrda området ska kunna ogiltigförklaras; något som EU alltså inte kräver av 

medlemsstaterna. 

 

3.4. Otillåten direktupphandling som grund för att ogiltigförklara ett offentligt kontrakt 

 

 

3.4.1 Inledande kommentarer 

 

 

I detta delkapitel behandlas direktupphandling. Förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering faller här in under begreppet direktupphandling. I delkapitlet ovan klargjordes att 

en omständighet som kan föranleda att ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras är att den 

upphandlande myndigheten företagit en otillåten direktupphandling.
43

 Att just 

direktupphandling här behandlas i ett eget delkapitel beror på att om en otillåten 

direktupphandling gjorts behöver inte den upphandlande myndigheten dessutom ha brutit mot 

någon av de grundläggande principerna i 1 kap. 9 § LOU för att avtalet ska ogiltigförklaras. 

En otillåten direktupphandling anses nämligen vara den allvarligaste överträdelsen av EU-

rättslagstiftningen om offentlig upphandling.
44

  

 

Ett annat skäl till att direktupphandling här behandlas i ett eget delkapitel är att 

rättsverkningarna vid ogiltighet till följd av en otillåten direktupphandling kan tänkas bli 

väldigt komplicerade. Anledningen härför är att kontraktet kan tänkas löpa i flera månader 

innan det ogiltigförklaras och således kan flertalet prestationer vid det laget ha fullgjorts. Det 

är därför av vikt att i denna framställning belysa var gränsen går mellan en tillåten respektive 

en otillåten direktupphandling. 

 

3.4.2 Direktupphandling 

 

I 2 kap. 23 § LOU stadgas att med direktupphandling avses en upphandling utan krav på 

anbud i viss form. Pedersen definierar begreppet direktupphandling såsom täckande allt från 

att köp görs över disk till köp som föregåtts av kontakter och prisjämförelser mellan olika 

leverantörer.
45

 När det gäller förhandlat förfarande utan föregående annonsering framgår av   

                                                 
43

 Se ovan kap. 3.3. 
44

 Se exempelvis direktiv 2007/66/EG i ingressen beaktandesats 13. 
45

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 73. 
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4 kap. 5 § p. 2 LOU att den upphandlande myndigheten får använda sig av detta förfarande 

om tjänster på grund av ensamrätt, tekniska skäl eller konstnärliga skäl endast kan utföras av 

en viss leverantör. Av EU-rättens praxis framgår att den upphandlande myndigheten, för att få 

använda förfarandet, måste kunna visa att leverantören är den enda som kan producera det 

som efterfrågas. Det är alltså inte tillräckligt att hävda att en viss leverantör är effektivast 

avseende utförandet.
46

 

 

Det är tillåtet för en upphandlande myndighet att företa en direktupphandling enligt LOU om 

kontraktets värde högst uppgår till 15 procent av tröskelvärdet som gäller för kommuner och 

landsting vid inköp av varor eller tjänster. Till dags dato är 15 procent av tröskelvärdet cirka 

287.000 kr. I LUF går direktupphandlingsgränsen istället vid cirka 577.000 kr.
47

 Även om 

kontraktets värde överstiger 15 % av tröskelvärdet finns möjlighet för en upphandlande 

myndighet att göra en direktupphandling om det finns synnerliga skäl. I förarbetena framgår 

att med synnerliga skäl förstås (citat) ”[…] synnerlig brådska orsakad av omständigheter som 

inte kunnat förutses och inte heller beror på den upphandlande enheten.” Det faktum att 

brådskan har sin grund i bristande planering från den upphandlande myndighetens sida utgör 

således inte godtagbara skäl till att företa en direktupphandling.
48

 Det är den upphandlande 

myndigheten som har bevisbördan för att en undantagssituation föreligger.
49

 Synnerlig 

brådska kan också möjliggöra en upphandling genom ett förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering vilket framgår av 4 kap. 5 § p. 3 LOU. Av EU-domstolens praxis 

framgår också att om det företas väsentliga ändringar, som utgör betydande skillnader i 

förhållande till det ursprungliga kontraktet, under kontraktets löptid så anses det föreligga en 

ny upphandling respektive nytt ingående av kontrakt. Ett exempel på betydande skillnader är 

om det i kontraktet införs villkor som om de hade funnits med i det ursprungliga förfarandet 

skulle kunna ha resulterat i att en annan leverantör tilldelats kontraktet. Ett annat exempel är 

om ändringarna medför att kontraktet omfattar tjänster som inte avsågs i det ursprungliga 

förfarandet.
50

 Av EU-domstolens praxis förstås att om den upphandlande myndigheten inte 

konkurrensutsätter den ”nya” upphandlingen, i strid mot LOU, är fortlöpandet av kontraktet 

att anse som en otillåten direktupphandling.
51

 

 

                                                 
46

 Se mål C-199/85, Kommissionen mot Italien. 
47

 Vad är en direktupphandling?, http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5856. 
48

 Prop. 2001/02:142 s. 99. 
49

 Se bl.a. C-26/03 Stadt Halle, punkt 46. 
50

 C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH mot Repbulik Österreich (Bund). 
51

 Ibid. 

http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5856
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3.4.3 Frivillig avtalsspärr och förhandsinsyn 

 

Som tidigare nämnts kan ett avtal ogiltigförklaras bland annat om kontraktet har slutits utan 

föregående annonsering om en annonsering var påkallad enligt LOU. Vidare kan avtalet 

ogiltigförklaras om kontraktet har slutits i strid med vissa i LOU angivna bestämmelser om 

avtalsspärr.
52

 I de fall när LOU inte stadgar en skyldighet att annonsera upphandlingen eller 

att iaktta en avtalsspärr kan den upphandlande myndigheten skydda sig mot att avtalet blir 

ogiltigförklarat genom att iaktta en frivillig avtalsspärr och förhandsinsyn. Se härför 16 kap. 

15 § p. 2 LOU. Genom förhandsinsynen offentliggör den upphandlande myndigheten sin 

avsikt att exempelvis direktupphandla. De leverantörer som har något att invända mot valet av 

undantagsförfarandet ges möjlighet att under förhandsinsynen överpröva upphandlingen. När 

den upphandlande myndigheten genomfört en förhandsinsyn och beaktat dess avtalsspärr är 

det dock för sent för leverantörer att ansöka om överprövning av avtalets giltighet.
53

 

 

3.5 Bakomliggande syften och ändamål med LOU:s ogiltighetssanktion 

 

Det förefaller inte vara en god idé att vid en utredning angående den upphandlingsrättsliga 

ogiltighetssanktionens syften och ändamål bara syna själva ogiltighetssanktionen. Det nödgas 

också ett studium av syftet med LOU som helhet. Det får ändå antas att lagens rättsmedel och 

sanktioner syftar till att främja lagens ändamål. Därför kommer inledningsvis i detta 

delkapitel ske en utredning kring LOU:s ändamål i stort. 

 

Att konkurrensen är det huvudsakliga ändamålet för LOU torde det inte råda något större 

tvivel om. Exempelvis hävdar Edwardsson och Moius i en rapport att det primära målet för 

upphandlingsreglerna är att säkerställa öppenhet och likabehandling mellan de leverantörer 

som konkurrerar om de offentliga kontrakten. Därmed utvecklas en effektiv konkurrens inom 

EU. Andra mål som kan urskönjas är att skattebetalarna ska få ut det mesta värdet av de 

offentliga medlen samt att upphandlingen ska bidra till uppfyllandet av samhällspolitiken.
54

  

 

Upphandlingsreglernas syften och ändamål har också diskuterats i förarbeten. I proposition 

2006/07:128 framhölls exempelvis i konsekvensanalysen att syftet med de nya                   

                                                 
52

 Se ovan kap. 3.3. 
53

 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, s. 162. 
54

 Edwardsson &Moius, Effektivare offentlig upphandling, s. 24. Se också Konkurrensverkets hemsida: Om 

offentlig upphandling, http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx. 

http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx
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EG-direktiven
55

 som nu skulle implementeras var att förenkla direktivtexterna och 

upphandlingsförfarandet. Det ekonomiska målet med de nya direktiven har varit att 

effektivisera användningen av de offentliga medlen ytterligare. Vidare ansågs att de nya 

reglerna kunde antas ha en kostnadsbesparande effekt genom förenklingarna. I propositionen 

framhölls också att de små företagens konkurrenskraft kan komma att stimuleras.
56

 

 

Syftet med LOU:s ”nya” rättsmedelsregler förstås bäst mot bakgrund av ändringsdirektivet. I 

ändringsdirektivets ingress beaktandesats 3 uttalas följande (citat):  

 

”Samråd med de berörda parterna och EG-domstolens rättspraxis har visat på ett antal 

brister i medlemsstaternas prövningsförfaranden. På grund av dessa brister är det inte alltid 

möjligt att med tillämpning av de förfaranden som inrättades genom direktiven 89/665/EEG 

och 92/13/EEG se till att gemenskapslagstiftningen följs, särskilt inte i ett skede när 

överträdelser ännu kan rättas till. De garantier för insyn och likabehandling som eftersträvas 

i dessa direktiv bör därför förstärkas för att säkerställa att gemenskapen som helhet fullt ut 

drar nytta av de positiva effekterna av den modernisering och förenkling av reglerna för 

offentlig upphandling som åstadkommits genom direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG. För 

att det ska bli möjligt att uppnå de resultat som eftersträvas av gemenskapslagstiftaren bör 

därför direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG ändras genom tillägg av nödvändiga 

förtydliganden.”
57

 

 

Härav kan den föga överraskande slutsatsen dras att LOU:s rättsmedelsregler syftar till att 

säkerställa EU-rättens genomslagskraft i den svenska upphandlingslagstiftningen.
58

 Eller för 

att vända på det; syftet med direktivens rättsmedel är att säkerställa att medlemsstaternas 

upphandlande myndigheter följer bestämmelserna i direktiven och när så inte sker ska det 

finnas möjlighet att felaktiga beslut upphävs och att de som drabbas av felaktigheterna ska 

kunna få ersättning.
59

 

 

Gällande ogiltighetssanktionen i LOU, som bygger på ändringsdirektivet, framgår av 

ingressen till ändringsdirektivet i beaktandesats 13 att en otillåten direkttilldelning av kontrakt 

                                                 
55

 Direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. 
56

 Prop. 2006/07:128 s. 278 f. 
57

 Direktiv 2007/66/EG, ingressen beaktandesats 3. 
58 Se också Edwardsson & Moius, Effektivare offentlig upphandling, s. 88 där författarna uttalar följande (citat): 

”Ytterst är syftet med reglerna om rättsmedel att säkerställa att målet med upphandlingsreglerna uppnås.”. 
59

 Sveman, Eva, LOU – Lagen om offentlig upphandling inom den klassiska sektorn, s. 92. 
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är den allvarligaste överträdelsen av EU-rättslagstiftningen om offentlig upphandling. Därför 

behövs avskräckande, effektiva och proportionella sanktioner. I beaktandesats 14 anges att 

ogiltighet är det mest effektiva sättet för att återupprätta konkurrens samt möjliggöra nya 

affärsmöjligheter för leverantörer som berövats sina konkurrensmöjligheter.
60

 I propositionen, 

där ändringsdirektivet implementerades, uttalades i konsekvensanalysen att de nya reglerna 

sannolikt kommer leda till att fler upphandlingar konkurrensutsätts. Genom denna ökade 

konkurrensutsättning kommer inköpskostnaderna för det allmänna att minska. De 

administrativa kostnaderna som förslaget innebär ansågs inte vara för betungande. Dock 

medgav regeringen att det saknas ett säkert empiriskt underlag för att uppskatta besparingarna 

mer exakt.
61

 Ändock hänvisades till en rapport riktad till Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi vars slutsats är att den potentiella vinsten, för det offentliga, med upphandlingar som 

görs i enlighet med regelverket är stor.
62

 När det gäller konsekvensen för leverantörer 

framhölls vidare i propositionen att en ökad konkurrens på upphandlingsmarknaden ökar 

företagens möjlighet till ökad produktivitetstillväxt. Förslaget ansågs vidare ha en positiv 

effekt på sysselsättningen; om upphandlingsmarknaden blir större kommer det att leda till att 

fler företag vill etablera sig och konkurrera på denna marknad.
63

 

             

Sammanfattningsvis får således konkurrensen anses vara det huvudsakliga ändamålet med 

LOU. Konkurrensen syftar i sin tur till att effektivisera användningen av det offentligas medel 

vid inköp. Eftersom syftet med rättsmedelsreglerna i LOU är att säkerställa EU-rättens 

genomslagskraft i den svenska upphandlingslagstiftningen, ska ogiltighetssanktionen ses som 

ett sätt att säkerställa konkurrensen genom att återupprätta densamma i de situationer 

konkurrensen (på ett felaktigt sätt) inte har utnyttjats. 

 

3.6 Situationer när ett annars ogiltigt offentligt kontrakt får bestå av tvingande hänsyn 

till ett allmänintresse 

 

Eftersom uppsatsen primärt är inriktad på följderna av att ett offentligt kontrakt 

ogiltigförklaras uppkommer kanske frågan varför kontraktets möjliga bestående diskuteras 

inom ramen för denna uppsats. Dock bör poängteras att eftersom den upphandlingsrättsliga 

                                                 
60

 Direktiv 2007/66/EG, ingressen beaktandesatserna 13 och 14. 
61

 Prop. 2009/10:180 s. 311 f. 
62

 Molander, Per, Regelverk och praxis i offentligupphandling, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi, 2009:2. 
63

 Prop. 2009/10:180 s. 311 f. 
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ogiltighetens rättsverkningar kan slå hårt mot avtalsparterna och brukarna så bör den 

upphandlande myndigheten alltid ställa sig frågan om det inte finns ett tvingande hänsyn till 

ett allmänintresse att argumentera för.
64

 När det gäller de som tar del av avtalet, såsom 

brukare, torde det även ligga i deras intresse att det offentliga kontraktet får bestå. Så även om 

frågan gällande det offentliga kontraktets bestående rör sig utanför denna framställnings kärna 

är det ändå en bestämmelse som har sin självskrivna plats inom detta område. 

 

Av 16 kap. 14 § LOU framgår att trots att ogiltighet föreligger ska avtalet få bestå om det 

finns ett tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Denna möjlighet framgår också av 

beaktandesats 22 samt art. 2d.3 i ändringsdirektivet.
65

 Av förarbetena till 16 kap. 14 § LOU 

framgår att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och endast i exceptionella fall.
66

  

Av art. 2d.3 i ändringsdirektivet framgår att ekonomiska intressen kan utgöra tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse, dock endast i begränsad omfattning. Särskilt åsyftas de fall när 

ogiltigheten skulle leda till oproportionerliga följder. Ekonomiska intressen med direkt 

koppling till avtalet ska ej anses utgöra tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Exempel på 

ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet är kostnader för rättsliga skyldigheter 

som uppstår i och med ogiltigheten, kostnader för ett nytt upphandlingsförfarande och 

kostnader för de förseningar som kan tänkas uppstå i samband med avtalets fullgörande.
67

 

 

Frågan uppstår vad som ytterligare kan utgöra tvingande hänsyn till ett allmänintresse. 

Vägledning fås i propositionen där det hänvisas till artikel 36 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF).
68

 I nämnda artikel finns en uppräkning av de skäl som kan 

utgöra grund för att inskränka den fria rörligheten. Dessa skäl är allmän säkerhet, skydd för 

människors liv och hälsa, folkhälsa, bibehållen ekonomisk jämvikt i det sociala 

trygghetssystemet, konsumentskydd och skydd av såväl tjänstemottagare som arbetstagare, 

rättvisa handelstransaktioner, kamp mot bedrägerier, skydd av miljö och stadsmiljö, djurhälsa, 

immateriella rättigheter, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet, 

socialpolitiska och kulturpolitiska mål. 

                                                 
64

 Här bör påpekas att det är den upphandlande myndigheten som, vid en överprövning av ett avtals giltighet, har 

att anföra omständigheter som kan utgöra skäl för rätten att låta avtalet bestå av tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse. Således beaktar inte domstolen allmänintresset ex officio. Se exempelvis Förvaltningsrätten i 

Malmös dom med mål nr 3077-11. 
65

 Direktiv 2007/66/EG, ingressen beaktandesats 22. 
66

 Prop. 2009/10:180 s. 139. 
67

 Direktiv 2007/66/EG art. 2d.3 samt prop. 2009/10:180 s. 137 f. 
68

 Prop. 2009/10:180 s. 362. Notera att art. 36 i den senaste konsoliderade versionen av FEUF skiljer sig något 

från hur samma artikel såg ut vid utformningen av propositionen. 
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Huruvida tvingande hänsyn till ett allmänintresse föreligger är en fråga som har kommit upp 

till de svenska domstolarnas bedömning i några fall. Två avgöranden presenteras här närmast. 

 

Ett avtal som föregåtts av en direktupphandling av beställningscentral, planeringsverksamhet 

för sjuk- och färdtjänstresor, tidsupplysning och receptionstjänst för kollektivtrafik fick bestå 

av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Kammarrätten lutade sig särskilt mot att det till 

viss del är svaga grupper i samhället som drabbas om inte dessa tjänster kan utföras.
69

  

 

I ett annat fall, som gällde otillåtna direktupphandlingar av hörapparater, hade ett landsting 

avropat hörapparater med stöd av ett tilldelningsbeslut som ej skulle gälla då överprövning 

skett där käranden vunnit bifall till sin talan. Kammarrätten framhöll inledningsvis att 

landstingen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla hörselhjälpmedel. Att denna 

samhällsservice kan fullgöras måste anses utgöra ett folkhälsointresse. Därefter diskuterades 

huruvida avtalen kunde få bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Härvid uttalade 

kammarrätten att den då aktuella tiden (tidpunkten för överprövningen) inföll långt efter det 

att möjligheten att upphandla hörapparaterna lagligt upphört. Detta utgjorde enligt rättens 

mening en omständighet som talade för att avtalen skulle få bestå. Något som talade för att 

avtalen inte skulle få bestå var å andra sidan att landstinget på grund av ekonomiska skäl 

avropat från det ej gällande tilldelningsbeslutet. Kammarrätten kom till den slutsatsen att 

avtalen, efter en samlad bedömning av omständigheterna samt med hänsyn till 

proportionalitetsprincipen, fick bestå med hänsyn till ett tvingande hänsyn till ett 

allmänintresse.
70

 

  

3.7 Upphandlingsskadeavgift 

 

Att ett offentligt kontrakt, som egentligen skulle ha ogiltigförklarats, får bestå av tvingande 

hänsyn till ett allmänintresse behöver emellertid inte innebära att den upphandlande 

myndigheten helt ”går fri”. Av 17 kap. 1 § p. 2 LOU framgår nämligen att en allmän 

förvaltningsdomstol kan besluta om att en upphandlande myndighet ska betala en 

upphandlingsskadeavgift om ett avtal, som annars skulle ha förklarats ogiltigt, får bestå av 

tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Av 17 kap. 1 § LOU framgår vidare att en 

                                                 
69

 Kammarrätten i Göteborgs dom med mål nr 5819-11. 
70

 Kammarrätten i Jönköpings dom med mål nr 1587--1589-11. 
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upphandlingsskadeavgift kan aktualiseras om allmän förvaltningsdomstol i ett avgörande 

fastställt att ett avtal får bestå, trots att det har slutits i strid med bestämmelserna om 

avtalsspärr (p. 1) eller den upphandlande myndigheten har ingått avtal med en leverantör utan 

föregående annonsering (p. 2). I 17 kap. 2 § LOU stadgas att det är tillsynsmyndigheten, det 

vill säga Konkurrensverket, som ska väcka talan om upphandlingsskadeavgiften. 17 kap. 4 § 

LOU klargör att avgiften lägst ska uppgå till 10 000 kr. och som högst 10 000 000 kr. Dock 

får inte avgiften överstiga tio procent av kontraktsvärdet. Av 17 kap. 5 § LOU framgår att vid 

fastställande av avgiftens storlek ska särskild hänsyn tas till hur pass allvarlig överträdelsen 

är. Upphandlingsskadeavgiften tillfaller staten, vilket framgår av 17 kap. 8 § LOU. 

             

3.8 Rättsverkningarna av att ett offentligt upphandlingskontrakt ogiltigförklaras 

 

I det följande kommer presenteras vad som, utifrån direktiv och förarbeten, går att utläsa 

gällande rättsverkningarna av att ett offentligt upphandlingskontrakt ogiltigförklaras. 

 

Den ram som nationella ogiltighetsbestämmelser har att förhålla sig till återfinns i 

ändringsdirektivets ingress beaktandesats 21. Där stadgas följande (citat): 

 

”(21) Det mål som måste uppnås när medlemsstaterna fastställer regler som säkerställer att 

ett avtal ska anses vara ogiltigt är att avtalsparternas rättigheter och skyldigheter bör 

upphöra att tillvaratas och fullgöras. Följderna av att ett avtal anses vara ogiltigt bör 

fastställas i nationell lagstiftning. Därför kan nationell lagstiftning till exempel föreskriva ett 

retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter (ex tunc) eller omvänt begränsa 

upphörandet till att omfatta de skyldigheter som ännu inte har fullgjorts (ex nunc). Detta bör 

inte leda till att verkningsfulla sanktioner inte tillämpas om avtalsskyldigheterna redan har 

fullgjorts antingen fullt ut eller nästan fullt ut. I sådana fall bör medlemsstaterna även 

föreskriva alternativa sanktioner, med beaktande av i vilken utsträckning ett avtal fortfarande 

är giltigt i enlighet med nationell lagstiftning. Likaledes måste följderna av eventuell 

återbetalning av belopp som kan ha utbetalats liksom andra former av eventuell restitution, 

inbegripet restitution i värde när restitution in natura inte är möjlig, fastställas i nationell 

lagstiftning.”
71
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 Direktiv 2007/66/EG, ingressen beaktandesats 21. 
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Mer preciserat framgår av ändringsdirektivet art. 2d.2 att det uppställs två alternativa följder 

(citat); ”[…] I nationell lagstiftning får det därför föreskrivas ett retroaktivt upphörande av 

alla avtalsskyldigheter eller en begränsning av upphörandet till att omfatta de skyldigheter 

som ännu inte har fullgjorts.” EU överlåter dock rättsverkningarna härav till 

medlemsstaternas nationella bestämmelser. Om upphörandet begränsas till de skyldigheter 

enligt avtalet som ännu inte fullgjorts ska medlemsstaterna därtill även föreskriva andra 

sanktioner. Av art. 2e.2 framgår att dessa alternativa sanktioner ska vara avskräckande, 

effektiva och proportionella. 

 

I propositionen där ändringsdirektivet implementerades diskuterades vilket av dessa två 

alternativ som skulle väljas för svenskt vidkommande.
72

 En del remissinstanser var kritiska 

till att det skulle föreskrivas att alla avtalsskyldigheter ska upphöra retroaktivt. Exempelvis 

framfördes att det i många fall är praktiskt svårtillämpbart att låta redan utförda prestationer 

gå åter eller att återställa förmögenhetsläget.
73

 Vidare riktades kritik mot att låta allmänna 

avtalsrättsliga principer gälla när ett offentligt kontrakt har förklarats ogiltigt. Detta skulle 

leda till icke förutsägbara effekter samt till oproportionerliga risker. I och med att det rör sig 

om ett nytt rättsmedel menades från vissa håll att ändringsdirektivet borde implementeras så 

att lösningen blir mindre riskfylld. Riskpremierna kan tänkas skjuta i höjden och leverantörer 

kan avskräckas från att lägga anbud.
74

 

 

Regeringen kom dock att ifrågasätta huruvida lösningen innebärande att bara framtida 

förpliktelser upphör skulle vara lämpligare eftersom det i båda fallen kan tänkas uppstå 

praktiska problem. Vidare anfördes att ett retroaktivt upphörande skulle ge en större preventiv 

effekt på de upphandlande myndigheterna än om endast framtida förpliktelser upphör. Ett 

retroaktivt upphörande ger leverantörer ett större incitament att föra talan mot avtalets 

giltighet; vid en förnyad kontraktstilldelning kan den klagande leverantören få möjlighet att 

tilldelas hela kontraktet. Dessutom uttalades att lösningen innebärande ett retroaktivt 

upphörande stämmer väl överens med vad som ofta gäller i andra förmögenhetsrättsliga 

sammanhang. Enligt regeringens mening talade därför övervägande skäl för att välja 

lösningen att om ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras sker ett retroaktivt upphörande av alla 
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 Prop. 2009/10:180. 
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 Domstolsverkets remissyttrande, Dnr 1118-2009. 
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 Se Skatteverkets remissyttrande, Dnr 131 605829-09/112. 
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prestationer. För övrigt ansåg regeringen att det saknades skäl att i LOU och LUF närmare 

reglera rättsverkningarna av att avtalet ogiltigförklaras.
75

  

 

I propositionens författningskommentar gjordes mera utvecklade uttalanden gällande 

rättsverkningarna av det ogiltigförklarade offentliga kontraktet. Exempelvis uttalades att om 

en återgång av prestationerna ej längre är möjlig är utgångspunkten att det förmögenhetsläge 

som förelåg innan det ogiltiga avtalet ingicks ska återställas. Vidare framhölls att i de fall 

varor redan förbrukats eller tjänster är utförda kan den upphandlande myndigheten och 

leverantören, såsom avtalsparter, få utge ersättning för den nytta de har haft av erhållna 

prestationer. En annan situation som nämndes är att en byggnad är uppförd till hälften när det 

offentliga kontraktet ogiltigförklaras. I nämnda situation får ersättning lämnas för de 

prestationer som utförts, men framtida förpliktelser får ej utföras. Därefter uttalades det 

närmst självklara; nämligen att ogiltigheten innebär att tilldelningsbeslutet ej längre gäller.
76

  

 

3.9 Skadestånd vid offentlig upphandling 

 

Att en leverantör ska kunna erhålla skadestånd när en upphandling genomförts enligt ett 

felaktigt förfarande har inte varit tänkt att utgöra den offentliga upphandlingens primära 

rättsmedel. Skadeståndets funktion såsom rättsmedel inom offentlig upphandling har för 

Sveriges del istället varit begränsad, bland annat på grund av svårigheter när det kommer till 

beviskraven.
77

 Här får förstås att det exempelvis kan vara svårt för en leverantör att kunna 

visa på en faktisk skada i de fall den upphandlande myndigheten, i strid mot LOU, företagit 

en otillåten direktupphandling. Att kunna visa på en faktiskt inträffad skada i detta 

sammanhang torde likställas med att en leverantör ska kunna visa att han skulle ha tilldelats 

kontraktet om förfarandet gått korrekt till. Det är uppenbart att det är förenat med vissa 

bevissvårigheter att visa detta. 

 

Visserligen är det även tänkt att upphandlingsskadeståndsreglerna i Sverige ska ge visst 

rättsligt skydd åt leverantörer, men detta är inte det främsta syftet. Istället är det främsta syftet 

med reglerna att säkra procedurreglernas genomslagskraft vilket ska resultera i att offentliga 
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 Prop. 2009/10:180 s. 136 f. 
76

 Ibid, s. 361 f. 
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 Björklund & Madell, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578 ff. 
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medel inte bidrar till en konkurrenssnedvridning på den inre marknaden.
78

 Således synes 

reglerna främst ha en preventiv funktion snarare än en reparativ/korrigerande funktion.  

 

I LOU finns uttryckliga lagregler som behandlar skadestånd. Reglerna återfinns i 16 kap. 20-

21 §§ LOU. I 20 § första stycket stadgas att en upphandlande myndighet som ej följt 

bestämmelserna i LOU ska ersätta den därigenom uppkomna skadan för en leverantör. I andra 

stycket klargörs att rätten till skadestånd tillfaller en anbudssökande eller anbudsgivare som 

deltagit i en offentlig upphandling och haft kostnader därför. Vidare stadgas i andra stycket att 

för att skadestånd ska kunna utgå ska åsidosättandet av reglerna i LOU menligt ha påverkat 

leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet. Här får förstås att en leverantör vars anbud 

exempelvis felaktigt tilldelats för låg poäng i anbudsutvärderingen inte kan få skadestånd om 

en korrekt poängsättning ändå inte hade lett till att han tilldelats kontraktet. Av propositionen, 

där ändringsdirektivet implementerades, framgår att det andra stycket i 16 kap. 20 § LOU 

lagts till i klargörande syfte. Det ska förstås så att ersättning för det negativa intresset kan 

utdömas till anbudssökande eller anbudsgivare vars möjligheter att tilldelas kontraktet menligt 

har påverkats av att bestämmelserna i lagen åsidosatts även om 

anbudssökanden/anbudsgivaren inte kan göra sannolikt att han förlorat kontraktet. Vidare 

uttalades i propositionen att den nya bestämmelsen, som andra stycket ger uttryck för, inte är 

tänkt att påverka den rättspraxis som kommit att utvecklas gällande LOU:s generella 

skadeståndsbestämmelse (första stycket).
79

 

 

Värt att nämna i sammanhanget är att EU-domstolen klargjort att nationella skadeståndsregler 

ej får vara utformade så att skadeståndet är beroende av att de organ som kan tillskrivas 

överträdelsen förfarit uppsåtligt eller vårdslöst, om det föreligger en klar överträdelse av EU-

rätten.
80

 För upphandlingsrättens del får avgörandet anses innebära att en upphandlande 

myndigheten som överträtt EU-rätten, genom en överträdelse av LOU, inte med framgång kan 

hävda att de inte är skadeståndsskyldiga på den grunden att de inte har förfarit uppsåtligt eller 

vårdslöst. 
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 Björklund & Madell, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578 ff. 
79

 Prop. 2009/10:180 s. 224. 
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 De förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur och Factortame. 

https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=CELS%20CELS61993J0046
https://www5.infotorg.se.lt.ltag.bibl.liu.se/rb/MainServlet?query=rbdoc&sf=HY&link=CELS%20CELS61993J0048
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I 16 kap. 21 § LOU stadgas att talan om skadestånd ska väckas hos allmän domstol inom ett 

år från att avtal slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör. Alternativt 

ska talan väckas inom ett år från det att ett avtal förklarats ogiltigt enligt 16 kap. 13 § LOU. 

Om talan inte väcks i tid går rätten till skadestånd förlorad. 

 

Frågan uppkommer om skadeståndslagen (1972:207) kan bli tillämplig vid sidan av de 

skadeståndsregler som finns i LOU. I SkL 3 kap. 2 § p.1 stadgas att staten eller en kommun 

ska ersätta ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Den 

kritiska frågan är således om offentlig upphandling ska anses utgöra myndighetsutövning. 

Härom råder det delade meningar. Warnling-Nerep kritiserar den, vad hon kallar, förlegade 

synen på att indela rätten i antingen civilrätt eller offentlig rätt. Offentlig upphandling har 

klassificerats som civilrätt men LOU har genom förändringar kommit att utgöra en utpräglad 

offentligrättslig reglering varför det finns skäl att anse offentlig upphandling utgöra 

myndighetsutövning.
81

 Å andra sidan är Lagrådets inställning i frågan tydlig; det har uttalats 

att (citat): “Klart är att upphandling inte är en fråga om myndighetsutövning […]”.
82

 JO har 

också, i ett fall som gällde frågan om tjänstefel vid en otillåten direktupphandling, menat på 

att upphandling inte kan ses som myndighetsutövning enligt BrB.
83

 Med tanke på Lagrådets 

och JO:s inställning i frågan synes det som att offentlig upphandling ej kan anses utgöra 

myndighetsutövning. En tillämpning av 3 kap. 2 § SkL, vid sidan av skadeståndsreglerna i 

LOU, kan därför i dagsläget ej komma i fråga.
84

  

 

Enligt en färsk mellandom från Svea hovrätt, med målnummer T 3247-11, kan dock 3 kap. 3 

§ SkL bli tillämplig om en upphandlande myndighet brustit i handläggningen av ett 

upphandlingsärende. 3 kap. 3 § SkL stadgar följande (citat): ”Staten eller en kommun skall 

ersätta ren förmögenhetsskada som vållas av att en myndighet genom fel eller försummelse 

lämnar felaktiga upplysningar eller råd, om det med hänsyn till omständigheterna finns 

särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas upplysningarnas eller rådens art, deras samband 

med myndighetens verksamhetsområde och omständigheterna när de lämnades.” I nämnda 

rättsfall hade en upphandlande myndighet genomfört en offentlig upphandling av ramavtal för 

                                                 
81 Warnling-Nerep, Wiweka, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt område för kom-

munalt lag- och domstolstrots?, Juridisk Tidskrift, Nr 2 2006/07 s. 384 ff. 
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 Se prop. 2006/07:128, bilaga 14, s. 598. 
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 JO-ärende 3497-2000. 
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 Se härvid Bjernestedt, Linna, Skadestånd vid offentlig upphandling. Bjernestedt har kommit till slutsatsen att 

en leverantör inte kan grunda sin talan direkt på SkL. 



 

                                                                

34 

 

sjukgymnastiktjänster. Ett obligatoriskt krav
85

 i upphandlingen var att anbudet skulle 

innehålla en kopia med bevis om legitimation. Den klagande leverantören (i fortsättningen 

benämnd SÖ) saknade en sådan kopia i sitt anbud. Den upphandlande myndigheten 

inhämtade dock en kopia avseende legitimationen direkt från Socialstyrelsen efter att det 

konstaterats att SÖ haft vårdavtal med kommunen förut. Efter att en annan leverantör 

överklagat upphandlingen fastslog Länsrätten i Gotlands län att SÖ:s anbud inte uppfyllde 

kravet eftersom anbudet inte innehållit bevis på legitimation. Bristen kunde heller inte ansetts 

ha läkts genom att den upphandlande myndigheten på eget bevåg kompletterat SÖ:s anbud. 

Genom att låta SÖ:s anbud gå vidare till utvärderingen, trots att SÖ:s anbud ej uppfyllt alla 

obligatoriska krav, ansågs den upphandlande myndigheten ha brutit mot 

likabehandlingsprincipen.
86

 Den upphandlande myndigheten kom att göra om upphandlingen 

med delvis ändrade förutsättningar. SÖ lämnade anbud i den nya upphandlingen men på 

grund av att anbudet inte var tillräckligt konkurrenskraftigt tilldelades detta uppdrag någon 

annan. I sin skadeståndstalan menade SÖ att den upphandlande myndigheten lämnat oriktiga 

uppgifter om möjligheterna att komplettera anbudet. Som ovan klargjorts menade Svea 

hovrätt att SÖ kunde grunda sin talan direkt på 3 kap. 3 § SkL. 

 

3.9.1 Rättspraxis gällande skadestånd enligt LOU 

 

I följande delkapitel kommer rättspraxis gällande skadestånd enligt LOU att presenteras. I de 

avgöranden som här åskådliggörs kommer särskild vikt läggas vid vad HD uttalar om 

skadestånd i den situationen att den upphandlande myndigheten felaktigt inte infordrat några 

anbud – det vill säga otillåtna direktupphandlingar. Dock bör poängteras att det, såvitt jag 

känner till, inte finns någon rättspraxis som behandlar frågan om skadestånd för den 

leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat. 

 

Ett fall som behandlar skadestånd vid offentlig upphandling är NJA 2000 s. 712 som gällde en 

otillåten direktupphandling av städtjänster. Här uttalade HD, med hänvisning till NJA 1998 s. 

873, att förarbetena (till ÄLOU) ska tolkas så att möjlighet ges att till leverantören utdöma ett 

belopp som motsvarar utebliven vinst, det vill säga ett belopp motsvarande det positiva 

kontraktsintresset. I dessa fall får dock beviskravet anses högre än när ersättningsyrkandet 

endast avser kostnader, det vill säga det negativa kontraktsintresset. HD uttalade vidare att det 
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finns goda skäl för att ersättningen som huvudregel ska utgå till ett skäligt belopp med hänsyn 

till nedlagda kostnader, överträdelsens karaktär och utsikter till vinst. Av domen får också 

förstås att förutsättningarna för att en leverantör ska kunna tillerkännas någon ersättning, om 

en otillåten direktupphandling gjorts, är att det förefaller sannolikt att leverantören skulle ha 

fått kontraktet om upphandlingen hade genomförts i enlighet med ett korrekt 

anbudsförfarande.  

 

Ett annat avgörande på området är NJA 2007 s. 349 som gällde en offentlig upphandling av 

ett övningsfartyg. Den upphandlande myndigheten hade vid utvärderingen av inkomna anbud 

avvikit från förfrågningsunderlaget. Den huvudsakliga frågan i målet var om den 

upphandlande myndighetens avvikelse skulle vara skadeståndsgrundande. HD kom dock att 

föra en generell diskussion om skadestånd vid offentlig upphandling. Härvid diskuterades de 

situationer när den upphandlande myndigheten, i strid mot LOU, ej infordrat några anbud. HD 

uttalade att i dessa situationer är det svårt att avgöra vilken leverantör som skulle ha fått 

kontraktet om upphandlingen gått rätt till eftersom kriterierna inte finns preciserade i den 

upphandlande myndighetens uppfordran. För att den upphandlande myndighetens skyldighet 

att infordra anbud inte ska bli urholkad bör en leverantör som sannolikt skulle ha lämnat 

anbud, och som därvid skulle haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet, erhålla 

skadestånd. Vidare uttalade HD att skadeståndet kan behöva uppgå till mer än nerlagda 

kostnader varför en sådan skönsmässig bedömning, som gavs uttryck för i NJA 2000 s. 712, 

aktualiseras i dessa fall. Dock menade HD att det inte kan krävas av leverantören, för att få 

skadestånd med ett belopp som är högre än de faktiska kostnader han har haft, att han ska visa 

att det framstår som sannolikt att han skulle ha vunnit kontraktet om upphandlingen gått rätt 

till. Det är istället tillräckligt att leverantören sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och att han 

skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna kontraktet. Vidare uttalade HD att den 

omständigheten att den upphandlande myndigheten kan bli skyldig att ersätta flera 

anbudsgivare för nedlagda kostnader ej utgör skäl för att inte tillerkänna ersättning intill det 

positiva kontraktsintresset för den leverantör som borde ha tilldelats kontraktet. 

 

Höök uttalar i en kommentar till domen att en leverantör som ej fått möjlighet att lämna 

anbud på grund av att det företagits en otillåten direktupphandling ej torde ha några nedlagda 

kostnader härför. Skadeståndet som den upphandlande myndigheten har att utge blir därmed 

en konsekvens av den skälighetsbedömning som i sin tur ska fastställa det belopp som ska 

utgå på grund av den felaktiga upphandlingen. Kan leverantören visa att han, vid ett korrekt 
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anbudsförfarande, skulle ha haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet måste han 

också kunna visa på någon form av förlust för att skadestånd ska aktualiseras. Domstolen har 

sedan att omvandla den tänkbara förlusten till ett belopp som överstiger nedlagda kostnader 

genom en skönsmässig bedömning av skadans omfattning.
87

 

 

3.9.2 Möjligheterna till skadestånd för den leverantör som fått sitt kontrakt 

ogiltigförklarat 

 

I den promemoria som föregick propositionen där ändringsdirektivet implementerades 

uttalades följande: Om det ej införs några särskilda regler om skadestånd i 

upphandlingslagstiftningen torde frågan huruvida skadestånd ska utgå till den leverantör som 

får sitt kontrakt ogiltigförklarat bedömas enligt allmänna regler om rätt till skadestånd vid 

avtals ogiltighet. Vidare uttalades att det huvudsakliga ansvaret för att 

upphandlingslagstiftningen efterlevs vilar på den upphandlande myndigheten. Om den 

upphandlande myndigheten varit försumlig men leverantören varit i god tro gällande avtalets 

förenlighet med lagstiftningen torde konsekvensen härav bli att leverantören har rätt till 

ersättning för nedlagda kostnader och utebliven vinst – det vill säga det positiva 

kontraktsintresset. Har leverantören varit i ond tro förefaller det tveksamt om leverantören ska 

ha rätt till skadestånd. I promemorian uttalades vidare att det inte synes föreligga ett behov av 

ny särskild lagstiftning på området varför allmänna principer om skadestånd vid avtals 

ogiltighet ger vägledning.
88

 Allmänna principer om skadestånd vid avtals ogiltighet behandlas 

i en senare del av uppsatsen.
89

 

 

I propositionen där ändringsdirektivet implementerades uttalade regeringen att det förefaller 

rimligt att en leverantör som lider skada av att dess offentliga kontrakt ogiltigförklaras kan 

erhålla skadestånd – inte minst av preventiva skäl. Dock ansåg regeringen att de 

skadeståndsbestämmelser som redan finns i LOU blir tillämpliga även i den situationen att en 

leverantör får sitt avtal ogiltigförklarat.
90

 De bestämmelser som regeringen åsyftade finns 

beskrivna i kapitlet ovan.
91

 Regeringen medgav dock att ogiltighetssanktionen kan leda till att 

nya situationer uppkommer. Som exempel angavs att en leverantör som börjat fullgöra ett 

                                                 
87
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kontrakt, som senare förklaras ogiltigt, kan ha haft vissa kostnader så som exempelvis 

kostnader för hyresavtal eller anställningsavtal som löper med uppsägningstid. Vidare 

nämndes att kostnader kan uppkomma beroende på avtal med underleverantörer. Regeringen 

menade dock att HD:s rättspraxis gällande kriterier för skadeståndsskyldighet och 

skadeståndets beräkning vid upphandlingsskadestånd bör kunna ge vägledning även för de 

nytillkomna fallen. Det uttalades också att vid den skälighetsbedömning, som rättspraxis ger 

uttryck för, bör frågan om leverantören varit i god eller ond tro angående regelöverträdelsen 

kunna beaktas.
92

 

  

3.9.3 Möjligheterna till skadestånd för andra leverantörer, än den upphandlande 

myndighetens avtalskontrahent, i de situationer ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras 

 

I propositionen som föregick lagändringen, som inkluderar ogiltighetssanktionen, 

diskuterades alltså de skadeståndsrättsliga konsekvenserna av att ett offentligt 

upphandlingskontrakt ogiltigförklaras. Dock kretsade diskussionen uteslutande kring huruvida 

den leverantör som får sitt kontrakt ogiltigförklarat kan erhålla skadestånd.
93

 Huruvida andra 

leverantörer, som ej fått möjlighet att konkurrera om kontraktet (exempelvis på grund av en 

otillåten direktupphandling), också har rätt till skadestånd diskuterades inte. Detta torde kunna 

förklaras med att frågan egentligen inte handlar om en direkt konsekvens av att avtalet 

ogiltigförklaras. Det är ju på intet sätt så att de leverantörer som inte fått chans att lämna 

anbud vid exempelvis en otillåten direktupphandling kan erhålla skadestånd på grund av att 

avtalet ogiltigförklaras. Det är snarare så att frågan om deras skadeståndsrätt grundar sig i att 

en otillåten direktupphandling genomförts. Ändock förefaller frågan om deras skadeståndsrätt 

aktualiseras vid ogiltigförklarandet av det offentliga kontraktet eftersom domstolen, för att 

ogiltigförklara avtalet, måste fastslå ogiltighetsgrundande rättsfakta – exempelvis otillåten 

direktupphandling.
94

 För att avgöra vilka rättsliga konsekvenser ogiltighetssanktionen får för 

berörda parter nödgas därför även en utredning kring hur den upphandlingsrättsliga 

ogiltigheten påverkar skadeståndsmöjligheten för andra leverantörer än den upphandlande 

myndighetens avtalskontrahent när ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras.  

I brist på rättskällor som på ett specifikt sätt behandlar detta spörsmål får antas att en rimlig 

utgångspunkt är den rättspraxis som behandlats ovan.
95
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4. Det ogiltiga avtalet och dess rättsverkningar i svensk rätt 

 

4.1 Inledning  

 

Inledningsvis kommer följande kapitel behandla ogiltighetsbegreppet samt de rättsliga 

förutsättningarna för att ogiltigförklara ett avtal. Vidare ska närmare utredas vilka 

rättsverkningarna är vid avtals ogiltighet enligt allmänna avtals- och förmögenhetsrättsliga 

principer. Utblick kommer även att göras mot konkurrensrättens ogiltighetssanktion och den 

återgångsproblematik som därvid aktualiseras. Det bör redan här påpekas att frågan om det 

ogiltiga avtalets rättsverkningar förefaller vara ett tämligen omfattande ämne. Att göra en 

alltför djupgående utredning skulle spränga ramen för denna uppsats. Således syftar den 

följande utredningen endast till att koncist klargöra de mest centrala rättsverkningarna som 

aktualiseras vid ogiltighet.  

 

4.1.1. Ogiltighet och ogiltighetsbegreppet 

 

Först och främst bör här klargöras att ogiltighetsbegreppet inte är uttryckligt fixerat.
96

 Dock 

får det anses allmänt vedertaget att ogiltighet förutsätter att verkan har sin grund i någon 

omständighet som förelåg vid avtalets ingående. Har verkan sin grund i en senare 

omständighet talas istället om overksamhet.
97

  

 

I doktrinen har förts diskussion kring ogiltighetsbegreppets mer precisa innebörd. Ett exempel 

kan tillskrivas Bramsjö som i en avhandling, för att bestämma återgångs- och 

ogiltighetsbegreppet, kritiserar det vanliga betraktelsesättet när det kommer till återgång eller 

ogiltighet. Det vanliga betraktelsesättet utgår från att återgången eller ogiltigheten har vissa 

rättsverkningar. Rättsverkningarna konstateras vara att avtalsparterna ska återbära det som de 

har mottagit samt att frågan om avtalets fullgörande faller. Men med ogiltighetens 

rättsverkningar menas ej detsamma som de fakta som är ogiltighetsgrundande. Enligt Bramsjö 

leder detta till det orealistiska resultatet att ogiltigheten hamnar mellan de fakta som är 

ogiltighetsgrundande och rättsverkningarna. Således leder detta till att (citat): ”[…] 

ogiltigheten fattas som en andlig realitet, som ett tillstånd eller en egenskap i den rättsliga 
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sfären, men skild från både sina förutsättningar och sina verkningar saknar ogiltigheten alla 

förankring i fakta”.
98

 

 

Efter flera månaders studier i ämnet kan jag för egen del inte annat än att hålla med Bramsjö. 

På flera håll talas om ogiltighet, men det talas mindre om vad ogiltigheten för med sig. Att 

bara konstatera ogiltighet utan att diskutera dess rättsverkningar ger inte en komplett bild. 

 

Ogiltighetsbegreppet synes vidare kunna bestämmas enligt Rodhes begreppsmodell i vilken 

han bestämt hävningsbegreppet. Rodhe beskriver hur begreppet hävning fungerar som ett 

mellanled mellan rättsfakta och rättsverkningar. Rättsfakta är kontraktsbrottet och 

hävningsförklaringen. Rättsverkningarna är att parternas förpliktelser förändras på ett visst 

sätt. För att klarlägga innebörden i hävningsbegreppet måste undersökas dels hur 

kontraktsbrottet är beskaffat och dels hur hävningsförklaringen ska vara beskaffad. Dessutom 

måste undersökas hur parternas förpliktelser förändras på grund av hävningsförklaringen.
99

 

 

Utifrån Bramsjö, och genom visst inflytande från Rodhes begreppsmodell vad gäller hävning, 

går det att sluta sig till att ogiltigheten förutsätter ogiltighetsgrundande fakta samtidigt som 

den aktualiserar vissa rättsverkningar som förändrar parternas förpliktelser. Adlercreutz 

uttrycker det hela som att (citat); ”Ogiltigheten är en påföljd, som i sin tur innefattar ett 

sortiment av påföljder.”
100

 

  

Grönfors beskriver i en kommentar till avtalslagen (1915:218) hur ogiltigheten som sanktion 

är fyrkantig; om ogiltigheten inträder fås ingenting, men om ogiltigheten inte inträder blir hela 

avtalet gällande.
101

 Kleineman framhåller att denna ”allt-eller-inget-attityd” har gjort så att 

ogiltigheten inte ansetts vara en särskilt uppskattad påföljd.
102

 Dock medger Grönfors att 

behovet av att kunna använda sig av mellanlösningar har blivit allt mer viktigt i takt med att 

affärslivet utvecklats. Ett exempel på mellanlösning utgör 36 § AvtL med sin 

jämkningsmöjlighet.
103
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4.1.2. Ogiltighetsgrundande fakta 

 

Avtal kan förklaras ogiltiga av olika anledningar. I AvtL finns exempelvis regeln i 36 § som 

gör det möjligt att ogiltigförklara eller jämka ett avtal som innehåller oskäliga avtalsvillkor. 

Dessutom möjliggör avtalslagen ett ogiltigförklarande av avtal som tillkommit genom tvång, 

svek, ocker samt förfaranden som strider mot tro och heder. Se härför 28-31 §§ samt 33 § 

AvtL. Dessutom finns det avtal som inte upprätthålls av rättsordningen. I vardagsspråk sägs 

det ofta att avtal föreligger trots att inget avtalsförhållande föreligger i juridisk mening. 

Avtalsförpliktelserna går då inte att framtvinga med myndigheternas hjälp. Exempel på avtal 

som inte upprätthålls av rättsordningen är avtal som strider mot god moral, så kallad pactum 

turpe, men även väntjänster utan ekonomiska inslag faller utanför myndigheternas 

rättsskydd.
104

 

 

Av störst intresse för denna uppsats är dock avtal som står i strid med bestämmelser i lag 

vilket kan göra avtalet civilrättsligt ogiltigt. Karlgren poängterar härvid att den typ av 

ogiltighet, som grundar sig i att ett avtal är oförbindande på grund av ett formfel som är 

hänförligt till båda kontrahenternas viljeförklaringar, kan ses som en nullitet.
105

 Adlercreutz 

och Mulder har, i en uppdelning mellan svaga och starka ogiltighetsgrunder, betecknat nullitet 

som en starkare ogiltighetsgrund. Om ett ogiltigt avtal utgör en nullitet kan ogiltigheten även 

göras gällande mot part i god tro och felet kan inte botas i efterhand. Ett annat kännetecken är 

att ogiltigheten, i nullitetsfallen, ska beaktas ex officio
106

 av domstolarna.
107

 

 

4.2. Legala förbud och ogiltighet 

 

Ogiltiga avtal i strid mot lag är ogiltiga just eftersom överträdelse av ett legalt förbud har 

skett. Detta följder Jan Anderssons terminologi; Andersson uttrycker det som så att om 

tvingande lag är ogiltighetssanktionerad ligger det närmast till hands att se lagparagrafen som 

ett legalt förbud. Dock framgår inte alltid en ogiltighetssanktion direkt av lagtexten. Det kan 

tänkas att lagstiftaren istället valt formuleringar som ”är förbjudet att”, ”kan inte”,               
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”får inte” etc. Andersson framhåller att dylika formuleringar indikerar att det rör sig om ett 

legalt förbud.
108

 Således kan begreppet legalt förbud användas både i de fall som en 

ogiltighetssanktion framgår uttryckligen av lagtexten samt när en ogiltighetssanktion ej 

uttryckligen framgår av lagtexten, men ogiltigheten ändock kan tänkas aktualiseras.  

 

Gällande de fall när en ogiltighetssanktion ej uttryckligen framgår av lagtexten har i doktrinen 

och i rättspraxis framhållits att avtal som strider mot dylika legala förbud kan innebära 

ogiltighet. Någon automatisk ogiltighet för avtal i strid mot legala förbud har alltså inte 

ansetts föreligga i svensk rätt.
109

 Det saknas uttryckliga bestämmelser i lag om den 

civilrättsliga effekten av ett avtal i strid mot legala förbud varför effekten får anses vara 

oviss.
110

 Ingvarsson uttalar härvid att ogiltighet kan vara en adekvat rättsföljd vid överträdelse 

av legala förbud om förbudet på ett effektivt sätt upprätthålls genom ogiltigheten.
111

 Nial intar 

den ståndpunkten att när grunden till ett legalt förbud är ett allmänt intresse är inte 

ogiltigheten beroende av en reaktion från någon av avtalskontrahenterna. Således ska 

ogiltigheten utan tvekan beaktas av domstolarna ex officio, det vill säga ogiltigheten är 

självverkande.
112

 

 

4.3 Det ogiltiga avtalets rättsverkningar 

 

 

4.3.1 Inledning 

 

I följande delkapitel ska de obligationsrättsliga verkningarna av avtals ogiltighet utredas. 

Dock åsyftas ej att göra en uttömmande utredning kring alla tänkbara rättsverkningar eftersom 

en sådan utredning skulle bli alltför omfattande. Här kommer istället att identifieras några 

särskilt framträdande obligationsrättsliga verkningar vid avtals ogiltighet. 
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Inledningsvis bör påtalas att ogiltighetens rättsliga följder inte är ett speciellt utrett ämne och 

lagstiftningen har tenderat att överlämna frågan till rättstillämpningen.
113

  

 

Vid ett avtals ogiltighet synes flera olika följder kunna aktualiseras. Exempelvis visar Hjerner 

på att ogiltigheten har olika verkningar och innebörd beroende på i vilket stadium som 

domstolen ingriper i avtalsförhållanden. Ogiltighetspåföljderna blir därmed allt mer kännbara 

ju längre tid som har gått sen den förbjudna handlingen företogs.
114

 

 

Nial framhåller att ogiltigheten i allmänhet innebär att parterna för det första inte är skyldiga 

att behöva fullgöra förbudsstridiga prestationer. För det andra; om prestation ägt rum ska 

principiellt återbäring ske.
115

 Att återbäring principiellt ska ske utgör, enligt Grönfors, 

utgångspunkten för de övriga reglerna om ogiltighetens rättsverkningar. Här märks ersättning 

för uppkommen skada, rätt till ersättning för nedlagda kostnader och rätten till avkastning. 

Huvudregeln är att i de fall prestation helt eller delvis fullgjorts så ska återbäring ske av det 

som uppburits.
116

 Vad gäller den första huvudregeln kan det betecknas som en rättslig 

omöjlighet när en part ska fullgöra sin prestation enligt ett avtal som träffas av 

förbudslagstiftning. I den svenska rättsordningen accepteras ej att en avtalspart ska behöva 

bryta mot lagen för att fullgöra sin förpliktelse. Det går således ej att utkräva en 

naturaprestation av motparten som skulle innebära att motparten begår ett lagbrott.
117

 

  

Gällande återgångsfrågan vid ogiltighet är alltså huvudregeln att förpliktelser som är 

fullgjorda ska återgå; så kallad restitution.
118

 Således går det att tala om huvudregler och 

utgångspunkter när det gäller ogiltighetens rättsverkningar. Dock ska i det närmaste studeras 

om, och i så fall när, undantag kan aktualiseras. 

 

4.3.2 Återbäringsskyldighet eller återbäringsförbud? – det är frågan 

 

Här ska närmare utredas huruvida det kan föreligga återgångsförbud ifall ett avtal 

ogiltigförklaras. Med återgångsförbud ska här förstås att part ej behöver återbära mottagen 

prestation. Vad gäller just återgång av prestationer påminner förhållandena vid hävning om 
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förhållandena vid avtals ogiltighet.
119

 Därför kommer viss hänvisning att göras till författare 

som närmat sig återgångsfrågan utifrån hävningsperspektivet. 

 

HD har i NJA 1997 s . 93 uttalat följande (citat): ”Om emellertid prestation har skett i enlighet 

med ett avtal, som strider mot lag eller goda seder, saknar den presterande i vissa fall laglig 

rätt att kräva tillbaka det han utgivit, medan i andra fall en uppgörelse mellan parterna kan 

tillåtas ske, vilken också kan prövas av domstol.” HD ger inte någon närmare vägledning i 

vilka ”vissa fall” som avses. Dock kan vägledning härför fås i doktrinen. Karlgren framhåller, 

gällande de avtal som strider mot lag eller goda seder, att viss tvekan uppstår kring huruvida 

avtalet ska återgå eller om andra sanktioner är tillräckliga. Enligt Karlgren är det av 

avgörande betydelse härför hur lagbuden tolkas. Om avtalet anses ogiltigt kan givetvis inte 

just det innehåll som är lagstridigt utkrävas. Dock menar Karlgren att huvudregeln måste vara 

att det som presterats skall av kontrahenterna återbäras. Icke desto mindre är det allmänt 

vedertaget att något återkrav av erlagd prestation inte kan ske om motparten vid mottagandet 

insett att avtalet strider mot lag men samma sak kan sägas om den som utgivit prestationen. 

Enligt Karlgren gäller detta speciellt när det rör sig om ett avtal i strid mot goda seder.
120

 

Karlgren poängterar dock att detta återgångsförbud ska tolkas med försiktighet. Precis som 

Nial anser Karlgren att principen inte kan tillämpas vid avtal som strider mot legala 

föryttrings- och förvärvsförbud. Nials ståndpunkt härför kan summeras som så att när det 

gäller förvärvsförbud uppställda för att förhindra att viss egendom kommer i vissa 

rättssubjekts ägo är det uteslutet att återkravsrätten upphör.
121

 Det förefaller, enligt min 

mening, uppenbart att återkravsrätten inte kan upphöra i dylika fall eftersom 

ogiltighetssanktionen i så fall skulle bli tämligen tandlös och till och med motverka sitt eget 

syfte. 

 

Jan Andersson är inne på samma linje som Karlgren och hävdar att grundregeln om restitution 

modifieras om den som söker restitution själv har överträtt lag eller goda seder. Det är osäkert 

när grundregeln modifieras men enligt Andersson är en tänkbar utgångspunkt att så sker när 

den som söker restitution saknar skyddsvärde. Exempel härpå är när den som söker restitution 
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överträtt en viss lagregel i eget intresse med ett vinstsyfte som den aktuella lagen ämnar 

motverka.
122

 

 

I doktrinen har diskuterats huruvida en förändring i överlåtelseobjektet kan resultera i 

återgångsförbud. Bramsjö framhåller två synpunkter som talar för att en förändring i objektet 

som återgångsyrkanden förvärvat kan motivera återgångshinder; dels behovet av 

dispositionstrygghet och dels hänsyn till det förvärvade objektets förvaring. De fakta som 

torde leda till återgångsförbud är enligt Bramsjö sådana handlingar som har företagits i 

överensstämmelse med avtalet av den som kan yrka på avtalets återgång. Bramsjö är dock av 

den åsikten att när återgångsanledningen är tillkommen med hänsyn till det allmännas intresse 

eller till personer utanför avtalet bör återgångstalan bifallas trots förändringar i objektet.
123

 

 

I de situationer när prestationer inte kan återbäras, exempelvis i de fall det rör sig om redan 

utförda tjänster eller konsumerade/förbrukade varor, uppstår frågan om återgångsförbud ska 

föreligga. Att naturaprestationer rent praktiskt inte kan återbäras kan vara fallet både vid häv-

ning och vid ogiltighet. Munukka framhåller, när det gäller avtals återgång, att restitutionsför-

pliktelsen i dessa fall varken kan eller bör omfatta den hittills utgivna prestationen och den 

motsvarande betalningen härför. Vid tjänst och upplåtelse finns det sällan anledning att låta 

avtalet i sin helhet återgå. Hävningen begränsas istället till den framtida utväxlingen av pre-

stationer. När det gäller varor som initialt skulle kunna ha återburits, men som är förbruka-

de/konsumerade, måste restitutionen också här modifieras genom att ett substitut i pengar får 

utgå vilket kan kvittas mot den skyldighet motparten har att återbära betalningen. Munukka 

uttrycker det som så att (citat): ”När overksamhet medges för en sådan del av avtalet där na-

turaprestationen inte kan eller bör återlämnas får istället ett substitut i pengar utgå, vilket 

kan kvittas mot motpartens skyldighet att återbära betalningen”.
124

  Karlgren uttalar, gällande 

ogiltighetsfallen, att (citat): ”in dubio måste väl en part som brister i sin återställelseplikt ha 

att ersätta värdet av vad han bort återbära”.
125

 

 

Rodhe menar för sin del, gällande hävningsfallen, att om naturaprestation som är fullgjord är 

omöjlig att återbära kan i vissa fall hävning resultera i att omöjligheten att återbära            
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prestationen har samma verkan som om återställande hade skett.
126

 Torbjörn Andersson menar 

å sin sida att det ter sig djärvt att dra en analogi från Rodhes lakoniska uttalande gällande 

hävningsfallen till ogiltighet på grund av legalförbud och att det saknas stöd för ett allmänt 

återgångsförbud när prestation är omöjlig att återbära. Utgångspunkten torde istället vara att 

om naturaprestation är omöjlig att återbära så ska prestationens värde återbäras som surro-

gat.
127

 Dock medger Andersson att det antagligen finns en öppning för en annan lösning om 

det finns tillräckligt starka ändamålsskäl.
128

 Efter att ha kommit fram till att det, vid           

konkurrensrättslig ogiltighet, skulle kunna finnas ändamålsskäl för ett ensidigt                  

återgångsförbud uttalar Andersson att frågan uppkommer om inte principen om obehörig 

vinst gör sig gällande i denna situation. Att låta ändamålsskälen leda till ett resultat som ur ett 

partsperspektiv framstår som direkt orättvist är knappast försvarbart.
129

 

 

Var gränsen ska gå för när en vara inte längre kan återbäras ska inte närmare diskuteras här. 

Det förefaller som att detta får avgöras från fall till fall. Hur som helst synes den huvudsakliga 

uppfattningen i doktrinen vara att i de fall återgång av naturaprestation ska ske enligt ett 

ogiltigt avtal, men återgången är praktisk omöjlig att genomföra, så är huvudregeln att värdet 

av prestationen ska utges istället. 

 

4.3.2.1 Återgångsproblematiken vid konkurrensrättslig ogiltighet 

 

Precis som i upphandlingsrätten finns i konkurrensrätten en ogiltighetssanktion. Som visas på 

nedan i detta delkapitel har den konkurrensrättsliga ogiltighetssanktionen sin grund i          

EU-rätten. När det gäller frågan om återgång vid konkurrensrättslig ogiltighet är det dock de 

svenska civilrättsliga reglerna härom som utgör själva grunden – EU-rättsliga regler avseende 

återgång av erlagda prestationer saknas.
130

 Svenska civilrättsliga regler aktualiseras som 

bekant även vid upphandlingsrättslig ogiltighet.
131

 Således torde den diskussion som i 

doktrinen förts angående återgångsproblematiken vid konkurrensrättslig ogiltighet vara av 

visst intresse även vid upphandlingsrättslig ogiltighet. 
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 Rodhe, Knut, Obligationsrätt, s. 423. 
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I 2 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) stadgas att avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna 

enligt 2 kap. 1 § KL är ogiltiga. De avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna är sådana som 

syftar till, eller resulterar i, att snedvrida eller begränsa konkurrensen på marknaden på ett 

märkbart sätt. Sådana avtal eller avtalsvillkor kan dock, enligt undantag i 2 kap. 3-4 §§ KL, i 

vissa fall tillåtas. Reglerna har sin grund i art. 101 i FEUF. I 2 kap. 7 § KL stadgas att (citat): 

”[…] missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är 

förbjudet.” Denna bestämmelse har sin grund i art. 102 FEUF som dock inte uttryckligen 

föreskriver en ogiltighetssanktion. Dock anses att avtal som strider mot nämnda förbud är 

ogiltiga.
132

 

 

I förarbetena till KL uttalades endast att med ogiltighet i det här sammanhanget menas att 

avtalet är ogiltigt från sin tillkomst och ej kan göras gällande enligt innehållet.
133

 Vad som ska 

gälla när prestation redan fullgjorts framgick ej mer än att ogiltigheten alltså träffar avtalet 

retroaktivt. Att ogiltigheten ska träffa det konkurrensbegränsande avtalet eller avtalsvillkoret 

retroaktivt framgår också av EU-domstolens avgörande i de Haecht II från 1973.
134

 

 

Konkurrensrättslig ogiltighet är något som kommit upp till EU-domstolens avgörande även i 

andra fall. EU-domstolen har exempelvis gällande återgångsfrågan uttalat att nationella 

domstolar har att i enlighet med nationell rätt avgöra de ekonomiska förpliktelserna till följd 

av den konkurrensrättsliga ogiltigheten.
135

 

 

I en avhandling närmar sig Torbjörn Andersson frågan om återgång från det 

konkurrensrättsliga perspektivet. Andersson framhåller att de ovan nämnda avgörandena från 

EU-domstolen, för svenskt vidkommande, endast utgör utgångspunkter. Konsekvenserna av 

det verkningslösa avtalet måste bedömas utifrån svenska regler. När det gäller frågan om 

återgång vid konkurrensrättslig ogiltighet menar Andersson att det är de svenska civilrättsliga 

reglerna härom som utgör själva grunden – EU-rättsliga regler avseende återgång av erlagda 

prestationer saknas.
136

 Andersson når, efter en djupdykning i praxis och doktrin gällande 

återgångsproblematiken, fram till följande slutsatser: 
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- konkurrensstridiga avtal kan inte gärna jämföras med omoraliska, otillbörliga eller brottsliga 

avtal till sitt innehåll varför återgångsyrkanden ej bör avvisas på denna grund 

- det kan dock finnas ändamålsskäl att ändå avvisa sådana återgångsyrkanden eftersom det 

kan tänkas att prestationerna enligt många konkurrensstridiga avtal är omöjliga att återbära 

- det ska vara oattraktivt och osäkert att ingå konkurrensstridiga avtal och parternas villighet 

att ingå sådana avtal torde minska om rättsordningen inte medverkar till genomdrivning av 

avtalet 

- därför skulle ett ensidigt återgångsförbud, när endast den ena parten presterat enligt avtalet, 

kunna framstå som effektivare än huvudregeln som stadgar att prestationerna i första hand ska 

återgå 

- dock tar konkurrensbegränsande avtal oftast sikte på återkommande prestationer och inte 

momentana
137

 varför det synes lämpligast att återgång av prestationer (huvudregeln) ska ske 

även när enbart den ena parten presterat.
138

 

 

Andersson för också ett intressant resonemang angående de återgångssituationer där det synes 

som omöjligt att återbära prestationerna. Tidigare har redogjorts för Anderssons skeptiska 

hållning när det gäller ett allmänt återgångsförbud vid avtals ogiltighet när naturaprestation ej 

är möjlig att återbära.
139

 I det följande återges istället det Andersson uttalar om 

återgångsförbud vad gäller just konkurrensrättslig ogiltighet när naturaprestation är omöjlig 

att återbära. Vid återgång på grund av konkurrensrättslig ogiltighet kan tänkas att det är 

förenat med praktiska svårigheter att beräkna värdet av det som utgivits i det fall avtalet har 

löpt länge och otaliga prestationer har genomförts. Rent pragmatiskt förefaller det i dessa fall 

rimligt att ogiltigheten endast ska träffa framtida prestationer – i alla fall i de situationer där 

tidsåtgången och kostnaderna för att bedöma parternas mellanhavanden blir orimligt höga i 

förhållande till vad saken gäller. Det synes inte ändamålsenligt att upprätthålla den teoretiska 

idén att ogiltigheten ska ha verkan från avtalets ingående, vilket skulle betyda att prestationer 

återgår. Dock medger Andersson att det är osäkert om det ovan anförda skulle räcka för att 

göra ett avsteg från huvudregeln. I sin slutsats, gällande återgångsproblematiken, medger 

Andersson att huvudregeln (ogiltighet ex tunc = retroaktivt upphörande varför återgång av 

prestationer aktualiseras) såväl som undantag (ogiltighet ex nunc = ogiltigheten träffar endast 
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framtida prestationer varför återgång ej aktualiseras) kan främja liksom motverka den 

konkurrensrättsliga ogiltighetssanktionens ändamål. Huruvida huvudregeln eller undantaget 

motverkar respektive främjar ändamålet beror på de omständigheter som föreligger i det 

enskilda fallet.
140

  

 

4.3.3 Förmögenhetslägets återställande – något om ersättning för nedlagda kostnader, 

avkastning och avkastningsränta 

 

Nial påpekar att en strikt tillämpning av restitutionsprincipen skulle leda till att en efter avtalet 

inträdd värdestegring blir till säljarens förmån vid återgång eftersom egendomen han får 

tillbaka är mer värd än den köpeskilling som han har att återbära. På samma sätt är en 

värdeminskning till förmån för köparen.
141

 Enligt Ramberg måste restitutionsförpliktelsen 

därför modifieras. Modifieringen innebär att det också måste beaktas i vilken utsträckning 

som respektive part ska utge ersättning för det han kunnat tillgodogöra sig från den andra 

partens prestation samt i vilken mån parterna har rätt till ersättning för nedlagda kostnader. 

Vid avtals ogiltighet och återgång ska därför göras en intresseavvägning som motsvarar den 

som görs vid hävning enligt 65 § köplagen (1990:931).
142

 I nämnda paragraf stadgas att om 

ett köp hävs ska köparen utge avkastningen av varan som han har fått samt betala en skälig 

ersättning om annan nytta har hafts av varan. Säljaren ska, om betalningen ska återgå, betala 

ränta från den dag han mottog betalningen.
143

 Av förarbetena till köplagen framgår att 

säljarens skyldighet att betala ränta ej är beroende av att säljaren varit i god tro.
144

 Ramberg 

hänvisar också till NJA 1987 s. 845.
145

 I nämnda rättsfall behandlades frågorna om nedlagda 

kostnader och avkastning vid ogiltighet. Därvid uttalade HD (citat): ”En synpunkt som under 

alla förhållanden väger tungt är emellertid att genom uppgörelsen om möjligt bör återställas 

det förmögenhetsläge som gällde innan det ogiltiga avtalet ingicks; ingendera parten skall 

slutligen vinna på en ogiltig transaktion av detta slag.” I rättsfallet hade ett fastighetsköp gått 
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åter på grund av att köpeskillingen i köpekontraktet angetts lägre än det verkliga beloppet. 

Köpet ansågs således ogiltigt enligt 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994). HD uttalade att det 

saknas lagstiftning om hur återgången av avtalet ska genomföras i fall som dessa. Vidare 

framhölls att dessa ogiltighetsfall (ogiltighet enligt 4 kap. 1 § JB) intar en särställning 

eftersom båda parterna som regel får antas ha känt till den oriktiga uppgiften. 

 

Ett avgörande som behandlar frågan om avkastningsränta i återgångssituationer är HD:s dom i 

NJA 2008 s. 392. I nämnda avgörande hade ett avtal om upplåtelse av bostadsrätt, enligt en 

tidigare förkunnad dom på yrkande av bostadsrättsföreningen, inte bundit 

bostadsrättsföreningen. Köparnas erlagda insats och upplåtelseavgift skulle därför återgå. En 

av huvudfrågorna i målet var huruvida bostadsrättsföreningen hade att betala avkastningsränta 

löpandes på betalningen från den tidpunkt betalningen mottogs. HD hänvisade till 2 § 2 st. 

räntelagen (1975:635) där det stadgas (citat): ”På fordran som avser återgång av betalning då 

avtal hävts till följd av kontraktsbrott eller på liknande grund utgår dock ränta för tiden från 

den dag betalningen erlades till och med den dag återbetalning sker eller, om återbetalning ej 

sker i rätt tid, den dag från vilken ränta börjar utgå enligt 3 eller 4 §.” HD uttalade också att 

ogiltighet, eller obundenhet, i detta sammanhang jämställs med hävning till följd av 

kontraktsbrott.
146

 Enligt HD var bestämmelsen i 2 kap. 2 § RänteL om avkastningsränta direkt 

tillämplig i fallet. Det uttalades att skyldighet att utge avkastningsränta är oberoende av om 

betalningsmottagaren är i ond tro. 

 

4.3.4 Principerna om obehörig vinst och värdeersättning – något om deras inverkan vid 

avtals återgång 

 

Att behandla principerna om obehörig vinst och värdeersättning i ett separat delkapitel kanske 

reser vissa frågetecken. Har inte värdeersättning i viss mån behandlats ovan i uppsatsen? 

Tidigare har talats om att när återgång är praktiskt omöjlig att genomföra så är huvudregeln 

att värdet av prestationen ska utges istället.
147

 Det som närmare åsyftats har varit just 

värdeersättning. Dock har endast fastslagits om värdeersättning ska utgå. Här ska närmare 

utredas vad principen om värdeersättning närmare innebär. Innan en fördjupning görs i 

principen om värdeersättning kommer dock principen om obehörig vinst att behandlas. 
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Huruvida principen om obehörig vinst är en för svensk rätt allmän rättsgrundsats som kan 

tillämpas inom kontraktsförhållanden har varit ett tvisteämne. Hellner menar att principen om 

obehörig vinst inom kontraktsförhållanden är främmande för svensk rätt, även om principen i 

ett fåtal avgöranden tillämpats som om den vore en allmän rättsgrundsats.
148

 Mårten Schultz 

visar dock i en artikel på att lagstiftaren och rättstillämparen på senare tid i allt större 

utsträckning använder sig av läran om obehörig vinst. Således kan det sägas att det öppnats 

upp för en användning av ett nytt, eller snarare nygammalt, juridisk argumentationsverktyg i 

svensk rätt.
149

 Ett kritiskt spörsmål, vilket kanske också kan förklara den i doktrinen skeptiska 

hållningen, är när vinsten ska ses som obehörig. Enligt Karlgren förefaller det inte 

meningsfullt att fastställa huruvida en vinst är obehörig. Det gäller snarare att fastslå om 

handlandet eller skeendet, som framkallat vinsten, är behörig. Om förmögenhetsöverföringen 

är obehörig får däri inbegripas att också vinsten är obehörig.
150

 Karlgren diskuterar härvid 

kring när icke godtagbara (här får förstås obehöriga) förmögenhetsöverskjutningar kan tänkas 

ske. En sådan förmögenhetsöverskjutning kan tänkas uppstå vid återgång av avtal, på grund 

av att avtalet exempelvis är ogiltigt, men part inte kan återbära egendomen in natura. Den 

andra parten gör därför gällande ersättningskrav avseende motpartens obehöriga vinst. 

Liknande blir de situationer när det som presterats på grund av sin beskaffenhet ej kan 

återbäras, exempelvis utförda arbeten.
151

 Med obehörig vinst förstås alltså att A har gjort en 

förmögenhetsrättslig vinst på B:s bekostnad. Om vinsten är obehörig, eller saknar rättsgrund, 

skall vinsten gå åter. Det har således skett en förmögenhetsöverskjutning från B till A vilket 

ger upphov till en ersättningsrätt för B gentemot A vad gäller just vinsten.
152

 

 

En annan utjämningsmekanism i svensk rätt, och för den delen nordisk rätt, är krav på 

värdeersättning. Med värdeersättning förstås, enligt Karlgren, att B gottgör A med 

egendomens (eller vid tjänster arbetsprestationens) genomsnittsvärde. Karlgren framhåller att 

ofta kan en parts förlust vara större än det objektiva värdet som i sin tur är större än vinsten. 

Värdeersättningen utgör i dessa fall en medelväg mellan ersättning enligt principen om 

obehörig vinst och skadestånd.
153

 Rodhe uttalar att värdeersättning karakteriseras av att de 
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förlustposter som konstituerar egendomens värde isoleras och att endast dessa ersätts. Dock 

påpekar Rodhe att det inte på detta sätt går att uppnå en fullständig normalisering. Antingen 

kan man fastställa ett återanskaffningsvärde, ett avkastningsvärde eller ett försäljningsvärde. 

Valet av dessa alternativ beror av den individuella situationen som objektet befann sig i.
154

 

 

Medan Karlgren förespråkar att värdeersättning utgörs av egendomens genomsnittsvärde 

synes Rodhe istället mena att det inte går att fastställa ett för alla situationer objektivt värde; 

det får avgöras från fall till fall. I uppsatsens resterande del kommer just detta spörsmål inte få 

ett vidare utrymme. 

 

Frågan uppkommer vilken av principerna om obehörig vinst respektive värdeersättning som 

har företräde om de båda kan aktualiseras. Härvid menar Karlgren att regeln om 

värdeersättning i första hand utnyttjas framför principen om obehörig vinst. I nordisk rätt går 

nämligen, vid konkurrens mellan dessa, värdeersättning före obehörig vinst.
155

 Schultz är inne 

på samma linje; han uttrycker det som så att principen om obehörig vinst är subsidiär.
156

 

 

I en annan artikel belyser Schultz den terminologiska komplikationen som begreppet 

värdeersättning medför. Det är en något oklar relation mellan värdeersättning och ett 

skadestånd som skall ersätta en saks värde. Dock framhåller Schultz att principen om 

värdeersättning har sitt främsta hemvist inom obligationsrätten och att den är att anse som en 

konkurrent till skadestånd varför det blir svårt att placera in principen om värdeersättning i en 

skadeståndsrättslig systematik.
157

 Även Rodhe menar på att värdeersättning är en med 

skadeståndet konkurrerande ersättningsform. Eftersom värdeersättning motsvarar en del 

poster i en skadeståndsberäkning kan hända att värdeersättningen blir precis så stor som ett 

skadestånd skulle ha blivit. Om så är fallet är det likgiltigt huruvida anspråket betecknas som 

värdeersättning eller skadestånd.
158
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4.3.5 Kan ogiltighetens rättsverkningar påverkas av ändamålsskälen som ligger till 

grund för ogiltigheten? 

 

Frågan, som här närmare ska behandlas, är om de bakomliggande ändamålsskälen till 

förbudslagstiftning kan påverka vilka rättsverkningarna vid ogiltighet blir. En som menar att 

så kan tänkas vara fallet är Jan Andersson. Andersson menar att det är svårt att ge allmänna 

principer om ogiltighetens rättsverkningar ett bestämt innehåll. Det finns dock vissa 

grundregler så som att restitution ska ske, att värdeersättning aktualiseras när restitution inte 

är möjlig samt att ogiltigheten med stor sannolikhet får sakrättsliga verkningar. Dessa 

grundregler förefaller dock inte vara av särskilt stark karaktär. Gällande rätten till avkastning 

och ersättning för nedlagda kostnader samt skadestånd synes rättsläget vara oklart. Mot 

bakgrund av att det är svårt att ge allmänna principer om ogiltighetens rättsverkningar ett 

bestämt innehåll
 
menar Andersson att det kan och bör vara möjligt att låta de ändamål som 

ligger till grund för ogiltigheten påverka innehållet i ogiltighetens rättsverkningar fullt ut. 

Dock medger Andersson att i de situationer när det faktiskt finns grundläggande regler om 

rättsverkningarna så finns det inte ett särskilt stort utrymme för att låta ändamålsskälen 

påverka innehållet av ogiltighetens rättsverkningar.
159

 

  

Således får förstås att Andersson öppnar upp för fler dynamiska lösningar när det gäller att 

bestämma ogiltighetens rättsverkningar efter överträdelse av ett legalt förbud. Må vara att 

möjligheterna till en modifiering av rättsverkningarna är mindre när grundläggande regler om 

rättsverkningarna finns. 

 

4.3.6 Sammanfattning av det ogiltiga avtalets rättsverkningar 

 

Det får anses klarlagt att avtalsparterna, efter att avtalet ogiltigförklarats, inte är skyldiga att 

behöva fullgöra förbudsstridiga prestationer. Gällande återgångsproblematiken går det att 

finna argument i doktrinen för att återgång ej ska ske. Den huvudsakliga uppfattningen i 

doktrinen, vid ogiltighet, är dock att restitution ska ske och att värdeersättning kommer i fråga 

när restitution ej är möjlig.
160

 Principen om obehörig vinst är subsidiär i förhållande till 

principen om värdeersättning.
161

 I doktrinen har argumenterats för att det kan och bör vara 

möjligt att i vissa fall låta de ändamål som ligger till grund för ogiltigheten påverka innehållet 
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 Andersson, Jan, Legala förbud och ogiltighet, s. 711 f. 
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 Se ovan kap. 4.3.2. 
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 Se ovan kap. 4.3.4. 
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i ogiltighetens rättsverkningar fullt ut. Således har det förespråkats en mer dynamisk 

ändamålsenlig lösning från fall till fall. Dock har medgivits att utrymmet för en sådan 

dynamisk lösning är mindre när grundläggande regler om rättsverkningarna finns.
162

 

 

4.4 Skadeståndsrättsliga spörsmål vid ogiltighet 

 

Jan Andersson påpekar att vid ogiltighet är rättsläget vad gäller rätten till avkastning och 

ersättning för nedlagda kostnader samt skadestånd oklart.
163

 Skadeståndsrättsliga spörsmål vid 

ogiltighet har dock belysts i doktrinen.  

 

I sin klassiska framställning hävdar Nial att den ena eller andra parten vid ogiltighet kan ådra 

sig skadeståndsskyldighet på grund av särskilda omständigheter. En sådan omständighet 

utgörs av att den ena parten via utfästelse garanterar att det inte föreligger sådana 

omständigheter som kan göra förbudet tillämpligt. Garantin kan vara uttrycklig eller 

underförstådd. Detta kan särskilt aktualiseras om ifrågavarande omständighet enbart hänför 

sig till den garanterande parten. Skadeståndsansvar torde, enligt Nial, också kunna 

aktualiseras för den part som förorsakar den andra parten skada genom culpös underlåtenhet. 

Underlåtenheten ligger här i att inte påpeka förbudet och dess tillämplighet vid avtalets 

ingående. Enligt Nial rör det sig om ett slags culpa in contrahendo.
164

 Nial påpekar dock att 

det inte kan föreligga någon skadeståndsrätt för den som kände till förbudets tillämplighet. 

Nial framhåller också att skadeståndsskyldigheten skulle kunna tänkas modifiera ogiltighetens 

konsekvenser, som Nial för övrigt anser kan bli mycket hårda, på ett väsentligt sätt.
165

 

Vidare påpekar Nial att det inte med en generell formel går att fastställa vad som krävs för att 

culpa ska föreligga; detta får avgöras från fall till fall.
166
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4.4.1 Något om culpa in contrahendo  

 

Nial menar, som ovan klargjorts, att vid avtals ogiltighet kan skadeståndsskyldighet 

aktualiseras för den part som förorsakar den andra parten skada genom culpös underlåtenhet. 

Enligt Nial rör det sig om ett slags culpa in contrahendo.
167

 Vid tiden för Nials framställning 

var culpa in contrahendo inte särskilt väl utrett för svenskt vidkommande.
168

 För att kunna 

förstå, och sätta in, Nials resonemang i ett sammanhang nödgas därför att närmare syna 

rättsfiguren culpa in contrahendo.  

 

Med culpa in contrahendo förstås, fritt översatt, oaktsamt förfarande vid avtalsöverläggningar. 

Genom culpa in contrahendo kan ett prekontraktuellt ansvar uppstå. HD har härvid, i NJA 

1963 s. 105, utdömt ett skadeståndsansvar för oaktsamt vilseledande information i anslutning 

till avtalsförhandlingar. Kleineman framhåller att det synes äventyrligt att fastslå ansvar vid 

vilseledande in contrahendo utan att det görs en vårdslöshetsbedömning. För att ansvar ska 

kunna utdömas in contrahendo menar Kleineman att det ska föreligga ett oaktsamt 

vilseledande som antingen föranleder en disposition eller ett antagande hos den skadelidande 

beträffande avtalsprestationens karaktär vid eller före avtalsslutet. Således betonar Kleineman 

vilseledandet som centralt vid förståelsen av ansvar för culpa in contrahendo. För att ålägga 

ansvar fordras dessutom en prövning av huruvida den skadelidandes vidtagna åtgärder eller 

reaktioner varit befogade på grundval av det sätt var på skadevållaren uppträdde. När det ska 

avgöras huruvida culpa in contrahendo föreligger krävs således en ingående analys av de 

särskilda omständigheterna i det enskilda fallet.
169

 När det gäller skadeståndsberäkningen vid 

culpa in contrahendo följer av rättspraxis att ersättning ska utgå intill det negativa 

kontraktsintresset.
170
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5. Analys 

 

5.1 Det ogiltigförklarade offentliga kontraktets rättsverkningar 

 

5.1.1 Inledning 

 

Nedan följer en analys de lege lata angående det ogiltigförklarade offentliga kontraktets 

rättsverkningar.  

 

Tidigare i uppsatsen har klargjorts att den svenska lagstiftaren, vid implementeringen av 

ändringsdirektivet, valt lösningen att vid ogiltigförklarande av ett offentligt 

upphandlingskontrakt så sker ett retroaktivt upphörande av alla avtalsprestationer. Vad gäller 

ogiltighetens rättsverkningar ska de ej regleras särskilt.
171

 Längre fram i propositionens 

författningskommentar uttalas dock att huvudregeln, när prestationer helt eller delvis 

fullgjorts, är att prestationerna ska återgå och om så inte kan ske så ska förmögenhetsläget 

återställas.
172

 Betyder detta att lagstiftaren till viss del faktiskt kan sägas ha reglerat vissa 

rättsverkningar särskilt? Här bör noteras att det i propositionen uttalas att när återgång inte är 

möjlig är utgångspunkten att förmögenhetsläget som gällde innan det ogiltiga offentliga 

kontraktet ingicks ska återställas. Det uttalas också att om varor redan har förbrukats eller 

tjänster redan har utförts kan den upphandlande myndigheten och leverantören, såsom 

avtalsparter, få utge ersättning för den nytta de har haft av erhållna prestationer. Att därmed, 

med hänvisning till propositionen, hävda att förmögenhetsläget alltid ska återställas och att 

avtalsparterna alltid ska utge ersättning för den nytta de har haft av erhållna prestationer, i alla 

situationer när det offentliga kontraktet ogiltigförklaras, synes inte vara tillräckligt. Dessa 

senare uttalanden bör inte ses som ett särskilt reglerande av rättsverkningarna. Det synes 

snarare som att lagstiftaren genom uttalandet försökt att sammanfatta rättsläget som generellt 

gäller vid avtals ogiltighet. Stöd för att så är fallet fås genom lagstiftarens tidigare uttalande 

om att det saknades skäl att närmare reglera rättsverkningarna av ogiltigheten i LOU. Det 

finns därför utrymme för att närmare analysera vad som torde gälla när det offentliga 

kontraktet ogiltigförklaras. 
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 Se ovan kap. 3.8. 
172

 Se ovan kap. 3.8. Stöd för att detta blir den praktiska konsekvensen till följd av det retroaktiva upphörandet 

finnes också i Mühlenbocks & Engströms artikel Oklar ogiltighet, publicerad i tidsskriften Offentliga Affärer 

den 13 oktober 2010. 
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Tidigare i uppsatsen behandlades återgångsproblematiken vid konkurrensrättslig ogiltighet.
173

 

Vid en första anblick torde det inte finnas ett lika stort utrymme att argumentera för 

återgångsförbud vid upphandlingsrättslig ogiltighet som vid konkurrensrättslig ogiltighet. 

Förklaringen härtill är att upphandlingsmarknaden är reglerad och detaljstyrd vad gäller själva 

konkurrensutsättningen. Vid offentlig upphandling är konkurrensutsättningen lagstadgad och 

formaliserad till skillnad från vad som gäller på den privata marknaden. LOU:s 

ogiltighetssanktion kan sägas syfta till att återupprätta konkurrens genom en ökad 

konkurrensutsättning.
174

 En begränsning av denna skyldighet, vilket ett återgångsförbud 

skulle innebära, skulle motverka själva syftet med ogiltighetssanktionen. Konkurrensreglerna 

tar istället sikte på hur avtalsvillkor är utformade, det vill säga om de syftar eller resulterar till 

att konkurrensen snedvrids på ett märkbart sätt.
175

 Förbudsreglerna som kan resultera i 

konkurrensrättslig ogiltighet tar alltså inte sikte på hur avtalen ingås, det vill säga huruvida 

befintlig konkurrens utnyttjats. Således kan det inte för konkurrensrättens del, på samma sätt 

som vid upphandlingsrättslig ogiltighet, hävdas att återgångsförbud skulle motverka syftet 

med ogiltigheten. Även om det inte finns ett lika stort utrymme att argumentera för 

återgångsförbud vid upphandlingsrättslig ogiltighet nödgas ändå en analys av huruvida 

återgångsförbud kan föreligga i vissa typsituationer. 

 

I analysen kommer diskuteras huruvida den leverantör, som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat, har varit i god eller ond tro angående regelöverträdelsen. Med 

”regelöverträdelsen” menas här att en upphandling genomförts i strid mot LOU på sådant sätt 

att det offentliga kontraktet träffas av LOU:s ogiltighetssanktion.  

 

5.1.2 Några typsituationer med särskilt fokus på återgångsproblematiken 

 

I det följande kommer analysen att göras utifrån ett antal specifika typsituationer. Syftet med 

denna schematiska ordning är att för varje typsituation försöka utmejsla vad som torde utgöra 

gällande rätt. I en och samma typsituation kan flera olika spörsmål aktualiseras. Exempelvis 

kan skälighetssynpunkter, såsom principen om obehörig vinst, aktualiseras i de typsituationer 

där det går att argumentera för ett återgångsförbud. De rättsverkningar som behandlats ovan i  
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kap. 4.3.2 – 4.3.4 kan därför komma att överlappa varandra. Innan de olika typsituationerna 

behandlas är det dock på sin plats att göra vissa förtydliganden.  

 

En första fråga som uppkommer är om det överhuvudtaget finns utrymme för att diskutera 

återgångsförbud när det offentliga kontraktet ogiltigförklaras. I uppsatsen har klargjorts att 

den svenska lagstiftaren, vid implementeringen av ändringsdirektivet, valt att 

ogiltigförklarandet av det offentliga kontraktet medför ett retroaktivt upphörande. Ett 

återgångsförbud synes rimma illa med ett retroaktivt upphörande. Skulle ett återgångsförbud 

bedömas föreligga skulle ju ogiltigheten endast ta sikte på framtida prestationer. Här vill jag 

dock framhålla det som tidigare nämnts; argumentationsvärdet i lagars förarbeten måste 

rimligen bestämmas utifrån argumentens sakliga tyngd snarare än utifrån några yttre 

auktoritetsskäl.
176

 Visserligen måste lagars förarbeten givetvis betraktas som en stark 

rättskälla. När lagstiftaren endast uttalar sig generellt utan en utförligare argumentation torde 

det dock vara möjligt att se till andra lösningar. Det finns därför alla skäl att utreda när de 

argument som förs fram i propositionen har saklig tyngd samt när så inte är fallet. Således 

finns det utrymme för en diskussion de lege lata om återgångsförbud kan aktualiseras i vissa 

situationer. 

 

Med återgångsförbud ska i det följande förstås att prestation ej återgår. Återgångsförbudet 

innefattar inte endast erhållen naturaprestation utan tar också sikte på den motsvarande 

penningprestationen samt surrogat i form av värdeersättning när naturaprestation inte 

praktiskt kan återbäras. Som tidigare klargjorts i avgränsningskapitlet torde den upphandlande 

myndigheten och leverantören, när det offentliga kontraktet har ogiltigförklarats, ha att göra 

upp sina mellanhavanden sinsemellan. Om uppgörelse inte kan träffas får de väcka talan i 

allmän domstol.
177

 Det är här som analysen kommer in. Således syftar analysen till att försöka 

utmejsla de rättsliga ramar som parterna torde ha att rätta sig efter när det offentliga kontraktet 

har ogiltigförklarats. 

 

När det i det följande diskuteras vilka rättsverkningar som aktualiseras kommer inte brukarnas 

intresse att beaktas. Anledningen härtill är att brukarnas intresse av att avtalet får bestå 

behandlas inom ramen för 16 kap. 14 § LOU. Av nämnda paragraf framgår som bekant att ett 

offentligt kontrakt, som annars är att anse som ogiltigt, får bestå om det föreligger tvingande 
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hänsyn till ett allmänintresse.
178

 Eftersom uppsatsen primärt syftar till att utreda 

rättsverkningarna för berörda parter, när det offentliga kontraktet ogiltigförklaras, samt de 

upphandlingsskadeståndsrättsliga konsekvenserna för de eventuellt skadeståndsberättigade 

aktörerna lämnas ogiltighetens konsekvenser för brukarna därhän. 

 

 

Typsituation A: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Såväl den upphandlande 

myndigheten som leverantören invänder, vid en återgångstalan, att de ej behöver återbära 

erhållen prestation på grund av att respektive motpart överträtt lag. 

 

Karlgren och Jan Andersson hävdar att återgångsförbud generellt föreligger när den som 

utgivit prestationen själv överträtt lag eller goda seder.
179

 När det gäller överträdelse av goda 

seder uttalar Torbjörn Andersson att konkurrensstridiga avtal inte gärna kan jämföras med 

omoraliska, otillbörliga eller brottsliga avtal till sitt innehåll.
180

 Samma sak kan sägas om 

offentliga upphandlingskontrakt som strider mot LOU på sådant sätt att avtalet kan 

ogiltigförklaras. Diskussionen om överträdelse av goda seder kan därför lämnas därhän. 

Gällande återgångsförbud när den som utgivit prestationen själv överträtt lag kan följande 

sägas: Det offentliga kontraktet utgör ett oneröst avtal där båda parter har att prestera. Vid en 

diskussion om huruvida återgångsförbud kan föreligga om den som, enligt ett offentligt 

kontrakt, utgivit prestationen överträtt lag är det inledningsvis av vikt att särskilja den 

upphandlande myndigheten å ena sidan och leverantören å andra sidan. 

  

När det gäller frågan huruvida leverantören överträtt lag kan följande sägas: 

Ogiltighetsreglerna i LOU tar inte sikte på leverantörens agerande, utan reglerna riktar sig helt 

och hållet till den upphandlande myndigheten. Det går därför inte, vad gäller den 

upphandlingsrättsliga ogiltigheten, att diskutera i termer av att leverantören genom ingåendet 

av kontraktet överträtt lag. Således skulle inte den upphandlande myndigheten, vid en 

återgångstalan, kunna invända att leverantören inte har rätt att återfå sin erlagda prestation 

därför att han överträtt lag genom att exempelvis beivra en otillåten direktupphandling. 
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Dock kan det inte råda några som helst tvivel om att den upphandlande myndigheten överträtt 

lag, när ett offentligt kontrakt ogiltigförklarats.
181

 Uttalandena i doktrinen, om att den som 

själv överträtt lag kan sakna rätt att återkräva erlagd prestation, måste dock ses i sitt 

sammanhang. Jan Andersson framhåller att en tänkbar utgångspunkt för när en part saknar rätt 

att kräva tillbaka erlagd prestation är när restitutionssökanden själv överträtt en viss lagregel i 

eget intresse med ett vinstsyfte som den aktuella lagen ämnar motverka.
182

 Det synes således 

röra sig om ett slags illojalt beteende där en vinst görs på någon annans bekostnad. Den 

utgångspunkt som Andersson ger uttryck för kan därför inte gärna appliceras på de situationer 

där den upphandlande myndighetens agerande leder till att ett offentligt kontrakt 

ogiltigförklaras. Således kan inte en leverantör, vid en återgångstalan, invända att den 

upphandlande myndigheten ej har rätt att återfå sin erlagda prestation på grund av att den 

upphandlande myndigheten överträtt lag. 

 

 

Typsituation B: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Förändringar har skett i det 

objekt som upphandlats. Förändringarna är dock inte av sådan beskaffenhet att objektet ej kan 

återbäras. Vid en återgångstalan invänder den upphandlande myndigheten att förändringen i 

objektet innebär att ett återgångförbud föreligger. 

 

Bramsjö menar att när återgångsanledningen är tillkommen med hänsyn till det allmännas 

intresse eller till personer utanför avtalet bör återgångstalan bifallas trots förändringar i 

objektet.
183

 Uttalandet torde ha aktualitet även för den upphandlingsrättsliga ogiltigheten. 

Syftet med LOU:s ogiltighetsregler är att återupprätta konkurrens på så sätt att andra 

leverantörer får möjlighet att lämna anbud vid en förnyad konkurrensutsättning. Genom att 

andra leverantörer får lämna anbud med chans att tilldelas hela kontraktet ges de incitament 

att väcka ogiltighetstalan när det är påkallat. Återupprättandet av konkurrensen får anses vara 

ett allmänt intresse eftersom tanken är att det resulterar i en effektivare användning av 

offentliga medel.
184

 De av Bramsjö anförda intressena som skulle kunna tänkas motivera 

återgångsförbud vid objektsförändringar, det vill säga parts dispositionstrygghet och intresset 

av objektets förfarande, är däremot inga intressen som gör sig gällande i 

upphandlingslagstiftningen. Således saknas ändamålsskäl för att den upphandlande 
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myndigheten, vid en återgångstalan, med framgång skulle kunna invända att denna förändring 

i objektet aktualiserar ett återgångsförbud. 

 

 

Typsituation C: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Förändringar har skett i det 

objekt som upphandlats. Förändringarna är av sådan beskaffenhet att objektet ej praktiskt kan 

återbäras. Vid återgångstalan invänder den upphandlande myndigheten att denna förändring i 

objektet medför ett återgångsförbud. 

 

Under denna typsituation faller de situationer in där naturaprestation rent praktiskt inte kan 

återbäras. Det kan röra sig om förbrukade varor eller redan utförda tjänster. I doktrinen 

härskar i huvudsak uppfattningen att om en naturaprestation inte kan återbäras så ska ett 

surrogat i form av pengar utgå.
185

 Detta får förstås mot bakgrund av att ogiltighetsläran med 

dess rättsverkningar traditionellt sett har applicerats på ogiltiga kontrakt där utomståendes 

intressen inte gjort sig gällande på samma sätt som vid den upphandlingsrättsliga ogiltigheten. 

LOU:s ogiltighetsregler syftar som bekant till återupprättande av konkurrens genom att helt 

eller delvis fullgjorda prestationer ska återgå så att andra leverantörer får chans att tilldelas 

hela kontraktet vid en förnyad konkurrensutsättning. Frågan uppkommer därför om lösningen, 

innebärande att ett surrogat utgår i form av ett penningbelopp när naturaprestation inte kan 

återbäras, verkligen behövs för att tillgodose ändamålsskälen bakom LOU:s ogiltighetsregler. 

Om naturaprestationen rent praktiskt inte kan återbäras har ju den upphandlande myndigheten 

fått sina behov täckta till den delen prestationer har fullgjorts i enlighet med det offentliga 

kontraktet. Andra leverantörer har i dessa fall endast möjlighet att erhålla kontraktet till den 

del avtalsgrundande prestationer inte blivit fullgjorda. 

  

Vad som verkar gå att fastställa är att i de fall en leverantör är i ond tro angående 

regelöverträdelsen så ska värdeersättning i form av surrogat utgå. Detta följer prejudikatet 

från NJA 1987 s. 845; det vill säga är bägge parter i ond tro skall ingen av dem slutligen vinna 

på transaktionen. För att ingen av parterna slutligen ska vinna på transaktionen måste 

förmögenhetsläget återställas och något återgångsförbud kan därmed inte aktualiseras. 

Måhända finns utrymme för en annan lösning om leverantören är i god tro angående 
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regelöverträdelsen. Hur leverantörens goda tro kan påverka bedömningen vid 

återgångsproblematiken diskuteras nedan. 

 

 

Typsituation D: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Den leverantör som fått sitt 

kontrakt ogiltigförklarat har varit i god tro angående regelöverträdelsen. Vid en återgångstalan 

invänder leverantören att ett återgångsförbud föreligger eftersom han varit i god tro. 

 

Till en början är det här på sin plats att utreda när leverantören kan anses vara i god tro 

angående regelöverträdelsen. En leverantör torde, för att göra en analogi till vad Nial uttalar, 

anses vara i god tro om den upphandlande myndigheten garanterat att några 

ogiltighetsgrunder inte föreligger.
186

 Dock förefaller det vara att utsträcka den goda tron väl 

långt om en leverantör också anses vara i god tro enbart på den grunden att den upphandlande 

myndigheten inte påtalat förbudet. Det kan förvisso anföras argument för att denna 

bedömning, huruvida leverantören kan anses vara i god tro angående regelöverträdelsen, är 

för hård. På upphandlingsmarknaden torde det finnas ett flertal mindre aktörer som inte har 

någon intern juridisk kompetens. För att dessa mindre aktörer inte ska bli allt för avskräckta 

från att lämna anbud i offentliga upphandlingar måste de kunna ha tillit till upphandlande 

myndigheter. Mot detta kan anföras att det trots allt är allmänt vedertaget att rättsvillfarelse 

inte är en exculpationsgrund i svensk rätt. Således kan inte en leverantör anses vara i god tro 

bara för att han inte känner till ogiltighetssanktionen som sådan. Även om den upphandlande 

myndigheten inte påtalar att ogiltighetssanktionen kan aktualiseras har leverantören, oavsett 

storlek och intern kompetens, alltså att i alla fall känna till ogiltighetssanktionen. Det torde 

därför inte vara allt för mycket begärt att leverantören frågar den upphandlande myndigheten 

om ogiltighetssanktionen kan tänkas inträda. Om leverantören i istället förhåller sig passiv 

eller likgiltig torde han inte bedömas vara i god tro. Om däremot den upphandlande 

myndigheten, efter förfrågan, ger ett befogat intryck av att ogiltighetssanktionen ej kommer 

att aktualiseras får leverantören anses vara i god tro. Denna restriktiva godtrosbedömning 

synes vara särskilt påkallad om den upphandlande myndigheten företagit en otillåten 

direktupphandling. Ovan har klargjorts att en otillåten direktupphandling utgör grund för att 

ogiltigförklara ett offentligt kontrakt.
187

 Eftersom det i ändringsdirektivet har uttryckts att 

otillåtna direktupphandlingar är den allvarligaste överträdelsen av EU-rättslagstiftningen om 
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offentlig upphandling synes det rimligt med en restriktiv godtrosbedömning.
188

 En restriktiv 

godtrosbedömning skulle nämligen ge incitament för leverantören att reagera vilket, i viss 

mån, kan tänkas förhindra att upphandlingar genomförs i strid mot 

upphandlingslagstiftningen.  

 

Om det fastslås att leverantören varit i god tro förefaller det vara ett hårt slag mot denne om 

avtalet ska återgå – särskilt med tanke på de allvarliga konsekvenser som ogiltigheten normalt 

sett för med sig för avtalsparterna.
189

 Här är dock några invändningar på sin plats. Ponera att 

ett återgångsförbud skulle accepteras i de fall leverantören är i god tro angående 

regelöverträdelsen. Skulle det i så fall röra sig om ett ensidigt återgångsförbud, betydande att 

endast den upphandlande myndigheten skulle ha att återbära mottagen prestation, eller skulle 

återgångsförbudet vad gäller leverantörens erhållna prestation även innebära att den 

upphandlande myndigheten ej skulle behöva återbära mottagen prestation? Svaret på den 

senare frågan torde vara nekande. Den upphandlande myndigheten torde inte i någon situation 

kunna underlåta att återbära erhållen prestation, eller värdet av den samma om 

naturaprestation ej praktiskt kan återbäras. Eftersom ogiltighetsreglerna ska ha en preventiv 

effekt synes en annan lösning inte tänkbar.
190

  

 

När det gäller frågan om ett ensidigt återgångsförbud skulle kunna föreligga kan följande 

sägas: Torbjörn Andersson menar att det antagligen finns en öppning för en annan lösning, än 

den strikta restitutionsskyldigheten, om det finns tillräckligt starka ändamålsskäl. För 

konkurrensrättens del uttalar Andersson att det i vissa situationer skulle kunna finnas 

ändamålsskäl som talar för ett ensidigt återgångsförbud. Dock är frågan om inte principen om 

obehörig vinst skulle aktualiseras vid ett ensidigt återgångsförbud eftersom det knappast är 

försvarligt att låta ändamålsskälen leda till ett för parterna direkt orättvist resultat.
191

 En 

naturlig följdfråga, utifrån Anderssons resonemang, är om det finns ändamålsskäl som talar 

för ett ensidigt återgångsförbud vid upphandlingsrättslig ogiltighet i förevarande typsituation. 

Ett argument som talar för ett ensidigt återgångsförbud är att upphandlande myndigheter torde 

bli än mer försiktiga med att företa otillåtna direktupphandlingar om de vet med sig att de 

riskerar att ej få tillbaka sin erlagda prestation. Med tanke på att principen om obehörig vinst 

används i allt större utsträckning inom rättstillämpningen är det dock möjligt att ett ensidigt 
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återgångsförbud inte skulle accepteras.
192

 Rent principiellt torde principen om obehörig vinst 

kunna göra sig gällande vid återgång enligt ett ogiltigförklarat offentligt kontrakt. Åtminstone 

torde så vara fallet om Karlgrens synsätt appliceras. Karlgren uttalar som bekant att om 

förmögenhetsöverföringen är obehörig får däri inbegripas att också vinsten är obehörig.
193

 En 

förmögenhetsöverföring som grundar sig på ett ogiltigt offentligt kontrakt får i detta avseende 

klassificeras som obehörig varför en eventuell vinst som part gör på motpartens bekostnad 

således är obehörig. 

  

Det finns åtminstone två ytterligare problem som ett ensidigt återgångsförbud skulle ge 

upphov till vid upphandlingsrättslig ogiltighet. För det första valdes i propositionen, där 

ändringsdirektivet implementerades, lösningen att om ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras 

sker ett retroaktivt upphörande av alla prestationer.
194

 Om ett ensidigt återgångsförbud förelåg 

skulle inte alla prestationer retroaktivt upphöra. Skulle domstolen lägga stor vikt vid 

förarbetena är det föga troligt att ett ensidigt återgångsförbud skulle accepteras. Diskussionen 

ovan i typsituation C visar dock på att leverantörens skyldighet att återbära mottaget 

penningbelopp knappast är nödvändigt för att syftet med LOU:s ogiltighetssanktion ska få 

genomslagskraft. För det andra uppstår frågan om ett ensidigt återgångsförbud skulle strida 

mot vad som föreskrivs i ändringsdirektivet. I direktivet anges att (citat): ”[…] I nationell 

lagstiftning får det därför föreskrivas ett retroaktivt upphörande av alla avtalsskyldigheter 

eller en begränsning av upphörandet till att omfatta de skyldigheter som ännu inte har 

fullgjorts.”
195

 Det förefaller dock inte som att medlemsstaterna måste välja än det ena än det 

andra alternativet. Ett ensidigt återgångsförbud i denna specifika typsituation, när 

leverantören är i god tro angående regelöverträdelsen, synes således inte strida mot 

ändringsdirektivet. 

  

Möjligtvis kan rättsläget lite djärvt sammanfattas enligt följande. Vid en återgångstalan, där 

leverantören bedöms vara i god tro angående regelöverträdelsen, har domstolen möjligheten 

att göra en slags skälighetsbedömning. I denna skälighetsbedömning får domstolen väga det 

ensidiga återgångsförbudets preventiva effekt mot det eventuellt orättvisa resultatet ett sådant 

återgångsförbud skulle resultera i. Hur denna bedömning mer precist skulle gå till ska inte 
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närmare diskuteras här. Att uttala sig generellt kring denna bedömning synes vanskligt med 

tanke på att bedömningen torde få göras från fall till fall. 

  

Sammanfattningsvis får alltså rättsläget anses oklart när det gäller frågan huruvida 

leverantörens goda tro angående regelöverträdelsen kan resultera i ett återgångsförbud vid 

upphandlingsrättslig ogiltighet. Möjligen finns det utrymme för domstolen att vid en 

återgångstalan, där leverantören invänder att han ej behöver återbära mottagen prestation på 

grund av sin goda tro, göra en skälighetsbedömning. I en sådan skälighetsbedömning får 

vägas det ensidiga återgångsförbudets preventiva effekt mot det eventuellt orättvisa resultatet 

ett sådant återgångsförbud skulle resultera i. Dock måste återigen påpekas att om domstolen 

”blint” följer förarbetena skulle knappast ett ensidigt återgångsförbud accepteras. 

 

5.1.3 Ytterligare typsituationer med särskilt fokus på frågan om förmögenhetslägets 

återställande 

 

I det följande kommer fler typsituationer att behandlas, där särskilt fokus ägnas åt frågan om 

förmögenhetslägets återställande. Innan dessa typsituationer behandlas är dock några 

påpekanden på sin plats. 

 

Även om prestationer återbärs är det inte säkert att förmögenhetsläget återställs. Som 

redogjorts för tidigare i uppsatsen skulle en strikt tillämpning av restitutionsprincipen leda till 

att en efter avtalet inträdd värdestegring blir till säljarens förmån vid återgång eftersom 

egendomen han får tillbaka är mera värd än den köpeskilling som han har att återbära. På 

samma sätt är en värdeminskning till förmån för köparen.
196

 Således uppkommer frågan om 

förmögenhetsläget, när ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats, ska återställas. Om man får 

tro Rodhe är ett i alla avseenden objektivt återställande inte möjligt.
197

 Vilket värde som en 

eventuell värdeersättning ska ta sikte på kommer dock inte analyseras närmare. När det i det 

följande talas om förmögenhetslägets återställande avses således inte att försöka fastslå ett 

objektivt återställande; istället kommer utredas huruvida ett återställande principiellt ska 

eftersträvas. 
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I de följande typsituationerna kommer förutsättas att det är ostridigt mellan parterna att 

prestationerna ska återbäras. I typsituation D argumenterades som bekant för att när 

leverantören är i god tro angående regelöverträdelsen torde domstolen ha utrymme att vid en 

återgångstalan göra en slags skälighetsbedömning. I denna skälighetsbedömning får 

domstolen väga det ensidiga återgångsförbudets preventiva effekt mot det eventuellt orättvisa 

resultatet ett sådant återgångsförbud skulle resultera i.
198

 Skulle skälighetsbedömningen 

resultera i att leverantören ej behöver återbära den mottagna penningprestationen kommer 

givetvis inte förmögenhetsläget att kunna återställas. Således synes frågan om 

förmögenhetslägets återställande endast vara av intresse om det är fastställt att både den 

upphandlande myndigheten och leverantören har att återbära prestationer. 

  

När leverantören är i ond tro angående regelöverträdelsen torde, i enlighet med prejudikatet 

från NJA 1987 s. 845, förmögenhetsläget ha att återställas. Initialt ges visserligen intrycket att 

viss försiktighet ska iakttas med att ge prejudikatet en generell innebörd vid avtals ogiltighet. 

HD uttalar exempelvis i domen att det ogiltighetsfall som målet rör har vissa särdrag och att 

det därför ej framstår som befogat att göra analogier med regleringen av andra 

återgångssituationer. Att ingen av parterna skulle vinna på en ogiltig transaktion så som den i 

målet åberopade synes till viss del kunna förklaras med att båda parterna torde ha varit 

medvetna om att köpekontraktet innehöll en oriktig uppgift. Dock uttrycker HD att (citat): 

”En synpunkt som under alla förhållanden väger tungt […]”. Om detta väger för att uttalandet 

kan ges en generell innebörd avslutar dock HD med uttalandet att (citat): ”[…] ingendera 

parten skall slutligen vinna på en ogiltig transaktion av detta slag.” Eftersom båda parterna i 

nämnda mål var i ond tro tycks det förståeligt att ingen av parterna slutligen skulle vinna på 

transaktionen. Att den upphandlande myndigheten aldrig kan vara i god tro angående 

regelöverträdelsen förefaller självklart. I de fall även leverantören också är i ond tro har jag 

för egen del svårt att se varför inte prejudikatet i NJA 1987 s. 845 skulle bli tillämpligt. Även 

om ogiltighetsreglerna riktar sig till den upphandlande myndigheten är det en svårsmält tanke 

att rättsordningen inte skulle förorda ett återställande av förmögenhetsläget när leverantören 

bidragit till att upphandlingslagstiftningen överträtts. Således förutsätts att i de fall 

leverantören är i ond tro angående regelöverträdelsen så ska förmögenhetsläget återställas 

som en följd av ogiltigförklarandet. 
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Typsituation E: Ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras. Prestationerna ska återgå. Vid en 

återgångstalan uppkommer frågan om den upphandlande myndigheten ska utge avkastningen 

av varan som den har fått samt betala en skälig ersättning för annan nytta som hafts av varan. 

 

Den upphandlande myndigheten torde ha att utge avkastningen av varan samt betala en skälig 

ersättning om annan nytta har hafts av varan eller tjänsten. Anledningen härför är följande: Att 

utge avkastningen av varan samt betala en skälig ersättning om annan nytta har hafts av varan 

eller tjänsten följer av KöpL:s förarbeten och enligt Ramberg ska, vid avtals ogiltighet, en 

analogi göras till dessa köprättsliga bestämmelser.
199

 I propositionen där ändringsdirektivet 

implementerades uttrycktes dessutom vikten av den preventiva funktion som det retroaktiva 

upphörandet ska ha och med hänsyn härtill är det av vikt att följderna av ogiltigheten blir 

kännbara för den upphandlande myndigheten.
200

 Skulle den upphandlande myndigheten ej ha 

att utge avkastningen av varan samt betala en skälig ersättning om annan nytta har hafts av 

varan eller tjänsten skulle LOU:s ogiltighetssanktion riskera att inte få åsyftade preventiva 

effekt. Det förefaller således inte finnas några ändamålsskäl som talar för att inte göra en 

analogi till de köprättsliga reglerna vid hävning. En upphandlande myndighet kan alltså inte, 

vid en återgångstalan, med framgång invända att de ej behöver utge avkastningen av varan 

eller att de ej behöver betala en skälig ersättning om annan nytta har hafts av varan eller 

tjänsten. 

 

 

Typsituation F: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Prestationerna ska återgå. Vid en 

återgångstalan uppkommer frågan om den godtroende leverantören ska betala ränta löpandes 

på den mottagna betalningen. 

 

Det kan anföras ändamålsskäl för att leverantören ej ska behöva betala ränta löpandes på den 

mottagna betalningen. Ett argument som här skulle kunna åberopas är att förmånliga 

rättsverkningar för en godtroende leverantör kan vara till gagn för omsättningsintresset 

eftersom leverantörerna inte torde bli alltför avskräckta från att lämna anbud i offentliga 

upphandlingar. Dessutom; ju hårdare konsekvenser som ogiltigheten för med sig för den 

upphandlande myndigheten desto större preventiv effekt torde LOU:s ogiltighetsregler få. 

Utrymmet för sådana ändamålsargument, när det gäller frågan huruvida den godtroende 
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leverantören ska behöva erlägga ränta på sin mottagna betalning, torde dock vara begränsade. 

Prejudikatet från HD:s dom i NJA 2008 s. 392 är att en part inte kan undgå att utge 

avkastningsränta på grund av att han var i god tro vid mottagandet av betalningen.
201

 För egen 

del har jag inte kunnat finna några skäl till varför detta prejudikat inte skulle gälla även i en 

situation som den förevarande. Om den godtroende leverantören ej skulle ha att erlägga ränta 

på den mottagna betalningen uppstår också frågan om han inte skulle göra en obehörig vinst. 

Således torde inte en leverantör, vid en återgångstalan, med framgång kunna invända att han 

ej behöver utge ränta på den mottagna betalningen på den grunden att han var i god tro vid 

mottagandet av betalningen. 

 

5.2 Skadeståndsrättsliga konsekvenser vid upphandlingsrättslig ogiltighet 

 

5.2.1 Inledning 

 

Här ska närmare analyseras vilka skadeståndsmöjligheter som finns när det offentliga 

kontraktet har ogiltigförklarats. Analysen kommer även här att göras enligt ett schema där 

olika typsituationer behandlas. Inledningsvis kommer dock vissa, för 

upphandlingsskadeståndet nödvändiga förutsättningar, att redas ut.  Detta kommer sedan till 

användning i de olika typsituationerna.  

 

Vad gäller den upphandlande myndighetens avtalspart som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat framgår av förarbetena att leverantören kan erhålla skadestånd i dylika 

situationer enligt de redan befintliga skadeståndsparagraferna i upphandlingslagstiftningen.
202

 

Av första stycket i 16 kap. 20 § LOU framgår att (citat): ”En upphandlande myndighet som 

inte följt bestämmelserna i denna lag ska ersätta därigenom uppkommen skada för en 

leverantör.” 16 kap. 20 § 2 st. LOU saknar relevans i denna typsituation eftersom 

bestämmelsen endast klargör att anbudssökande/anbudsgivare kan få ersättning intill det 

negativa kontraktsintresset även om de inte kan göra sannolikt att de på grund av 

åsidosättandet av LOU förlorat kontraktet.
203

 Den paragraf som blir tillämplig för den 

leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat torde alltså vara 16 kap. 20 § 1 st. 

LOU som är en generell skadeståndsbestämmelse. 

                                                 
201

 Rättsfallet presenteras ovan i kap. 4.3.3. 
202

 Se ovan kap. 3.9.2. 
203

 Jfr. ovan kap. 3.9. 



 

                                                                

68 

 

I promemorian som föregick propositionen framhölls att om inga särskilda regler om 

skadestånd i dylika situationer införlivas får utgångspunkten vara allmänna principer för 

skadestånd vid avtals ogiltighet.
204

 Något motsvarande resonemang förs inte uttryckligen i 

propositionen men däremot uttalade regeringen att i de kriterier för skadeståndsskyldighet och 

skadeståndets beräkning som HD har fastställt i sin praxis bör beaktas frågan om leverantören 

varit i god eller ond tro angående regelöverträdelsen.
205

 Detta synes, till viss del, följa det som 

Nial anför angående skadestånd vid avtals ogiltighet; nämligen att skadestånd kan utgå om 

den ena parten via utfästelse garanterar
 
att förbudet inte är tillämpligt. Nial anser till synes att 

skadestånd ska kunna utgå både när garantin är uttrycklig såväl som underförstådd.
206

 Har den 

upphandlande myndigheten uttryckligen garanterat att någon ogiltighetsgrund inte föreligger 

torde en leverantör anses vara i god tro angående förbudets tillämplighet. Är garantin 

uttrycklig måste rimligtvis en leverantör kunna förlita sig på detta. Vad som menas med att 

garantin är underförstådd är dock ett mer komplicerat spörsmål som, av utrymmesskäl, inte 

närmare kommer att diskuteras i denna uppsats. Hur som helst synes det inte vara möjligt att 

ställa upp en generell formel som i alla lägen kan ge svar på frågan huruvida en upphandlande 

myndighet lämnat en underförstådd garanti för att ogiltighetssanktionen inte aktualiseras. Det 

synes istället som att domstolen får avgöra frågan om det lämnats en underförstådd garanti 

från fall till fall. Har det klarlagts att den upphandlande myndigheten lämnat en garanti för att 

ogiltighetssanktionen inte aktualiseras torde den leverantör, vars offentliga kontrakt 

ogiltigförklaras, vara att anse som godtroende angående regelöverträdelsen. Som redogjorts 

för ovan torde dock, när det gäller upphandlingsrättslig ogiltighet, leverantören ej vara att 

anse som godtroende enbart på grund av att den upphandlande myndigheten inte påtalat 

förbudet.
207
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5.2.2 Typsituationer med fokus på de skadeståndsrättsliga konsekvenserna vid 

upphandlingsrättslig ogiltighet 

 

 

Typsituation G: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Leverantör, som ingått avtal med 

den upphandlande myndigheten, yrkar på skadestånd härför men bedöms ha varit i ond tro 

angående regelöverträdelsen. 

   

Nial uttalar som bekant att ingen skadeståndsrätt kan föreligga för den som kände till 

förbudets tillämplighet på förvärvet.
208

 Nu är det väl inte så att den upphandlingsrättsliga 

ogiltigheten är att se som en sanktion mot ett förvärvsförbud. Det rör sig snarare om ett 

förbud mot att anskaffa varor och tjänster på ett sätt som strider mot LOU. Ändock ingår 

förvärvet, eller åtminstone intentionen att förvärva, som en nödvändig beståndsdel i de 

rättsfakta som förutsätter den upphandlingsrättsliga ogiltigheten. Nials uttalande får därför 

anses ha relevans även vad gäller det typ av förbud vars överträdelse kan leda till att det 

offentliga kontraktet ogiltigförklaras. Det finns knappast skäl att frångå Nials resonemang i 

det fall leverantören är i ond tro angående förbudets tillämplighet. 

 

Om nu leverantörens onda tro ändock inte skulle utsläcka hans skadeståndsrätt i denna 

typsituation torde SkL:s jämkningsregler aktualiseras. 6 kap. 1 § 2 st. SkL stadgar att 

skadestånd med anledning av ren förmögenhetsskada kan jämkas om vållande på den 

skadelidandes sida har medverkat till skadan. Det får antas att en avtalspart som är i ond tro 

angående ett förbuds tillämplighet får sin ersättning jämkad ner till noll. Ovan har visats på 

hur Svea hovrätt har ansett att SkL kan bli tillämplig i upphandlingssammanhang. Även om 

det i dagsläget är allt för tidigt att dra stora växlar av rättsfallet ger det ändå en ”hint” om att 

SkL:s regler och dess principer, i vissa fall, kan tillämpas i upphandlingssammanhang. För 

egen del har jag svårt att se varför medvållandeprincipen som 6 kap. 1 § 2 st. SkL ger uttryck 

för inte skulle kunna tillämpas i denna typsituation om leverantörens onda tro inte har 

bedömts utsläcka hans skadeståndsmöjligheter. 

 

Oavsett om leverantörens onda tro angående regelöverträdelsen bedöms utsläcka 

möjligheterna till skadestånd eller inte torde utfallet alltså bli det samma; inget skadestånd 
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utgår.
209

 Således torde inget skadestånd utgå i de fall ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras 

och leverantören, som får sitt kontrakt ogiltigförklarat, yrkar på skadestånd men bedöms ha 

varit i ond tro angående regelöverträdelsen. 

 

 

Typsituation H: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Leverantör, som ingått avtal med 

den upphandlande myndigheten, har varit i god tro angående regelöverträdelsen och yrkar på 

skadestånd för vissa kostnader som han har haft till följd av kontraktet.   

 

Ovan, i kap. 5.1.2 respektive 5.1.3, mynnade analysen som bekant ut i att den upphandlande 

myndigheten alltid har att återbära den mottagna naturaprestationen, eller om detta inte är 

möjligt, utge ersättning för prestationens värde. Rodhe har uttalat att eftersom värdeersättning 

motsvarar en del poster i en skadeståndsberäkning kan hända att värdeersättningen blir precis 

så stor som ett skadestånd skulle ha blivit.
210

 Den leverantör som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat kan alltså på detta sätt hamna i samma situation som om avtal aldrig slutits. 

Om så är fallet blir det irrelevant att diskutera kring skadestånd intill det negativa intresset. 

Den leverantör som får sitt avtal ogiltigförklarat kan dock ha haft andra kostnader som inte 

ersätts genom avtalets återgång. Exempel på sådana kostnader är att leverantören till följd av 

det offentliga kontraktet ingått ett hyresavtal eller anställningsavtal som löper med 

uppsägningstid. Avtal kan också ha ingåtts med underleverantörer varför kostnader 

uppkommer.
211

 Dessa kostnader kan inte ersättas genom att göra en analogi till 65 § KöpL 

som reglerar hävningsfallen. En tillämpning av principerna om värdeersättning och obehörig 

vinst kan inte heller resultera i att dessa kostnader ersätts. Principen om värdeersättning är 

begränsad till den utförda prestationens/de utförda prestationernas värde. Principen om 

obehörig vinst förutsätter att den ena parten gjort en obehörig vinst på motpartens 

bekostnad.
212

 När det gäller de exemplifierade kostnaderna för hyresavtal, anställningsavtal 

samt avtal med underleverantör har inte den upphandlande myndigheten gjort en vinst härför 

varför principen om obehörig vinst ej aktualiseras. Således synes dessa kostnader endast 

kunna ersättas genom skadestånd. 

  

                                                 
209

 Att bedömningen av ansvarets gräns respektive medvållande kan leda till samma resultat är något som 

påtalats i doktrinen. Se härför Andersson, Håkan, Skyddsändamål och adekvans, s. 470 f. 
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I propositionen där ändringsdirektivet implementerades uttalades att huruvida skadestånd kan 

utgå i ett enskilt fall får även i fortsättningen bli en fråga för rättstillämpningen. Det anfördes 

också att HD:s tidigare praxis gällande upphandlingsskadestånd ger vägledning för de nya 

ersättningsfrågor som aktualiseras i och med ogiltigförklarandet.
213

 Den kritiska frågan är 

således om tidigare rättspraxis verkligen ger vägledning i denna typsituation. NJA 2000 s. 712 

ger knappast vägledning i förevarande typsituation eftersom avgörandet rör frågan hur      

ersättningen närmare skall bestämmas i det enskilda fallet när ersättningsyrkandet avser annat 

än kostnader. Inte heller NJA 2007 s. 349 ger någon vidare vägledning i denna typsituation 

eftersom avgörandet också riktar in sig på frågan om skadestånd intill det positiva kontrakts-

intresset i de fall som den upphandlande myndigheten brutit mot LOU.  

 

I en typsituation som den förevarande synes det istället som att det får läggas betydande vikt 

vid vad som uttalades i promemorian som föregick propositionen; nämligen att allmänna 

principer om skadestånd vid avtals ogiltighet ger vägledning.
214

 En fråga som därmed        

aktualiseras är huruvida skadestånd kan utgå i denna typsituation enligt principen om culpa in 

contrahendo. Angående detta spörsmål kan följande sägas: I förevarande typsituation har    

leverantören bedömts vara i god tro angående upphandlingens förenlighet med LOU. Som 

klargjorts ovan torde leverantören endast vara att anse som godtroende om den upphandlande 

myndigheten, uttryckligen eller underförstått, garanterat att upphandlingen inte strider mot 

LOU.
215

 Genom den upphandlande myndighetens garanti torde denne, om det offentliga   

kontraktet ogiltigförklaras, ha gjort sig skyldig till ett oaktsamt vilseledande. Enligt           

Kleinemans modell tar dock inte bedömningen av huruvida culpa in contrahendo föreligger 

slut där; det fordras dessutom en prövning av huruvida den skadelidandes vidtagna åtgärder 

eller reaktioner varit befogade på grundval av det sätt var på skadevållaren uppträdde.
216

 Det 

synes svårt att uttala sig generellt angående hur en sådan prövning bör göras. Domstolen har 

således att från fall till fall bedöma huruvida leverantörens vidtagna åtgärder eller reaktioner 

varit befogade på grundval av det sätt var på den upphandlande myndigheten uppträdde. Det 

synes hur som helst rimligt att som huvudregel, i denna typsituation, se leverantörens         

vidtagna åtgärder som befogade eftersom den upphandlande myndigheten garanterat att den 

ogiltighetssanktionerade regelöverträdelsen ej är för handen. Eftersom ersättning, vid culpa in 

contrahendo, utgår intill det negativa kontraktsintresset kan leverantören – om den            
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upphandlande myndigheten bedömts ha gjort sig skyldig till culpa in contrahendo – få       

ersättning för de kostnader som inte ersätts genom avtalets återgång. 

 

Nial menar att den ena partens underlåtenhet att inte påtala det ogiltighetssanktionerade     

förbudet kan resultera i culpa in contrahendo.
217

 Om Kleinemans modell appliceras förefaller 

det dock högst tveksamt om denna underlåtenhet verkligen utgör culpa in contrahendo.     

Måhända skulle underlåtenheten att inte påtala det ogiltighetssanktionerade förbudet kunna 

ses som en culpös underlåtenhet. För att culpa in contrahendo ska föreligga, enligt              

Kleinemans modell, fordras dock en prövning av huruvida den skadelidandes vidtagna      

åtgärder eller reaktioner varit befogade på grundval av det sätt var på skadevållaren           

uppträdde.
218

 Tidigare i uppsatsen har klargjorts att en leverantör inte torde anses vara i god 

tro enbart på den grunden att den upphandlande myndigheten inte påtalat det                      

ogiltighetssanktionerade förbudet.
219

 Att leverantören, trots den upphandlande myndighetens 

underlåtenhet att påtala det ogiltighetssanktionerade förbudet, ingår avtalet och vidtar åtgärder 

enligt detsamma torde således knappast ses som befogat. Till följd härav är inte alla rekvisit 

för culpa in contrahendo uppfyllda. Att Nial ändock betecknar underlåtenheten att inte påtala 

det ogiltighetssanktionerade förbudet som ett slags culpa in contrahendo får förstås mot    

bakgrund av att culpa in contrahendo vid tiden för Nials framställning inte var ett särskilt väl 

utrett ämne för svenskt vidkommande. 

 

En annan fråga som aktualiseras är huruvida leverantören i denna typsituation kan grunda sin 

skadeståndstalan direkt på SkL. Den paragraf som i så fall skulle vara aktuell är                      

3 kap. 3 § SkL som stadgar att staten eller kommunen ska ersätta ren förmögenhetsskada som 

vållats av att en myndighet genom fel eller försummelse lämnat felaktiga upplysningar eller 

råd. Av paragrafen framgår vidare att den rena förmögenhetsskadan ska ersättas om det med 

hänsyn till omständigheterna föreligger särskilda skäl. Härvid ska särskilt beaktas                           

upplysningarnas/rådens art, deras samband med myndighetens verksamhetsområde samt   

omständigheterna när upplysningarna/råden lämnades. Av färsk rättspraxis följer att 3 kap. 3 § 

SkL kan tillämpas vid den upphandlande myndighetens brist i handläggningen av ett        

upphandlingsärende.
220

 Det är dock vanskligt att dra alltför stora slutsatser utifrån detta      

avgörande. För det första är det möjligt att mellandomen överklagas varvid domstolen kan 
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komma till en annan slutsats. För det andra är inte Svea hovrätts argumentation särskilt     

utförlig. Om det ändock, en gång för alla, fastslås att en klagande leverantör kan grunda sin            

skadeståndstalan direkt på 3 kap. 3 § SkL vid upphandlingsärenden öppnar det upp för ett nytt 

juridiskt verktyg i förevarande typsituation där leverantören har varit i god tro angående     

regelöverträdelsen och yrkar på skadestånd för vissa kostnader som han har haft till följd av 

kontraktet. Leverantören torde som bekant endast vara att anse som godtroende angående   

regelöverträdelsen om den upphandlande myndigheten, uttryckligen eller underförstått,      

garanterat att ogiltighetssanktionen ej aktualiseras. En uttrycklig garanti torde, enligt min   

uppfattning, vara att likställa med upplysningar/råd i den mening som 3 kap. 3 § SkL ger    

uttryck för. Huruvida en underförstådd garanti kan likställas med upplysningar/råd i SkL:s   

mening torde dock vara mera tveksamt. Vad gäller de övriga rekvisiten i 3 kap. 3 § SkL är det 

svårt att sia om huruvida de kan tänkas vara uppfyllda i förevarande typsituation. För att   

avgöra detta fordras en ingående analys – något som det ej finns ett vidare utrymme för i  

denna uppsats. Klart är i alla fall att det möjligtvis har öppnats upp för ytterligare ett juridiskt 

argumentationsverktyg när det gäller skadestånd i förevarande typsituation. 

 

Sammanfattningsvis torde en godtroende leverantör, som får sitt offentliga kontrakt            

ogiltigförklarat, kunna få skadestånd för kostnader som han ådragit sig med anledning av  

avtalet men som inte ersätts genom avtalets återgång. Leverantörens skadeståndstalan kan 

grunda sig på principen om culpa in contrahendo om den upphandlande myndigheten        

garanterat att det ogiltighetssanktionerade förbudet ej är för handen. Möjligtvis kan           

leverantören också grunda sin talan på 3 kap. 3 § SkL. 

 

 

Typsituation I: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Leverantör, som ingått avtal med 

den upphandlande myndigheten, har varit i god tro angående regelöverträdelsen och yrkar på 

skadestånd för utebliven vinst.   

 

I propositionen som behandlade implementeringen av ändringsdirektivet uttalades, som 

tidigare nämnts, att HD:s tidigare praxis gällande upphandlingsskadestånd ger vägledning för 

de nya ersättningsfrågor som aktualiseras i och med ogiltigförklarandet.
221

 Ovan, i 

typsituation H, nödgades att gå utanför de upphandlingsrättsliga skadeståndsreglerna för att 

                                                 
221

 Se ovan 3.9.2. 



 

                                                                

74 

 

finna en tillfredsställande lösning. I denna typsituation (I) synes det istället som att det finns 

större möjlighet att använda sig av HD:s rättspraxis gällande upphandlingsskadestånd. Av 

HD:s avgörande i NJA 2000 s. 712
222

 kan följande slutsatser dras: 

 

- Förarbetena (till ÄLOU) ska tolkas så att möjlighet ges att till leverantören utdöma ett 

belopp motsvarande det positiva kontraktsintresset. I dessa fall får dock beviskravet anses 

högre än när ersättningsyrkandet endast avser kostnader, det vill säga det negativa 

kontraktsintresset
 
. 

- Förutsättningarna för att en leverantör ska kunna tillerkännas någon ersättning, om en 

otillåten direktupphandling gjorts, är att det är sannolikt att leverantören skulle ha fått 

kontraktet om upphandlingen skulle ha genomförts i enlighet med ett korrekt 

anbudsförfarande. 

 

Ett annat avgörande som aktualiseras är NJA 2007 s. 349.
223

 Från detta avgörande kan 

följande slutsatser dras: 

 

 - Gällande beräkningen av skadeståndet i en situation där den upphandlande myndigheten 

genomfört en otillåten direktupphandling bör beräkningen ha sin utgångspunkt i en 

skönsmässig bedömning i enlighet med tidigare praxis. Den tidigare praxis som åsyftas är 

HD:s avgörande i NJA 2000 s. 712.  

- Det kan inte krävas av leverantören, för att kunna få skadestånd med ett belopp som är högre 

än de faktiska kostnader han har haft, att han ska göra det sannolikt att han skulle ha vunnit 

kontraktet om upphandlingen gått rätt till. Istället är det tillräckligt om leverantören sannolikt 

skulle ha lämnat ett anbud och att han därmed skulle ha haft en realistisk möjlighet att vinna 

kontraktet. 

 

Att den leverantör, som får sitt kontrakt ogiltigförklarat, sannolikt skulle ha lämnat anbud 

förefaller högst troligt. Huruvida det kan anses att leverantören skulle ha haft en realistisk 

möjlighet att tilldelas kontraktet vid ett korrekt anbudsförfarande kommer jag till nedan. 

 

Måhända är det en aning vanskligt att i denna situation enbart luta sig tillbaka på tidigare 

rättspraxis gällande upphandlingsskadestånd som inte behandlar just denna typsituation. 
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Frågan uppkommer därför i vilken utsträckning det går att låta de ändamål som ligger till 

grund för ogiltighetsreglerna i LOU påverka innehållet i de skadeståndsrättsliga 

konsekvenserna. Ett argument som härvid aktualiseras är följande: Eftersom 

ogiltighetsreglerna i LOU har ett preventivt syfte skulle det verka avskräckande för den 

upphandlande myndigheten om den hade att ersätta den leverantör, som får sitt offentliga 

kontrakt ogiltigförklarat, för utebliven vinst. Eftersom en upphandlingsskadeavgift
224

 också 

kan aktualiseras vid en otillåten direktupphandling synes det förvisso redan finnas andra 

sanktioner som verkar avskräckande för upphandlande myndigheter. Dock måste, även om 

tidigare rättspraxis inte ger ett direkt svar på frågan om ersättningens storlek för den 

leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat, ändå viss vikt läggas vid den praxis 

som tidigare behandlat skadestånd i upphandlingsrättsliga sammanhang. I rättspraxis har 

poängterats vikten av att kunna ålägga den upphandlande myndigheten att utge ersättning 

intill det positiva kontraktsintresset.
225

 Med hänsyn till denna tidigare praxis, och det uttalade 

preventiva syfte som ogiltighetsreglerna i LOU ska ha, talar mycket för att den leverantör som 

får sitt kontrakt ogiltigförklarat ska kunna få ersättning för utebliven vinst. Dock ska 

ersättning intill detta belopp endast kunna aktualiseras när leverantören varit i god tro 

angående regelöverträdelsen. Som bekant torde leverantören endast kunna vara i god tro 

angående regelöverträdelsen om den upphandlande myndigheten, uttryckligen eller 

underförstått, lämnat en garanti om att ogiltighetssanktionen inte är tillämplig på 

upphandlingen.
226

 

 

En annan fråga som uppstår är till vilken grad leverantören i denna typsituation, för att ha rätt 

till ersättning, måste kunna visa att han skulle ha tilldelats kontraktet om upphandlingen gått 

rätt till. I NJA 2007 s. 349 uttalade HD som bekant att det är tillräckligt, för att leverantören 

ska kunna få skadestånd med ett belopp som är högre än de faktiska kostnader han har haft, 

att leverantören sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och att han skulle ha haft en realistisk 

möjlighet att vinna kontraktet. I förevarande mål var dock frågan om andra leverantörer, som 

på ett felaktigt sätt inte fått möjlighet att konkurrera om det offentliga kontraktet, kunde vara 

berättigade till skadestånd. Därför uppkommer frågan om prejudikatet blir tillämpligt även i 

denna situation – det vill säga när en leverantör fått sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat. 

För egen del har jag svårt att se varför en analogi inte skulle kunna göras till den situationen 
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att en leverantör har fått sitt avtal ogiltigförklarat. Måhända är inte förutsättningarna helt och 

hållet detsamma i NJA 2007 s. 349 och denna typsituation. Dock är en tydlig gemensam 

nämnare i båda fallen att en leverantör/flera leverantörer har lidit skada till följd av ett 

felaktigt agerande från den upphandlande myndigheten. Således torde den leverantör, vars 

offentliga kontrakt blir ogiltigförklarat, erhålla ersättning för utebliven vinst om domstolen 

finner att han sannolikt skulle ha lämnat anbud vid en korrekt konkurrensutsättning (vilket 

väl, i enlighet med vad som sagts ovan, får anses högst troligt) samt haft en realistisk 

möjlighet att vinna kontraktet. Det förefaller vara förenat med vissa bevissvårigheter att visa 

på att det funnits en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet. Speciellt svårt torde det vara 

när det rör sig om en otillåten direktupphandling eftersom relevant dokumentation torde 

saknas. Om domstolarna håller hårt på kravet att det ska visas realistiskt torde 

skadeståndsmöjligheten, även för den leverantör som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat, till viss del vara begränsad. Det troligaste torde ändå vara att domstolen inte 

lägger allt för stor vikt vid detta krav. En tänkbar utgångspunkt är att det ej bedöms realistiskt 

att en leverantör skulle ha vunnit kontraktet endast om det framkommer extraordinära 

uppgifter så som påfallande svag ekonomi eller dylikt. 

 

Sammanfattningsvis torde en leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat kunna 

erhålla skadestånd för utebliven vinst. En förutsättning härför är att leverantören är i god tro 

angående regelöverträdelsen. Vidare torde inte leverantören behöva ha att göra det sannolikt 

att han skulle ha vunnit kontraktet vid ett korrekt anbudsförfarande. Istället synes det 

tillräckligt om han kan visa att han sannolikt skulle ha lämnat anbud vid ett korrekt genomfört 

anbudsförfarande samt att han skulle haft en realistisk möjlighet att vinna kontraktet. 

 

 

Typsituation J: Ett offentligt kontrakt har ogiltigförklarats. Frågan uppstår om andra 

leverantörer, än den leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat, kan 

tillerkännas skadestånd. 

 

När det gäller frågan hur andra leverantörers skadeståndsmöjlighet påverkas när ett offentligt 

kontrakt ogiltigförklaras bör initialt ett påpekande göras. Eftersom det numera går att 

ogiltigförklara ett offentligt kontrakt som tecknats efter en otillåten direktupphandling, samt 

att den upphandlande myndigheten kan påläggas en upphandlingsskadeavgift, uppkommer 

frågan om prejudikatet från NJA 2007 s. 349 spelat ut sin roll i denna situation. HD anförde 
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som bekant i nämnda dom att skadestånd till leverantörer som inte fått chans att lämna   

anbud, när den upphandlande myndigheten ej infordrat några anbud fast så borde skett enligt 

LOU, bör kunna utgå så att inte skyldigheten för en upphandlande myndighet att infordra 

anbud ska urholkas.
227

 Eftersom kontraktet idag kan ogiltigförklaras och en 

upphandlingsskadeavgift kan aktualiseras synes det inte som att skyldigheten för den 

upphandlande myndigheten att infordra anbud, även om skadestånd inte skulle utgå till en 

leverantör som ej fått delta i upphandlingen, skulle vara urholkad. Vid tiden för avgörandet i 

NJA 2007 s. 349 kunde en leverantör yrka på att en otillåten direktupphandling skulle göras 

om. Dock saknades möjlighet att ogiltigförklara avtalet.
228

 I och med detta förefaller 

skadeståndsmöjligheten för andra leverantörer, vid tiden för avgörandet, ha fyllt en preventiv 

funktion. Eftersom ett ogiltigförklarat offentligt kontrakt enligt huvudregeln ska medföra att 

ett retroaktivt upphörande av avtalsprestationer, resulterande i att en leverantör vid en förnyad 

kontraktstilldelning kan få möjlighet att erhålla hela kontraktet, torde inte den hypotetiska 

ekonomiska förlusten för den leverantör som ej fått möjlighet att lämna anbud bli lika stor 

som förr. Det förefaller därför som att HD:s avgörande i NJA 2007 s. 349 förlorat viss 

aktualitet i denna typsituation. Numera synes det nämligen finnas andra sanktioner med 

preventiv verkan vid otillåtna direktupphandlingar. 

 

Dock kan argumenteras för att bedömningen borde bli annorlunda i vissa fall. Det rör sig här 

om två situationer som har det gemensamt att naturaprestation ej har återburits. Exempel 

härpå är att naturaprestation inte kan återbäras på grund av praktiska skäl. Det rör sig om de 

situationer där tjänster redan utförts eller varor redan har förbrukats. I dessa fall aktualiseras 

värdeersättning. Värdeersättningen är dock begränsad till den upphandlande myndigheten och 

dennes avtalsparts mellanhavanden. Om den upphandlande myndigheten fått sina behov 

täckta och återbäring ej är möjlig ges inte möjligheten för andra leverantörer att kunna erhålla 

hela kontraktet när avtalet ogiltigförklaras. Istället finns endast möjligheten att erhålla 

kontraktet till den del prestationer ej fullgjorts. I dessa situationer kan därför argumenteras för 

att de andra leverantörerna borde tillerkännas skadestånd. HD uttalade i NJA 2007 s. 349 att 

det inte kan krävas att det ska framstå som sannolikt att leverantören skulle ha vunnit 

kontraktet om upphandlingen gått rätt till för att ersättning ska kunna utgå med ett belopp som 

är högre än de faktiska kostnaderna. Dock framgår av domen att leverantören ska ha haft en 
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 Se Pedersens beskrivning av det tidigare rättsläget ovan i kap. 3.2. 
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realistisk chans att tilldelas kontraktet vid ett korrekt anbudsförfarande.
229

 Det förefaller inte 

helt enkelt att visa det realistiskt i de fall en upphandling inte konkurrensutsatts och det 

saknas dokumentation. Hur som haver kan inte NJA 2007 s. 349 tolkas på annat sätt än att 

leverantören har att visa det realistiskt. I likhet med vad som anfördes i typsituationen ovan är 

det dock troligt att domstolen inte lägger allt för stor vikt vid kravet på att det ska framstå som 

realistiskt.  

   

Vidare torde skadestånd till andra leverantörer kunna tänkas utgå om förutsättningarna för att 

ogiltigförklara ett offentligt kontrakt föreligger, men kontraktet trots allt får bestå av 

tvingande hänsyn till ett allmänintresse. De andra leverantörerna får ju inte heller här 

möjlighet att tilldelas kontraktet enligt en förnyad konkurrensutsättning. Även här torde den 

leverantör som yrkar på skadestånd ha att visa att han skulle ha haft en realistisk möjlighet att 

vinna kontraktet vid en korrekt anbudsinfordran. I båda dessa fall synes det således finnas ett 

utrymme för de leverantörer som berövats sin möjlighet att konkurrera om det offentliga 

kontraktet att erhålla skadestånd.  

 

Gällande beräkningen uttalade HD i NJA 2007 s. 349 att skadeståndsberäkningen, om 

leverantören förmår visa att han skulle ha haft en realistisk möjlighet att tilldelas kontraktet, 

får ta sin utgångspunkt i en skönsmässig bedömning i enlighet med tidigare praxis. Den 

skönsmässiga bedömningen innebär att ersättningen ska beräknas till ett uppskattat skäligt 

belopp med hänsyn till bland annat överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter 

till vinst.
230

 Dock förefaller inte HD:s uttalande vara helt korrekt. Av EU-domstolens praxis 

framgår att nationella skadeståndsregler ej får vara utformade så att skadeståndet är beroende 

av att de organ som kan tillskrivas överträdelsen förfarit uppsåtligt eller vårdslöst om det 

föreligger en klar överträdelse av EU-rätten. För upphandlingsrättens del får avgörandet anses 

innebära att en upphandlande myndighet som överträtt EU-rätten, genom en överträdelse av 

LOU, inte med framgång kan hävda att den inte är skadeståndsskyldig på den grunden att den 

inte har förfarit uppsåtligt eller vårdslöst.
231

 Om hänsyn ska tas till överträdelsens karaktär, 

vilket HD ger uttryck för, synes det rimma illa med nyssnämnda avgörande. Således torde 

istället de leverantörer som berövats sin möjlighet att konkurrera om kontraktet, på grund av 

exempelvis en otillåten direktupphandling, kunna erhålla ersättning för mer än nedlagda 
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 Se ovan kap. 3.9.1. 
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 Se ovan kap. 3.9 där det hänvisas till EU-domstolens avgörande. 
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kostnader om de sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och därmed haft en realistisk möjlighet 

att tilldelas kontraktet. Dock får skadeståndet i så fall begränsas till den del kontraktet är 

fullgjort. Som ovan antytts kan det tänkas att kontraktet är fullgjort till exempelvis hälften 

men att redan utförda prestationer ej kan återgå, exempelvis på grund av att det är tjänster som 

utförts eller att varor redan är konsumerade. Att, om så är fallet, erhålla ersättning intill hela 

det positiva kontraktsintresset och därefter ha möjlighet att tilldelas kontraktet till den del det 

ej är fullgjort förefaller inte rimligt. I svensk rätt är nämligen huvudregeln att fördelar som 

den skadelidande åtnjuter ska avräknas från skadeståndet.
232

 

  

Sammanfattningsvis torde andra leverantörers skadeståndsmöjlighet, när de har berövats sin 

möjlighet att lämna anbud enligt en korrekt konkurrensutsättning, vara försämrade efter 

ogiltighetssanktionens inträde i upphandlingslagstiftningen. Anledningen härtill är att den 

upphandlande myndigheten har att återbära sin mottagna prestation vid det offentliga 

kontraktets ogiltigförklarande. Därför får de leverantörer som initialt berövades möjligheten 

att lämna anbud en ny chans att tilldelas hela kontraktet vid ett nytt korrekt anbudsförfarande. 

Att skadeståndsmöjligheten, mot bakgrund av ändringsdirektivets sanktioner, kommer 

försämras är också något som förutspåtts på annat håll.
233

 Dock torde skadestånd kunna utgå 

om ett offentligt kontrakt får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse samt i de fall 

naturaprestation ej praktiskt kan återbäras. Gällande skadeståndsberäkningen får 

utgångspunkten vara att dessa leverantörer kan erhålla skadestånd med ett belopp som 

överstiger nedlagda kostnader om de sannolikt skulle ha lämnat anbud vid en korrekt 

konkurrensutsättning och därmed haft en realistisk chans att tilldelas kontraktet. Dock kan 

skadestånd endast utgå till den del kontraktet är fullgjort. 

 

5.3 Risk för oskäligt betungande konsekvenser för den upphandlande myndigheten? 

 

Av det som hittills har sagts i analysen får förstås att de ekonomiska konsekvenserna för den 

upphandlande myndigheten kan bli väldigt betungande. Vad gäller återgångsfrågan har jag lyft 

fram att det i en situation åtminstone går att argumentera för ett ensidigt återgångsförbud 

innebärande att leverantören ej behöver återlämna mottagen penningprestation. Den situation 

som åsyftas är den när leverantören, som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat, är i god 

                                                 
232

 Denna princip går under beteckningen compensatio lucra cum damno. Se Andersson, Håkan, Skyddsändamål 
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tro angående regelöverträdelsen. Lägg därtill det potentiella skadeståndet som kan utgå till 

dels den leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat och dels till de leverantörer 

som initialt berövats möjligheten att konkurrera om kontraktet. Dessutom finns risk för att den 

upphandlande myndigheten måste betala en upphandlingsskadeavgift.
234

 Nu torde det väl 

kanske inte vara allt för troligt att en leverantör, om han ej skulle behöva återlämna mottagen 

prestation, skulle yrka på skadestånd. När det gäller skadestånd till de leverantörer som ej fått 

möjlighet att konkurrera om kontraktet måste dock någon slags gräns dras, annars finns risk 

för att den upphandlande myndigheten (åtminstone i teorin) tvingas utge flera skadestånd som 

sammanlagt uppgår till ett skyhögt belopp. Denna risk kan dock sägas ha begränsats i och 

med HD:s avgörande i NJA 2007 s. 349. Här uttalades att en leverantör bör kunna få 

skadestånd om han sannolikt skulle ha lämnat ett anbud och därmed skulle ha haft en 

realistisk möjlighet att vinna kontraktet.
235

 Således måste andra leverantörer, som inte fått 

möjlighet att konkurrera om kontraktet, uppfylla två rekvisit för att kunna erhålla skadestånd. 

Dels har de att visa att de sannolikt skulle ha lämnat anbud och dels har de att visa på att de 

skulle haft en realistisk möjlighet att vinna kontraktet. Visserligen torde inte domstolen lägga 

allt för stor vikt vid att det ska framstå som att leverantören haft en realistisk möjlighet att 

vinna kontraktet. Trots det kan ändå tänkas att de två rekvisiten till viss del begränsar risken 

för att den upphandlande myndigheten ska behöva utge skadestånd till flertalet leverantörer. 

  

Hur som haver synes rättsläget öppna upp för att de ekonomiska följderna, vid 

ogiltigförklarande av ett offentligt kontrakt, kan bli väldigt kännbara för den upphandlande 

myndigheten. Å andra sidan har den upphandlande myndigheten möjlighet att genom en 

frivillig avtalsspärr och förhandsinsyn freda sig mot ett senare ogiltigförklarande.
236

 

Dessutom torde de betungande konsekvenserna, (förhoppningsvis!) både innan och efter de 

inträffat, ha en preventiv effekt på upphandlande myndigheters agerande. Eftersom den 

preventiva effekten av ogiltighetssanktionen är något som förordas i direktivet ligger det i 

sakens natur att ogiltighetens rättsliga följder kan bli betungande. 
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5.4 Slutsatser 

 

Vid avtals ogiltighet gäller som huvudregel enligt svensk civilrätt att parterna för det första 

inte är skyldiga att behöva fullgöra förbudsstridiga prestationer och för det andra att om 

prestation ägt rum ska principiellt återbäring ske. Gällande den upphandlingsrättsliga 

ogiltighetssanktionen har den sin grund i EU:s ändringsdirektiv 2007/66/EG. EU har dock 

överlåtit åt medlemsstaterna själva att reglera ogiltighetens rättsverkningar. Den svenska 

lagstiftaren har valt att ogiltigheten ska träffa det offentliga kontraktet retroaktivt. Dock har 

lagstiftaren ansett det onödigt att särskilt reglera rättsverkningarna av ogiltigheten i LOU.  

 

I och med det retroaktiva upphörandet får förstås att huvudregeln vid upphandlingsrättslig 

ogiltighet, när det gäller återgångsproblematiken, är att redan utförda prestationer ska återgå. 

Om naturaprestation är omöjlig att återbära får istället utges värdeersättning. Dock finns det 

en typsituation där det kan argumenteras för att den leverantör som får sitt offentliga kontrakt 

ogiltigförklarat ej borde behöva återbära mottagen penningprestation. Den situation som 

åsyftas är den när leverantören är i god tro angående regelöverträdelsen. I denna typsituation 

skulle det kunna vara motiverat med ett ensidigt återgångsförbud på grund av den preventiva 

effekten ett sådant ensidigt återgångsförbud skulle få. Den preventiva effekten är ett tydligt 

ändamål med LOU:s ogiltighetssanktion. Det ensidiga återgångsförbudet innebär att den 

leverantör som fått sitt kontrakt ogiltigförklarat ej behöver återbära mottagen prestation. Dock 

uppkommer frågan om detta ensidiga återgångsförbud skulle aktualisera principen om 

obehörig vinst. En djärv sammanfattning av rättsläget är följande: Vid en återgångstalan, där 

leverantören bedöms vara i god tro angående förbudets tillämplighet, har domstolen utrymme 

att göra en slags skälighetsbedömning. I denna skälighetsbedömning får domstolen väga det 

ensidiga återgångsförbudets preventiva effekt mot det eventuellt orättvisa resultatet ett sådant 

återgångsförbud skulle resultera i. 

 

Även om prestationer återbärs är det inte säkert att förmögenhetsläget återställs. Är 

leverantören i ond tro angående upphandlingens förenlighet med LOU torde 

förmögenhetsläget, som förelåg innan det ogiltiga avtalet ingicks, ha att återställas i enlighet 

med tidigare rättspraxis. Den upphandlande myndigheten kan aldrig vara i god tro angående 

regelöverträdelsen. Därför ska den upphandlande myndigheten, vid avtalets återgång, utge 

avkastningen av varan samt betala en skälig ersättning om annan nytta har hafts av varan eller 

tjänsten. En leverantör ska, om det fastställs att både den upphandlande myndigheten och 



 

                                                                

82 

 

leverantören ska återbära prestationer, utge ränta på den mottagna betalningen. Detta gäller 

oavsett om leverantören var i god tro vid mottagandet av betalningen – något som följer av 

rättspraxis. 

 

Analysen har vidare behandlat de skadeståndsrättsliga konsekvenserna som kan komma att 

aktualiseras när det offentliga kontraktet ogiltigförklaras. Skadestånd till följd av 

ogiltigförklarandet kan ej utgå med stöd av 3 kap. 2 § SkL enär offentlig upphandling ej kan 

anses utgöra myndighetsutövning. I enlighet med den promemoria som föregick 

propositionen där ändringsdirektivet implementerades torde den leverantör som får sitt 

offentliga kontrakt ogiltigförklarat kunna erhålla skadestånd. Om denne leverantör redan fått 

sina kostnader täckta genom avtalets återgång blir det irrelevant att diskutera kring skadestånd 

intill det negativa intresset. Leverantören kan dock ha haft andra kostnader som inte ersätts 

genom avtalets återgång. Tidigare rättspraxis om upphandlingsskadestånd ger inte vägledning 

för huruvida dessa kostnader kan ersättas. I enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga 

principer vid avtals ogiltighet torde dock den leverantör som får sitt kontrakt ogiltigförklarat 

kunna erhålla skadestånd täckandes de kostnader som aktualiseras i förevarande typsituation. 

Detta förutsätter dock att leverantören varit i god tro angående regelöverträdelsen. Möjligen 

kan leverantören, i denna typsituation, också grunda sin skadeståndstalan på 3 kap. 3 § SkL. 

  

Med hänsyn till tidigare rättspraxis, och det uttalade preventiva syfte som ogiltighetsreglerna i 

LOU ska ha, talar mycket för att den leverantör som får sitt offentliga kontrakt ogiltigförklarat 

också ska kunna få ersättning för utebliven vinst. Även här krävs god tro. Ersättning för 

utebliven vinst förutsätter att domstolen finner att leverantören sannolikt skulle ha lämnat 

anbud vid en korrekt konkurrensutsättning samt haft en realistisk möjlighet att tilldelas 

kontraktet.  

 

Andra leverantörers skadeståndsmöjligheter torde vara försämrade efter 

ogiltighetssanktionens inträde i upphandlingslagstiftningen. Dock torde skadestånd kunna 

utgå om ett avtal får bestå av tvingande hänsyn till ett allmänintresse samt i de fall 

naturaprestation ej praktiskt kan återbäras. För att erhålla skadestånd torde dessa leverantörer 

ha att göra det sannolikt att de skulle lämnat anbud och därmed haft en realistisk möjlighet att 

tilldelas kontraktet om upphandlingen gått rätt till. Dock torde skadestånd här endast kunna 

utgå till den del kontraktet är fullgjort. 
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Propositioner 

 

Prop. 1975:102 – Förslag till räntelag m.m. 

 

Prop. 1988/89:76 – Om ny köplag 
 

Prop. 1992/93:56 - Ny konkurrenslagstiftning 
 

Prop. 1992/93:88 – Om offentlig upphandling 

 

Prop. 2001/02:142 – Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m. 

 

Prop. 2006/07:128 - Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster 

 

Prop. 2009/10:180 - Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 

 

 
Utredningar 

 

Ds 2009:30 - Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet 

 

 
EU-rättsligt 
 
Direktiv 89/665/EEG - Av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning 

av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten 
  
Direktiv 92/13/EEG - Av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om 

gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- 

och telekommunikationssektorerna 
 

Direktiv 2004/17/EG - Av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena 

vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) 

 

Direktiv 2004/18/EG - Av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

byggentreprenader, varor och tjänster  

 

Direktiv 2007/66/EG - Av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad 

gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling 
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Övrigt 
 

 
Konkurrensverkets hemsida 

 
Om offentlig upphandling, http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx, den 21 mars 2012 kl. 12.20 

 

Upphandling – steg för steg, http://www.kkv.se/t/Page____4662.aspx, den 21 mars 2012 kl. 12.21 

 

Vad är en direktupphandling?, http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=5856, den 21 mars 2012, kl. 12.22 

 

 

Rapporter 

 

Edwardsson, Eva & Moius, Daniel, Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv, Uppdragsforskningsrapport till Konkurrensverket, 2009:4 

 

Molander, Per, Regelverk och praxis i offentlig upphandling, Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig 

ekonomi, 2009:2 

 
 

Remissvar avseende regeringens promemoria Ds 2009:30: 

 

Stadsledningskontoret, Stockholms stad, Dnr 001-1516/2009 
 

Domstolsverket, Dnr 1118-2009 

 

Skatteverket, Dnr 131 605829-09/112 
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