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Sammanfattning 

I upphandlade kontrakt förekommer det många gånger att väsentliga förändringar sker. 

Generellt är sådana inte tillåtna eftersom de strider mot de grundläggande principerna som 

gäller för upphandling. Sker väsentliga förändringar anses beställaren ha tilldelat ett nytt 

kontrakt, vilket gör att det är fråga om en otillåten direktupphandling. Otillåten 

direktupphandling är en av de allvarligaste överträdelserna av upphandlingsreglerna och kan 

medföra att avtalet ogiltigförklaras. Det är därför av stor betydelse för beställare och 

leverantörer att veta vad som kan utgöra väsentliga förändringar. Bland annat är villkor som 

införts väsentliga om de skulle ha gjort det möjligt att anta andra leverantörer än de som 

antogs från början. En leverantör kan på grund av den väsentliga förändringen vilja kräva 

skadestånd eftersom denne kanske hade haft en möjlighet att vinna upphandlingen om den 

väsentliga ändringen hade funnits med i förfrågningsunderlaget. En förutsättning för att 

erhålla skadestånd är att den skadelidande begränsar sin skada genom att begära överprövning 

av tilldelningsbeslutet. Begränsning av skadan genom överprövning är dock inte möjligt vid 

väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt eftersom ändringen görs efter att kontraktet 

har tecknats och tiden för överprövning av tilldelningsbeslutet har löpt ut. En begränsning av 

skadan kan således inte ske i alla fall och en leverantör kan därför ha rätt till skadestånd vid 

väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt. 

Högsta domstolen (HD) har i en nyligen meddelad dom, Fideliamålet, utökat beställarens 

skadeståndsansvar enligt LOU till att även omfatta leverantörens rättegångskostnader från ett 

framgångsrikt överprövningsmål i förvaltningsrätten. Domen avviker från huvudregeln inom 

förvaltningsprocessen som anger att en part inte har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta. 

Åsikterna huruvida rättegångskostnader från förvaltningsprocessen ska ersättas går isär. I 

Fideliamålet var två ledamöter skiljaktiga och ansåg att rättegångskostnaderna inte skulle 

ersättas. I sin bedömning tog HD bland annat hänsyn till syftet med skadeståndsreglerna och 

ansåg att beställaren är ersättningsskyldig för skador som uppstår på grund av fel i 

upphandlingen. HD tog ingen direkt hänsyn till vilka konsekvenser en utökad 

skadeståndsskyldighet medför. Domen för emellertid med sig både positiva och negativa 

konsekvenser. En positiv följd av en utökad skadeståndsskyldighet är att fler leverantörer 

vågar ansöka om överprövning. Det avskräcker även beställare från att bryta mot lagen 

eftersom de kan få betala leverantörens rättegångskostnader. En negativ följd är dock att 

målen i förvaltningsrätten och allmän domstol ökar, vilken även innebär en längre 

handläggningstid.  
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Förkortningar 
EU  Europeiska unionen 

FEUF  Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt 

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

HovR  Hovrätten 

KöpL  Köplagen 

LOU  Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

LUF Lag (2007:1092) om offentlig upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster 

NOU Nämnden för offentlig upphandling 

Prop. Proposition 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

TR Tingsrätten 

ÄLOU Lag (1992:1528) om offentlig upphandling 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Rättsmedelsdirektiven
1
 ligger till grund för rättsmedlen och syftet med dem är att se till att 

direktiven för upphandling inom EU följs.
2
 Det finns två typer av rättsmedel, överprövning 

och skadestånd.
3
 Bestämmelserna i rättsmedelsdirektiven är någorlunda detaljerade när det 

gäller överprövning, annorlunda förhåller det sig beträffande skadestånd. Det finns väldigt få 

bestämmelser som anger vad som ska gälla angående skadestånd och det är därför upp till 

varje medlemsland att själv utarbeta reglerna för skadestånd.
4
  

En leverantör har enligt 16 kap. 20 § LOU rätt till skadestånd om en upphandlande myndighet 

(beställare) bryter mot bestämmelserna i lagen. Rätten till skadestånd är beroende av om 

leverantören har begränsat sin skada, vilket bland annat innebär att denne måste begära 

överprövning av tilldelningsbeslutet.
5
 I upphandlade kontrakt förekommer det många gånger 

väsentliga ändringar i förhållande till förfrågningsunderlaget. Ändringar i de upphandlade 

kontrakten görs ofta en tid efter det att tilldelningsbeslutet har lämnats och det finns därför 

inga skäl för en leverantör att begära överprövning av tilldelningsbeslutet.  Kammarrätterna i 

Göteborg och Jönköping har i två mål på senare tid ogiltigförklarat avtal på grund av att 

väsentliga ändringar hade skett.
6
 Frågan som uppkommer är om en leverantör, som inte vann 

upphandlingen, i fall som ovan nämnda där väsentliga förändringar har skett i upphandlade 

kontrakt har möjlighet att erhålla skadestånd enligt LOU, trots att någon överprövning av 

tilldelningsbeslutet inte har skett. Som ovan nämnts finns det ingen möjlighet för de 

leverantörerna att begära överprövning av tilldelningsbeslutet eftersom den väsentliga 

ändringen upptäcks först efter att tiden för överprövning gått ut. Det är betydelsefullt för de 

leverantörer som inte vann upphandlingen att veta om det finns någon möjlighet att erhålla 

skadestånd i de situationerna eftersom deras skada kan uppgå till höga belopp.  

                                                 
1
 Europaparlamentets och rådets 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, 

europaparlamentets och rådets 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 samt europaparlamentets och rådets 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. 
2
 EU-domstolens dom den 28 oktober 1999, mål C-81/98 Alcatel, punkt 33. 

3
 16 kap. 4 § LOU och 16 kap. 20 § LOU. 

4
 Asplund, A, Ehn, M, Johansson, D, Olsson, E, Överprövning av upphandling, Jure Förlag 2012, s. 371. 

5
 Svea Hovrätt, dom av den 15 februari 2011 i mål T 3328-10 och RH 2010:48.  

6
 Kammarrätten i Göteborg, dom av den 15 mars 2013  i mål nr 6952-12 och Kammarrätten i Jönköping, dom av 

den 21 februari 2013 i mål nr 2760-12. 
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De skador leverantörer kan få ersättning för är bland annat utebliven vinst (positiva 

kontraktsintresset) om leverantören gör sannolikt att denne förlorat kontraktet på grund av 

beställarens åsidosättande av LOU. Leverantörer har även rätt till ersättning för att förbereda 

anbud och i övrigt delta i upphandlingen (negativa kontraktsintresset) om leverantören har 

haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och åsidosättandet av LOU har minskat 

dennes möjlighet att erhålla kontraktet.
7
 HD har i en nyligen meddelad dom, Fideliamålet, 

utökat beställarens skadeståndsansvar enligt LOU.
8
 Numera kan även kostnader för att driva 

en framgångsrik överprövningsprocess i förvaltningsdomstol vara ersättningsgilla. Domen är 

en avvikelse från huvudregeln inom förvaltningsrätten som anger att en part inte har rätt till 

ersättning för sina rättegångskostnader.
9
 Ledamöterna i HD var inte eniga, två av dem ansåg 

att överprövningskostnader inte utgör en skada enligt LOU och att en obalans mellan parterna 

skulle uppstå eftersom beställaren inte kan få sina rättegångskostnader ersatta.   

1.2 Problemformulering 

 Är det möjligt för leverantörer att erhålla skadestånd enligt LOU när väsentliga 

förändringar sker i upphandlade kontrakt trots att ingen överprövning av 

tilldelningsbeslutet har skett? 

o Vad utgör väsentliga ändringar i upphandlade kontrakt? 

o Vad är innebörden av att väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt kan 

utgöra otillåtna direktupphandlingar? 

o Om skadestånd är möjligt, för vilken skada kan ersättning utgå? 

 

 Frågor med anledning av HD:s dom i Fideliamålet: 

o Hur förhåller sig domen till gällande lagstiftning? 

o Är det rimligt att rättegångskostnader är ersättningsgilla som skadestånd? 

o Vilka konsekvenser kan domen få? 

o Kan rättegångskostnader ersättas även om sökanden vinner upphandlingen 

efter att felet avhjälpts? 

  

                                                 
7
 NJA 2000 s. 712.  

8
 Högsta domstolens dom 2013-07-18 i mål T 3576-11. 

9
 NJA 2010 s. 112. 
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1.3 Syfte 

Ett av syftena med uppsatsen är att undersöka möjligheten till skadestånd enligt LOU när 

väsentliga ändringar har skett i upphandlade kontrakt och ingen överprövning av 

tilldelningsbeslutet har skett. För att kunna besvara ovanstående frågeställning sker en 

undersökning av vad som utgör väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och vad 

innebörden av att de kan utgöra en otillåten direktupphandling är. Vidare utreds det om tiden 

för när den väsentliga förändringen sker har någon betydelse för skadeståndsmöjligheten och 

även för vilken skada ersättning kan utgå om skadestånd är möjligt. Det är betydelsefullt för 

leverantörer att veta om de har möjlighet att erhålla skadestånd vid väsentliga förändringar i 

upphandlade kontrakt och därmed helt eller delvis få sina skador ersatta. Leverantörernas 

skador kan uppgå till betydande belopp som kan ha stor betydelse för dem. 

Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att analysera HD:s dom i Fideliamålet och se hur 

domen förhåller sig till gällande lagstiftning. I analysen av domen diskuteras bland annat 

lämpligheten av att rättegångskostnader från ett framgångsrikt överprövningsmål i 

förvaltningsdomstol är en kostnad som kan ersättas i form av skadestånd. Slutligen sker en 

analys av de konsekvenser domen kan medföra och om det är möjligt att ersätta 

rättegångskostnader även om sökanden vinner upphandlingen.  

1.4 Metod och material 

Traditionell juridisk metod används för uppsatsens genomförande. Det innebär att lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin används för att besvara problemformuleringarna.
10

 Den lag 

som främst kommer att användas är LOU och dess förarbeten. LOU bygger på direktiv från 

EU, vilket innebär att EU-rätten har stor betydelse på upphandlingsområdet. EU-rätten består 

av primärrätt och sekundärrätt, där primärrätten utgörs av fördragen medan sekundärrätten 

bland annat består av förordningar, direktiv och rättspraxis.
11

 Det material som används från 

EU-rätten är bland annat direktiv, främst rättsmedelsdirektiven eftersom bestämmelserna om 

överprövning och skadestånd bygger på dem. Utöver direktiven tas även hänsyn till de EU-

rättsliga principerna. Vidare beaktas såväl svenska rättsfall som rättsfall från EU-domstolen. 

Slutligen används rapporter och liknande, exempelvis från svenska myndigheter och 

kommissionen. 

  

                                                 
10

 Sandgren, C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, andra upplagan, Norstedts Juridik 2008, s. 36–38. 
11

 Bernitz, U, Kjellgren, A, Europarättens grunder, fjärde upplagan, Norstedts Juridik 2010, s. 28. 
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1.5 Avgränsningar 

Skadeståndsreglerna i LOU och LUF är snarlika, men för tydlighetens skull är det endast 

möjligheten till skadestånd enligt LOU när väsentliga förändringar har skett i upphandlade 

kontrakt som kommenteras. Slutsatserna kan emellertid tillämpas även i de fall LUF är 

tillämplig eftersom skadeståndsreglerna inte direkt skiljer sig åt. Skadeståndsmöjligheten 

enligt SkL vid väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt undersöks inte. I uppsatsen 

redogörs det endast för vad som utgör väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och inte 

för väsentliga förändringar under förfarandet. Vidare utreds inte heller frågan om den 

leverantör vars avtal har ogiltigförklarats på grund av den väsentliga förändringen är 

berättigad till skadestånd. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel två behandlas EU-rättens inverkan på 

offentlig upphandling.  EU:s inre marknad, upphandlingsdirektiv och allmänna principer 

nämns. Kapitel tre ägnas åt överprövning av en upphandling och av ett avtal samt följden av 

att ett avtal ogiltigförklaras. Härefter följer kapitel fyra där otillåtna direktupphandlingar, 

väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och kontrakts giltighetstid beskrivs. Därefter 

sker en redovisning av skadeståndet i kapitel fem. Allmän skadeståndsrätt, skadestånd enligt 

LOU, skadeståndets omfattning, bevisbörda och beviskrav samt jämkning av skadestånd 

uppmärksammas. Kapitel sex berör rättegångskostnader i förvaltningsdomstol och allmän 

domstol. Även Fideliamålet behandlas i kapitlet. Kapitel sju består av analys där 

frågeställningarna besvaras. I åttonde och sista kapitlet sker en redogörelse av uppsatsens 

slutsatser. 
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2 EU-rätten och offentlig upphandling  

2.1 Introduktion 

I kapitlet sker en presentation av EU-rättens inverkan på offentlig upphandling.  EU-rätten 

ligger till grund för upphandlingslagstiftningen och direktiv som gäller för upphandlingen 

kommer därför att beröras. Utöver det kommer även allmänna principer som ska beaktas vid 

offentlig upphandling att nämnas.  

2.2 EU-rättens inverkan på upphandling 

Ett av syftena med EU-samarbetet är att säkerställa en inre marknad där gränsöverskridande 

handel är tillåtet. För att säkerställa den inre marknaden infördes bestämmelser om de fyra 

friheterna. De fyra friheterna innebär att det ska råda fri rörlighet för personer, tjänster, varor 

och kapital.
12

 EU-rätten har företräde framför nationell rätt och det är därför inte tillåtet att 

företa åtgärder som inte är förenliga med EU-rätten.
13

 

EU-rätten har stor inverkan på upphandlingslagstiftningen. EU-direktiv, som tillhör EU:s 

sekundärrätt, ligger till grund för de svenska upphandlingsreglerna och reglerna om 

överprövning vid överträdelse av reglerna. Enligt artikel 291.1 FEUF ska medlemsländerna 

företa nödvändiga nationella lagstiftningsåtgärder för att EU:s bindande rättsakter ska 

genomföras. Direktiven riktar sig till medlemsländerna som ska förverkliga det resultat som 

beskrivs i direktiven genom att införa bestämmelser i den nationella rättsordningen.
14

 

Medlemsländerna får själva bestämma hur de vill gå tillväga för att införliva det som stadgas i 

direktiven enligt artikel 288.3 FEUF. Införlivande av ett direktiv kräver inte alltid en 

lagstiftningsåtgärd. Bestämmelserna i den nationella rättsordningen ska dock se till att 

tillämpningen av direktivet sker fullt ut och det är viktigt att bestämmelserna medför att det 

efterkommande rättsläget är klart och precist.
15

 Direktivens syfte och ordalydelse har således 

stor betydelse när den nationella lagstiftningen ska tolkas.
16

 

Det finns ett flertal lagar inom upphandlingsområdet, varav de två största är LOU och LUF. 

De bygger på EU-direktiv
17

 och direktivens syfte är bland annat att medverka till att den fria 

                                                 
12

 Pedersen, K, Upphandlingens grunder, tredje upplagan, Jure Förlag 2013, s. 7 och 11. 
13

 EU-domstolen mål C-6/64 Costa mot ENEL. 
14

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 32. 
15

 EU-domstolens dom den 10 maj 2001, mål C-144/99 Kommissionen mot Nederländerna, punkt 17. 
16

 NJA 2003 s. 82.  
17

 LOU bygger på europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 

förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska direktivet) och 

LUF bygger på europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 

förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). 
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rörligheten för varor och tjänster upprätthålls. Därmed skyddas leverantörer i ett medlemsland 

som vill lämna anbud på varor eller tjänster vid en upphandling i ett annat medlemsland.  

Direktiven ska sålunda motverka att inhemska leverantörer och beställare får företräde när 

kontrakt tilldelas vid offentlig upphandling.
18

 De grundläggande syftena med direktiven 

bakom LOU och LUF är därför inte att säkerställa att de inköp av varor, tjänster och 

byggentreprenader som den offentliga sektorn gör alltid är den bästa affären. Det främsta 

syftet är att se till att de offentliga medlen, skattepengarna, inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. 

LOU och LUF är emellertid ingen garanti för att upphandlingen blir bra. LOU och LUF 

behöver dock inte medföra svårigheter att genomföra en lyckad upphandling.
19

 Syftet med 

reglerna om offentlig upphandling är inte bara att se till att de allmänna medlen används på 

rätt sätt. Syftet har delvis ändrats och övergått till att leverantörens intressen ska skyddas. 

Leverantörers intresse kan emellertid ingå i samhällsintresset.
20

 

2.3 Principer 

Upphandlingsrätten bygger som ovan angetts på EU-rätten och det finns därför ett antal 

allmänna principer som ska beaktas vid offentlig upphandling enligt LOU. Principerna som är 

obligatoriska anges i 1 kap. 9 § LOU och är likabehandlingsprincipen, icke-

diskrimineringsprincipen, transparensprincipen, principen om ömsesidigt erkännande samt 

proportionalitetsprincipen. Principerna återges även i artikel 2 i direktiv 2004/18/EG och i 

artikel 10 i direktiv 2004/17/EG. Enligt direktiven ska principerna respekteras och iakttas 

genom hela upphandlingen. Principerna är särskilt användbara i de situationer där reglering 

saknas och vägledning behövs för att komma fram till hur en upphandlingsrättslig bedömning 

ska ske. De används också för tolkning och tillämpning av bestämmelserna i LOU.
21

 Ett 

handlande som inte omfattas av någon reglering är därför endast tillåtet om det sker i enlighet 

med principerna. Principerna gäller under hela upphandlingsprocessen, både för existerande 

och potentiella leverantörer.
22

 Principerna är följaktligen av stor betydelse och tillhör 

primärrätten. En sekundärrättslig regel som strider mot en EU-rättslig princip är således inte 

giltig eftersom primärrätten har företräde.
23

 

                                                 
18

 EU-domstolens dom den 3 oktober 2000, mål C-380/98 University mot Cambridge, punkt 16 och 17. 
19

 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 15 f.  
20

 Stenberg, H, Professor analyserar HD-dom om LOU-skadestånd, publicerad 2007-06-19. 
21

 EU-domstolens dom den 6 oktober 1982, mål 283/81 CILFIT, punkt 20 och EU-domstolens dom den 11 juli 

2002, mål C-62/00 Marks & Spencer, punkt 33 och 44.  
22

 EU-domstolens dom den 5 oktober 2000, mål C-16/98 Kommissionen mot Frankrike, punkt 103–109.  
23

 Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 105. 
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2.3.1 Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen är av stor betydelse eftersom den utgör grunden för 

upphandlingsdirektiven.
24

 Innebörden av likabehandlingsprincipen är att leverantörernas 

förutsättningar ska vara så lika som möjligt, exempelvis ska viktig information om 

upphandlingen lämnas vid samma tidpunkt till alla leverantörer. Leverantörerna ska behandlas 

lika under hela anbudsförfarandet utan att hänsyn tas till omständigheter som inte har 

betydelse för upphandlingen, exempelvis nationalitet.
25

 Principen innebär att så länge det inte 

finns sakliga skäl får olika situationer inte behandlas lika och lika situationer inte behandlas 

olika.
26

 Krav och kriterier vid utvärderingen ska användas på samma sätt mot alla leverantörer 

som har lämnat anbud i upphandlingen. Anbud måste uppfylla beställarens krav, annars får 

leverantörens anbud inte godtas.
27

  

2.3.2 Icke-diskrimineringsprincipen 

Enligt artikel 18 FEUF är all diskriminering på grund av nationalitet förbjuden. Icke-

diskrimineringsprincipen förutsätter i likhet med likabehandlingsprincipen att leverantörer 

behandlas på samma sätt genom hela anbudsförfarandet utan att någon hänsyn tas till 

omständigheter som inte har med upphandlingens genomförande att göra, exempelvis 

nationalitet eller etableringsort. Icke-diskrimineringsprincipen innebär också att leverantörer 

från andra orter inte får behandlas annorlunda än leverantörer som verkar i den egna 

kommunen. En beställare får inte heller införa krav i förfrågningsunderlaget som bara svenska 

företag vet om eller kan utföra, även om beställaren inte räknar med att få in några anbud från 

andra länder.
28

  

2.3.3 Transparensprincipen 

Transparensprincipen, vilken ibland kallas principen om öppenhet, innebär en skyldighet för 

beställaren att underrätta leverantörer om upphandlingen och hur den ska gå till. Principen 

betyder även att annonsering av upphandlingen ska ske, att uppgifter om upphandlingen inte 

får hållas hemliga, att de flesta av handlingarna i upphandlingen är offentliga och att resultatet 

av upphandlingen ska meddelas de leverantörer som deltog i upphandlingen.
29

 Principen 

fungerar även för att kontrollera att de andra principerna som gäller för upphandling följs.
30

 

                                                 
24

 EU-domstolens dom den 12 december 2002, mål C-470/99 Universale-Bau, punkt 91.  
25

 Prop. 2006/07:128, Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster, s. 132 och 155. 
26

 EU-domstolens dom den 3 mars 2005, de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom, punkt 27.  
27

 EU-domstolens dom den 28 februari 1991, mål C-234/89 Stora Bält, punkt 37.  
28

 Prop. 2006/07:128, s. 132 och 155. 
29

 Prop. 2006/07:128, s. 132 och 155. 
30

 EU-domstolens dom den 7 december 2000, mål C-324/98 Telaustria, punkt 60–62. 
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Transparensprincipen innebär även att kriterierna för tilldelning ska vara utformade på ett 

sådant sätt att alla leverantörer som är allmänt omsorgsfulla och rimligt informerade kan tolka 

informationen på samma vis. Beställaren ska under hela upphandlingsförfarandet tolka 

kriterierna för tilldelning på samma sätt och vid anbudsprövningen ska tilldelningskriterierna 

tillämpas enhetligt och objektivt på alla leverantörer.
31

  

2.3.4 Principen om ömsesidigt erkännande 

Innebörden av principen om ömsesidigt erkännande är att certifikat och intyg som behöriga 

myndigheter i ett medlemsland utfärdar ska vara giltiga även i andra medlemsländer.
32

 Det 

betyder att en beställare som krav till exempel inte kan ange att en speciell svensk utbildning 

ska innehas även av utländska leverantörer. Det räcker att leverantören visar att den har gått 

en utbildning som motsvarar den svenska i sitt hemland.
33

 Slutligen innebär principen även att 

ett medlemsland ska godkänna tjänster och varor från leverantörer i andra medlemsländer, 

förutsatt att produkterna är likvärdiga med dem som leverantörer i det egna medlemslandet 

producerar och som är godkända.
34

 

2.3.5 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen anges i artikel 5.4 FEU och innebär att de åtgärder som unionen 

vidtar inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragens mål.  Det betyder att 

en beställares krav på leverantören eller leveransen inte får vara högre än vad som fordras för 

den aktuella upphandlingen. Förhållandet mellan målen som uppställts och åtgärderna som 

vitas för att uppnå dem ska således vara proportionerliga.
35

   

                                                 
31

 EU-domstolens dom den 18 oktober 2001, mål C-19/00 SIAC Construction, punkt 42–44.  
32

 Prop. 2006/07:128, s. 132. 
33

 Pedersen, Upphandlingens grunder, s. 21. 
34

 Prop. 2006/07:128, s. 411. 
35

 Prop. 2006/07:128 s. 132.  
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3 Överprövning  

3.1 Introduktion 

Inledningsvis sker en överblick av överprövningsreglerna i LOU och de direktiv reglerna 

bygger på. Härefter berörs överprövning av en upphandling och tidsramen för när ansökan om 

överprövning senast ska ha gjorts. Vidare presenteras överprövning av ett avtals giltighet som 

aktualiseras när ett avtal har slutits och en överprövning av upphandlingen inte längre är 

möjligt. Bland annat nämns de situationer som kan leda till en ogiltigförklaring av ett ingånget 

avtal och tidsfristen för när en ansökan om ett avtals giltighet senast ska ha lämnats in. 

Slutligen diskuteras innebörden av att ett avtal ogiltigförklaras. 

3.2 Överprövningsreglerna 

Överprövning regleras i 16 kap. LOU. Till grund för reglerna om överprövning ligger 

rättsmedelsdirektiven, varav två av dem ligger till grund för LOU. De direktiv som 16 kap. 

LOU bygger på är det första rättsmedelsdirektivet
36

 och ändringsdirektivet
37

. Direktivens 

syfte är att se till att det sker en korrekt tillämpning av upphandlingsdirektiven, speciellt på 

det stadium där det fortfarande finns möjlighet att rätta till överträdelserna. Det är därför 

viktigt att åtgärder införs som gör det möjligt att effektivt och skyndsamt pröva beställarens 

beslut.
38

 Överprövning av upphandling sker innan något avtal mellan beställaren och 

leverantören har ingåtts och är ett av de två tillgängliga rättsmedlen inom upphandling.
39

 

Beslut som beställaren fattar som medför överträdelse av reglerna i upphandlingsdirektiven 

ska därmed kunna upphävas och leverantörer som har lidit skada på grund av överträdelsen 

ska ha rätt till ersättning. 

Artikel 1.1 i det första rättsmedelsdirektivet anger att medlemsländerna ska företa de åtgärder 

som krävs för att säkerställa att en effektiv prövning av beställarens beslut sker. Prövningar 

ska ske utan dröjsmål i de fall beslutet har fattats i strid med bestämmelserna för offentlig 

upphandling.  Enligt artikel 2.7 samma direktiv ska varje medlemsland införa bestämmelser 

som säkerställer att besluten av granskningsorganen följs. Bestämmelserna om prövning ska 

enligt artikel 2 samma direktiv även omfatta behörighet att vidta interimistiska åtgärder, 

åsidosätta beslut som inte är lagliga och ge ersättning till en leverantör som har lidit skada på 

grund av överträdelsen. 

                                                 
36

 Direktiv 89/665/EEG. 
37

 Direktiv 2007/66/EG. 
38

 EU-domstolens dom den 28 oktober 1999, mål C-81/98 Alcatel, punkt 33 och 34.  
39

 Björklund, D, Madell, T, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 578. 
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3.3 Överprövning av en upphandling 

Överprövning av upphandling kan enligt 16 kap. 6 § LOU ske om beställaren har brutit mot 

någon av principerna i 1 kap. 9 § LOU eller mot någon annan bestämmelse i lagen, förutsatt 

att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada. Vid överprövning beslutar rätten 

antingen att upphandlingen ska rättas eller att den ska göras om. Artikel 1.1 i första 

rättsmedelsdirektivet anger att alla beslut som en beställare fattar under 

upphandlingsprocessen kan överprövas, förutsatt att beslutet omfattas av bestämmelserna om 

offentlig upphandling och är ett åsidosättande av dem. EU-domstolen har även slagit fast att 

alla åtgärder som en beställare vidtar i samband med en offentlig upphandling kan överprövas 

om åtgärden faller inom det materiella tillämpningsområdet och har rättslig verkan. 

Domstolen angav även att det inte finns någon speciell tidpunkt som ansökan om 

överprövning ska göras från och att möjligheten att lämna in en överprövningsansökan inte 

ska bero på om upphandlingsförfarandet har nått en speciell tidpunkt.
40

 Det finns dock 

tidsramar för när en ansökan om överprövning senast ska ha gjorts. En överprövningsansökan 

ska enligt 16 kap. 11 § LOU ha kommit in till förvaltningsrätten före det att avtalsspärren 

enligt 16 kap. 1 eller 3 §§ LOU har gått ut. Överprövning av en upphandling är enligt 16 kap. 

6 § 2 st. LOU inte möjligt efter det att avtal har slutits mellan beställaren och leverantören.  

3.4 Överprövning av ett avtals giltighet 

Överprövning av en upphandling är, som ovan nämnts, inte möjligt efter det att avtal har 

slutits mellan beställaren och leverantören, 16 kap. 6 § 2 st. LOU. Leverantören kan då istället 

ansöka om att det ingångna avtalet ska överprövas, vilket kan leda till en ogiltigförklaring av 

avtalet enligt 16 kap. 13 § LOU. Ett ingånget avtal behöver dock inte alltid innebära att 

upphandlingen inte kan överprövas. När en otillåten direktupphandling har gjorts kan det vara 

möjligt att överpröva upphandlingen trots att ett avtal har slutits. I ett fall hade Nyköpings 

kommun tecknat ett avtal med Ryanair utan att någon konkurrensutsättning skett. Domstolen 

kom fram till att det ingångna avtalet inte utgjorde något hinder mot att överprövning skedde. 

Följden av domen är att otillåtna direktupphandlingar kan bli föremål för överprövning trots 

att tiden för överprövning har gått ut.
41

 Bestämmelserna om överprövning av giltigheten av ett 

avtal har sin grund i ändringsdirektivet
42

 som infördes år 2010. I ändringsdirektivet anges 

bland annat att det bör finnas effektiva och avskräckande sanktioner för att motarbeta otillåten 

direktupphandling.  Därför bör ett otillåtet direktupphandlat avtal förklaras ogiltigt. Det sätt 

                                                 
40

 EU-domstolens dom den 11 januari 2005, mål C-26/03 Stadt Halle, punkt 34, 35 och 38. 
41

 RÅ 2005 ref. 10.  
42

 Direktiv 2007/66/EG. 
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som är mest effektivt att använda sig av för att återupprätta konkurrens är att ogiltigförklara 

det ingångna avtalet, vilket medför nya möjligheter för de leverantörer som fråntagits sina 

möjligheter till konkurrens på grund av den otillåtna direktupphandlingen. Det bör även enligt 

direktivet finnas effektiva sanktioner för de fall avtal ingås under den period när det inte är 

tillåtet att ingå avtal, vilket innebär att även de avtalen ska ogiltigförklaras.
43

 

Enligt 16 kap. 13 § LOU ska ett ingånget avtal ogiltigförklaras i följande situationer: 

 Om en beställare har ingått ett avtal med en leverantör fast det inte var tillåtet enligt 

16 kap. LOU. Antingen kan en tiodagarsfrist, en avtalsspärr eller ett interimistiskt 

beslut ha förelegat. Förutom att ett otillåtet avtal ingicks krävs det att beställaren har 

brutit mot någon regel i LOU eller mot någon av principerna och att det ska ha lett till 

att den leverantör som vill överpröva avtalet har lidit eller riskerar att lida skada.  

 Om en beställare utan att annonsera enligt LOU har tecknat ett avtal. Det handlar om 

en otillåten direktupphandling där det inte har skett något formellt 

upphandlingsförfarande innan avtalet tecknades.  

 Om en beställare i ett ramavtal har utfört en förnyad konkurrensutsättning utan att 

följa det som angivits i ramavtalet eller det som anges i 5 kap. 7 § LOU. Även här 

krävs det att leverantören som ansöker om överprövning av avtalet har lidit eller 

riskerar att lida skada. 

Enligt 16 kap. 17 § 1 st. LOU ska en ansökan om överprövning av ett avtals giltighet ha 

kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet slöts. Det kan ibland 

vara problematiskt att avgöra när ett avtal ska anses ha ingåtts eftersom förhandlingar kan ha 

skett innan avtalet slöts och det kan därför ha vuxit fram stegvis.
44

 

3.4.1 Följden av att ett avtal ogiltigförklaras 

Ett avtal mellan en beställare och leverantör ska förklaras ogiltigt enligt 16 kap. 13 § LOU i 

vissa situationer och domstolsavgörandet om att avtalet ska ogiltigförklaras är verkställbart 

när det har vunnit laga kraft.
45

 Det regleras inte i lagtexten vilka följder ett avtal som 

ogiltigförklaras medför. Regeringen ansåg att det varken var lämpligt eller nödvändigt att 

reglera rättsföljden av ett ogiltigförklarat avtal i upphandlingslagarna.
46

 Avtalslagen reglerar 

                                                 
43

 Direktiv 2007/66/EG, beaktandesats 13, 14 och 18.  
44

 Hellner, J, Kommersiell avtalsrätt, Norstedts Juridik 2000, s. 27–35. 
45

 HFD 2012 ref. 27. 
46

 Prop. 2009/10:180, Nya rättsmedel på upphandlingsområdet, s. 136.  
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inte heller följderna av att ett avtal förklaras ogiltigt.
47

 Av ett förarbete till LOU framgår dock 

att om avtalet ogiltigförklaras kan parterna i avtalet varken tillämpa eller åberopa avtalet 

längre och avtalet blir därför civilrättsligt ogiltigt. Har parterna hunnit utföra prestationer ska 

de återgå om det är möjligt.
48

 

  

                                                 
47

 Adlercreutz, A, Gorton, L, Avtalsrätt 1, 13:e upplagan, Juristförlaget i Lund 2011, s. 287. 
48

 Prop. 2009/10:180, s. 361. 
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4 Otillåten direktupphandling och kontrakts giltighetstid 

4.1 Introduktion 

I början av kapitlet beskrivs otillåten direktupphandling. I begreppet otillåten 

direktupphandling innefattas väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt. Av den 

anledningen kommer en redovisning av vad som utgör väsentliga förändringar i upphandlade 

kontrakt att göras och även vad följden av förändringarna är. Slutligen kommer kontrakts 

giltighetstid att behandlas eftersom det kan fungera som vägledning vid bedömningen av om 

väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt utgör otillåten direktupphandling.  

4.2 Otillåten direktupphandling 

Otillåten direktupphandling har inom EU bedömts som en av de mest allvarliga 

överträdelserna av upphandlingsdirektiven. Det finns ingen definition på vad som avses med 

otillåten direktupphandling. Vid bedömningen av om en otillåten direktupphandling föreligger 

läggs avgörande vikt vid om kontraktet har tilldelats utan att någon annonsering av 

upphandlingen har skett. Exempel på otillåten direktupphandling är om ett förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering har utförts utan laglig grund eller om en beställare 

ändrar ett ingånget kontrakt med en leverantör.
49

  

4.2.1 Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt 

Det är inte ovanligt att båda parterna eller någon av dem vill utföra ändringar i ett ingånget 

kontrakt på grund av ändrade förutsättningar. Det kan exempelvis vara fråga om en konkurs, 

avveckling eller företagsöverlåtelse som medför att leverantören byts ut. Vidare kan det 

handla om situationer när parterna upplever att vissa villkor i kontraktet inte är proportionella 

eller ändamålsenliga och de känner sig tvungna att frångå de villkoren.
50

 Otillåten 

direktupphandling kan föreligga när en beställare som har ingått avtal med en leverantör 

ändrar, utvidgar eller förlänger avtalet mellan dem. Det handlar då om en väsentlig förändring 

som det ursprungliga avtalet inte tillåter.
51

 Väsentliga ändringar kan ske både under 

anbudstiden, efter att meddelande om tilldelningsbeslutet har skett eller efter 

kontraktstecknandet. Det är inte tillåtet att villkor ändras väsentligt vid någon av de tre 

tidpunkterna.
52

 Genom att inte tillåta väsentliga förändringar upprätthålls de principer som 

                                                 
49

 Prop. 2009/10:180 s. 187 f.  
50

 Vaxenbäck, S, Lapinska, A, Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt, FT 2013 nr. 1, s. 101 f. 
51

 Prop. 2009/10:180 s. 188. 
52

 Sundstrand, A, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure Förlag 2012, s. 

285.  
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gäller för upphandlingen, bland annat likabehandlingsprincipen och principen om öppenhet.
53

 

Vad som utgör väsentliga förändringar är inte helt klart och kan varken utläsas ur lag eller 

EU-direktiv. Därför måste rättspraxis studeras för att se vad som kan utgöra väsentliga 

förändringar.
54

 Villkor som under ett ingånget kontrakts giltighetstid ändras kan medföra att 

ett nytt avtal anses ha ingåtts, förutsatt att de villkor som ändrats skiljer sig väsentligt från det 

ursprungliga kontraktets bestämmelser. Det krävs emellertid att parterna haft för avsikt att 

förhandla om villkoren i kontraktet.
55

 NOU har i ett yttrande angivit att det är fråga om en 

väsentlig förändring i ett ingånget kontrakt om leverantörens intresse eller möjlighet att 

medverka i upphandlingen skulle ha påverkats av ändringen i kontraktet.
56

  

Det är viktigt både för beställare och leverantörer att veta vad som utgör väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt. Beställaren kan riskera att kontraktet ogiltigförklaras på 

grund av att de godtar en ändring som de bedömde var tillåten. Beställaren kan även åläggas 

att betala skadestånd eller upphandlingsskadeavgift. Leverantörer i sin tur kan utan vetskap 

godta en ändring eller själv driva igenom en ändring som kan medföra att hela kontraktet 

ogiltigförklaras. Det är även viktigt för potentiella leverantörer att veta vad som utgör 

väsentliga förändringar eftersom de kanske hade haft en möjlighet att vinna kontraktet om en 

konkurrensutsättning hade skett.
57

 I följande avsnitt kommer en redogörelse för vad som kan 

utgöra väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt att göras. 

4.2.1.1 Leverantörsbyte 

I målet Pressetext uttalade EU-domstolen att det är fråga om en väsentlig förändring om den 

leverantör som tilldelats kontraktet byts ut mot en ny, förutsatt att det inte föreskrevs i 

kontraktet att byte av leverantör var tillåtet. Tvisten i målet handlade om APA och den 

österrikiska staten som hade ingått ett avtal om informationstjänster. APA förde sedan över 

tjänsteverksamheten till ett dotterbolag. Mellan dotterbolaget och APA fanns ett avtal om 

vinstöverföring och förlusttäckning. Dotterbolaget ägdes av APA till 100 procent och APA 

hade även rätt att meddela instruktioner till dotterbolaget. Det var således fråga om en intern 

omorganisation där överlåtelsen av upphandlingskontraktet skedde från moderbolag till 

dotterbolag. EU-domstolen kom fram till att sådana interna omorganisationer inte utgör en 

                                                 
53

 EU-domstolens dom den 25 april 1996, mål C-87/94 Kommissionen mot Belgien, punkt 56.  
54

 Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 286. 
55

 EU-domstolens dom den 19 juni 2008, mål C-454/06 Pressetext, punkt 34.  
56

 NOU ärende dnr 2005/0197-26, s. 1. 
57

 Vaxenbäck, Lapinska, Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt, FT 2013 nr. 1 s. 89. 
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väsentlig förändring. Leverantörsbyte hade kunnat föreligga om överlåtelsen av kontraktet 

inte hade skett till ett dotterbolag utan till en tredje part.
58

 

4.2.1.2 Underleverantörsbyte 

Byte av leverantör utgör, som ovan nämnts, en väsentlig förändring av ett upphandlat 

kontrakt. Byte av underleverantör innebär dock vanligen inte att en väsentlig förändring av ett 

upphandlat kontrakt ska anses ha skett. EU-domstolen konstaterade emellertid i avgörandet 

Wall att det kan vara fråga om en väsentlig förändring när byte av underleverantör sker, trots 

att det ursprungliga kontraktet reglerade byte av underleverantör. För att byte av 

underleverantör ska anses utgöra en väsentlig förändring krävs att den underentreprenör som 

har angetts i kontraktet har varit en avgörande omständighet vid kontraktstecknandet. Det är 

därför fråga om en väsentlig förändring om kontraktet tilldelats på grund av att en viss 

underentreprenör skulle användas.
59

 

4.2.1.3 Förändring av andra villkor 

EU-domstolen yttrade även, utöver vad som redan nämnts, följande i målet Pressetext 

angående väsentliga förändringar. En ändring i ett offentligt kontrakt ska anses vara väsentlig 

om ändringen innebär att villkor har införts som skulle ha gjort det möjligt att anta andra 

leverantörer än dem som antogs från början. En ändring kan också vara väsentlig om 

kontraktet utsträcks till att omfatta tjänster som inte åsyftades i det ursprungliga kontraktet. 

Slutligen konstaterades i målet att det kan vara fråga om en betydande ändring om den 

ekonomiska jämvikten i kontraktet förändras till förmån för den leverantör som blev tilldelad 

kontraktet på ett sätt som inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet.
60

  

I ett annat mål, Kommissionen mot Frankrike, hade en beställare omförhandlat 

kontraktsvillkor gällande pris och teknologi.  EU-domstolen ansåg att de tekniska 

förändringarna var en naturlig följd av den tekniska utvecklingen och därför ansågs 

prisutvecklingen följa den tidigare överenskommelsen.
61

 EU-domstolen konstaterade i målet 

Kommissionen mot Spanien att en väsentlig ändring av kontraktsvillkoren förelåg om priset 

höjdes med tio procent. EU-direktiven hade inte införlivats som de skulle eftersom lagen i 

Spanien tillät prishöjningar med tio procent.
62

 EU-domstolen har i målet Succhi di Frutta 
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även angett att en ändring av betalningsvillkoren utgör en väsentlig förändring eftersom 

betalningsvillkor är ett väsentligt villkor.
63

 

Även Kammarrätterna i Jönköping respektive Göteborg har behandlat frågan om väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt. I Menigomålet hade det angetts i förfrågningsunderlaget 

att leverantören skulle kunna offerera minst 90 procent av vissa artiklar. Leverantören som 

vann upphandlingen hade dock bara möjlighet att leverera 84 procent av artiklarna och det 

ansågs utgöra en väsentlig förändring.
64

 I Peabmålet hade kommunen tillåtit leverantörerna 

som vann att justera sina priser med 2,7–5,5 procent och det ansågs också vara en väsentlig 

förändring av kontraktsvillkoren.
65

 

4.2.2 Följden av väsentliga förändringar 

Beställaren anses ha tilldelat leverantören ett nytt kontrakt i de fall villkoren i ett ingånget 

kontrakt mellan leverantör och beställare ändras väsentligt jämfört med villkoren i det 

ursprungliga kontraktet. Det nya avtalet sluts i de fallen utan någon föregående annonsering, 

vilket medför att det kan vara fråga om en otillåten direktupphandling.
66

 

Upphandlingsreglerna blir tillämpliga på det nya kontraktet eftersom de, med undantag för 

skadeståndsbestämmelserna, inte är tillämpliga på ett kontrakt när tiden för överprövning har 

löpt ut och ett kontrakt har tecknats.
67

 Vid en otillåten direktupphandling ska det ingångna 

avtalet mellan beställaren och leverantören, som tidigare nämnts, ogiltigförklaras enligt 16 

kap. 13 § LOU, vilket kan medföra att beställaren blir tvungen att genomföra en ny 

upphandling.  

Kammarrätten i Göteborg kom i Peabmålet fram till att det förelåg en väsentlig förändring av 

kontraktsvillkoren. Trelleborgs kommun hade genomfört en upphandling av ramavtal 

gällande byggservice. Tre leverantörer tilldelades ramavtalet och kommunen tecknade sedan 

avtal med två av dem. Peab, den leverantör som kontrakt inte tecknades med, yrkade att 

avtalet skulle ogiltigförklaras på grund av att kontrakten inte utgjorde en del av den 

upphandling som tidigare hade skett avseende byggservice. Peab menade att kontrakten avvek 

från villkoren i förfrågningsunderlaget när det gällde timpriserna. Kammarrätten beslutade att 

de ändrade timpriserna inte hade stöd i förfrågningsunderlaget och att kontraktets ekonomiska 

jämvikt därmed hade ändrats. En ny upphandling ansågs därför ha inletts. Den nya 
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upphandlingen hade inte annonserats och utgjorde därmed en otillåten direktupphandling, 

vilket ledde till att avtalet ogiltigförklarades.
68

 

Menigomålet som Kammarrätten i Jönköping avgjorde handlade om flera kommuner som 

tillsammans hade tecknat avtal med Menigo avseende livsmedel. Förfrågningsunderlaget 

angav att leverantören skulle kunna tillhandahålla minst 90 procent av de produkter som 

efterfrågades. Den leverantör som vann skulle lämna in detaljerade uppgifter till beställaren 

efter att tilldelningsbeslutet hade lämnats.  Tilldelningsbeslutet offentliggjordes och efter det 

ändrade myndigheterna sin kravbild på produkterna. Menigo lämnade in detaljerade uppgifter 

och när de granskades framkom det att Menigo inte levde upp till den nivå på produkter som 

beställaren hade efterfrågat. De kunde endast tillhandahålla 84 procent av de efterfrågade 

produkterna. Kammarrätten kom fram till att det förelåg en väsentlig förändring som utgjorde 

en otillåten direktupphandling, vilket medförde att avtalet ogiltigförklarades.
69

 

Avgörandenas tyngd som praxis kan diskuteras eftersom att det är avgöranden från 

kammarrätten. Avgörandena utgör inte prejudikat och ska behandlas med försiktighet ifråga 

om allmänna slutsatser om vad som är gällande rätt. Det är därför inte säkert att avgörandena 

från kammarrätterna leder till att liknande mål bedöms på samma vis i framtiden eftersom 

kammarrättens viktigaste uppgift är att se till att materiell rättvisa föreligger i varje enskilt 

fall. Flera mål med liknande utgång från kammarrätten kan emellertid utgöra ledning för vad 

som ska gälla.
70

  

4.3 Kontrakts giltighetstid 

Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt kan, som ovan angetts, medföra att det är 

fråga om en otillåten direktupphandling. Vid bedömningen av om en otillåten 

direktupphandling föreligger kan eventuellt tiden för när den väsentliga förändringen gjordes 

ha betydelse. Det är därför av betydelse att redogöra för hur lång löptid ett kontrakt kan ha för 

att se under vilken tidsperiod den väsentliga förändringen kan ske. Det finns i princip inga 

regler i LOU för hur lång giltighetstid ett kontrakt får ha, men de borde vara begränsade i 

tiden. När det gäller ramavtal i den klassiska sektorn anges i 5 kap. 3 § LOU att de får ha en 

giltighetstid på högst fyra år om det inte finns särskilda skäl. Ett av skälen till att ramavtalen 

bör begränsas till fyra år är att de allmänna principerna ska iakttas, särskilt 

                                                 
68

 Kammarrätten i Göteborg, dom av den 15 mars 2013 i mål nr 6952-12. 
69

 Kammarrätten i Jönköping, dom av den 21 februari 2013 i mål nr 2760-12. 
70

 Asplund, Ehn, Johansson, Olsson, Överprövning av upphandling, s. 7 f. 



19 

 

likabehandlingsprincipen.
71

 Det finns inget förbud mot att avtal har en giltighetstid på 

obestämd tid när det gäller andra offentliga kontrakt än ramavtal.
72

 Bedömningen av hur lång 

ett kontrakts löptid får vara ska därför avgöras med hjälp av de allmänna principerna och 

bestämmelserna om de grundläggande friheterna.
73

 Även egenskaperna hos produkten ska 

vara avgörande vid bedömningen. Det föreligger många gånger ingen avtalstid när det gäller 

upphandlingar som endast avser varor, avtalet slutar ofta gälla när fullgörandet av leveransen 

har skett.
74

 Tjänstekontrakt för återkommande tjänster, exempelvis städtjänster, ingås 

vanligen för några år eftersom det inte vore rimligt att genomföra en upphandling varje gång 

tjänsten behöver nyttjas.
75

 

Kontrakt med lång giltighetstid begränsar konkurrensen och hänsyn bör därför tas till vilken 

begränsning för konkurrensen det ingångna avtalet innebär. Offentlig upphandling bör ske 

med jämna mellanrum eftersom en ny upphandling kan medföra nya leverantörer med bättre 

villkor. Hänsyn bör även tas till vilka investeringar en leverantör måste göra och vad 

avskrivningstiden för de investeringarna är. Kontrakt som innefattar komplicerade tjänster 

eller varor eller stora leveranser bör kunna ha en längre löptid eftersom leverantören i de 

fallen ofta är tvungen att göra stora investeringar.
76

 Kommissionen uttalade att när det gäller 

ramavtal kan det vara motiverat med en längre löptid än fyra år om avskrivningstiden på de 

investeringar som gjorts är längre än fyra år. En löptid på fyra år skulle i de fallen kunna 

innebära en begränsning av konkurrensen eftersom det skulle kunna leda till att leverantörer 

under avtalstiden inte hinner erhålla ersättning för de investeringar de har gjort.
77

 EU-

domstolen har behandlat begränsningar av kontraktstiden i ett antal mål. En tjänstekoncession 

som hade ingåtts för 20 år och med möjligheten att förlänga tio år ansåg EU-domstolen utgöra 

en konkurrensbegränsning. En tjänstekoncession som ingicks för en period om 20 år kunde 

leda till att det blev svårt eller omöjligt för andra leverantörer att tillhandahålla tjänsterna som 

det var fråga om.
78

 EU-domstolen fastställde i ett annat mål att långa avtalsperioder kan 
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inskränka de grundläggande principerna och är därför bara tillåtna om de är icke-

diskriminerande, beror på tvingande skäl av allmänintresse samt är proportionella.
79
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 5 Skadestånd 

5.1  Introduktion 

Inledningsvis sker en allmän introduktion av skadeståndet. Både allmän skadeståndsrätt enligt 

SkL och skadestånd enligt LOU berörs. Vidare behandlas skadeståndets omfattning som 

innefattar en beskrivning av det positiva och negativa kontraktsintresset. I kapitlet redogörs 

även för vem som har bevisbördan och vilka beviskrav som föreligger. Sedan beskrivs och 

diskuteras leverantörens skyldighet att begränsa sin skada. Bland annat tas två viktiga domar 

från hovrätten (HovR) upp som berör skyldigheten för en leverantör att begränsa sin skada. 

Slutligen diskuteras överprövningens betydelse för skadeståndet och vilka tidsfrister som 

gäller när en leverantör vill väcka talan om skadestånd.  

5.2 Rättsmedlet skadestånd 

Den allmänpreventiva effekten är rättsmedlens främsta syfte. Rättsmedlen ska se till att 

beställare i medlemsländer följer reglerna i LOU, speciellt kraven på icke-diskriminering och 

transparens.
80

 Regler om skadestånd finns i 16 kap. LOU och bygger likt reglerna om 

överprövning på det första rättsmedelsdirektivet samt ändringsdirektivet. Skadestånd är den 

andra delen av de tillgängliga rättsmedlen och blir aktuellt i de fall ett avtal har ingåtts mellan 

beställaren och leverantören.
81

 Skadeståndsreglerna skiljer sig från reglerna som gäller för 

överprövning av giltigheten av ett avtal och överprövning av en upphandling. 

Skadeståndsmålen utgör dispositiva tvistemål där förlikning kan ske medan målen om 

överprövning är offentligrättsliga. De offentligrättsliga målen handläggs enligt 

förvaltningsprocessuella regler i allmän förvaltningsdomstol och skadeståndsmålen handläggs 

enligt rättegångsbalkens regler i allmän domstol.
82

 

EU-rättens inflytande på reglerna om skadestånd är inte lika stort som när det gäller reglerna 

om överprövning. Det saknas därför noggranna bestämmelser i rättsmedelsdirektiven om vad 

som gäller angående skadestånd i upphandlingsmål. Varje medlemsland har på grund av 

avsaknaden av regler och praxis från EUD möjlighet att utforma reglerna om skadestånd på 

det sätt som medlemslandet anser är mest lämpligt, vilket medför att varje lands nationella 

skadeståndsrätt får stor inverkan. Enligt likvärdighetsprincipen får de nationella reglerna om 

skadestånd när LOU har överträtts inte vara mindre förmånliga än reglerna som är tillämpliga 

på motsvarande överträdelse av nationella rättigheter. Effektivitetsprincipen ska även 
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upprätthållas och det innebär att det inte får vara väldigt svårt eller omöjligt att få 

skadeståndsersättning när LOU överträds. De nationella reglerna ska därför anpassas i 

enlighet med effektivitetsprincipen.
83

 Tidigare var talan om skadestånd efter att en offentlig 

upphandling hade skett i Sverige relativt ovanligt. Det kan bland annat ha berott på att den 

förlorande parten fick ersätta motpartens rättegångskostnader, vilket fortfarande gäller, och 

det kan vara betungande för en leverantör. Målen om skadestånd har dock ökat och det är inte 

ovanligt med skadestånd som uppgår till mångmiljonbelopp.
84

  

5.3 Allmän skadeståndsrätt 

LOU innehåller främst regler om upphandlingsförfarandet och i princip inget om vad som 

händer efter avslutandet av en upphandling. LOU innehåller endast ett fåtal regler om 

skadestånd och en talan om skadestånd bygger av den anledningen till stora delar på SkL.
85

 

Det innebär att reglerna och principerna i SkL även är tillämpliga vid skadeståndsmål inom 

offentlig upphandling. För att kunna tillämpa bestämmelserna om skadestånd enligt LOU är 

det därför viktigt att ha förståelse för hur den allmänna skadeståndsrätten i Sverige fungerar. 

Som nämnts i avsnittet om avgränsningar ska möjligheten att erhålla skadestånd enligt SkL 

när LOU har överträtts inte utredas, utan SkL presenteras endast för att LOU:s 

skadeståndsregler är otillräckliga.  

5.3.1 Begrepp och principer 

Skadeståndets funktion är att sätta personen som lidit skada i samma ekonomiska ställning 

som innan skadan inträffade, vilket sker med hjälp av ersättningen. Det finns både inom- och 

utomobligatoriskt skadestånd. Det senare handlar om skadestånd utanför avtalsförhållanden 

och det första om skadestånd mellan parter som har ingått ett avtal med varandra. I 

inomobligatoriska förhållanden bestäms skadeståndet antingen av parternas avtal eller av de 

bestämmelser som gäller för kontraktsförhållandet. I utomobligatoriska förhållanden är 

reglerna om skadestånd enligt SkL avgörande. Beräkningen av skadeståndet och 

förutsättningarna för ansvar skiljer sig således åt beroende på om ett avtalsförhållande 

föreligger eller inte.
86

 Det föreligger inget avtalsförhållande mellan beställaren och 

leverantören som kräver skadestånd på grund av att LOU har överträtts.
87

 Leverantören blev 

inte tilldelad upphandlingen och kräver skadestånd för en presumtiv affär som inte inträffade. 
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Det är fråga om utomkontraktuellt skadestånd enligt 16 kap. LOU eftersom inget avtal har 

tecknats mellan leverantören och beställaren.
88

  

En förutsättning för skadeståndsskyldighet är att culpa har förelegat. Culpaansvar betyder 

ansvar för oaktsamhet eller uppsåt. När en skada har inträffat görs en culpabedömning för att 

se om skadevållaren hade kunnat undvika skadehändelsen genom att handla på något annat 

sätt. Bevisbördan för om oaktsamhet förelegat eller inte åligger skadelidande.
89

 I en del 

situationer kan strikt ansvar föreligga och med det menas ansvar oberoende av om någon har 

vållat skadan.
90

 Utöver kravet på culpa är en förutsättning för skadeståndsskyldighet att 

skadan har orsakats på grund av det culpösa handlandet. Strikt ansvar förutsätter också att 

händelsen som är skadeståndsgrundande har lett till skadan. Det ska sålunda föreligga ett 

orsaksförhållande för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt.
91

  

5.4 LOU och skadestånd  

LOU:s skadeståndsbestämmelse återfinns i 16 kap. 20 § LOU. I bestämmelsen anges att en 

beställare som bryter mot reglerna i LOU ska utge ersättning till en leverantör för den skada 

som har uppkommit genom överträdelsen. Skadeståndsersättningen omfattar även ersättning 

till en anbudssökande eller anbudsgivare som har deltagit i en upphandling. Kostnader för att 

delta i upphandlingen och förbereda ett anbud kan ersättas om överträdelsen av 

bestämmelserna har påverkat leverantörens möjlighet att tilldelas kontraktet. EU-rätten ligger 

till grund för skadeståndet enligt LOU. Första rättsmedelsdirektivet anger i ingressen att om 

rättsmedlen är otillräckliga eller saknas kan leverantörer bli avskräckta från att avge anbud i 

en upphandling. Medlemsländerna ska därför se till att det finns tillräckliga rättsmedel. I 

artikel 2.1c föreskrivs att medlemsländerna ska se till att bestämmelserna om prövning av en 

beställares beslut inbegriper en rätt att ge ersättning åt en leverantör som har lidit skada på 

grund av att lagen inte har följts. Även i direktivets beaktandesats anges att leverantörer ska 

ha möjlighet att erhålla skadestånd om en överträdelse har skett. Direktivet anger dock inte 

skadeståndets omfattning eller under vilka förutsättningar det kan utgå.
92

 Enskilda ska enligt 

EU-rätten ha rätt till skadestånd om en EU-rättslig regel som syftar till att skydda enskildas 

rättigheter har överträtts, förutsatt att den enskilde har lidit skada på grund av överträdelsen. 

Det krävs även att överträdelsen är klar och att det föreligger ett orsakssamband mellan 
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överträdelsen och den enskildes skada. Bestämmelserna om skadestånd får inte göras mindre 

förmånliga än de bestämmelser som avser liknande nationella anspråk på ersättning eller 

utformas på ett sätt som medför att det blir väldigt svårt eller omöjligt att erhålla skadestånd.
93

 

I förarbetena anges att en leverantör bör kunna lita på att beställaren behandlar ett anbud som 

utarbetats noggrant på ett rättvist sätt eftersom leverantören ofta har lagt ner mycket tid och 

kostnader på att förbereda anbudet. Bestämmelserna i direktivet syftar därmed till att 

avskräcka beställaren från att inte förfara korrekt vid upphandlingen.
94

 I ingressen till 

direktivet anges att det ska finnas effektiva och snabba rättsmedel, vilket tyder på en 

preventionstanke. Tanken på reparation synliggörs i de krav som finns i direktivet om att 

sanktionerna vid överträdelserna ska vara effektiva.
95

 Även i ett svenskt rättsfall kan det 

utläsas att syftet med bestämmelserna om skadestånd som bygger på EU-direktiv är både 

preventivt och reparativt. I domen anges att det reparativa syftet innebär att en part ska vara 

berättigad till ersättning för förlorad inkomst som denne på grund av en överträdelse gått 

miste om. Vidare uppges i domen att innebörden av det preventiva syftet är att avskräcka 

beställare från att inte följa lagen, eller i vart fall förebygga att överträdelse av lagen inte sker. 

Skadeståndet ska även verka som en sanktion för att förmå beställare att följa EU-rättens 

grundläggande principer genom att förfara korrekt vid upphandlingsförfarandet.
96

  

Reglerna om skadestånd i LOU är inte beroende av vilken tjänst eller vilket värde 

upphandlingen har, utan reglerna är tillämpliga i samtliga upphandlingar. Möjligheten till 

skadestånd bedömdes vara en viktig del av ett effektivt överprövningssystem och därmed för 

att uppnå en effektivare upphandling.
97

 Skadeståndet är viktigt för aktörerna på marknaden 

eftersom rättsmedlen ökar förutsebarheten om vilka skyldigheter och rättigheter som återfinns 

i regelverket.
98

 Ett medlemsland kan tvingas utge skadestånd till en enskild om den har 

genomfört direktiv på ett bristande sätt, vilket har lett till skador hos en enskild. Principen att 

ett medlemsland kan bli skadeståndsskyldig är en viktig del för att EU-rätten ska bli effektiv 

och effektiviteten skulle minska om enskilda inte hade rätt till skadestånd. 
99

  

                                                 
93

 EU-domstolens dom den 5 mars 1996, de förenade målen C-46-93 Brasserie du pecheur och C-48/93 

Factortame. 
94

 Prop. 1992/93:88, Om offentlig upphandling, s. 103. 
95

 Wahl, Offentlig upphandling och skadestånd – reparation, prevention eller ingendera?,  JT 1997/98 nr. 2, s. 

622. 
96

 NJA 2007 s. 349.  
97

 Prop. 1992/93:88, s. 46 f.  
98

 Björklund, Madell, Skadestånd vid offentlig upphandling, SvJT 2008 s. 579. 
99

 EU-domstolens dom den 19 november 1991, de förenade målen C-6/90 och C- 9/90 Francovich.  



25 

 

5.4.1 Skadeståndets omfattning 

Skadeståndet kan utges med det positiva eller det negativa kontraktsintresset. I det positiva 

kontraktsintresset innefattas ersättning för den skada som har uppkommit för en part på grund 

av att lagen har överträtts eller ett avtalsbrott har skett. Den skadan utgörs av förlorad 

handelsvinst och ska sätta den skadelidande i samma ekonomiska ställning som om 

överträdelsen av regeln eller avtalsbrottet aldrig hade skett. Ersättning för det positiva 

kontraktsintresset kräver normalt att den skadelidande bevisar den förlorade handelsvinsten. 

Det negativa kontraktsintresset innefattar ersättning för leverantörens kostnader som har 

uppkommit i samband med upphandlingen. Leverantören ska därmed hamna i samma 

ekonomiska ställning som om denne inte hade deltagit i upphandlingen.
100

  

5.4.1.1 Det negativa kontraktsintresset 

Det negativa kontraktsintresset regleras i 16 kap. 20 § 2 st. LOU som anger att en leverantör, 

vilken har sökt om att få delta eller har deltagit i en offentlig upphandling, har rätt till 

skadestånd för de kostnader leverantören har haft för att delta i upphandlingen och för att 

förbereda anbudet. Ersättning för det negativa kontraktsintresset förutsätter dock att 

åsidosättandet av reglerna har påverkat leverantörens möjlighet att vinna kontraktet. Rätten 

till ersättning för det negativa kontraktsintresset anges även i det andra 

rättsmedelsdirektivet
101

 som ligger till grund för LUF. Det första rättsmedelsdirektivet 

behandlar inte det negativa kontraktsintresset. Enligt artikel 2.7 i det andra 

rättsmedelsdirektivet ska en leverantör som har begärt skadestånd för kostnaderna att delta i 

en upphandling och för att förbereda anbud erhålla ersättning om leverantören visar att 

nationella regler eller unionsregler för upphandling har överträtts. HD har även i praxis 

fastslagit att försörjningssektorernas principer också ska gälla vid annan upphandling än 

upphandling enligt LUF. HD fastslog det i brist på sakskäl som anger något annat och rätten 

till det negativa kontraktsintresset omfattar därför även upphandling som sker enligt LOU.
102

  

HD har i en nyligen meddelad dom utökat beställarens skadeståndsansvar enligt LOU. I 

Fideliamålet, tillerkändes en leverantör rätt till skadestånd för sina rättegångskostnader som 

hade uppkommit i ett överprövningsmål i förvaltningsrätten, vilket kommer att behandlas mer 

utförligt nedan i avsnitt 6.4.
103
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5.4.1.2 Det positiva kontraktsintresset 

Förarbeten till LOU anger att det inte bara är onödiga kostnader
104

 som omfattas av lagen, 

utan det positiva kontraktsintresset ska även kunna ersättas.
105

 Det positiva kontraktsintresset 

omfattas av 16 kap. 20 § 1 st. LOU som anger att en beställare som bryter mot LOU ska 

ersätta den skada som har uppkommit för en leverantör.
106

 Vid utredningsarbetet till ÄLOU 

diskuterades huruvida skadeståndet skulle begränsas till att bara omfatta det negativa 

kontraktsintresset. Fullt skadestånd ansågs emellertid överensstämma bättre med det klassiska 

direktivet och det angavs även att det i flera andra EU-länder är möjligt att erhålla skadestånd 

för det positiva kontraktsintresset. Vidare uttalades att reglerna om möjligheten till fullt 

skadestånd borde främja ett önskvärt beteende från beställarens sida och att reglerna är en del 

av ett effektivt överprövningssystem. Möjligheten till skadestånd för det positiva 

kontraktsintresset gäller även för upphandlingar under tröskelvärdena.
107

  

Wahl anser att en begränsning till att endast ersätta det negativa kontraktsintresset skulle vara 

både olyckligt och strida mot de krav som EG-rätten har ställt upp. Han menar även att 

möjligheten till fullt skadestånd följer av rättsmedelsdirektiven.
108

 Palm och Riberdahl anser 

att frågan huruvida skadestånd för det positiva kontraktsintresset ska utgå är diskutabel. De 

menar att ersättning för det positiva kontraktsintresset utökar reglerna om skadestånd i 

inomkontraktuella förhållanden till att även gälla i utomkontraktuella förhållanden. Det leder 

till att även mindre upphandlingar av obetydliga värden kan komma att bli föremål för 

tidskrävande och stora processer.
109

 Även Hellner är kritisk mot att samma 

ersättningsprinciper tillämpas i inom- och utomkontraktuella förhållanden. Det vore märkligt 

om en leverantör som inte blev tilldelad kontraktet fick ersättning även för det positiva 

kontraktsintresset eftersom det vid exempelvis byggentreprenader kan vara fråga om en 

omfattande ersättning. Hellner menar att bestämmandet av skadeståndet ska ske enligt en 

skälighetsbedömning där hänsyn tas till kostnader och möjligheten till vinst.
110

  

Möjligheten till skadestånd för det positiva kontraktsintresset har bekräftats av HD i målet 

Arkitekttjänst. HD angav att skadestånd för det positiva kontraktsintresset är förenligt med 

upphandlingsreglerna, förutsatt att leverantörens skada har uppkommit på grund av att 
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reglerna i LOU inte har följts.
111

 Hellner är kritisk till domen i Arkitekttjänst. Han menar att 

det är väldigt förmånligt för den leverantör som inte har antagits på grund av att beställaren 

har agerat felaktigt. Leverantören kan få full ersättning för den vinst denne skulle ha gjort om 

kontraktet hade tilldelats denne trots att leverantören inte fullgör något kontrakt, inte har 

några kostnader och inte heller står någon risk för att ha bedömt upphandlingen fel. Beloppen 

kan bli väldigt höga, vilket kan bli betungande för beställaren eftersom den måste betala både 

den som vann kontraktet och den leverantör som inte vann kontraktet.
112

 HD har i ett annat 

mål, Ishavet, angett att även om skadeståndsbestämmelsens formulering i LOU inte tillåter 

fullt skadestånd är det av betydelse att bestämmelsen om skadestånd uppfyller sitt preventiva 

syfte. Det preventiva syftet uppfylls genom att ersättning utgår för det positiva 

kontraktsintresset.
113

 Höök anser att HD genom domen i målet Ishavet har klargjort att någon 

skälighetsbedömning inte ska ske när fel har begåtts i upphandlingen, vilket motsäger det 

Hellner förespråkar om en skälighetsbedömning.
114

 Frågan är om upphandlingens effektivitet 

kan minska genom att det finns en risk för att beställarna blir väldigt försiktiga under 

upphandlingen eftersom en omfattande skadeståndsskyldighet kan uppkomma vid varje 

felsteg de gör.
115

 

Beräkningen av skadeståndet enligt det positiva kontraktsintresset sker genom att beakta vad 

skillnaden blir mellan bolagets förväntade intäkter från uppdraget och kostnaderna som 

leverantören hade undgått om arbetet på uppdraget inte hade lagts ner.116 Viss ledning kan 

hämtas från köprätten när det positiva kontraktsintresset ska beräknas. Enligt KöpL utgår 

ersättning för prisskillnad när ett täckningsköp eller en kompensationsförsäljning har skett, 

förutsatt att handlingen har skett inom skälig tid och med omsorg från det att hävningen av 

köpet skedde. Det överensstämmer med den allmänna principen att en skadelidande ska 

begränsa sin skada genom skäliga åtgärder.117 

5.4.1.3 Skönsmässig bedömning 

Vid otillåtna direktupphandlingar när beställaren inte har begärt att få in några anbud är det 

svårare att fastställa vilken leverantör som skulle ha blivit tilldelad kontraktet och vad denne 

skulle ha angett för pris. I de fallen ska en skönsmässig bedömning göras eftersom 
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skadeståndet kan behöva överstiga de nedlagda kostnaderna.
118

 Av den anledningen kan det 

vara svårt för en leverantör att erhålla skadestånd när en otillåten direktupphandling har skett 

eftersom det inte kan ske någon jämförelse med andra anbud.
119

 Den skönsmässiga 

bedömningen omfattar det negativa kontraktsintresset och ersätter inte det positiva 

kontraktsintresset fullt ut. Det är oklart huruvida den skönsmässiga bedömningen ska utgöra 

en tredje kategori eller om den ska vara en del av det positiva kontraktsintresset.
120

 Enligt 

Björklund och Madell är det i princip omöjligt att få ersättning för det positiva 

kontraktsintresset när en otillåten direktupphandling har skett eftersom leverantören utifrån ett 

hypotetiskt förfrågningsunderlag och ett hypotetiskt anbud måste visa att det var sannolikt att 

denne skulle ha tilldelats upphandlingen.
121

 Leverantören får meddela vilket pris som skulle 

ha begärts om anbud hade lämnats in, vilket domstolarna säkerligen är skeptiska mot.
122

 

5.4.2 Bevisbörda, beviskrav och storlek på skadeståndet 

Vid bedömningen av en leverantörs möjlighet att erhålla skadestånd är det viktigt att veta vem 

som har bevisbördan och vilka beviskrav som föreligger. Beställarens ansvar vid upphandling 

är strikt när det är visat att de har agerat i strid med unionsrätten. EU-domstolen uttalade i ett 

mål att bedömningen av skadeståndet inte får göras beroende av om det statliga organet som 

brutit mot reglerna handlat vårdslöst eller uppsåtligt, förutsatt att överträdelsen av 

unionsrätten är tillräckligt klar.
123

 När fråga om skadeståndsskyldighet uppkommer har det av 

den anledningen ingen betydelse om beställaren har handlat oaktsamt eller med uppsåt. I 

skadeståndsmålen är det istället av betydelse vem som har bevisbördan och med vilka 

beviskrav. Det är därför viktigt att leverantörer har kunskap om vem som har bevisbördan och 

vilka beviskrav som gäller om denne vill väcka en talan om skadestånd. 

I ÄLOU:s förarbeten anges att den som kräver ersättning ska bevisa att skadan har skett och 

för att en leverantör ska anses ha drabbats av skada ska denne ha förlorat kontraktet på grund 

av överträdelsen.
124

 Vilka beviskrav som gäller för en leverantör som yrkar ersättning nämns 

inte, HD har dock i några rättsfall klargjort vad som ska gälla angående bland annat 

beviskraven. I målet Tvättsvamparna tog HD upp frågan om beviskrav och i vilka situationer 

som skadestånd kan utgå. Målet handlade om en beställare som hade upphandlat städtjänster 
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genom en direktupphandling. En leverantör krävde sedan skadestånd på grund av att denne 

inte hade fått någon möjlighet att lämna anbud. HD angav ifråga om ersättning för det 

negativa kontraktsintresset att leverantören skulle bevisa att en överträdelse hade skett, att 

hans möjlighet att erhålla kontraktet hade varit realistisk och att beställaren hade minskat den 

möjligheten genom att agera i strid med reglerna. När det gällde ersättning för det positiva 

kontraktsintresset uttalade HD att beviskravet är högre. Ett krav på att leverantören ska styrka 

att överträdelsen har lett till att kontraktet förlorats ansågs dock inte överensstämma med 

skadeståndsbestämmelsernas preventiva syfte. Ett lågt beviskrav skulle i sin tur kunna 

medföra att beställaren blir skadeståndsskyldig gentemot flera leverantörer även om det bara 

är en leverantör som skulle ha kunnat bli tilldelad kontraktet. HD kom fram till att 

ersättningen bör vara beroende av hur överträdelsen har skett, vilka kostnader som 

leverantören har lagt ner och möjligheten till vinst. HD fann slutligen att en leverantör 

sannolikt ska visa att överträdelsen lett till att denne förlorade kontraktet för att ersättning 

även för det positiva kontraktsintresset ska utgå. Leverantören lyckades inte uppfylla 

beviskravet sannolikt och erhöll inte någon ersättning för det positiva kontraktsintresset.
125

  

Beviskravet och skadeståndet har därefter behandlats i ytterligare en dom. I målet Ishavet 

hade både en otillåten direktupphandling och ett fel i anbudsförfarandet skett. HD fastslog att 

hela det positiva kontraktsintresset bör ersättas när en leverantör har gjort sannolikt att denne 

förlorade kontraktet på grund av beställarens fel i upphandlingsförfarandet. Vidare angav HD 

att beställaren även kan bli tvungen att utge ersättning för det negativa kontraktsintresset till 

andra leverantörer, vilket dock inte hindrar att leverantören som skulle ha blivit tilldelad 

kontraktet får ersättning för det positiva kontraktsintresset. När det gällde den otillåtna 

direktupphandlingen fann HD att det är problematiskt att bestämma vilken leverantör som 

skulle ha vunnit kontraktet om den otillåtna upphandlingen inte hade skett och det istället 

hade förekommit ett upphandlingsförfarande enligt reglerna. Skadeståndsmöjligheten ska 

dock finnas för de leverantörer som sannolikt skulle ha avgett ett anbud och haft en realistisk 

möjlighet att vinna kontraktet. Det är därför inte ett krav för att även få ersättning för det 

positiva kontraktsintresset att leverantören sannolikt skulle ha blivit tilldelad kontraktet om en 

lagstadgad upphandling hade skett. HD kom fram till att det räcker med att leverantören haft 

en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet. Leverantören fick slutligen ersättning både för 

det positiva och negativa kontraktsintresset.
126

 I målet Ishavet mildrade HD beviskraven 
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jämfört med vad den hade kommit fram till i målet Tvättsvamparna. I Tvättsvamparna kom 

den fram till att leverantören skulle göra sannolikt att denne skulle bli tilldelad kontraktet 

medan HD i Ishavet kom fram till att det räckte med att leverantören visade att denne hade 

haft en realistisk möjlighet att bli tilldelad kontraktet. Diskussion kan uppstå om vad som 

gäller angående beviskravet när en otillåten direktupphandling har skett. Andersson anser 

dock att HD:s avgörande i Ishavet fungerar som vägledning för framtida liknande fall.
127

  

5.4.3 Leverantörens skyldighet att begränsa sin skada 

Förekomsten av jämkningsregler inom skadeståndsrätten visar att det finns en möjlighet för 

domstolarna att göra skälighetsavvägningar. Med det menas att domstolarna kan ta hänsyn till 

omständigheter i varje enskilt fall, exempelvis om den skadelidande har begränsat sin skada. 

Före tillkomsten av 1972 års SkL utgick ersättning för hela skadan om förutsättningarna för 

skadestånd var uppfyllda. Skälighetsavvägningar medför många fördelar, eftersom skadestånd 

inte behöver leda till olyckliga resultat ur sociala synpunkter och det blir möjligt med rimliga 

kompromisslösningar. Det medför även att synpunkter om prevention, reparation och 

riskfördelning kan beaktas i varje enskilt fall. Skälighetsavvägningarna har dock även 

negativa sidor, bland annat blir det svårare för parter att förutse vad utgången i en tvist blir.
128

  

Skyldigheten att begränsa sin skada är en grundläggande princip inom skadeståndsrätten och 

principen är gemensam för medlemsländerna. Den skadelidande måste visa att skäliga 

åtgärder har vidtagits för att försöka begränsa skadan, annars kan en jämkning av 

skadeståndet komma att ske och den skadelidande kan få stå för skadan själv.
129

 En jämkning 

av skadeståndet kan även bli aktuellt om det inte är rimligt med hänsyn till beställarens 

möjlighet att hindra uppkomsten av skadan. Höga skadestånd kan medföra en risk för att 

kommuner, myndigheter och landsting väljer bort upphandlingen för att istället driva en större 

del av det som behöver upphandlas i egen regi, eftersom de då inte kan drabbas av höga 

skadeståndsanspråk. Jämkning av skadeståndet bör därför kunna ske av det positiva 

kontraktsintresset för att undvika en minskning av antalet offentliga upphandlingar.
130

  

Principen om skyldigheten att begränsa sin skada innebär dock att en begränsning av skadan 

endast behöver vidtas av den skadelidande om det är skäligt.
131

 De är därför inte tvungna att 
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begränsa sin skada till varje pris, utan ska göra det som förväntas av dem i den situationen.
132

 

Principen gäller även för leverantörer som på grund av en överträdelse av LOU har lidit 

skada. Leverantören ska därför, i de fall beställaren har agerat felaktigt, begränsa sin skada 

genom att se till att upphandlingen blir avbruten eller rättad. Under en pågående upphandling 

kan det dock vara svårt att upptäcka om beställaren begår fel, eftersom sekretess gäller under 

upphandlingsförfarandet.
133

 För att kunna begränsa sin skada måste leverantören ha haft 

vetskap om överträdelsen och även haft möjlighet att begära överprövning. Leffler menar att 

rätten till skadestånd troligen kvarstår om leverantören inte av någon anledning har kunnat 

väcka talan eller var ovetande om att en överträdelse hade skett. Beställaren ska meddela 

leverantören om vad som händer i upphandlingen och leverantören är inte skyldig att på egen 

hand söka efter information. Leverantören kan även från annat håll än beställaren få reda på 

viktig information och måste även i de fallen ansöka om överprövning. En överträdelse som 

är svår för en leverantör att känna till är exempelvis om en otillåten direktupphandling har 

skett. Lefflers slutsats är att en beställare kan invända mot en talan om skadestånd på EU-

rättslig grund med hänvisning till att leverantören har underlåtit att ansöka om 

överprövning.
134

 

En skadelidande kan således inte vara passiv och räkna med att full skadeståndsersättning ska 

utgå.
135

 En passivitet från leverantörens sida att inte ansöka om överprövning är endast 

godtagbar om objektiva skäl föreligger.
136

 Principen framkommer i målet Arkitekttjänst där 

HD angav att kommunen hade underlåtit att åberopa det faktum att leverantören inte hade 

begränsat sin skada, exempelvis genom att begära överprövning.
137

 EU-domstolen har även i 

Brasserie du pecheur och Factortame uttalat att de nationella domstolarna kan utreda 

huruvida den skadelidande har använt sig av de tillgängliga rättsmedlen, om försök till att 

förhindra skadan och därmed begränsa den har skett.
138

  

Utöver principen i skadeståndsrätten om att begränsa sin skada finns bland annat en regel i 

KöpL som behandlar den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada. Enligt 70 § 1 st. 

KöpL ska en skadelidande vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada och görs inte det 
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kan denne få stå för motsvarande del av förlusten. Vad som utgör skäliga åtgärder beror enligt 

förarbeten till KöpL på vilken situation den skadelidande befann sig i när kontraktsbrottet 

skedde. Skadelidande behöver således inte vidta några åtgärder innan kontraktsbrottet skedde. 

Av betydelse är även vilka möjligheter den skadelidande hade att begränsa skadan och om 

den skadelidande var medveten om vilka möjligheter som fanns.
139

 

Skyldigheten för en leverantör att begränsa sin skada uppkommer därför normalt när skadan 

redan har inträffat. Exempel på vad en leverantör kan göra för att begränsa sin skada, utöver 

att begära överprövning, är att försöka skaffa sig andra inkomster och uppdrag än dem 

leverantören förlorade på grund av beställarens åsidosättande av LOU. Begränsar leverantören 

inte sin skada kan, som ovan nämnts, en jämkning av skadeståndet ske.
140

 Vid bestämmandet 

av om skadeståndet ska jämkas ska en bedömning göras av vad som kan anses utgöra rimligt 

skadestånd med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
141

 I kontraktsförhållanden 

bedöms många gånger underlåtelse att begränsa skadan enligt en kausalitetsregel. Jämkning 

av skadeståndet sker i de fallen inte efter skälighet, utan skadeståndet fastställs till det belopp 

som skadan skulle ha omfattat om den som orsakat skadan hade agerat rätt. I fall när det är 

svårt att avgöra vilken skada det försumliga handlandet har orsakat kan en 

skälighetsbedömning ske.
142

 I Plastikkirurgmålet och Tolkmålet har HovR behandlat frågan 

om vad som krävs för att en jämkning av skadeståndet ska kunna ske. 

5.4.3.1 RH 2010:48 (Plastikkirurgmålet) 

Region Skåne anordnade en upphandling avseende bröstreduktionsoperationer. I 

förfrågningsunderlaget hade Region Skåne som skakrav angett att operationerna skulle 

genomföras i Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt. Plastikkirurgicentrum (PKC) deltog i 

upphandlingen, men de vann inte utan upphandlingen gick till en annan klinik. PKC, vars 

fordran på Region Skåne sedan övertogs av Mykene, yrkade skadestånd och angav som grund 

att lokaliseringskravet stred mot huvudregeln om affärsmässighet och att de hade blivit 

tilldelad upphandlingen om lokaliseringskravet inte hade ställts upp. Region Skåne bestred 

skadeståndsskyldigheten med motiveringen att lokaliseringskravet var förenligt med LOU och 

att PKC hade godkänt det genom att lämna anbud utan att anmärka på det. De anförde även 

att PKC inte hade begränsat sin skada genom att i tid ansöka om överprövning av 

tilldelningsbeslutet.  
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Tingsrätten (TR) kom fram till att Region Skåne var ersättningsskyldiga. TR uppgav till att 

börja med att det inte finns något krav på att anmärka felaktigheter i förfrågningsunderlaget 

och att skadeståndet inte skulle jämkas på grund av att PKC inte hade anmärkt på felet innan 

de lämnade in sitt anbud. Vidare angav TR även att det för skadeståndsmöjligheten inte finns 

något krav på att överprövning av tilldelningsbeslutet måste ske, dock krävs det normalt om 

det är möjligt. PKC hade inte fått någon möjlighet att begära överprövning i tid, vilket 

berodde på Region Skåne. TR ansåg även att kravet på att begära överprövning inte ska ställas 

för högt eftersom skadeståndets funktion är att medverka till att beställarnas förfaranden är 

riktiga. TR fastslog att två tredjedelar av skadeståndet skulle utgå.  

Domen överklagades till HovR som konstaterade att PKC skulle ha vunnit upphandlingen om 

den hade genomförts korrekt och att Region Skåne därför var ersättningsskyldig gentemot 

Mykene för PKC:s skada. HovR utredde sedan om PKC hade försummat att begränsa sin 

skada alternativt varit medvållande eftersom de inte hade invänt mot lokaliseringskravet eller 

begärt överprövning i rätt tid. HovR angav att en skadelidande är skyldig att begränsa sin 

skada i den mån det kan begäras av honom. Skadelidande ska begränsa sin skada genom att 

använda sig av de rättsmedel som finns, annars finns det en risk för att den skadelidande får 

stå för skadan själv. När det gällde frågan om PKC hade varit medvållande fann HovR att 

PKC inte hade varit det när de inte invände mot lokaliseringskravet eftersom det inte finns 

något krav på att en leverantör ska påpeka felaktigheter. HovR utredde sedan frågan om PKC 

hade haft möjlighet att begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Region Skåne hade enligt 

HovR fullgjort sin upplysningsplikt när de hade sänt besked om avslag och information om 

vem som hade vunnit upphandlingen. PKC hade på grund av en utlandsresa som en av 

företrädarna gjorde inte tagit del av handlingarna förrän dagen innan avtalet mellan Region 

Skåne och den vinnande anbudsgivaren skulle tecknas. HovR fann att det faktum att en 

ställföreträdare för PKC hade varit utomlands och av den anledningen inte tagit del av 

handlingarna i tid inte kunde läggas vikt vid. PKC fick därför anses ha haft möjlighet att 

tillvarata sina intressen och därmed begära överprövning i tid. PKC hade därmed inte visat 

rimlig aktsamhet för att begränsa sin skada och HovR kom fram till att skadeståndet skulle 

jämkas till noll kronor. 

5.4.3.2 Svea Hovrätts dom 2011-02-15 i mål T 3328-10 (Tolkmålet) 

Stockholms läns Landsting (Landstinget) skulle upphandla språktolkar. I anbudsförfrågan 

angavs att kontrakt kunde komma att tecknas med en eller flera leverantörer och att det anbud 

som hade lägst pris skulle antas efter att viktning hade skett. Efter viktningen skulle 
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anbudspriserna rangordnas. Sju företag lämnade anbud, varav TCV var ett av dem. TCV:s 

anbud avvisades men godtogs efter att en överprövning i länsrätten
143

 hade skett. Landstinget 

tecknade sedan avtal med TCV, som var en av flera antagna leverantörer. Efter att avtalet 

hade undertecknats efterfrågade TCV en rangordning och en prisutvärdering av de 

leverantörer som hade antagits. Landstinget angav att någon rangordning inte hade skett och 

att någon fördelningsnyckel inte heller hade tagits fram. TCV begärde skadestånd av 

Landstinget på grund av att de hade brutit mot avtalet eftersom avtalet föreskrev att TCV 

skulle bli tilldelad alla tolktjänstuppdrag eller i vart fall avropas i första hand, vilket 

Landstinget inte hade följt. Landstinget påstods även ha brutit mot LOU eftersom TCV:s 

anbud med lägst pris skulle ha varit det enda anbudet som antogs. Landstinget bestred att de 

hade brutit mot avtalet eftersom avtalet inte innehöll något villkor om att TCV skulle tilldelas 

alla beställningar eller att de skulle avropas i första hand. Landstinget hade rätt att anta flera 

leverantörer och det fanns ingen skyldighet för dem att avropa leverantörerna i viss ordning. 

TCV borde även ha begärt överprövning eftersom de ansåg att Landstinget brutit mot LOU 

när avtalen inte innehöll någon fördelningsnyckel och de har därför inte begränsat sin skada. 

TR kom fram till att Landstinget inte hade brutit mot avtalet med TCV-Väst eftersom avtalet 

inte föreskrev ensamrätt för TCV-Väst som leverantör eller att de skulle avropas i första hand. 

Ramavtalet saknade dock fördelningsnyckel, vilket strider mot LOU. När avtalet inte 

reglerade samtliga villkor för avrop skulle TCV-Väst som hade lägst anbudspris rangordnas 

först.  TR angav även att skadelidande ska begränsa sin skada, vilket TCV-Väst hade kunnat 

göra genom att begära överprövning av upphandlingen eftersom fördelningsnyckel saknades. 

TR kom fram till att skadeståndet skulle jämkas till hälften. 

TR:ns dom överklagades till HovR som fann att det inte förelåg något avtalsbrott från 

Landstingets sida. Den utredde sedan frågan om Landstinget hade brutit mot LOU. HovR 

angav att det inte finns något hinder mot att avtal tecknas med flera leverantörer även i de fall 

lägsta pris har angetts som urvalskriterium och i det här fallet hade det även i anbudsförfrågan 

angetts att anbud kunde komma att tecknas med flera leverantörer. Landstinget rangordnade 

inte leverantörerna och avropade dem därmed inte i viss ordning, vilket de var tvungna att 

göra. Landstinget hade därför åsidosatt bestämmelserna i LOU. HovR kom fram till att 

Landstinget var skadeståndsskyldiga. Slutligen prövade HovR frågan om jämkning av 

skadeståndet skulle ske och angav att det enligt skadeståndsrättsliga principer föreligger en 
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skyldighet att begränsa sin skada. TCV borde ha begränsat sin skada genom att överpröva 

upphandlingen. De var även medvetna om hur överprövning går till eftersom de tidigare hade 

överprövat Landstingets beslut hos länsrätten. HovR fann att skadeståndet skulle jämkas till 

noll kronor.  

5.4.3.3 Kommentarer kring Plastikkirurgmålet och Tolkmålet 

Med anledning av att Plastikkirurgmålet och Tolkmålet är hovrättsfall finns det skäl att 

fundera över vilken funktion HovR har som andra instans. HovR roll i rättsskipningen är att 

kontrollera att de avgöranden som TR beslutar är riktiga och även att rätta till eventuella 

felaktigheter som kan ha uppstått vid TR:ns bedömning. Gällande rättsbildningen innehar 

HovR ett visst ansvar.
144

 HD:s ansvar för rättsbildningen är dock större, de ska se till att 

rättsutvecklingen följer och stämmer överens med lagstiftningen.
145

  

Mühlenbock, Willquist och Svensson anser att slutsatsen av Plastikkirurgmålet är att en 

leverantör troligtvis inte kan få skadestånd om denne inte begär överprövning av en 

upphandling i de fall överprövning är möjligt.
146

 Asplund, Ehn, Johansson och Olsson menar 

att slutsatsen av Plastikkirurgmålet och Tolkmålet inte kan vara att leverantörer alltid måste 

ha ansökt om överprövning för att skadeståndet enligt LOU inte ska jämkas ner till noll 

kronor. Enligt deras uppfattning ska det ”i varje enskilt fall bedömas huruvida det varit rimligt 

att kräva att leverantören ska ansöka om överprövning för att kunna erhålla skadestånd i ett 

senare skede. Förutsättningarna för leverantörer att söka undgå skada genom en 

överprövningsprocess kan, beroende på omständigheterna, variera högst påtagligt”. Asplund, 

Ehn, Johansson och Olsson anser även att det är oklart huruvida en jämkning av skadeståndet, 

på grund av att en överprövning inte har skett, ska ske till viss del eller ner till noll. 

Sammanfattningsvis menar de att ovan nämnda avgöranden från HovR i vart fall innebär en 

stor risk för att skadeståndsersättningen jämkas ner till noll kronor i de fall en leverantör 

underlåter att ansöka om överprövning.
147

 

5.4.4 Överprövningens betydelse för skadeståndet 

Enligt direktiven ska överträdelser av LOU korrigeras så snart det är möjligt, alltså när 

leverantören får kännedom om överträdelsen.
148

 Upphandlingsreglernas effektivitet minskar 
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om en leverantör underlåter att ansöka om överprövning trots att det var möjligt. Skadestånd 

ska därför inte vara möjligt i de fall leverantören medvetet underlåtit att ansöka om 

överprövning. Beställare är av den orsaken inte skyldiga att utge skadestånd när leverantören 

inte har ansökt om överprövning.
149

 Som ovan nämnts är syftet med skadeståndsreglerna i 

LOU bland annat att förmå beställarna att följa lagen. Ytterligare ett syfte är leverantörers rätt 

till ersättning för det som de har gått miste om på grund av att en överträdelse av lagen har 

skett.
150

 Skadeståndet är inte avsett att konkurrera ut möjligheten till överprövning. I första 

hand ska, om det är möjligt och tiden inte har löpt ut, en rättelse av upphandlingen genom 

överprövning ske. En leverantör är således skyldig att försöka begränsa skadan men det finns 

inget bestämt krav som anger att överprövningsmöjligheten ska ha löpt ut eller att en 

leverantör ska ha ansökt om överprövning för att en skadeståndstalan ska vara möjlig att 

väcka. Frågan om en leverantör som inte har ansökt om överprövning har rätt till skadestånd 

är därmed oklar. Björklund och Madell anser att det är svårt för en beställare, när en otillåten 

direktupphandling har skett, att hävda att en leverantör inte har någon möjlighet att få 

skadestånd på grund av att leverantören inte har begärt någon överprövning.
151

 Det kan även 

noteras att dispositionsprincipen gäller i de fall beställaren inte åberopar att leverantören inte 

har begärt överprövning, vilket innebär att den allmänna domstolen inte ska ta någon hänsyn 

till att leverantören inte har ansökt om överprövning.
152

  

Backlund anser att det finns en möjlighet att få skadestånd när väsentliga förändringar sker i 

upphandlade avtal trots att ingen överprövning har skett. Han menar att det är vanligt att 

väsentliga förändringar görs i upphandlade kontrakt. Leverantörens möjlighet att få 

skadestånd bör sannolikt vara stora eftersom leverantören inte har något skäl att överpröva 

tilldelningsbeslutet, de väsentliga förändringarna uppkommer först efter att kontraktet har 

ingåtts mellan beställaren och leverantören. Han menar att ”tolkningen av vad som är en 

avvikelse i förhållande till förfrågningsunderlaget i ogiltighetsmål inte ska skilja sig åt jämfört 

med mål om överprövning av tilldelningsbeslut”. Tillämpningen av regelverket skulle bli 

inkonsekvent om man inte såg det på det viset. Slutligen anser han att väsentliga förändringar 

i kontrakt som har upphandlats kan ses som att en leverantör har tilldelats kontraktet med 
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orent anbud av beställaren med skillnaden att upptäckten av bristen sker efter att tiden för 

överprövning gått ut.
153

  

5.4.5 Tidsfrist för skadeståndstalan 

En förutsättning för att kunna erhålla skadestånd är att talan om skadestånd väcks inom rätt 

tid. Det är därför viktigt att leverantörer är medvetna om vilka tidsfrister som gäller eftersom 

denne annars kan förlora sin rätt till skadestånd. Enligt 16 kap. 21 § LOU ska en 

skadeståndstalan väckas vid allmän domstol inom ett år från det att avtal har ingåtts mellan 

beställaren och en leverantör eller har ogiltigförklarats enligt 16 kap. 13 § LOU. Avgörandet 

om ogiltigförklaring ska även ha vunnit laga kraft. När det gäller beräkningen av tidsfristen 

kan problem uppstå när en otillåten direktupphandling har skett. Leverantörer får många 

gånger vetskap om den otillåtna direktupphandlingen först efter att en viss tid har gått och det 

kan därför ha gått mer än ett år sedan det otillåtna avtalet mellan beställaren och leverantören 

tecknades. Det är oklart hur tidsfristen för preskription ska beräknas, om beräkning av 

tidsfristen ska ske från det tillfälle när leverantören blev medveten om att ett avtal har slutits 

eller från det tillfälle när avtalet ingicks.
154

 EU-domstolen har tolkat artikel 1.1 i det första 

rättsmedelsdirektivet och angett att tidsfristen för att ansöka om skadestånd eller prövning på 

grund av att bestämmelserna i LOU har överträtts ska räknas tidpunkten när den som ansöker 

om prövning eller skadestånd fick vetskap om att en överträdelse hade skett.
155

 HovR har 

även berört frågan i ett fall där det hade gått fyra år sedan det otillåtna avtalet tecknades. En 

leverantör ansökte om skadestånd efter de fyra åren och HovR kom fram till att tidsfristen för 

preskription ska börja löpa från den dag när sökanden fick reda på att en överträdelse hade 

skett, vilket överensstämmer med det som EU-domstolen kom fram till.
156
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6 Rättegångskostnader 

6.1 Introduktion 

Som tidigare nämnts har HD utökat de kostnader som en beställare kan bli skyldig att ersätta 

som skadestånd enligt LOU. I Fideliamålet fick en leverantör skadestånd för sina 

rättegångskostnader som hade uppkommit i ett framgångsrikt överprövningsmål i 

förvaltningsrätten.
157

 Domen var ett undantag från huvudregeln inom förvaltningsprocessen 

som anger att en part inte har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta.
158

 I kapitlet kommer 

inledningsvis en presentation av rättegångskostnader att ske, både vad som gäller angående 

rättegångskostnader i förvaltningsrätten och i allmän domstol. Presentationen av 

rättegångskostnaderna innefattar en redogörelse för bakgrunden till varför ersättning utgår i 

allmän domstol men inte i förvaltningsrätten. Bakgrunderna är av betydelse för den senare 

analysen av Fideliamålet. Efter redovisningen av rättegångskostnaderna kommer slutligen 

Fideliamålet att redogöras för.  

6.2 Rättegångskostnader i förvaltningsrätten 

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) innehåller inte några bestämmelser om 

rättegångskostnader. Huvudregeln inom förvaltningsprocessen är dock att en enskild part inte 

har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta. Det har antagits att kostnaderna som kan uppstå 

för en enskild är begränsade. De begränsade kostnaderna beror bland annat på att förfarandet i 

förvaltningsprocessen till stor del är skriftligt. I vissa fall har det dock ansetts vara möjligt att 

kostnader för ombud kan ersättas som skadestånd. Det är främst i fall där det allmänna har 

varit försumliga eller agerat felaktigt.
159

 Det finns även särbestämmelser på en del områden 

där en vinnande part kan ha rätt att få sina rättegångskostnader ersatta. I exempelvis skattemål 

kan en part ha rätt att få sina rättegångskostnader ersatta om denne vinner målet. Det har sin 

grund i att beskattningen har en betydande roll för den enskildes ekonomi. Utgången av en 

skattefråga har därför stor betydelse för den enskilde, som anser att det är nödvändigt att dra 

på sig kostnader för att skydda sina ekonomiska intressen. Skattelagstiftningen kan även, 

speciellt för näringsidkare, framstå som invecklad och de kan därför behöva ta hjälp av en 

skatteexpert, vilket kan motivera att ersättning ges för kostnaderna. Vinner den skattskyldige 

inte talan är denne dock inte ersättningsskyldig för de kostnader som det allmänna har ådragit 

sig i samband med processen.  Normalt är en förutsättning för ersättning att den skattskyldige 

vinner målet. Ersättning kan dock utgå även om den skattskyldige förlorar i vissa fall, 
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exempelvis vid mål som drivs av prejudikatskäl. En förutsättning är även att kostnaderna har 

varit nödvändiga för att kunna tillvarata den enskildes rätt och att det skulle vara oskäligt att 

den skattskyldige får bära kostnaden.
160

  

I förarbeten framgår även att ytterligare en anledning till att en part inte har rätt att få sina 

processkostnader ersatta är att någon gång är i princip varje medborgare part i ett 

förvaltningsärende. För en enskild anses kostnaderna och besvären som kan uppstå vara en 

del av medborgarskapet. Det allmänna förvaltar en del av medborgarnas angelägenheter, 

vilket har stor betydelse för den enskilde, och det är därför oskäligt om en enskild kan kräva 

ersättning för kostnader som kan uppstå när kontakt med det allmänna sker. Beställarna är 

förpliktade att göra vad de kan för att se till att ärendena blir tillräckligt utredda eftersom det 

krävs en bra utredning för att avgöranden ska bli materiellt riktiga. Beställarna är således 

tvungna att hjälpa de enskilda på bästa sätt. Den enskildes kostnader har ansetts vara 

begränsade på grund av ovan nämnda omständigheter.
161

 I förvaltningsprocessen är kommun 

eller stat motpart. Skulle den förlorande parten bli ersättningsskyldig för alla 

rättegångskostnader innebär det att även en enskild part skulle få betala stat eller kommuns 

kostnader om de förlorar, vilket inte har accepterats.
162

 Ur förarbeten framkommer även att 

två alternativ har tagits fram vid diskussionen om skyldigheten för det allmänna att ersätta 

rättegångskostnader för enskilda. Det processuella alternativet medför att reglering av frågan 

ska ske som en rättegångskostnadsfråga medan det skadeståndsrättsliga alternativet innebär 

att ansvaret för rättegångskostnader ska innefattas i skadeståndsansvaret. Regeringen anser att 

ersättningsfrågan angående rättegångskostnader inte är en skadeståndsfråga utan en 

rättegångskostnadsfråga.
163

  

6.3 Rättegångskostnader i allmän domstol 

Huvudregeln i tvistemål är att den part som förlorar målet får betala både sina egna och den 

vinnande partens rättegångskostnader. Den vinnande parten får således sina 

rättegångskostnader ersatta. Det finns dock undantag från huvudregeln vid bland annat 

indispositiva tvistemål om den vinnande parten har inlett en onödig rättegång och om den 

förlorande parten inte var medveten om en omständighet som var avgörande för målets 

utgång. Part som vill få sina rättegångskostnader ersatta ska yrka det innan målets 

handläggning avslutas. Vid förlikningsbara mål där värdet understiger ett halvt basbelopp 
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gäller reglerna om ersättning för rättegångskostnader med inskränkningen att det bara är vissa 

kostnader som kan ersättas.
164

  

Det behöver inte vara negativt att det uppstår kostnader för parter i samband med rättegångar. 

Kostnaderna kan ha en avskräckande effekt för parter att inte inleda en rättegång i onödan. 

Fullt ansvar för den andre partens rättegångskostnader i de fall en part förlorar har således en 

preventiv effekt, vilket medför att parter inte gör invändningar som är oriktiga eller som inte 

går att bevisa i en rättegång. Om parterna skulle få betala sina egna kostnader skulle det kunna 

leda till att en part gör invändningar som kan leda till stora kostnader för den andra parten 

eftersom den måste argumentera och motbevisa det som sagts. Den part som åberopar 

invändningarna kan även få fördelar vid en eventuell förlikning eftersom den andra parten vill 

undvika en rättegång. Principen om full ersättning bidrar till ett tryggare samhälle eftersom 

den har en reparativ funktion för den vinnande parten. Betalar en gäldenär inte sin skuld kan 

borgenären tvinga fram en betalning genom att gå till domstol. Effekterna av en princip med 

möjlighet till full ersättning blir mer positiva ju lägre rättegångskostnaderna är i förhållande 

till värdet av det tvisten rör. En part som har rätt gynnas inte av en regel om att parterna ska 

stå för sina egna kostnader. En fördel med en sådan regel är dock att parterna inte i onödan 

drar på sig stora kostnader och är inte lika angelägna att vinna.
165

  

6.4 Högsta domstolens dom 2013-07-18 i mål T 3576-11 (Fideliamålet) 

Rikspolisstyrelsen (RPS) genomförde en upphandling för polismyndigheterna i Dalarna och 

Gävleborgs län avseende transportering av avlidna till rättsmedicinsk anstalt. I Gävleborgs län 

blev Fonus tilldelad kontraktet och på andra plats kom Fidelia. Memento tilldelades kontraktet 

för Dalarnas län, på andra plats kom Fonus och på tredje plats Fidelia. Fidelia begärde 

överprövning av upphandlingarna, vilket ledde till att en rättelse skulle ske via en ny 

utvärdering av anbuden. Mementos och Fonus anbud fick inte beaktas vid den nya 

utvärderingen, därför återstod endast Fidelias anbud. RPS avbröt upphandlingen och anförde 

bristande konkurrens som grund, vilket ledde till att Fidelia stämde RPS på skadestånd. 

Fidelia begärde dock inte överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen. Fidelia ville i 

första hand att det positiva kontraktsintresset och kostnaderna för överprövningarna i 

förvaltningsdomstolen skulle ersättas. Fidelia anförde att de skulle ha blivit tilldelad 

kontraktet om upphandlingen hade gått rätt till. Fidelia yrkade i andra hand att det negativa 
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kontraktsintresset skulle ersättas, vilket innefattade kostnader för anbudet och 

överprövningarna.  

I TR ogillades skadeståndstalan därför att grunden som Fidelia åberopat inte var anledningen 

till att de inte hade tilldelats kontraktet. HovR kom i sin tur fram till att Fidelia hade rätt till 

skadestånd för den uteblivna vinsten och överprövningskostnaderna i förvaltningsdomstolen. 

De ansåg att Fidelia hade gjort sannolikt att upphandlingsfelet var anledningen till att de inte 

erhållit kontraktet.  

HD fann att ersättning för den uteblivna vinsten (det positiva kontraktsintresset) inte skulle 

utgå på grund av att de oriktiga tilldelningsbesluten inte kunde medföra en rätt till ersättning 

för utebliven vinst. De angav att det är först när kontrakt tecknas med den leverantör som har 

angetts i det oriktiga tilldelningsbeslutet som skada skulle kunna uppstå. HD kom även fram 

till att ersättning för att delta i upphandlingen och för att förbereda anbudet (det negativa 

kontraktsintresset) inte heller skulle utgå på den grunden att de oriktiga tilldelningsbesluten 

inte direkt påverkat Fidelias möjlighet att vinna kontraktet. När det gällde kostnaderna för 

överprövningarna i förvaltningsdomstolen kom HD fram till att Fidelia skulle erhålla 

skadestånd. HD angav att huvudregeln är att rättegångskostnader i förvaltningsprocessen inte 

är ersättningsgilla, dock fastställde HD att en beställare är förpliktad att ersätta skador som 

uppstår på grund av fel i upphandlingen. Ersättning ska således kunna utgå för skäliga 

ombudskostnader som har uppkommit på grund av att LOU har överträtts. HD hänvisade även 

till ett tidigare fall, NJA 2010 s. 112, där SkL var tillämplig. I det fallet uttalade HD att 

ersättning för ombudskostnader från en förvaltningsprocess skulle kunna bli aktuellt att ersätta 

som skadestånd. Vidare angav HD att en leverantör kan bli avskräckt från att ansöka om 

överprövning om det inte finns någon möjlighet att erhålla ersättning för processkostnaderna i 

form av skadestånd vid en framgångsrik överprövning. Det kan i sin tur motverka 

överprövningsinstitutets effektivitet och den reparativa samt preventiva effekt som är syftet 

med skadeståndet inom upphandling. Rättegångskostnader ska med hänsyn till ändamålsskäl 

kunna ersättas som skadestånd. Kostnader som har uppstått för en leverantör på grund av en 

framgångsrik överprövningsprocess kan således vara ersättningsgilla, under förutsättning att 

skadan har uppkommit på grund av att LOU har överträtts och har ett nära samband med 

upphandlingsfelet. Ersättning för skadan kan utgå enligt 7 kap. 6 § ÄLOU (16 kap. 20 § 1 st. 

LOU). Kostnaderna för överprövningarna uppstod till följd av de oriktiga besluten om 

tilldelning. Fidelia erhöll skadestånd för kostnaderna för överprövningarna, men inte för den 
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uteblivna vinsten och kostnaderna för att delta i upphandlingen samt för att förebereda 

anbudet.  

Två av domstolens ledamöter var skiljaktiga. Justitieråden Moore och Edlund ansåg att 

Fidelia inte skulle ha rätt till skadestånd för överprövningskostnaderna. De anförde att frågan 

om rättegångskostnader i förvaltningsmål ska ersättas inte är en skadeståndsfråga utan en 

rättegångskostnadsfråga, vilket togs upp i lagstiftningsärendet. LOU innehåller inte heller 

någon bestämmelse om rätt till skadestånd för rättegångskostnader som har uppkommit vid en 

överprövning. Vidare hänvisade de till Upphandlingsutredningen som ansåg att parternas 

rättegångskostnader inte skulle ersättas. Kostnaden för överprövningen kan inte vara en skada 

enligt LOU eftersom överprövningen är en del av upphandlingsförfarandet som är reglerad 

och några ersättningsregler för rättegångskostnader har inte införts av lagstiftaren. Beställaren 

har ingen möjlighet att få sina kostnader ersatta och en skyldighet för dem att ersätta 

överprövningskostnader skulle medföra en obalans mellan beställaren och leverantören i 

överprövningsmål. Antalet processer kommer också att öka eftersom frågan huruvida 

beställaren är skadeståndsskyldig ska efter att upphandlingen har avslutats prövas i allmän 

domstol. Slutligen anser de att det med hänsyn till lämplighetsskäl inte är motiverat att det ska 

föreligga en skyldighet att ersätta överprövningskostnader som skadestånd.  

6.5 Åsikter om rättegångskostnader från förvaltningsrätten ska ersättas eller 

inte 

Upphandlingsutredningen har i sitt slutbetänkande tagit upp frågan om den vinnande parten i 

upphandlingsmål ska ha rätt att få sina rättegångskostnader ersatta. Den menar att det i princip 

inte finns några möjligheter att få sina kostnader som har uppstått i ett förvaltningsrättsligt 

förfarande ersatta. Rättshjälpslagen (1996:1619) och skatteförfarandelagen (2011:1244) kan i 

vissa fall medge ersättning för kostnader i samband med ett ärende i förvaltningsrätten.
166

 

Konkurrensverket har i sitt remissvar tagit upp risken att en förpliktelse för den förlorande 

parten att utge ersättning till den vinnande parten för dennes rättegångskostnader skulle kunna 

leda till en ökning av mål som överklagas, vilket medför längre handläggningstid. Det skulle 

även för mindre leverantörer kunna få en avhållande effekt.
167

 Det föreligger enligt KKV en 

risk för ökning av mål som överklagas eftersom den förlorande parten skulle kunna överklaga 

målet för att undvika skyldigheten att ersätta den andra partens rättegångskostnader genom att 

få bifall. Möjligheten för en part att få ersättning för sina rättegångskostnader är ingen 
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tradition i Sverige. Upphandlingsutredningen var eniga med Konkurrensverket och lämnade i 

mars 2013 sitt slutbetänkande där de kom fram till att parterna ska bära sina egna 

rättegångskostnader.
168

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) håller med de skiljaktiga justitieråden Moore och 

Edlund i Fideliamålet om att rättegångskostnader i förvaltningsprocessen inte är en 

skadeståndsfråga utan en rättegångskostnadsfråga. Det är inte rimligt att allmän domstol ska 

behöva pröva frågan huruvida ersättning för rättegångskostnader ska ersättas som skadestånd. 

De håller även med den skiljaktiga meningen om att det inte är lämpligt att 

överprövningskostnader ska innefattas i skadeståndsskyldigheten. Upphandlingsutredningen 

anser att parterna inte ska få sina kostnader i överprövningsmål ersatta, en uppfattning som 

SKL delar. Slutligen anser SKL att en parts rätt att få sina rättegångskostnader från en 

överprövning i förvaltningsdomstol ersatta eller inte bör regleras inom snar framtid. HD:s 

ledamöter var inte eniga och det är en viktig fråga som kan medföra stora konsekvenser för 

beställare och leverantörer.
169

 

Andersson anser att HD i Fideliamålet kom till ett riktigt slut. Han är av uppfattningen att 

överprövningskostnader ska kunna ersättas som skadestånd. Han anser att det är lämpligt att 

en leverantör som utnyttjar möjligheten till överprövning och vinner processen ska ha rätt till 

skadestånd. Skadeståndet ska fungera i form av ett skydd för leverantören som beställaren inte 

kan välja bort om denne inte rättar sig efter domen och istället avslutar ärendet.
170

  

En särskild utredning har tillsatts av Regeringen med uppgift att föreslå ökad effektivitet i 

upphandlingar i samband med överprövningar och se över rättsmedlen i upphandlingslagarna.  

Utredaren ska bland annat utreda frågor om processkostnader i mål om upphandling. I 

kommittédirektivet anges att i en del andra nordiska länder, bland annat Finland, får den 

förlorande parten stå för den vinnande partens kostnader som uppkommer i upphandlingsmål. 

Upphandlingsutredningen kom i sitt slutbetänkande fram till att parterna även i framtiden ska 

stå för sina egna rättegångskostnader. Emellertid framhöll ett antal remissinstanser i sina 

remissvar att det borde ske en grundligare utredning av frågan. Huvudprincipen i 

förvaltningsprocessen är att parterna får betala sina egna rättegångskostnader. Det finns dock 

likheter mellan upphandlingsmålen och civilmålen som handläggs i allmän domstol. Parterna 
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i upphandlingsmålen är köpare och säljare i förhållande till varandra. Det kan argumenteras 

för att det inte borde vara någon större skillnad på riskerna som uppstår på grund av att den 

part som förlorar blir ersättningsskyldig även för den andra partens kostnader. En skillnad 

mellan civilmål och upphandlingsmål är att det inte kan ske någon förlikning i 

upphandlingsmålen. Till detta kommer att det även många gånger finns andra parter än de två 

som processar. En förpliktelse för den förlorande parten att även betala den vinnande partens 

rättegångskostnader skulle kunna leda till en ökad noggrannhet hos beställarna vid 

kontraktstilldelningen och utformningen av förfrågningsunderlaget. Leverantörerna skulle i 

sin tur bli tvungna att ordentligt se över hur stor möjligheten att vinna en process är innan 

inlämning av överprövningsansökan sker, vilket skulle kunna påverka antalet 

upphandlingsmål. Hänsyn ska tas till att ansökan om överprövning även ska vara möjligt för 

mindre leverantörer och rättssäkerhetsaspekter ska också vägas in.
171
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7 Analys 

7.1 Introduktion 

Analysen är uppbyggd i två delar.  Inledningsvis redogörs för väsentliga förändringar i 

upphandlade kontrakt och innebörden av att de kan utgöra en otillåten direktupphandling. Det 

är viktigt för beställare och leverantörer att ha kunskap om vad som kan utgöra väsentliga 

förändringar för att kunna konstatera om en otillåten direktupphandling har skett. I avsnittet 

om otillåten direktupphandling görs det skillnad mellan otillåten direktupphandling på grund 

av att en väsentlig förändring har skett och normal otillåten direktupphandling. Med normal 

otillåten direktupphandling avses de fall där beställare och leverantör tecknar kontrakt med 

varandra utan att någon annonsering av upphandlingen har skett.  I avsnittet används även 

begreppet den ursprungliga upphandlingen, vilket är den upphandling som låg till grund för 

kontraktet innan den väsentliga ändringen gjordes. Härefter följer en diskussion angående 

tidsfrister som bland annat innefattar när talan om skadestånd ska väckas, väcks talan om 

skadestånd inte i rätt tid förlorar leverantören sin möjlighet till skadestånd. Det är även 

väsentligt att veta om tiden för när den väsentliga förändringen sker har betydelse eftersom 

det kan vara viktigt vid bedömningen av om en otillåten direktupphandling föreligger. 

Därefter redogörs för skadestånd vid otillåten direktupphandling, vilket sedan används i den 

följande diskussionen om skadestånd är möjligt vid väsentliga förändringar i upphandlade 

kontrakt. En leverantörs skadeståndsmöjlighet vid väsentliga förändringar är väsentlig för 

diskussionen som följer, vilken handlar om leverantörs skyldighet att begränsa sin skada.  

I analysens andra del sker först en jämförelse mellan rättegångskostnader i 

förvaltningsprocessen och allmän domstol, som leder in på en diskussion om 

rättegångskostnader ska ersättas som skadestånd. Vid analysen av Fideliamålet är det 

betydelsefullt att veta bakgrunderna till varför ersättning för rättegångskostnader utgår i 

allmän domstol och inte i förvaltningsprocessen. Därefter sker en redogörelse av Fideliamålet 

där HD:s och de skiljaktigas argument analyseras. Slutligen diskuteras om ersättning för 

rättegångskostnader kan utgå även om sökanden vinner upphandlingen. 

7.2 Väsentliga förändringar och skadestånd 

7.2.1 Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt  

Vad som utgör väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt är inte helt klart, men 

vägledning kan hämtas från rättspraxis. Rättsfallet Pressetext från EU-domstolen är 

vägledande i frågan om vad som kan utgöra väsentliga förändringar. I målet kom EU-
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domstolen fram till att byte av leverantör kan utgöra en väsentlig förändring, under 

förutsättning det inte är fråga om en intern omorganisation. I Pressetext angavs även att en 

ändring i ett upphandlat kontrakt är väsentlig om ändringen innebär att villkor införs som 

skulle ha gjort det möjligt att anta andra leverantörer än de som antogs från början. Det 

framkom även att ändringar kan vara väsentliga om ändringen omfattar tjänster som inte har 

framkommit tidigare eller om kontraktets ekonomiska jämvikt förändras till förmån för den 

leverantör som vann kontraktet. Vidare kan prishöjningar, ändring av betalningsvillkor och 

minskad leveranskapacitet utgöra väsentliga förändringar.
172

 Det är viktigt att leverantörer och 

beställare har kunskap om vad som kan utgöra väsentliga förändringar eftersom det finns en 

risk för att det ingångna avtalet ogiltigförklaras på grund av ändringen, vilket jag återkommer 

till nedan.
173

 

Anledningen till att beställare och leverantörer väljer att göra ändringar i upphandlade 

kontrakt kan bland annat vara att leverantören har gått i konkurs, att företaget har sålts, att 

avveckling av företaget ska ske eller att parterna anser att villkoren i det upphandlade 

kontraktet inte är proportionella.
174

 Det kan diskuteras varför väsentliga förändringar i 

situationer som ovan nämnda inte tillåts. Att företag säljs, går i konkurs eller avvecklas är inte 

helt ovanligt. Det verkar inte heller rimligt att ett kontrakt med oproportionella villkor 

fortsätter att löpa utan förändring.  

En anledning till att väsentliga förändringar inte är tillåtna är att principerna som gäller för 

upphandlingen ska upprätthållas, speciellt likabehandlingsprincipen och principen om 

öppenhet.
175

 Väsentliga förändringar är således bara tillåtna om de inte strider mot 

principerna. Likabehandlingsprincipen tillåter inte att leverantörerna ges olika förutsättningar. 

De ska behandlas lika, vilket innebär att krav och kriterier ska tillämpas på samma sätt mot 

alla leverantörer.
176

 Likabehandlingsprincipen upprätthålls inte om väsentliga förändringar 

görs eftersom andra leverantörer kanske vunnit upphandlingen om ändringen hade funnits 

med i förfrågningsunderlaget. Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt medför att 

leverantörerna ges olika förutsättningar och det är därför inte rättvist att villkor i kontraktet 

ändras.  
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Enligt principen om öppenhet ska bland annat annonsering av upphandlingen ske och 

beställaren måste följa de krav som har ställts upp i förfrågningsunderlaget.
177

 Sker väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt anses beställaren ha tilldelat ett nytt kontrakt, vilket 

innebär att annonsering ska ske. Beställaren bryter därmed mot öppenhetsprincipen genom att 

underlåta att annonsera vid väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och inte följa det 

som ställts upp i förfrågningsunderlaget. Likabehandlingsprincipen och principen om 

öppenhet upprätthålls således inte om väsentliga förändringar sker i upphandlade kontrakt.  

7.2.2 Otillåten direktupphandling 

Det finns ingen definition av vad som avses med otillåten direktupphandling, men inom EU 

anses det vara en av de allvarligaste överträdelserna av direktiven. Avgörande för om en 

otillåten direktupphandling föreligger är om en leverantör har tilldelats ett kontrakt utan att 

någon annonsering har skett.
178

  Sker en väsentlig ändring av ett kontrakt som ingåtts mellan 

en beställare och leverantör kan det vara fråga om en otillåten direktupphandling. Diskussion 

kan ske angående grunden till att väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt kan utgöra 

en otillåten direktupphandling. Finns det någon skillnad på en otillåten direktupphandling på 

grund av att en väsentlig förändring har skett och en normal otillåten direktupphandling? Vid 

en normal otillåten direktupphandling har endast den leverantör som tilldelades kontraktet 

lämnat anbud i upphandlingen. Vid en otillåten direktupphandling på grund av att en 

väsentlig förändring har skett har leverantören som väcker talan om skadestånd normalt 

lämnat anbud i den ursprungliga upphandlingen, men inte blivit tilldelad kontraktet.  

Vid en otillåten direktupphandling på grund av att en väsentlig förändring har skett finns det 

således anbud som lämnades vid den ursprungliga upphandlingen, vilket det inte gör vid en 

normal otillåten direktupphandling. Leverantörerna har dock endast lämnat anbud avseende 

det som angavs i förfrågningsunderlaget vid den ursprungliga upphandlingen och inte 

avseende det som ändrades i det upphandlade kontraktet. Trots att anbuden som lämnades vid 

den ursprungliga upphandlingen inte omfattar den väsentliga ändringen skulle de möjligen 

kunna användas vid en eventuell talan om skadestånd. Bland annat för att underlätta vid 

beräkningen av skadeståndet för det positiva kontraktsintresset. Det anbud som tidigare 

lämnades av leverantören som begär skadestånd kan exempelvis användas för att räkna om 

priserna med hänsyn till den väsentliga förändringen, vilket inte är möjligt vid en normal 

otillåten direktupphandling eftersom det inte finns några anbud. Det kan emellertid finnas 
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leverantörer, vilka inte lämnade anbud vid den ursprungliga upphandlingen, som också vill 

kräva skadestånd på grund av den väsentliga förändringen, eftersom de kanske hade lämnat 

ett anbud om förfrågningsunderlaget hade omfattat den väsentliga förändringen. Den 

situationen kan liknas vid den som föreligger när en normal otillåten direktupphandling har 

skett. Sammanfattningsvis är den främsta skillnaden mellan en otillåten direktupphandling på 

grund av att en väsentlig förändring har skett och en normal otillåten direktupphandling att 

vid den första har anbud lämnats i den ursprungliga upphandlingen, vilket kan underlätta vid 

beräkningen av skadeståndet i en senare skadeståndsprocess.  

Det finns flera likheter mellan en otillåten direktupphandling på grund av att en väsentlig 

förändring har skett och en normal otillåten direktupphandling. Vid väsentliga förändringar i 

upphandlade kontrakt har det inte skett någon annonsering, vilket strider mot 

öppenhetsprincipen. Även likabehandlingsprincipen har åsidosatts eftersom ingen annan 

leverantör, än den som tilldelades kontraktet vid den ursprungliga upphandlingen, har fått 

lämna anbud på de ändringar som gjordes i det upphandlade kontraktet. Det har vissa likheter 

med omständigheterna vid en normal otillåten direktupphandling där det inte heller har skett 

någon annonsering och det är endast den leverantör som blev tilldelad kontraktet som har fått 

lämna anbud. Skillnaden att det vid en otillåten direktupphandling på grund av att en 

väsentlig förändring har skett kan bli enklare att beräkna skadeståndet framträder först när 

leverantören har vunnit framgång med sin skadeståndstalan. Skillnaden har därför inte 

betydelse för bedömningen av om en otillåten direktupphandling föreligger. Med tanke på 

likheterna mellan en otillåten direktupphandling på grund av att en väsentlig förändring har 

skett och en normal otillåten direktupphandling är det naturligt att betrakta väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt som en otillåten direktupphandling. 

Har en otillåten direktupphandling skett ska det ingångna avtalet ogiltigförklaras enligt 16 

kap. 13 § LOU, vilket skedde i Peabmålet och Menigomålet som kammarrätterna avgjorde. I 

målen hade väsentliga ändringar i upphandlade kontrakt gjorts, vilket utgjorde en otillåten 

direktupphandling som medförde att de ingångna avtalen ogiltigförklarades. Frågan är om 

avtal alltid ska ogiltigförklaras när väsentliga förändringar har gjorts i upphandlade kontrakt? 

Kammarrättsdomar utgör inte prejudikat, deras funktion är att se till att rättvisa upprätthålls i 

det enskilda fallet och det medför att bedömningen kan skilja sig åt mellan olika fall. Dock 

kan flera avgöranden med liknande utgång fungera som ledning i andra fall.
179
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Ändringsdirektivet föreskriver att otillåten direktupphandling ska motarbetas med effektiva 

och avskräckande sanktioner, vilket uppfylls genom att otillåtna ingångna avtal kan 

ogiltigförklaras.
180

 Slutsatsen av ändringsdirektivet och ovan nämnda avgöranden från 

kammarrätten är att ogiltigförklaring av avtal sannolikt ska ske i de fall väsentliga 

förändringar har skett. Det är, som tidigare nämnts, en av de mest allvarliga överträdelserna 

av upphandlingsdirektiven och det vore inte rätt mot varken potentiella leverantörer eller mot 

skattebetalarna att kontrakt som ingås vid en otillåten direktupphandling fortsätter att löpa. 

Det ger även en möjlighet för de leverantörer som inte fick lämna anbud på grund av den 

otillåtna direktupphandlingen att göra det i den nya upphandlingen. 

Å ena sidan kan en ogiltigförklaring av avtalet vara till nackdel för både beställaren och 

leverantören som blev tilldelad kontraktet. Beställaren kan tvingas genomföra en ny 

upphandling, vilket medför kostnader eftersom nya anbud måste begäras in och utvärderas. 

Det leder även till en längre leveranstid på det som ska upphandlas eftersom det dröjer en tid 

innan en ny leverantör har tilldelats ett kontrakt. Det har troligtvis inte någon avgörande 

betydelse om en maskin dröjer några veckor extra, medan mat till skolor kan behövas 

omgående. En ogiltigförklaring av avtalet kan även medföra att beställaren förlorar en 

leverantör som gjorde ett utmärkt arbete och samarbetade bra, vilket inte är en garanti med en 

ny leverantör. Leverantören kan i sin tur vara ekonomiskt beroende av det ingångna avtalet 

med beställaren och en ogiltigförklaring kan medföra negativa konsekvenser eftersom 

intäkterna från det upphandlade kontraktet bortfaller. Särskilt mindre leverantörer kan vara 

beroende av intäkterna från upphandlingen. 

7.2.3 Tidsfrister 

Tidsfristen för att väcka en skadeståndstalan är enligt 16 kap. 20 § LOU ett år från det att 

avtalet slöts eller ogiltigförklarades genom ett avgörande som har vunnit laga kraft.
181

 En 

väsentlig förändring i ett upphandlat kontrakt anses innebära att beställaren har tilldelat ett 

nytt kontrakt.
182

 Det innebär att tidsfristen för skadeståndstalan räknas från tidpunkten när det 

nya kontraktet ingicks och inte från tidpunkten när det ursprungliga kontraktet mellan 

beställaren och leverantören tecknades. Upptäcks den väsentliga ändringen ett år efter att det 

nya kontraktet ingicks måste det senare ingångna avtalet mellan beställaren och leverantören 

ogiltigförklaras och vinna laga kraft för att en skadeståndstalan ska kunna väckas. Det finns 

således två möjligheter att väcka en talan om skadestånd, vilket är fördelaktigt för en 
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leverantör som vill begära skadestånd. Det vore inte rimligt om tidfristen endast räknades från 

när avtalet ingicks eftersom den väsentliga förändringen kanske inte upptäcks förrän ett år har 

gått. De två möjligheterna att väcka talan om skadestånd fungerar som ett skydd för 

leverantören som vill begära skadestånd. Det är dock inte lika förmånligt ur beställarens 

synvinkel eftersom tiden för skadeståndsansvaret utökas. Beställaren kan därför inte vara 

säker på att undgå skadestånd vid någon speciell tidpunkt, exempelvis ett år, eftersom en av 

tidsfristerna för att ansöka om skadestånd är beroende av när ogiltigförklaring av avtalet sker.  

En fråga angående tidsfrister är om tiden för när den väsentliga förändringen sker har 

betydelse för om en otillåten direktupphandling föreligger. För utredande av frågan krävs först 

en överblick av hur lång giltighetstid ett offentligt kontrakt kan ha eftersom det då är enklare 

att se under vilken tidsperiod den väsentliga ändringen kan ske. Det finns i princip inga regler 

för hur länge ett kontrakt får löpa, det anges endast i LOU att ramavtal får ingås för högst fyra 

år om inte särskilda skäl föreligger. När det gäller andra offentliga avtal än ramavtal finns det 

ingen begränsning för hur lång kontraktstiden får vara, bara att principerna, de grundläggande 

friheterna och produktens egenskaper ska iakttas. En tjänstekoncession som ingåtts för en 

period om 20 år har ansetts utgöra en konkurrensbegränsning. Många gånger föreligger inte 

någon avtalstid när det gäller köp av varor, utan avtalet gäller bara fram tills att leveransen har 

skett.
183

 Löptiden för ett offentligt kontrakt kan således variera från enstaka köptillfällen upp 

till flera år. Det är därför svårt att fastställa under vilken tidsperiod det finns risk för att en 

ändring sker, vilket hade varit enklare om offentliga kontrakt alltid ingicks för en bestämd tid. 

Det vore dock inte rimligt att fastställa en bestämd kontraktstid för offentliga kontrakt 

eftersom inköpen skiljer sig åt. Exempelvis är det inte skäligt att ett kontrakt som avser 

komplicerade tjänster har samma giltighetstid som ett kontrakt för inköp av kontorsmaterial. 

Kontraktstiden för ramavtal är dock, som ovan nämnts, begränsad till fyra år om särskilda 

skäl inte föreligger, vilket innebär att förändringar i ramavtal troligtvis sker under den 

perioden. Det torde inte vara rimligt att tillåta väsentliga förändringar under den 

fyraårsperioden eftersom det inte har gått speciellt lång tid. Det är mer rimligt att väsentliga 

ändringar i kontrakt skulle vara tillåtet efter en längre period, exempelvis tio år. Det beror på 

att mycket kan hända i samhället och i ett företag under den tiden, vilket kan göra det svårt att 

hålla avtalet intakt utan någon förändring. Priserna i samhället kan öka på grund av inflation 

och det innebär att även leverantörer kan behöva höja sina priser för att kunna gå med vinst. 
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Det vore då orimligt om leverantören förpliktas leverera det upphandlingen avsåg till samma 

pris som när avtalet ingicks.  

Det är emellertid svårt att ge ett bra svar på frågan huruvida tiden för när den väsentliga 

förändringen sker har betydelse eftersom det inte går att utläsa av varken lag, förarbeten eller 

praxis. Det kan därför ifrågasättas om tidpunkten har betydelse för om en otillåten 

direktupphandling föreligger. Troligtvis har tiden för när ändringen sker inte någon betydelse. 

Det avgörande torde istället vara om ändringen i det upphandlade kontraktet är väsentlig eller 

inte. I de fall ändringen är väsentlig föreligger en otillåten direktupphandling och är den inte 

väsentlig är det inte fråga om en otillåten direktupphandling som kan leda till ogiltigförklaring 

av avtalet samt skadestånd. 

7.2.4 Skadestånd vid otillåten direktupphandling 

Ovan har det framkommit att väsentliga förändringar som har gjorts i upphandlade kontrakt 

kan ses som en otillåten direktupphandling. Det är därför av vikt att undersöka möjligheten till 

skadestånd för en leverantör som har lidit skada på grund av att en otillåten direktupphandling 

har gjorts. I målet Tvättsvamparna hade en otillåten direktupphandling gjorts och där angavs 

att en leverantör har rätt till ersättning motsvarande det negativa kontraktsintresset om denne 

bevisar att en överträdelse har skett och att möjligheten att erhålla kontraktet var realistisk. 

När det gällde det positiva kontraktsintresset skulle leverantören istället bevisa att det var 

sannolikt att överträdelsen hade lett till att kontraktet förlorades. Leverantören fick endast 

ersättning för det negativa kontraktsintresset eftersom denne inte lyckades uppfylla 

beviskravet sannolikt. Även i målet Ishavet hade en otillåten direktupphandling gjorts. HD 

sänkte beviskravet och angav att det är tillräckligt att leverantören visar att denne sannolikt 

skulle ha avgivit anbud och haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet för att få 

ersättning för det positiva kontraktsintresset. Leverantören fick slutligen ersättning både för 

det positiva och negativa kontraktsintresset.
184

  

Domarna i Tvättsvamparna och Ishavet visar på att det är möjligt för en leverantör att erhålla 

ersättning när en otillåten direktupphandling har skett, under förutsättning att beviskraven är 

uppfyllda.  
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7.2.5 Skadestånd vid väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt 

Som ovan redogjorts för är det möjligt att erhålla skadestånd när en otillåten 

direktupphandling har skett. Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt kan utgöra en 

otillåten direktupphandling, vilket innebär att skadestånd torde kunna utgå även i de 

situationerna. Frågan är dock vad som krävs för att skadestånd ska utgå vid väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt. För att vara berättigad till skadestånd krävs det att 

beställaren har överträtt LOU och att överträdelsen har lett till att en eller flera leverantörer 

har lidit skada.
185

 Det krävs således ett orsakssamband mellan överträdelsen och skadan. 

Vilken skada leverantören har lidit beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

En leverantör som begär skadestånd när en otillåten direktupphandling har skett ska för att 

erhålla ersättning för det negativa kontraktsintresset bevisa att en överträdelse har skett, att 

denne hade en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet och att överträdelsen har minskat den 

möjligheten. När det gäller det positiva kontraktsintresset ska leverantören visa att den 

sannolikt skulle ha lämnat anbud och haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet.
186

 Det 

är dock svårt när en otillåten direktupphandling har skett att fastställa vilken leverantör som 

skulle ha vunnit kontraktet och vad denne skulle ha haft för pris. Därför kan en skönsmässig 

bedömning komma att göras för att skadeståndet kan behöva överstiga de kostnader som 

leverantören har lagt ner.
187

  

Uppfyller en leverantör som lidit skada på grund av att en väsentlig förändring har skett ovan 

nämnda beviskrav har den rätt till skadestånd. Frågan är dock vilken möjlighet leverantören 

har att uppfylla dem. När det gäller ersättning för det negativa kontraktsintresset bör 

leverantören inte ha några större problem att bevisa om en överträdelse har skett eftersom det 

går att jämföra ändringarna i kontraktet med förfrågningsunderlaget. Ändringarna måste dock 

vara väsentliga för att det ska vara fråga om en överträdelse. Det kan bli mer problematiskt att 

bevisa att leverantören skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet eftersom det 

anbud som tidigare lämnats inte innefattade de ändringar som beställaren och den vinnande 

leverantören har gjort. Det kan även bli svårt att bevisa att överträdelsen har minskat 

leverantörens möjlighet att erhålla kontraktet eftersom dennes anbud inte innehöll de 

ändringar som gjordes utan det utformades efter förfrågningsunderlaget. Ifråga om ersättning 

för det positiva kontraktsintresset är det antagligen inte något större problem för leverantören 

att bevisa att denne sannolikt skulle ha lämnat ett anbud eftersom leverantören lämnade ett 
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anbud i den ursprungliga upphandlingen men inte blev tilldelad kontraktet. Slutligen ska 

leverantören visa att den hade haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet.  

Björklund och Madell menar att det i princip är omöjligt att erhålla ersättning för det positiva 

kontraktsintresset vid en otillåten direktupphandling. Det beror på att leverantören måste visa 

att det var sannolikt att denne tilldelats upphandlingen utifrån ett hypotetiskt 

förfrågningsunderlag och ett hypotetiskt anbud.
188

 Möjligheten att få skadestånd för det 

positiva kontraktsintresset vid en otillåten direktupphandling ökade dock när HD i målet 

Ishavet sänkte beviskravet och angav att det räckte med att leverantören visade att den 

sannolikt skulle ha avgett ett anbud samt haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet. Om 

leverantören klarar av att bevisa det beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Det 

sänkta beviskravet medför dock inte att möjligheten att erhålla skadestånd för det positiva 

kontraktsintresset när en otillåten direktupphandling har skett är stor. Såsom Björklund och 

Madell påpekar i sin artikel är både anbudet och förfrågningsunderlaget hypotetiskt. Det finns 

både för- och nackdelar med ett sänkt beviskrav. Ur leverantörens synvinkel är det positivt 

eftersom det blir enklare för denne att uppfylla beviskravet och därmed erhålla skadestånd. 

Det är dock inte lika positivt för beställarna eftersom risken för att de blir skadeståndsskyldiga 

ökar. Ett sänkt beviskrav kan även leda till en ökning av skadeståndsmålen eftersom fler 

leverantörer vågar ansöka om skadestånd, vilket kan medföra längre handläggningstider. 

Vid en normal otillåten direktupphandling finns det som ovan nämnts inget 

förfrågningsunderlag och inte heller några anbud, vilket det till viss del gör vid otillåtna 

direktupphandlingar på grund av väsentliga förändringar. Möjligheten att få skadestånd för 

det positiva kontraktsintresset är antagligen större vid en otillåten direktupphandling på grund 

av väsentliga förändringar än vid en normal otillåten direktupphandling. Leverantören har 

redan lämnat anbud i den ursprungliga upphandlingen och det borde därför inte vara några 

större problem att bevisa att denne sannolikt skulle ha avgett anbud även vid en ny 

upphandling. Således underlättar troligen omständigheten att leverantören deltog i den 

ursprungliga upphandlingen för leverantören när denne ska uppfylla beviskraven. Det kan 

även underlätta för domstolen när de ska bestämma skadeståndets storlek.  

Sammanfattningsvis torde leverantören ha rätt till skadestånd vid väsentliga förändringar i 

upphandlade kontrakt om denne har lidit skada och det föreligger ett orsakssamband mellan 
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överträdelsen och skadan. Skadestånd förutsätter även att beviskraven är uppfyllda, vilket för 

leverantören torde vara den mest problematiska delen att bevisa. 

7.2.6 Leverantörens skyldighet att begränsa sin skada 

Ovan har det framkommit att en leverantör kan ha rätt att erhålla skadestånd när väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt har skett. Den följande diskussionen kommer att beröra 

frågan om en leverantör kan erhålla skadestånd när väsentliga förändringar har gjorts i 

upphandlade kontrakt, trots att begränsning av skadan genom överprövning inte har skett. 

Inom skadeståndsrätten är skyldigheten att begränsa sin skada en grundläggande princip. 

Principen är tillämplig även inom upphandlingsrätten eftersom en skadeståndstalan enligt 

LOU bygger på svensk skadeståndsrätt. Innebörden av principen är att en skadelidande är 

förpliktad att begränsa sin skada genom att vidta skäliga åtgärder, annars finns en risk för att 

skadeståndet jämkas och den skadelidande får ersätta hela eller delar av skadan själv. En 

förutsättning för att leverantören ska kunna begränsa sin skada är att leverantören är medveten 

om att en överträdelse har skett och även har möjlighet att begära överprövning. I de fall 

leverantören är omedveten om överträdelsen eller inte har möjlighet att begära överprövning 

ska möjligheten till skadestånd finnas kvar.
189

  

Principen om att begränsa sin skada framkommer bland annat i avgörandena Arkitekttjänst, 

Brasserie du Pecheur och Factortame samt i KöpL. Även två upphandlingsrättsliga mål, 

Plastikkirurgmålet och Tolkmålet, anger att en skadelidande är skyldig att begränsa sin skada. 

Skyldigheten att begränsa sin skada uppkommer när skadan har inträffat.
190

 Anledningen till 

att begränsning av skadan genom överprövning ska ske är för att det är viktigt att 

överträdelser rättas till så snart som möjligt.
191

 När en väsentlig förändring i upphandlade 

kontrakt sker uppkommer leverantörens skada i samband med den väsentliga förändringen 

och det innebär att skyldigheten att begränsa sin skada uppstår vid den tidpunkten. Det är 

dock inte möjligt för en leverantör att begränsa sin skada genom att begära överprövning av 

tilldelningsbeslutet, eftersom den väsentliga förändringen i upphandlade kontrakt uppkommer 

efter att tiden för överprövning löpt ut.  

I Plastikkirurgmålet kom HovR fram till att skadeståndet skulle jämkas till noll kronor 

eftersom leverantören inte hade visat rimlig aktsamhet för att begränsa sin skada, trots att det 
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hade varit möjligt att begära överprövning av tilldelningsbeslutet i tid.
192

 Även i Tolkmålet 

jämkades skadeståndet till noll kronor på grund av att leverantören inte hade begärt 

överprövning av upphandlingen trots att det hade varit möjligt, leverantören ansågs därmed 

inte ha begränsat sin skada.
193

 I Plastikkirurgmålet och Tolkmålet hade leverantören således 

möjlighet att ansöka om överprövning, vilket denne inte gjorde. Målen skiljer sig därför från 

situationen när väsentliga förändringar sker i upphandlade kontrakt eftersom leverantörer i de 

fallen inte har möjlighet att ansöka om överprövning.  

Asplund, Ehn, Johansson och Olsson anser att innebörden av Plastikkirurgmålet och 

Tolkmålet inte är att leverantörer alltid måste ha ansökt om överprövning för att ha rätt till 

skadestånd. De menar att huruvida det är möjligt att kräva att leverantören ska ansöka om 

överprövning ska bedömas i varje enskilt fall.
194

 Enligt författarnas uppfattningar är 

omständigheterna i det enskilda fallet avgörande vid bedömningen av om en leverantör hade 

möjlighet att begära överprövning. Förelåg en möjlighet att begära överprövning och var 

leverantören medveten om den ska skadestånd inte utgå.  Det borde således vara möjligt för 

en leverantör att erhålla skadestånd när väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt har 

skett, trots att någon överprövning inte har gjorts. Det är inte rimligt att kräva att begränsning 

av skadan genom överprövning ska ske eftersom det inte är möjligt. Det är den anledning som 

författarna anger som skäl för att det skulle vara ett för strängt krav att i alla situationer kräva 

att leverantören ska ha begärt överprövning för att kunna erhålla skadestånd. Det kan även 

påpekas att Plastikkirurgmålet och Tolkmålet är rättsfall från HovR och deras ansvar för 

rättsbildningen är inte lika stort som HD:s.
195

 En skiljaktig ledamot har i målet Arkitekttjänst 

från HD uttalat att en part kan begränsa sin skada genom att begära överprövning, men 

ledamoten berörde inte frågan om skadeståndet ska jämkas på grund av att överprövning inte 

har skett. Det kan därför inte med säkerhet påstås att skyldigheten att begränsa sin skada är en 

regel som alltid ska följas för att skadeståndet inte ska jämkas, eftersom HD inte har uttalat 

sig i frågan.  

Leffler menar att en leverantör troligen har rätt till skadestånd om denne av någon anledning 

inte har kunnat begära överprövning, exempelvis vid en otillåten direktupphandling. 

Björklund och Madell anser att det vid en otillåten direktupphandling är svårt för en beställare 

att hävda att en leverantör inte har rätt till skadestånd på grund av att denne inte har begärt 
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överprövning. Även Backlund anser att en leverantör troligtvis har rätt till skadestånd när 

väsentliga ändringar i upphandlade kontrakt har skett, trots att någon överprövning inte har 

gjorts. Det är vanligt att väsentliga förändringar sker och han anser att det kan likställas med 

situationen att leverantören har blivit tilldelad ett kontrakt med orent anbud, bara att det 

upptäcks först efter att överprövningstiden har löpt ut.
196

 Backlund nämner att det är vanligt 

att väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt sker. Det är därför av stor betydelse att det 

finns möjlighet att erhålla skadestånd i sådana situationer eftersom det kan leda till att antalet 

otillåtna direktupphandlingar minskar. Ett av syftena med reglerna om offentlig upphandling 

är att leverantörens intressen ska skyddas. Skadeståndets syfte är bland annat att verka 

preventivt och därmed avskräcka beställare från att överträda lagen. En beställare torde bli 

avskräckt från att överträda lagen om denne blir skyldig att utge skadestånd till en leverantör 

eftersom skadeståndsbeloppen kan uppgå till höga belopp. Den allmänpreventiva effekten 

upprätthålls inte om skadestånd endast är möjligt när en begränsning av skadan har skett 

eftersom det inte är möjligt att begränsa sin skada i alla situationer. En skadelidande ska dock 

begränsa sin skada om det är möjligt och det vore därför inte rimligt om en skadelidande fick 

ersättning om denne har underlåtit att klaga på sådant som borde ha påtalats. En skadelidande 

kan även vara mer intresserad av att erhålla skadestånd än att delta i en ny upphandling, vilket 

bör leda till en jämkning. I vissa fall kan skadan undvikas om begränsning av skadan sker, 

exempelvis genom överklagande av ett tilldelningsbeslut om det har tilldelats på felaktig 

grund. När väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt sker kan skadan dock inte undvikas 

genom överprövning eftersom felet upptäcks först efter att tiden för överprövning har gått ut.  

Enligt effektivitetsprincipen får det inte vara omöjligt eller väldigt svårt att erhålla skadestånd 

när en överträdelse av LOU sker.
197

 En skyldighet för leverantörer att alltid begränsa sin 

skada stämmer därför inte överens med effektivitetsprincipen. Skulle en begränsning av 

skadan behöva ske i alla fall vore det inte möjligt för en leverantör att någonsin erhålla 

skadestånd när väsentliga förändringar skett i upphandlade kontrakt. Direktiven anger att 

anledningen till att ersättning ska kunna utgå om LOU överträtts är att rättsmedlen inte får 

vara otillräckliga så att leverantörer avskräcks från att lämna anbud i en upphandling.
198

 

Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse och rättsmedlen kan därför inte anses 

vara tillräckliga om en leverantör inte skulle ha rätt till skadestånd när väsentliga förändringar 

i upphandlade kontrakt sker. Det är även viktigt att konkurrensen på marknaden inte snedvrids 
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med hjälp av offentliga medel. En utökad skadeståndsskyldighet avskräcker beställare från att 

bryta mot LOU och därmed minskar risken för att konkurrensen snedvrids. Väsentliga 

förändringar i upphandlade kontrakt är inte tillåtna enligt LOU och skadestånd torde därför 

kunna utgå till leverantörer som har lidit skada på grund av ändringen, oavsett om någon 

begränsning av skadan har skett eller inte.  

Ur beställarens synvinkel är en jämkning av skadeståndet positivt eftersom denne inte 

behöver betala full skadeståndsersättning eller i vissa fall ingen alls. Risken för att drabbas av 

höga skadestånd kan leda till att beställarna väljer att driva mer i egen regi istället för att 

genomföra en upphandling, vilket inte är bra för marknadsekonomin. Skyldigheten att 

begränsa sin skada håller troligen nere antalet skadeståndsmål eftersom leverantören måste 

anstränga sig genom att begära överprövning för att ha rätt till skadestånd, vilket är positivt 

eftersom handläggningstiden i domstolarna inte ökar och kostnaderna hålls nere. Ytterligare 

en fördel är att det kan leda till att fler upphandlingar rättas och det är viktigt så att 

skattepengarna inte används på ett otillbörligt sätt. En av nackdelarna med att en skadelidande 

ska begränsa sin skada är att det kan leda till att överprövningsmålen blir fler, vilket ökar 

handläggningstiderna i förvaltningsrätten. Ännu en nackdel med en utökad 

skadeståndsskyldighet är att effektiviteten i den offentliga upphandlingen kan minska på 

grund av det blir en överdriven försiktighet eftersom risken för skadestånd är stor. 

Sammanfattningsvis är de grunder som kan åberopas mot att skadeståndersättning ska utgå att 

överträdelser ska rättas till så snart som möjligt och att leverantören enligt principen är 

skyldig att begränsa sin skada. Det kan dock inte tillämpas i alla situationer, exempelvis när 

en otillåten direktupphandling har skett. När väsentliga förändringar sker i upphandlade 

kontrakt är det inte möjligt att begära överprövning eftersom förändringen upptäcks efter att 

överprövningstiden har gått ut. En leverantör kan därför inte begränsa sin skada med skäliga 

åtgärder och det torde därför vara möjligt att erhålla skadestånd när väsentliga förändringar i 

upphandlade kontrakt har skett. 
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7.3 Rättegångskostnader och skadestånd 

7.3.1 Rättegångskostnader i förvaltningsprocessen och allmän domstol 

I Fideliamålet frångick HD huvudregeln i förvaltningsprocessen som anger att en part inte ska 

ha rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Målet är omdiskuterat och en särskild 

utredare ska se över frågor om rättegångskostnader i mål om upphandling.
199

 Bakgrunden till 

huvudregeln att en part inte har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta är bland annat att 

kostnaderna är begränsade, att varje medborgare i princip någon gång är part i ett mål i 

förvaltningsrätten och att kostnaderna anses vara en del av medborgarskapet. Det allmännas 

förvaltning är även viktigt för den enskilde eftersom de förvaltar en del av medborgarnas 

intressen. Det vore av den orsaken fel om en enskild kan kräva ersättning av det allmänna. I 

skattemål kan en part vara berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Det beror på 

att utgången av en skattefråga kan ha stor betydelse för den enskildes ekonomi och den 

enskilde anser därför att det är nödvändigt att dra på sig kostnader för att skydda sina 

ekonomiska intressen.
200

 I allmän domstol är huvudregeln att den vinnande parten ska få sina 

rättegångskostnader ersatta av den part som förlorar. Grunden till det är bland annat att 

kostnader kan ha en avskräckande effekt på parter att inte inleda en rättegång i onödan och 

inte göra invändningar som inte går att bevisa eller som är oriktiga. Det är inte heller skäligt 

att en part som vinner framgång med sin talan ska få stå för sina egna kostnader.
201

  

Utöver vad som redan nämnts kan en förklaring till att ersättning utgår i allmän domstol men 

inte i förvaltningsprocessen vara att det rör sig om olika typer av parter. I 

förvaltningsprocessen är den ena parten alltid stat eller kommun, medan parterna i allmän 

domstol oftast är enskilda personer eller företag. Parterna i de två skilda domstolssystemen 

har även olika förpliktelser. I förvaltningsprocessen är staten eller kommunen förpliktade att 

göra vad de kan för att säkerställa att ärendena blir utredda. Det kravet åligger inte en part i 

allmän domstol.  Ytterligare en av anledningarna till att ersättning utgår i allmän domstol är 

att rättegångskostnaderna i allmän domstol inte är begränsade såsom i förvaltningsdomstolen. 

Det beror på att förfarandet i allmän domstol till stor del är muntligt. Vidare kan kostnaderna i 

allmän domstol inte anses vara en del av medborgarskapet eftersom den allmänna domstolen 

inte handlägger tvister mellan enskilda och stat eller kommun. Allmän domstol tar därmed 

ingen särskild hänsyn till medborgarnas intressen, utan beaktar varje parts intresse i det 

enskilda fallet. Varje medborgare kan inte heller, som i förvaltningsprocessen, vänta sig att 
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någon gång vara part i en allmän domstolsprocess. Utgår ersättning för rättegångskostnader i 

förvaltningsprocessen kan en obalans mellan parterna uppstå eftersom det inte har accepterats 

att en enskild part får ersätta statens eller kommunens kostnader. I allmän domstol är stat eller 

kommun inte en part. Det innebär att parterna i allmän domstol är mer jämbördiga eftersom 

stat eller kommun normalt är en starkare part i förhållande till en enskild. Det är av den 

anledningen godtagbart att en förlorande part i allmän domstol även får betala den vinnande 

partens rättegångskostnader.   

Det är således olika omständigheter som är anledningen till att ersättning för 

rättegångskostnader utgår i allmän domstol men inte i förvaltningsdomstol. Det kan därför 

diskuteras om det är skäligt att avsteg från huvudregeln inom förvaltningsprocessen görs till 

förmån för överprövningsmål inom upphandling. Kan omständigheterna som ligger till grund 

för huvudregeln i allmän domstol om att en part får sina rättegångskostnader ersatta, tillämpas 

även i upphandlingsmål som förvaltningsdomstolen avgör? En av anledningarna till att 

ersättning för rättegångskostnader utgår i allmän domstol är att det kan ha en avskräckande 

effekt på parterna att inte inleda en rättegång i onödan. I Fideliamålet angavs att en leverantör 

endast får sina rättegångskostnader ersatta om överprövningsprocessen är framgångsrik. 

Argumentet om avskräckande effekt torde därför kunna tillämpas även i upphandlingsrättsliga 

mål eftersom leverantören får betala sina egna rättegångskostnader om processen inte är 

framgångsrik. I förvaltningsprocessen har det dock inte ansetts godtagbart att en enskild blir 

ersättningsskyldig för statens eller kommunens rättegångskostnader. Det medför att 

argumentet om avskräckande effekt är svagare i upphandlingsmål eftersom en förlorande part 

i allmän domstol är förpliktad att ersätta både sina egna och den vinnande partens 

rättegångskostnader. Ytterligare en grund till att ersättning för rättegångskostnader utgår i 

allmän domstol är att det ska avskräcka parter från att göra invändningar som är felaktiga eller 

som inte går att bevisa.  Leverantör i upphandlingsmål torde vara avskräckt från att göra 

sådana invändningar eftersom det finns en risk för att leverantören får betala 

rättegångskostnaderna själv.  

Vidare är ett skäl till att ersättning för rättegångskostnader utgår i allmän domstol att det inte 

är skäligt att en part som vinner målet ska betala sina egna kostnader. Tillämpning av 

argumentet borde kunna ske även i upphandlingsmål eftersom det inte är skäligt att en 

leverantör får ersätta kostnader som beror på beställarens felaktiga beteende. I skattemål anses 

det vara nödvändigt att dra på sig kostnader för att skydda sina ekonomiska intressen och den 

grunden torde kunna användas även i upphandlingsmål. Utgången av ett upphandlingsmål i 
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förvaltningsprocessen kan ha stor betydelse för en leverantörs ekonomi eftersom leverantören 

kan vara beroende av intäkterna från upphandlingen.  

Sammanfattningsvis finns det argument som talar både för och mot att ersättning för 

rättegångskostnader i förvaltningsprocessen ska utgå. Anledningen till att reglerna om 

ersättning av rättegångskostnader skiljer sig åt är att det är fråga om två olika domstolssystem. 

Det kan därför ifrågasättas om grunderna i allmän domstol om att ersättning för 

rättegångskostnader ska utgå även kan tillämpas i upphandlingsmål. Enligt min uppfattning 

torde de på grund av det ovan anförda vara möjligt, vilket motiverar att en leverantör ska 

kunna få sina rättegångskostnader ersatta i ett framgångsrikt överprövningsmål.  

7.3.2 Ersättning för rättegångskostnader i form av skadestånd 

Ovan har bakgrunden till rättegångskostnader i förvaltningsdomstol och allmän domstol 

redogjorts för. Diskussion med argument för och mot att ersättning ska utgå har även förts. 

Den följande diskussionen kommer att beröra rimligheten av att rättegångskostnader från ett 

framgångsrikt överprövningsmål i förvaltningsrätten ersätts i form av skadestånd. Syftet med 

skadestånd enligt LOU är att en leverantör ska ha rätt till ersättning för det som denne gått 

miste om på grund av att lagen har överträtts. Skadeståndet ska sätta den skadelidande i 

samma ekonomiska ställning som innan skadan inträffade. Det ska även avskräcka beställare 

från att bryta mot lagen.
202

 En förutsättning för ett framgångsrikt överprövningsmål är att 

beställaren har agerat felaktigt i upphandlingen och därmed brutit mot lagen. Beställarens 

felaktiga beteende är således anledningen till uppkomsten av leverantörens 

rättegångskostnader eftersom leverantören aldrig hade behövt begära överprövning om 

beställaren inte hade brutit mot lagen. Därför torde leverantörens möjlighet att få ersättning 

för sina rättegångskostnader från ett framgångsrikt överprövningsmål, vara förenligt med 

skadeståndsbestämmelsernas syfte. Den skadelidande leverantören ska sättas i samma 

ekonomiska situation som innan skadan inträffade, vilket innebär att ersättning för 

rättegångskostnaderna ska utgå. En utökad skadeståndsskyldighet kan även fungera 

avskräckande för en beställare att inte bryta mot lagen, vilket uppfyller skadeståndets 

preventiva syfte.  

Huruvida en vinnande part ska vara berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader i ett 

upphandlingsmål är, som ovan nämnts, omdiskuterat. Konkurrensverket anser inte att en 

vinnande part i upphandlingsmål ska få sina rättegångskostnader ersatta. Enligt verkets 
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uppfattning skulle antalet mål som överklagas öka, vilket även skulle innebära en längre 

handläggningstid. Upphandlingsutredningen håller med Konkurrensverket om att parterna ska 

bära sina egna kostnader och menar att det inte är någon tradition i Sverige att utge ersättning 

för rättegångskostnader i förvaltningsrätten. SKL anser likt de skiljaktiga ledamöterna att 

rättegångskostnader i förvaltningsprocessen inte är en skadeståndsfråga utan en 

rättegångskostnadsfråga. De menar att det inte är rimligt att frågan om ersättning för 

rättegångskostnader ska prövas av allmän domstol eller att skadeståndsskyldigheten ska 

innefatta överprövningskostnader. Andersson, som är av en annan åsikt, anser att HD kom 

fram till rätt domslut i Fideliamålet och menar att en leverantör som begär överprövning och 

vinner ska ha rätt till skadestånd. Han anser även att det kan användas som ett skydd för 

leverantören om beställaren inte rättar sig efter domen.
203

  

Konkurrensverket, Upphandlingsutredningen och SKL anser således att en vinnande part inte 

ska ha rätt att få sina rättegångskostnader från ett överprövningsmål ersatt i form av 

skadestånd. I sin bedömning tar de främst hänsyn till förarbeten, principer och 

konsekvenserna av en utökad ersättningsskyldighet ur samhällssynpunkt. De resonerar inte 

utifrån syftet med skadeståndet, inte heller vilka positiva och negativa konsekvenser det kan 

resultera i för beställaren och leverantören. Andersson är av en annan mening och anser att en 

leverantör som begär överprövning och vinner ska ha rätt till skadestånd. I sin bedömning 

fokuserar han främst på vad som är mest fördelaktigt för leverantören och inte vilka 

konsekvenser det kan innebära för beställaren och samhället.  

En utökad skadeståndsskyldighet medför följaktligen positiva och negativa konsekvenser. Det 

är därför svårt att ge ett bra svar på frågan om det är rimligt att rättegångskostnader ersätts i 

form av skadestånd. Vid bedömningen av om rättegångskostnader ska ersättas i form av 

skadestånd är det viktigt att hänsyn tas till flera aspekter, såsom vad lagen och dess förarbeten 

anger. Det är även viktigt att beakta ändamålet med reglerna och vilka konsekvenser som kan 

följa av en utökad skadeståndsskyldighet.  
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7.3.3 Fideliamålet 

I Fideliamålet fick leverantören ersättning för sina rättegångskostnader från en framgångsrik 

överprövningsprocess i förvaltningsdomstolen. Rättegångskostnaderna ersattes i form av 

skadestånd. Det är första gången HD bedömde frågan om rätt till ersättning för 

processkostnader från förvaltningsrätten i form av skadestånd.  HD angav att beställaren är 

ersättningsskyldig för skador som uppstår på grund av fel i upphandlingen. HD menade att en 

leverantör kan bli avskräckt från att ansöka om överprövning av en upphandling om det inte 

finns någon möjlighet att få ersättning för rättegångskostnaderna, vilket kan motverka 

överprövningsinstitutets effektivitet och skadeståndets reparativa samt preventiva effekt.
204

 I 

sin argumentation hänvisade den till NJA 2010 s. 112 där HD tidigare hade angett att det 

skulle kunna bli aktuellt med en sådan ersättning. Vidare fann HD att en beställare är skyldig 

att ersätta skada som kan uppkomma på grund av en överträdelse av LOU. HD kom därför 

fram till att ersättning för skäliga ombudskostnader ska kunna utgå eftersom 

skadeståndsbestämmelsen i LOU anger att skada som uppstått på grund av upphandlingsfel 

ska ersättas.  

Syftet med rättsmedelsdirektiven är bland annat att se till att upphandlingsdirektiven tillämpas 

korrekt, speciellt vid den tidpunkt då överträdelserna fortfarande kan rättas till.
205

 Enligt min 

uppfattning överensstämmer HD:s resonemang, om att överprövningsinstitutets effektivitet 

kan minska om en leverantör inte kan erhålla ersättning för rättegångskostnader i form av 

skadestånd, med syftet bakom rättsmedelsdirektiven. Leverantören kan underlåta att ansöka 

om överprövning på grund av att denne inte har möjlighet att betala rättegångskostnaderna, 

vilket leder till att överträdelsen inte rättas till. HD diskuterade även om skadeståndets 

reparativa och preventiva effekt kan motverkas om skadestånd inte kan utgå för 

rättegångskostnader. En beställare torde bli mer avskräckt från att överträda lagen om 

skadeståndsskyldigheten innefattar en skyldighet att ersätta leverantörens rättegångskostnader 

vid en framgångsrik överprövningsprocess. Det finns därför en risk för att skadeståndets 

preventiva syfte motverkas om beställaren inte blir ersättningsskyldig för leverantörens 

rättegångskostnader.  Det reparativa syftet med skadeståndet upprätthålls inte heller om 

leverantören blir skyldig att betala sina rättegångskostnader från ett framgångsrikt 

överprövningsmål eftersom det är beställaren som har brutit mot lagen.  
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Två ledamöter, justitieråden Moore och Edlund, var skiljaktiga och ansåg att ersättning för 

överprövningskostnaderna i form av skadestånd inte skulle utgå. De höll med regeringen i 

deras uttalande om att rättegångskostnader inte är en skadeståndsfråga utan en 

rättegångskostnadsfråga. De angav även att Upphandlingsutredningen inte anser att ersättning 

för rättegångskostnader ska utgå. Vidare skulle en obalans uppstå eftersom beställaren inte 

kan få sina rättegångskostnader ersatta. Slutligen ansåg de att antalet processer kommer att 

öka eftersom skadestångsfrågan ska prövas och att det därför inte är lämpligt att ersätta 

rättegångskostnader som skadestånd.
206

 Justitieråden grundade delvis, till skillnad mot HD, 

sina uttalanden på förarbeten. De angav även att LOU inte innehåller någon regel som ger rätt 

till ersättning för rättegångskostnader, medan HD ansåg att ersättning för skäliga 

ombudskostnader innefattas i LOU:s skadeståndsbestämmelse. HD diskuterade inte huruvida 

en obalans mellan parterna skulle uppstå eller om antalet processer i allmän domstol kommer 

att öka. HD tog främst hänsyn till syftet med överprövning och skadestånd. För att uppnå 

syftena är det rimligt att en leverantör ska kunna få ersättning för sina rättegångskostnader 

från en framgångsrik överprövningsprocess i form av skadestånd. De skiljaktiga beaktade inte 

ändamålet med överprövning och skadestånd. Istället undersökte de konsekvenserna av en 

utökad ersättningsskyldighet och kom fram till att antalet skadeståndsprocesser i allmän 

domstol kommer att öka och att en obalans mellan parterna kan uppstå. HD förde inget 

resonemang om vilka konsekvenser en ersättningsskyldighet för rättegångskostnader kan 

medföra i praktiken.  

HD och de skiljaktiga har således haft skilda synsätt vid sin bedömning, både HD:s och de 

skiljaktigas domslut är rimliga beroende på ur vems synvinkel de ses. HD:s domslut gynnar 

främst leverantörer, medan de skiljaktiga tog mer hänsyn till beställaren och vad det innebär 

för domstolarna. Leverantörer, speciellt de mindre, är i förhållande till stat och kommun en 

svagare part, vilken kan motivera HD:s beslut. Det torde därför inte vara skäligt att de får 

betala sina rättegångskostnader från en framgångsrik överprövningsprocess eftersom det är 

beställaren som har agerat felaktigt.  

En fördel med Fideliamålet är att fler leverantörer vågar ansöka om överprövning om de är 

berättigade till ersättning för sina rättegångskostnader från en framgångsrik 

överprövningsprocess. Det borde främst gynna mindre leverantörer eftersom de troligen 

påverkas mer av rättegångskostnaderna. En negativ konsekvens med domen är att målen och 
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handläggningstiderna i förvaltningsrätten ökar om fler leverantörer ansöker om överprövning, 

vilket även gäller målen i allmän domstol. Fördelningen av rättegångskostnaderna blir även 

ojämn eftersom beställaren aldrig kan få ersättning för sina rättegångskostnader. En fördel är 

att leverantörer inte behöver ersätta rättegångskostnader som beror på beställarens felaktiga 

beteende och det leder till att beställarnas benägenhet att överträda lagen minskar eftersom det 

finns en risk för att de får betala leverantörens rättegångskostnader. Slutligen kan det, om 

beställaren inte rättar sig efter domen, vara fördelaktigt för en leverantör att i vart fall få sina 

rättegångskostnader ersatta. 

7.3.4 Ersättning för rättegångskostnader i andra fall 

En fråga är om ersättning för rättegångskostnader även kan utgå om sökanden vinner 

upphandlingen. I Fideliamålet anger HD att en leverantör kan underlåta att ansöka om 

överprövning om det inte finns någon möjlighet att få ersättning för sina rättegångskostnader i 

form av skadestånd vid en framgångsrik överprövningsprocess. HD nämner inte om 

skadeståndsmöjligheten påverkas av att leverantören sedan vinner upphandlingen. Vid en 

framgångsrik överprövning skulle rättegångskostnaderna inte ha uppstått om beställaren hade 

förfarit korrekt och inte brutit mot lagen. I de fall överprövningen inte var framgångsrik utgår 

inte ersättning för leverantörens rättegångskostnader eftersom beställaren inte har agerat 

felaktigt. Därför har det troligen inte någon betydelse om leverantören som fick ersättning för 

sina rättegångskostnader sedan vinner upphandlingen. Även om leverantören vinner 

upphandlingen efter en framgångsrik överprövningsprocess har denne fortfarande 

rättegångskostnader som uppkommit på grund av beställarens fel och det vore inte skäligt att 

leverantören får stå för dem när de inte beror på något fel från hans sida. Således bör en 

leverantör ha rätt till ersättning för rättegångskostnaderna från en framgångsrik 

överprövningsprocess även om denne sedan vinner upphandlingen. 

  



65 

 

8 Slutsats 
Det är inte ovanligt med väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och det är därför 

viktigt att beställare och leverantörer är medvetna om vad som utgör väsentliga förändringar. 

Leverantörsbyte, nya tjänster, prishöjningar och ändring av betalningsvillkor är exempel på 

väsentliga förändringar. Väsentliga ändringar som görs i upphandlade kontrakt kan medföra 

att det är fråga om en otillåten direktupphandling, som är en av de allvarligaste 

överträdelserna av direktiven. Följden av att det kan utgöra en otillåten direktupphandling är 

att det kan leda till att det ingångna avtalet ogiltigförklaras, vilket kan vara till nackdel för 

beställaren och leverantören. Tiden för när den väsentliga förändringen sker har troligen inte 

någon betydelse för möjligheten till skadestånd, utan det avgörande är om ändringen är 

väsentlig. Skyldigheten att begränsa sin skada genom att begära överprövning är en 

grundläggande princip. Det är dock inte möjligt när väsentliga förändringar sker i 

upphandlade kontrakt eftersom ändringen upptäcks först efter att tiden för överprövning har 

gått ut. Det är därför inte skäligt och inte heller förenligt med skadeståndets syfte att en 

leverantörs skadestånd ska jämkas på grund av att en begränsning av skadan inte har skett. 

Skadestånd kan således utgå med det positiva och negativa kontraktsintresset.  

HD har i Fideliamålet utökat beställarnas skadeståndansvar. I målet frångick HD huvudregeln 

inom förvaltningsprocessen som anger att en part inte ska ha rätt till ersättning för sina 

rättegångskostnader. Syftet med skadestånd är att en leverantör ska ha rätt till ersättning för 

sådant som denne gått miste om på grund av en överträdelse av LOU och att det ska även 

avskräcka beställare från att bryta mot lagen. Det är därför rimligt att en leverantör ges 

ersättning för sina rättegångskostnader i ett framgångsrikt överprövningsmål i 

förvaltningsprocessen. HD tog bland annat hänsyn till upphandlingsdirektiven och vad syftet 

med skadestånd och överprövning är, medan de två skiljaktiga ledamöterna beaktade 

konsekvenserna av ett utökat skadeståndansvar. HD:s och de skiljaktigas domslut är båda 

skäliga beroende på vems utgångspunkt de beaktas ifrån. HD:s domslut kan motiveras av att 

det främst gynnar leverantörer, som är en svagare part i förhållande till stat och kommun. 

Rättegångskostnader borde även kunna ersättas om leverantören sedan vinner upphandlingen 

eftersom de aldrig hade uppstått om beställaren hade förfarit korrekt. Domen för med sig både 

positiva och negativa konsekvenser. Fler leverantörer vågar ansöka om överprövning, de 

behöver inte betala för att beställaren har agerat felaktigt och det avskräcker även beställare 

från att handla felaktigt igen. Negativt är att det kan leda till en ökning av överprövnings- och 

skadeståndsmål, vilket medför längre handläggningstider och ökade kostnader för samhället.  
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