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Summary 

Public procurement is a legal area that covers approximately 680 billion SEK 

every year. The legal area is governed by many laws. The applicable law for 

the classical sector is LOU. LOU regulates the conclusion of contracts when 

a contracting authority is to purchase e.g. goods or services.   

 

The purpose of this essay is to clarify what is meant by objectively acceptable 

reasons for a terminated procurement procedure and to clarify on what 

grounds a supplier can receive damages when a contracting authority chooses 

to terminate a procurement procedure. The requirement for objectively 

acceptable reasons is primarily set out in the administrative courts´ practice 

and can be e.g. lack of competition. Regarding a supplier´s compensation in 

the form of damages, primarily four different grounds can give rise to 

damages. These are damages under the damage clause in chapter 20 § 20 

LOU, either for a violation of LOU or for a violation of the basic principles 

in the EU, damages according to the principle of culpa in contrahendo and 

damages according to chapter 3 § 3 SkL.  

 

The conclusion that can be drawn regarding objectively acceptable reasons is 

that it is not clear what it covers. Practice from mainly administrative courts 

gives an indication, but it is difficult to predict if new reasons will be judged 

to be objectively acceptable. Furthermore, it may be difficult for a supplier to 

receive damages when a contracting authority has terminated the procurement 

procedure. Damages for the termination in itself may only arise when the EU-

principles of equal treatment and non-discrimination are violated. The 

requirement for objectively acceptable reasons may have significance for 

damages under chapter 20 § 20 LOU for a termination in itself, but this is still 

unclear. It is also possible for a supplier to receive damages on other grounds 

than the termination decision in itself in accordance with chapter 20 § 20 

LOU, culpa in contrahendo and chapter 3 § 3 SkL. For this, many 

requirements must be fulfilled, which can be difficult.   
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Sammanfattning 

Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder 

kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU 

gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en 

upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster.  

 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad som menas med sakligt godtagbara 

skäl vid en avbruten upphandling samt att avgöra vilka skadestånds-

möjligheter en leverantör har när en upphandlande myndighet väljer att 

avsluta ett upphandlingsförfarande. Kravet på sakligt godtagbara skäl framgår 

främst av förvaltningsdomstolarnas praxis och kan vara exempelvis bristande 

konkurrens. Gällande en leverantörs skadeståndsmöjligheter är det främst 

fyra olika grunder som kan ge upphov till skadestånd. Dessa är skadestånd 

enligt skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § LOU, antingen för en 

överträdelse av LOU eller för en överträdelse av de grundläggande EU-

rättsliga principerna, skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo 

och skadestånd enligt 3 kap. 3 § SkL.  

 

Slutsatsen som kan dras gällande sakligt godtagbara skäl är att det inte är 

klart vad begreppet omfattar. Praxis från framförallt allmänna förvaltnings-

domstolar ger en indikation, men det är svårt att förutse om nya skäl som 

anges kommer bedömas som sakligt godtagbara. Vidare kan det vara svårt för 

en leverantör att få skadestånd när en upphandlande myndighet har avbrutit 

ett upphandlingsförfarande. Skadestånd för ett avbrytande i sig aktualiseras 

möjligtvis bara när de EU-rättsliga principerna om likabehandling och icke-

diskriminering överträtts. Kravet på sakligt godtagbara skäl kan ha betydelse 

för skadestånd enligt 20 kap. 20 § LOU för ett avbrytande i sig, men detta är 

ännu oklart. Det är även möjligt för en leverantör att få skadestånd på andra 

grunder än avbrytandebeslutet i sig enligt 20 kap. 20 § LOU, culpa in 

contrahendo och 3 kap. 3 § SkL. Här uppställs dock många rekvisit, som 

ibland kan vara svåra att uppfylla.  
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Förkortningar 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område  

Art.  Artikel 

EU  Europeiska unionen 

EU-domstolen  Europeiska unionens domstol  

EUF-fördraget  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen  

LOU  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling  

LOU-direktivet  Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

offentlig upphandling och om upphävande  

av direktiv 2004/18/EG  

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

Prop.  Regeringens proposition  

RH Rättsfall från hovrätterna  

RÅ Regeringsrättens årsbok  

Rättsmedelsdirektivet 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 

SkL Skadeståndslag (1972:207) 

SOU Statens offentliga utredningar  

SvJT Svensk Juristtidning     

Ändringsdirektivet  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 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Offentlig upphandling är ett ämne som enligt min mening är särskilt intressant 

ur ett juridiskt perspektiv. Den offentliga upphandlingen befinner sig 

nämligen i ett gränsland och tangerar dels civilrätt, dels förvaltningsrätt. Det 

skulle kunna beskrivas som att den offentliga upphandlingen rör 

”kommersiell förvaltningsrätt”.1 Dessutom har EU-rätt och konkurrensrätt 

stor betydelse inom området för offentlig upphandling.2 

 

När ett upphandlingsförfarande inleds har den upphandlande myndigheten att 

efterleva framförallt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Följs 

inte LOU har en leverantör3 möjlighet att bland annat ansöka om 

överprövning4 eller begära skadestånd.5 Under valet av ämne för 

examensuppsatsen stötte jag på frågan om avbrutna upphandlingar. Ämnet 

intresserade mig, då lagtexten inte verkar öppna för möjlighet till skadestånd 

när en upphandlande myndighet väljer att avbryta ett upphandlingsförfarande. 

Skadeståndsbestämmelserna i LOU vilar på avtalet och kräver en över-

trädelse av LOU. Om en offentlig upphandling avbryts ingås aldrig något 

avtal. Detta kan användas som ett kryphål av en upphandlande myndighet för 

att bryta mot de regler som gäller på upphandlingsområdet eller för att komma 

runt skadeståndsbestämmelserna.6 Problemet har uppmärksammats under 

2000-talet i olika rättsfall7 och är i hög grad aktuellt, inte minst med tanke på 

de stora miljardsummor som offentlig upphandling berör. Denna uppsats 

kommer därför kretsa kring offentliga upphandlingar som avbryts.  

                                                 
1 Pedersen, Kristian, Upphandlingens grunder, Jure Förlag AB, Stockholm, 2017, s. 18.  
2 Andersson, Håkan, ´Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter – en 

systematiserande probleminventering´, Upphandlingsrättslig tidskrift 1/2014 s. 11, s. 11.   
3 Leverantör avser den på marknaden som levererar varor eller tjänster samt den som utför 

byggentreprenader, se 1 kap. 16 § LOU. 
4 20 kap. 4 § LOU.  
5 20 kap. 20 § LOU.  
6 Andersson, Håkan, Ersättningsproblem i skadeståndsrätten: skadeståndsrättsliga 

utvecklingslinjer. Bok III, Iustus förlag, Uppsala, 2017, s. 207–208. 
7 Se kapitel 4 och 5.  
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1.2 Syfte 

Ett syfte med uppsatsen är att klarlägga när en upphandlande myndighet har 

rätt att avbryta ett upphandlingsförfarande, d.v.s. vad sakligt godtagbara skäl 

innebär. Ett ytterligare syfte är att klarlägga rättsläget gällande de möjligheter 

som finns för en leverantör att få skadestånd när en upphandlande myndighet 

väljer att avbryta ett upphandlingsförfarande innan avtal ingås. Dessa två 

syften kan sammanfattas i ett gemensamt syfte som går ut på att klarlägga det 

särskilda skadeståndsansvar som finns vid avbrutna offentliga upphandlingar 

med utgångspunkt i LOU, den allmänna avtalsrätten och skadeståndsrätten.   

1.3 Frågeställningar  

För att uppnå syftet avser min undersökning att ge svar på följande 

frågeställningar:  

- Vad innebär det att upphandlande myndigheter måste ha ”sakligt 

godtagbara skäl” för att avbryta ett upphandlingsförfarande?  

- Vilka skadeståndsanspråk kan riktas mot en upphandlande myndighet 

på prekontraktuell grund när ett avbrytandebeslut har fattats av den 

upphandlande myndigheten?  

- Vilka rekvisit ska vara uppfyllda för att skadeståndsansvar för ett 

avbrytandebeslut ska inträda?  

1.4 Metod  

I uppsatsen har jag valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden för 

att försöka klarlägga gällande rätt kring sakligt godtagbara skäl för avbrutna 

upphandlingar och de möjligheter till skadestånd som leverantörer har när en 

upphandlande myndighet väljer att avbryta en upphandling. Den rätts-

dogmatiska metoden fokuserar på att undersöka gällande rätt, men kan 

användas för att kritisera rättsläget och framföra argument för förändringar.8 

                                                 
8 Kleineman, Jan, ´Rättsdogmatisk metod´, s. 21–45, i: Korling, Fredric och Zamboni, 

Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 24.  
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Jareborg beskriver rättsdogmatiken som ”en rekonstruktion av rätts-

systemet”.9 

 

Enligt den rättsdogmatiska metoden analyseras de olika rättskällorna i den 

svenska rättskälleläran för att nå målet, vilket är att klarlägga rättsläget.10 De 

klassiska källorna inom rättskälleläran är lagar, rättspraxis, lagförarbeten och 

doktrin.11 Den rättsdogmatiska metoden innebär således att man utgår från 

rättskällorna och dessa blir styrande för arbetssättet.12 Rättsdogmatiken kan 

anses innebära ett statiskt betraktelsesätt, där lagstiftningsproblem inte får 

något utrymme,13 men denna bild är inte fullständig. Det är möjligt att vidga 

perspektivet och gå utanför vad som är gällande rätt för att argumentera för 

bättre lösningar.14 Denna möjlighet utnyttjas i uppsatsens analysdel. Löpande 

i texten anges även andra juridiska författares åsikter, baserat på deras 

tolkning av gällande rätt.  

 

Med utgångspunkt i den rättsdogmatiska metoden har jag studerat de 

klassiska rättskällorna. I uppsatsen har rättspraxis och doktrin fått stort 

utrymme, då ämnet för uppsatsen till stora delar inte är reglerat i lag. I de 

delar det finns lagstiftning har jag hänvisat till lagtext och förarbeten. Under 

uppsatsskrivandet har jag använt mig av det relevanta material jag hittat. Det 

finns inte särskilt mycket skrivet om skadestånd vid avbrutna upphandlingar 

och praxis i de högre instanserna är relativt sparsam.  

 

Eftersom offentlig upphandling till stor del regleras av Europeiska unionen 

(EU), intar även EU-rätten och dess rättskällor en viktig position i uppsatsen. 

EU-rätten kan betraktas som en autonom rättsordning, med många 

tillämpbara metoder. I denna uppsats används en EU-metod som ett 

tillvägagångssätt för att hantera och tolka de rättskällor som genom EU-rätten 

                                                 
9 Jareborg, Nils, ´Rättsdogmatik som vetenskap´, SvJT 2004 s. 1, s. 4.  
10 Kleineman, 2013, s. 26 (not 8).  
11 A.a., s. 28 (not 8).  
12 Sandgren, Claes, ´Att söka anslag för rättsvetenskaplig forskning´, Juridisk Tidskrift, nr 2 

2005/06 s. 349, s. 352–353.  
13 Fahlbeck, Reinhold, ´Kan forskning ske de lege ferenda? Några ord om vetenskap och 

den lag som bör införas´, Juridisk Tidskrift, nr 2 2016/17 s. 526, s. 527.  
14 Jareborg, 2004, s. 4 (not 9).  
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adderas till de nationella rättskällorna.15 Inom EU är det främst lagtext i form 

av bland annat direktiv och förordningar, inledande preambel till sådan 

lagtext, Europeiska unionens domstols (EU-domstolens) praxis, EU:s 

allmänna rättsprinciper samt eventuella förarbeten som betraktas som 

rättskällor.16 Av dessa rättskällor är det främst EU-domstolens praxis och 

allmänna rättsprinciper som har en framträdande roll.17 EU-domstolen har 

exklusiv kompetens att tolka EU-rättsakter18 och är drivande i att utveckla 

EU-rätten.19 EU-rättsakter har företräde framför svensk lag i händelse av 

konflikt.20  

1.5 Material 

I min undersökning har jag använt mig mycket av domstolspraxis, såväl från 

svenska domstolar som från EU-domstolen, och doktrin. Då avbrutna 

upphandlingar främst regleras i praxis och inte i lagtext har det varit svårt att 

hitta lagtext och uttalande i förarbeten. Den nuvarande lagstiftningen, LOU, 

är från 2016. Mycket av den praxis som ligger till grund för uppsatsen har 

därmed avgjorts enligt de äldre versionerna av LOU från 1992 respektive 

2007. Praxis där tvisten rör de äldre versionerna av LOU är fortfarande 

relevant då de aktuella reglerna om skadestånd inte ändrats.21 Inte heller när 

ett andra stycke infördes i skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § avsågs 

någon ändring i sak.22 

 

För en grundläggande förståelse av upphandlingslagstiftningen har jag 

framförallt använt mig av boken Upphandlingens grunder, skriven av 

Kristian Pedersen.23 Denna bok är skriven 2017, d.v.s. efter att den nya LOU 

                                                 
15 Reichel, Jane, ´EU-rättslig metod´, s. 109–140, i: Korling, Fredric och Zamboni, Mauro 

(red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 109.  
16 A.a., s. 125 (not 15).  
17 A.a., s. 115, 125 (not 15).  
18 Art. 19 i Fördraget om Europeiska unionen.  
19 Reichel, 2013, s. 115 (not 15).  
20 A.a., s. 112 (not 15).  
21 Andersson, 2017, s. 202, not 496 (not 6).  
22 Prop. 2009/10:180 s. 224 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet.  
23 Pedersen, 2017 (not 1).  
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tillkom, och används som kurslitteratur på juristprogrammet i Lund, varför 

den kan betraktas som en auktoritativ källa.  

1.6 Avgränsningar  

Upphandlingsreglerna består av flera lagar, bland annat lag (2016:1146) om 

upphandling inom försörjningssektorerna och lag (2016:1147) om 

upphandling av koncessioner. Med tanke på det begränsade utrymmet har jag 

enbart fördjupat mig i sakligt godtagbara skäl och skadestånd vid avbrutna 

upphandlingar när förfarandet inletts i enlighet med LOU. Uppsatsen är dock 

inte ett uttömmande arbete av alla de skadeståndsrättsliga frågor som 

aktualiseras när en upphandling avbryts. Jag har vidare avgränsat mig till en 

undersökning av svensk rätt, men tagit med en del EU-rätt för en djupare 

förståelse.  

 

Uppsatsen rör tre stora områden inom juridiken, nämligen reglerna om 

offentlig upphandling, allmän avtalsrätt och skadeståndsrätt. Uppsatsen är 

skriven på en nivå som är tänkt att förstås av juriststudenter med grund-

läggande kunskap inom dessa tre rättsområden. Genomgången av LOU är 

därför relativt kortfattad och förhåller sig till det som är nödvändigt för att 

förstå uppsatsens fördjupning och slutsatser. Detsamma gäller avsnitten om 

allmän avtalsrätt och skadeståndsrätt. Därför kommer det inte göras någon 

djupdykning i den allmänna skadeståndsrättens krav på adekvat kausalitet och 

culpa. Det finns inte heller utrymme för att undersöka allmänt om skadestånd 

vid offentlig upphandling, utan fokus kommer vara på skadestånd för ett 

avbrytandebeslut i sig. Några ord kommer dock att sägas om skadestånd som 

aktualiseras när en överträdelse av LOU skett.  

1.7 Forskningsläge  

Uppsatsens ämne, som rör skadestånd och sakligt godtagbara skäl vid 

avbrutna offentliga upphandlingar, är i hög grad aktuellt. Genom ett rättsfall 
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från EU-domstolen i början av 200024 och därefter klarläggande rättspraxis 

från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) stod det klart att avbrutna 

upphandlingar omfattas av EU:s rättsmedelsdirektiv.25 Därefter har det 

kommit många avgöranden från svenska domstolar, både allmänna 

förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar, som delvis klargjort rättsläget 

kring överprövning och skadestånd vid avbrutna upphandlingar. Dessa 

rättsfall har legat till grund för forskningen.  

 

Det finns även många juridiska författare som skrivit om offentlig 

upphandling och skadestånd. Bland alla dessa kan nämnas Sue Arrowsmith 

som har bidragit med The law of public and utilities procurement, regulation 

in the EU and UK26 om offentlig upphandling inom EU och i Storbritannien. 

Håkan Andersson har i sin tur bidragit med ett stort arbete kring skadestånd, 

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten: skadeståndsrättsliga utvecklings-

linjer.27 Dessa två författare figurerar i denna uppsats. Samtidigt som denna 

uppsats färdigställts utkommer Fredrik Morawetz med en akademisk 

avhandling om avbrutna upphandlingar.28 Jag har dock inte haft tillgång till 

denna avhandling förrän under de sista två veckorna av uppsatsskrivandet.  

1.8 Disposition 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en generell genomgång av den svenska 

regleringen kring offentlig upphandling samt en EU-rättslig utblick. 

Uppsatsens nästföljande kapitel, kapitel 3, rör frågan om överprövning av 

avbrytandebeslut och vad som kan utgöra sakligt godtagbara skäl vid en 

avbruten upphandling. I kapitel 4 och 5 undersöks skadestånd, först enligt 

bestämmelser i LOU och EU-rätten (kapitel 4) och därefter leverantörers 

                                                 
24 Mål C-92/00 Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mot Stadt 

Wien, avgjort den 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:379. Hädanefter Hospital.   
25 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 (rättsmedelsdirektivet).  
26 Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement [Volume one], regulation 

in the EU and UK, 3. uppl., Sweet & Maxwell, London, 2014. 
27 Andersson, 2017 (not 6).  
28 Morawetz, Fredrik, Avbrutna upphandlingar. Ansvar i gränslandet mellan privat och 

offentlig rätt, Diss., Lunds universitet, Lund, 2019.  
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möjlighet till skadestånd vid en avbruten upphandling i den allmänna 

avtalsrätten enligt culpa in contrahendo samt i den allmänna 

skadeståndsrätten (kapitel 5). Uppsatsen avslutas med en analys i kapitel 6, 

där svar på frågeställningarna presenteras tillsammans med mina 

anmärkningar. Analysen hålls sammanhängande i detta kapitel för att läsaren 

enklare ska kunna separera mina åsikter från det gällande rättsläget.  
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2 Lag om offentlig upphandling  

2.1 Inledning  

Offentlig upphandling rör stora värden varje år. Med ”offentlig upphandling” 

avses offentliga inköp som måste följa vissa bestämmelser, vilka framgår av 

upphandlingslagstiftningen.29 Omfattningen av offentlig upphandling 

uppskattas till ungefär 680 miljarder kronor per år i Sverige.30 Varje år inleds 

tusentals upphandlingar. Av de upphandlingar som inleds är det ungefär 13 

% som avbryts, vilket innebär att något kontrakt inte tecknas.31 Det är 

avbrutna upphandlingar som kommer utgöra ämnet för denna uppsats.   

 

Den primära lagen vid offentlig upphandling inom den klassiska sektorn32 är 

LOU. LOU är framförallt en procedurlagstiftning, vilket innebär att 

förfarandet för att ingå avtal vid offentlig upphandling regleras i detalj. 

Bestämmelserna reglerar de olika steg som bör ingå i en väl genomtänkt 

inköpsprocess.33  

 

Upphandlande myndigheter är skyldiga att tillämpa LOU. Med upphandlande 

myndighet menas enligt 1 kap. 22 § LOU en statlig eller kommunal 

myndighet. Vid tillämpningen av LOU ska även till exempel beslutande 

församlingar i en kommun och offentligt styrda organ jämställas med 

upphandlande myndighet.34 Offentligt styrda organ är juridiska personer som 

agerar i det allmännas intresse enligt 1 kap. 18 § LOU. 

                                                 
29 Upphandlingsmyndigheten, ´Om regler för upphandling´, senast uppdaterad 2018-12-19, 

tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/, 

besökt 2019-04-30.  
30 Upphandlingsmyndigheten, ´Statistik om offentlig upphandling´, senast uppdaterad 

2019-01-22, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-

offentlig-upphandling/, besökt 2019-01-28. 
31 Upphandlingsmyndigheten, ´Statistik om offentlig upphandling´, senast uppdaterad 

2019-01-22, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-

offentlig-upphandling/, besökt 2019-01-28. 
32 Med den klassiska sektorn menas de upphandlande myndigheter som ska tillämpa LOU 

p.g.a. att de utgör en del av eller står under väsentligt inflytande av offentlig sektor, se 

Pedersen, 2017, s. 13 (not 1).   
33 Pedersen, 2017 s. 26, 39 (not 1).  
34 1 kap. 22 § andra stycket LOU.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
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Vid offentlig upphandling regleras avtalsingåendet strikt. Anledningarna till 

detta är många, dels finns denna specialreglering för att förhindra att 

offentliga medel används för att diskriminera leverantörer, dels för att 

säkerställa den fria rörligheten på den inre marknaden i EU.35 En stor del av 

upphandlingsreglerna har EU-rättslig bakgrund. EU:s primära mål är att 

skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 

kapital. Upphandlingsreglerna ska bidra till den fria rörligheten på den inre 

marknaden, bland annat genom att ge alla företag som verkar inom EU samma 

förutsättningar för att delta i konkurrensen om det arbete som upphandlingen 

avser.36 Att främja effektiv konkurrens är därför ytterligare en anledning till 

att det finns särskilda regler för offentlig upphandling.37 Trots att LOU 

innehåller specifika bestämmelser och trots upphandlingsrättens stora 

omfattning är en tendens de senaste åren en minskning i antalet genom-

snittliga anbudsgivare. I 19 % av de upphandlingar som annonserades år 2018 

inkom endast anbud från en anbudsgivare.38 

2.2 Allmänt om LOU  

2.2.1 Principer för offentlig upphandling 

Offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer. LOU ska 

alltid tolkas mot bakgrund av dessa principer som kommer till uttryck i 4 kap. 

1 § LOU.39 Dessa fem principer ska även användas vid bedömningen av en 

viss situation eller ett visst händelseförlopp när uttrycklig, EU-rättslig 

reglering saknas.40 Principerna är följande:  

                                                 
35 Pedersen, 2017, s. 30 (not 1).  
36 A.a., s. 22 (not 1).  
37 Henning, Ronny, ´Fideliafallet – när upphandlingsreglernas ändamål får bestämma´, 

Juridisk tidskrift, nr 2 2014/15 s. 404, s. 412.  
38 Upphandlingsmyndigheten, ´Leverantörer och anbud vis upphandling´, senast uppdaterad 

2018-11-29, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-

offentlig-upphandling/leverantorer--och-anbud-vid-upphandling/, besökt 2019-04-04.  
39 4 kap. 1 § LOU genomför artikel 18.1 i LOU-direktivet.  
40 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel och Olsson, Erik, Överprövning av 

upphandling och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure, Stockholm, 2012, s. 36.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/leverantorer--och-anbud-vid-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/leverantorer--och-anbud-vid-upphandling/
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1. Icke-diskriminering. Principen innebär ett förbud mot diskriminering av 

leverantörer på grund av nationalitet. Nationaliteten omfattar medborgar-

skap, etablerings- och verksamhetsland. 

2. Likabehandling. Samma förutsättningar ska gälla för samtliga leveran-

törer. Principen innebär dock inte enbart att lika fall ska behandlas lika 

utan även att olika fall ska behandlas olika.  

3. Proportionalitet. De krav som ställs av den upphandlande myndigheten 

ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.  

4. Öppenhet. Upphandlingar ska kännetecknas av transparens och förutse-

barhet. Av principen följer bland annat att den upphandlande myndig-

heten ska följa upphandlingsdokumenten.  

5. Ömsesidigt erkännande. Det som godkänts i en EU-stat även ska 

godkännas i övriga, exempelvis intyg och certifikat som utfärdats av en 

EU-stats myndigheter.41 

 

Förutom ovan nämnda principer är effektivitetsprincipen42 av betydelse för 

skadeståndsmöjligheterna inom offentlig upphandling. Effektivitetsprincipen 

strävar efter att säkerställa att effektiva rättsmedel föreligger nationellt.43 

Nationella bestämmelser får således inte göra utövandet av de rättigheter som 

följer av unionsrätten omöjligt eller orimligt svårt för EU:s medborgare.44  

2.2.2 Upphandlingsdokument 

Upphandlingsdokumentet45 är den dokumentation som beskriver det arbete 

eller den tjänst som ska utföras. Upphandlingsdokumentet sätter ramen för 

hela upphandlingen och är i princip inte möjligt att förändra. Om den 

upphandlande myndigheten vill ändra i upphandlingsdokumentet måste den 

                                                 
41 Upphandlingsmyndigheten, ´Upphandlingsprinciperna´, senast uppdaterad 2018-12-21, 

tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-

lagstiftningen/Principerna/, besökt 2019-01-28; Pedersen, 2017, s. 30–31 (not 1).   
42 Se kapitel 2.6.2.  
43 Mål C-314/09 Stadt Graz mot Strabag AG, Teerag-asdag AG och Bauunternehmung 

Granit GesmbH, avgjort den 30 september 2010, ECLI:EU:C:2010:567, punkt 39. 

Hädanefter Strabag.  
44 Mål C-568/08 Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie mot Provincie 

Drenthe, avgjort den 9 december 2010, ECLI:EU:C:2010:751. Hädanefter Spijker. 
45 Upphandlingsdokument är det som tidigare kallades för förfrågningsunderlag, där 

grunderna för upphandlingen bestäms.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/


 14 

upphandlande myndigheten avbryta den aktuella upphandlingen och en ny 

upphandling inledas. Därför är det viktigt att upphandlingsdokumentet är 

noggrant utformat för att det ska kunna ligga till grund för avtal.46 Det är i 

upphandlingsdokumentet som den upphandlande myndigheten anger de 

obligatoriska krav som gäller för upphandlingen, vilka leverantörerna måste 

uppfylla för att anbuden ska få utvärderas. Dessa obligatoriska krav kallas 

ska-krav.47  

2.2.3 Upphandlingsförfaranden  

Vilket upphandlingsförfarande som ska användas i en upphandling är 

beroende av hur stor upphandlingen är, d.v.s. om upphandlingen kommer 

överstiga tröskelvärdena och direktupphandlingsgränser.48 Tröskelvärden 

och direktupphandlingsgränser bestäms av Europeiska kommissionen och 

revideras vartannat år.49  

 

Om upphandlingen överstiger tröskelvärdena finns det sex förfaranden som 

nämns i LOU. Dessa är öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat 

förfarande med eller utan föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog 

och förfarande för inrättande av innovationspartnerskap.50 Huvudregeln för 

en upphandling över tröskelvärdena är att antingen ett öppet eller ett selektivt 

förfarande ska tillämpas.51 Öppet förfarande innebär att den upphandlande 

myndigheten genom annonsering bjuder in leverantörer att lämna anbud.52 

Leverantörerna får själva begära ut upphandlingsdokumentet. Den upp-

handlande myndigheten får inte förhandla med anbudsgivarna.53 Selektivt 

                                                 
46 Pedersen, 2017, s. 119 (not 1).  
47 A.a., s. 15 (not 1). 
48 Se Upphandlingsmyndigheten, ”Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser”, senast 

uppdaterad 2019-03-21, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/ för mer information om 

storleken på tröskelvärden och direktupphandlingsgränser. Tröskelvärdena varierar 

beroende på vad som ska upphandlas.  
49 Upphandlingsmyndigheten, ”Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser”, senast 

uppdaterad 2019-03-21, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-

upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/, besökt 2019-03-22.  
50 6 kap. 1 § LOU.  
51 Pedersen, 2017, s. 78, 85 (not 1).  
52 6 kap. 2 § LOU.  
53 Pedersen, 2017, s. 78 (not 1).  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/Upphandlingsforfaranden/troskelvarden/
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förfarande inleds på ett liknande sätt, med en inbjudan via annonsering. 

Därefter får leverantörerna ansöka om att få lämna anbud och den 

upphandlande myndigheten gör sedan en kvalificering av de leverantörer som 

ansökt. Efter ett urval bjuds ett antal av leverantörerna in att lämna anbud.54 

Inte heller vid ett selektivt förfarande får förhandling ske.55 

 

Vid ett förhandlat förfarande kan annonsering ske, men inte alltid. Den 

upphandlande myndigheten genomför därefter kvalificering med påföljande 

urval. Efter urvalet bjuds vissa leverantörer in för att lämna anbud. Den 

upphandlande myndigheten får förhandla med anbudsgivarna.56 Det finns 

dock begränsningar gällande förhandlingarna, exempelvis får ska-krav och 

tilldelningskriterier inte ändras.57 Om ett upphandlingsförfarande sker enligt 

en konkurrenspräglad dialog inleds förfarandet med annonsering och ansökan 

från leverantörerna om att få delta. Efter kvalificering och urval bjuds vissa 

leverantörer in till dialog. Dialogen avslutas när myndigheten har funnit 

lösningar som tillgodoser dess behov. Först då ska anbud lämnas. Förhandling 

får ske efter att anbud lämnats, men förhandlingsrätten är begränsad. Det 

finns i princip inget utrymme för förändringar av anbudet.58  

 

Slutligen finns det en möjlighet till ett förfarande för inrättande av 

innovationspartnerskap. Innovationspartnerskap är en särskild avtalstyp och 

därför finns det ett särskilt förfarande för upphandlingar som leder till denna 

avtalstyp. Förfarandet inleds med annonsering och ansökan om att få lämna 

anbud. Detta följs av en kvalificering och ett urval. Därefter bjuds vissa in till 

att lämna anbud.59 Även här får förhandling ske, men ska-krav eller 

tilldelningskriterier får inte ändras.60 

 

                                                 
54 6 kap. 3 § LOU.  
55 Pedersen, 2017, s. 78, 85 (not 1).  
56 Se 6 kap. 4 § LOU för förhandlat förfarande med föregående annonsering och 6 kap. 12 § 

LOU för förhandlat förfarande utan föregående annonsering.  
57 6 kap. 8 § LOU.  
58 6 kap. 20 § LOU och 6 kap. 23–25 §§ LOU.   
59 6 kap. 30 § LOU.  
60 6 kap. 34 § LOU.  
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Om den offentliga upphandlingen hamnar under tröskelvärdena är det främst 

tre förfarande som kan användas: förenklat förfarande, urvalsförfarande och 

direktupphandling.61 Förenklat förfarande inleds med en annonsering, där 

leverantörer bjuds in att lämna anbud. Efter att anbuden inkommit sker en 

kvalificering och utvärdering samt eventuell förhandling. Urvalsförfarande 

inleds med annonsering, varpå leverantörerna får ansöka om att lämna anbud. 

Den upphandlande myndigheten genomför en kvalificering och kvalificerade 

leverantörer inbjuds att lämna anbud. Förfarandet avslutas med att den 

upphandlande myndigheten gör en utvärdering och eventuellt förhandlar med 

en eller flera leverantörer. För direktupphandling finns inga formkrav, men 

upphandlande myndigheter ska anta interna riktlinjer för direktupphandling 

och dokumentera dess genomförande om inte värdet understiger 100 000 

kronor. Direktupphandling får enbart användas i särskilda undantagsfall.62 

2.2.4 Tilldelningsbeslut 

En upphandling avslutas normalt med ett tilldelningsbeslut. Tanken är att 

tilldelningsbeslutet ska resultera i ett avtal om den tjänst eller det arbete som 

avses med upphandlingen. När kontrakt ska tilldelas ska den upphandlande 

myndigheten välja den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet enligt 16 kap. 1 § LOU. Att välja det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet innefattar tre alternativa utvärderingsgrunder: pris, 

kostnad eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.63 Vid upphandlingar 

innebär tilldelningsbeslutet inte någon bindande accept, utan bindande avtal 

uppkommer i ett senare skede.64 Tilldelningsbeslutet i sig är därför inte 

bindande för den upphandlande myndigheten och ger inte upphov till 

förpliktelser för den vinnande leverantören,65 utan måste följas av att avtal 

tecknas.   

                                                 
61 19 kap. 7 § LOU.  
62 Pedersen, 2017, s. 90–91 (not 1). 
63 16 kap. 1 § 2 st LOU. 
64 Upphandlingsmyndigheten, ´Avtalsspärr´, senast uppdaterad 2018-12-19, tillgänglig via 

www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-

LOU/upphandlingen/avtalssparr/, besökt 2019-01-28. Se mer om avtalets ingående i avsnitt 

2.2.6.  
65 Pedersen, 2017, s. 160 (not 1).  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/avtalssparr/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/avtalssparr/
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2.2.5 Avtalsspärr  

Efter ett tilldelningsbeslut löper en s.k. avtalsspärr. Avtalsspärren innebär att 

den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal under minst tio dagar från 

underrättelse om tilldelningsbeslut. Under avtalsspärren kan de konkurrer-

ande anbudsgivarna i en upphandling ansöka om överprövning66 i för-

valtningsrätten. Om en leverantör väljer att klaga till förvaltningsrätt förlängs 

avtalsspärren till tio dagar efter förvaltningsrättens avgörande.67 

2.2.6 Avtalets ingående  

LOU är en omfattande men inte heltäckande reglering. LOU reglerar hur en 

upphandlande myndighet ska välja sin avtalspart. Lag (1915:218) om avtal 

och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) och den 

allmänna avtalsrätten reglerar hur avtalsslutandet går till och andra frågor som 

är relevanta för avtalsrelationerna.68 Genom en offentlig upphandling ingås 

avtal enligt den traditionella anbud-acceptmodellen i den allmänna 

avtalsrätten. Vid offentlig upphandling rör det sig dock om en trestegsmodell, 

upphandlingsdokument – anbud – beställning.69 Upphandlingsdokumentet 

kan jämställas med ett utbud, som inte är en bindande viljeförklaring. Ett 

utbud är istället ett erbjudande om avtalsslut, där vissa förutsättningar för 

kommande anbud ställs upp.70 

 

En offentlig upphandling kan antingen leda fram till vad som brukar kallas 

ett upphandlingskontrakt eller ett ramavtal. Upphandlingskontrakt kan vara 

exempelvis tjänste- eller varukontrakt enligt 1 kap. 21 § och 1 kap. 24 § LOU. 

Ramavtal definieras i 1 kap. 20 § LOU som ”avtal som ingås med en eller 

flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att 

fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given 

                                                 
66 Läs mer om överprövning i avsnitt 2.4.  
67 Upphandlingsmyndigheten, ´Avtalsspärr´, senast uppdaterad 2018-12-19, tillgänglig via 

www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-

LOU/upphandlingen/avtalssparr/, besökt 2019-01-28.  
68 Pedersen, 2017, s. 128 (not 1).  
69 Hedberg, Stig, En väg till bättre avtal, Svensk Byggtjänst, Stockholm, 2013, s. 40.  
70 Adlercreutz, Axel, Gorton, Lars och Lindell-Frantz, Eva, Avtalsrätt 1, 14 uppl., 

Juristförlaget, Lund, 2016, s. 108.   

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/avtalssparr/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/avtalssparr/
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tidsperiod”. Fyra av tio upphandlingar avser ramavtal.71 Ramavtal ska 

upphandlas på samma sätt som vanliga upphandlingskontrakt72 och är 

lämpliga att använda när det till exempel är svårt att bestämma mängd och 

egenskaper av det som upphandlas.73 Ett ramavtal kan tecknas med hundratals 

myndigheter avslutna.74  

2.3 Introduktion till avbrutna 
upphandlingar  

Det finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att fullgöra en 

upphandling genom att ingå avtal. En upphandlande myndighet är fri att 

avbryta en upphandling under pågående förfarande.75 Det är dock inte en 

absolut frihet, utan det krävs sakligt godtagbara skäl för att ett avbrytande ska 

stå kvar i en eventuell överprövningsprocess.76 Den upphandlande myndig-

heten har även en skyldighet att informera om avbrytandet och skälen där för 

enligt 12 kap. 12 § andra stycket LOU. De specifika reglerna för överprövning 

och skadestånd vid just avbrutna upphandlingar behandlas nedan i kapitel 3, 

4 och 5.  

2.4 Allmänt om överprövning 

Överprövning är det primära rättsmedlet på området för offentlig upp-

handling. En avsikt med rättsmedelsdirektivet, som LOU:s överprövnings-

regler bygger på, är att det ska finnas en möjlighet att komma till rätta med 

överträdelser av upphandlingsreglerna på ett tidigt stadium. Överprövning ger 

möjlighet till en sådan tidig rättelse.77 Syftet med överprövningen är således 

att genom en offentligrättslig kontroll granska om myndigheten har förfarit 

                                                 
71 Upphandlingsmyndigheten, ´Statistik om offentlig upphandling´, senast uppdaterad 

2019-01-22, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-

offentlig-upphandling/, besökt 2019-01-28.  
72 Pedersen, 2017, s. 95 (not 1).  
73 Bergman, Mats (red.), Offentlig upphandling: på rätt sätt och till rätt pris, 1 uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 94–95.  
74 Bokwall, Carl, och Håkansson Kjellén, Lina, Upphandlingsmyndigheten, Rapport 

2017:4, ´Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya 

upphandlingslagstiftningen´, s. 19.  
75 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24).  
76 Se exempelvis mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24). 
77 Högsta domstolens dom i mål nr T 1055-18, meddelad den 27 december 2018.  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
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formellt korrekt under upphandlingen samt om myndigheten har arbetat efter 

de principer och förfaranderegler som är tillämpliga.78 

 

Ansökan om överprövning görs till allmän förvaltningsdomstol av en 

leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.79 Skada vid 

överprövning av en upphandling avser här dels ekonomisk skada, dels att en 

leverantör fått försämrade möjligheter att nå framgång med upphandlingen.80 

Det finns tre typer av överprövning: överprövning av en upphandling, 

överprövning av beslut att avbryta en upphandling81 och överprövning av ett 

avtals giltighet.82 Om en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse 

i LOU eller någon av de principer som ligger bakom lagstiftningen ska 

domstolen i en överprövningsprocess antingen bestämma att upphandlingen 

ska göras om eller att rättelse ska ske.83  

 

Överprövningsinstitutet kan vidare ha betydelse för möjligheten att erhålla 

skadestånd. En skadeståndsrättslig princip är att skadelidande ska begränsa 

sin skada för att erhålla skadestånd.84 I vissa situationer kan en begränsning 

av skadan innebära att skadelidande måste inleda en överprövningsprocess 

mot skadevållaren.85 Det kan anses oaktsamt om skadelidande inte begär en 

överprövning av ett påstått upphandlingsfel, om en överprövning kan fylla en 

reell funktion.86 En överprövning fyller inte en reell funktion om det 

exempelvis efter en överprövningsprocess inte är möjligt att färdigställa 

arbetet enligt de tidsramar som uppställs i upphandlingsdokumentet.87 

                                                 
78 HFD 2018 ref. 60.  
79 20 kap. 4 § LOU.  
80 Pedersen, 2017, s. 188–189 (not 1).  
81 Se avsnitt 3.2 för mer information om överprövning av ett avbrytandebeslut. 
82 Pedersen, 2017, s. 188 (not 1).  
83 20 kap. 6 § LOU.  
84 Se exempelvis 70 § köplag (1990:931).  
85 Se exempelvis RH 2010:48 där skadeståndet jämkades till noll kronor.  
86 NJA 2016 s. 369, punkt 33.  
87 NJA 2016 s. 369, punkt 34.  
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2.5 Allmänt om skadestånd vid offentlig 
upphandling 

Förutom en möjlighet till överprövning har en leverantör som anser sig ha 

lidit skada möjlighet att i allmän domstol stämma den upphandlande 

myndigheten och yrka skadestånd.88 Rätt till skadestånd föreligger i vissa 

situationer enligt 20 kap. 20–21 §§ LOU. Som ansvarsgrund anges i LOU att 

den upphandlande myndigheten brutit mot lagens bestämmelser.89 Talan 

måste väckas inom ett år från det att avtal slutits mellan upphandlande 

myndighet och leverantör eller från att ett ingånget avtal ogiltigförklarats i 

domstol. Talan om skadestånd ska väckas i allmän domstol. Ersättningen som 

utgår kan motsvara utebliven vinst (det positiva kontraktsintresset) om 

leverantören kan göra sannolikt att denne hade vunnit upphandlingen och fått 

kontraktet om upphandlingen gått till på rätt sätt.90 Ansvar vid lagöver-

trädelser inträder oavsett om det föreligger uppsåt eller oaktsamhet, d.v.s. 

ansvaret är strikt.91 Det sker dock en kvalificering i form av att det krävs en 

lagöverträdelse för att ansvar ska inträda.92  

 

Skadestånd för anbudskostnader (det negativa kontraktsintresset) kan utgå 

om en upphandlande myndighet brutit mot bestämmelser i LOU och på detta 

sätt menligt påverkat en leverantörs möjlighet att vinna upphandlingen, 20 

kap. 20 § andra stycket LOU. Anbudskostnader omfattar till exempel 

priskalkyler och kostnader för att ta fram certifikat och kan uppgå till en 

betydelsefull summa.93 Vid ersättning för anbudskostnader är det tillräckligt 

att en leverantör kan visa på att det funnits en realistisk möjlighet att vinna 

upphandlingen och att denna möjlighet minskat i och med överträdelsen.94 

                                                 
88 Norinder, Henrik ´Culpa in contrahendo och den offentliga upphandlingen´, s. 353–365, 

i: Flodgren, Boel m.fl. (red.), Vänbok till Axel Adlercreutz, Juristförlaget, Lund, 2007, s. 

357.   
89 Andersson, 2014, s. 18 (not 2).  
90 NJA 2000 s. 712; NJA 2007 s. 349; Pedersen, 2017, s. 199 (not 1).  
91 NJA 2016 s. 369.  
92 Andersson, 2017, s. 209 (not 6).  
93 Schebesta, Hanna, Damages in EU Public Procurement Law, Springer, Cham, 2016, s. 

186.  
94 NJA 2000 s. 712; Svea hovrätts dom i mål nr T 7298-12, avgjort den 4 november 2014; 

Pedersen, 2017, s. 199 (not 1).  
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Enbart det faktum att det finns en möjlighet att döma ut ersättning till det 

positiva kontraktsintresset innebär inte att det alltid ska ske. I vissa situationer 

kan denna höga ersättning bli orimligt betungande för den upphandlande 

myndigheten. Skadestånd kan därför även utgå med ett skäligt belopp, där 

hänsyn bör tas till överträdelsens karaktär, nedlagda kostnader och utsikter 

till vinst.95 

 

Skadeståndsansvar inträder inte direkt vid en obetydlig avvikelse från ett 

optimalt utformat upphandlingsdokument eller utvärderingsmodeller, vilket 

innebär att mindre avvikelser godtas. Skadeståndsansvaret inträder vidare inte 

när det rör sig om en bagatellartad avvikelse från de principer som styr 

offentlig upphandling. Skadestånd aktualiseras således om det föreligger en 

tillräckligt klar överträdelse av principerna eller från vad som kan anses 

utgöra en saklig bedömning.96  

2.6 EU-rättens krav  

Ett antal EU-direktiv ligger till grund för regleringen av offentlig upphandling 

i Sverige.97 Stora delar av den svenska LOU baseras på LOU-direktivet.98 

Skadeståndsbestämmelserna samt bestämmelserna om överprövning i 20 kap. 

LOU bygger på ytterligare två EU-direktiv, rättsmedelsdirektivet samt ett 

ändringsdirektiv.99 Det är främst bestämmelserna om skadestånd, som finns i 

rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet, som är relevanta för denna 

uppsats. Därför kommer fokus i dessa avsnitt ligga på dessa två direktiv.  

                                                 
95 NJA 2000 s. 712.  
96 NJA 2016 s. 358.  
97 Pedersen, 2017, s. 26 (not 1).  
98 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig 

upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (LOU-direktivet).  
99 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 (ändringsdirektivet).  
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2.6.1 LOU-direktivet  

Den svenska LOU baseras på LOU-direktivet. LOU-direktivets 

tillämpningsområde omfattar ”utbetalningar i syfte att anskaffa 

byggentreprenader, varor eller tjänster genom offentliga kontrakt”.100 EU-

rätten kräver nationell implementering av direktiv. För en fullständig 

implementering måste det föreligga nationella möjligheter för att på ett 

effektivt sätt uppnå syftet med det särskilda direktivet.101  

 

Syftet med LOU-direktivet är att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster 

samt fri etableringsrätt inom EU.102 Syftet med en fri inre marknad ska uppnås 

genom transparens för att motverka diskriminering.103 LOU-direktivet har 

genom dessa syften som mål dels att öka effektiviteten i upphandlingar för att 

allmänna medel ska användas på ett bättre sätt, dels att offentlig upphandling 

ska kunna användas som stöd för samhälleliga mål, exempelvis skyddet av 

miljön.104 Genom LOU-direktivet införs även en skyldighet för medlems-

staterna att säkerställa att leverantörer iakttar miljö-, social- och 

arbetsrättsliga skyldigheter vid fullgörande av kontrakt.105 

 

I LOU-direktivet hänvisas till fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). Offentlig upphandling i en medlemsstat måste 

stämma överens med de principer som framkommer av EUF-fördraget. LOU-

direktivet ska därmed bland annat säkerställa icke-diskriminering vid 

offentliga upphandlingar, motverka snedvriden konkurrens och leda till en 

effektivare användning av offentliga medel även på denna grund.106 Inom EU 

uppgår den totala offentliga upphandlingen till ungefär 2 100 miljarder euro 

per år.107 Genom att öppna den inre marknaden för ökad gränsöverskridande 

                                                 
100 Skäl 4 i LOU-direktivet.  
101 Arrowsmith, 2014, s. 211 (not 26).  
102 Skäl 1 i LOU-direktivet.  
103 Arrowsmith, 2014, s. 164 (not 26).  
104 Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling, s. 292.  
105 Prop. 2015/16:195, s. 293 (not 104).  
106 Skäl 1 i LOU-direktivet; NJA 2016 s. 358.  
107 Asplund m.fl., 2012, s. 11 (not 40).   
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konkurrens vid offentlig upphandling beräknas upphandlande myndigheter 

spara 20 miljarder euro årligen.108   

 

LOU-direktivet från 2014 har enligt Arrowsmith lett till en ökad komplexitet 

i regleringen. Samtidigt har dock det nya LOU-direktivet öppnat för en ökad 

nationell flexibilitet109 och i högre grad stärkt de kopplingar som finns mellan 

civilrätten och upphandlingsrätten, exempelvis genom att införa bestämm-

elser om uppsägning av kontrakt.110 

 

Det finns inte några materiella regler i LOU-direktivet som uppställer krav på 

att en offentlig upphandling ska avslutas med ingående av avtal och det finns 

inte heller något krav på en upphandlande myndighet att fullfölja en 

upphandling.111 Den upphandlande myndigheten åläggs dock en långtgående 

informationsskyldighet, som innebär att den upphandlande myndigheten ska 

upplysa om beslut som tas under upphandlingsprocessen och utgången av en 

upphandling. Den upphandlande myndigheten har även en skyldighet att 

informera anbudsgivare och anbudssökande när den väljer att avbryta ett 

upphandlingsförfarande. Underrättelsen ska omfatta skälen för den avbrutna 

upphandlingen.112 Anledningen till denna skyldighet att underrätta är för att 

leverantörer ska hållas uppdaterade om processen och för att de ska få 

information för att kunna avgöra om de ska vidta legala åtgärder, exempelvis 

begära överprövning.113 All kommunikation ska enligt huvudregeln i LOU-

direktivet ske elektroniskt. Till denna huvudregel finns det enbart några få, 

restriktiva undantag.114 

 

                                                 
108 Asplund m.fl., 2012, s. 11 (not 40).   
109 Arrowsmith, 2014, s. 200–201 (not 26).  
110 Prop. 2015/16:195, s. 304 (not 104).   
111 Mål C-27/98 Metalmeccanica Fracasso SpA och Leitschutz Handels- und Montage 

GmbH mot Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, avgjort den 16 september 1999, ECLI:EU:C:1999:420. 

Hädanefter Fracasso.  
112 Art. 55.1 i LOU-direktivet. Se även C-92/00, Hospital, ECLI:EU:C:2002:379, punkt 41 

(not 24).  
113 Arrowsmith, 2014, s. 1337, 1350 (not 26).  
114 A.a., s. 206 (not 26).  
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2.6.2 Rättsmedelsdirektivet och 
ändringsdirektivet  

20 kap. LOU bygger på rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet. I svensk 

rätt gäller bestämmelserna om rättsmedel både för upphandlingar som faller 

innanför direktivens tillämpningsområde och upphandlingar som egentligen 

faller utanför direktivens tillämpningsområde.115 I beaktandesatserna till 

rättsmedelsdirektivet stadgas att snabba och effektiva rättsmedel måste finnas 

nationellt för att säkerställa syftet med unionsrättens regler kring offentlig 

upphandling. De direktiv som reglerar offentlig upphandling inom EU 

säkerställer inte dess effektiva tillämpning. Syftet med rättsmedelsdirektivet 

är således att säkerställa insyn och icke-diskriminering genom nationella 

möjligheter till rättsmedel,116 framförallt på ett tidigt stadium i 

upphandlingsförfarandet, då överträdelserna kan rättas till.117  

 

Ändringsdirektivets syfte är att komplettera rättsmedelsdirektivet och 

förstärka de garantier för insyn och likabehandling som eftersträvas.118 

Arrowsmith är av den uppfattningen att ändringsdirektivet, precis som LOU-

direktivet, bidrog till ytterligare ett lager av komplexitet gällande EU:s 

upphandlingslagstiftning.119  

 

Skadeståndet regleras i artikel (art.) 2.1 c) i rättsmedelsdirektivet. Art. 2.1 c) 

stadgar att medlemsstaterna ska införa regler för att säkerställa behörighet att 

”ge ersättning åt en person, som skadats av överträdelse”. Genom 

ändringsdirektivet ändrades art. 2.1 c). Artikeln ändrades till att 

medlemsstaterna ska införa regler för att säkerställa befogenheter att ”bevilja 

skadestånd till personer som skadats av en överträdelse”. Det är denna 

                                                 
115 Prop. 2015/16:195, s. 878 (not 104).  
116 Rättsmedelsdirektivet, beaktandesatserna.  
117 Mål C-81/98 Alcatel Austria m.fl, Siemens AG Österreich och Sag-Schrack 

Anlagentechnik mot Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr, avgjort den 28 

oktober 1999, ECLI:EU:C:1999:534.  
118 Skäl 3 i ändringsdirektivet.  
119 Arrowsmith, 2014, s. 195 (not 26).  
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bestämmelse som ligger bakom skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § 

första stycket LOU.120 

 

Unionsrätten reglerar inte skadeståndsbestämmelsernas utformning, utan 

detta är en del av medlemsstaternas nationella beslutanderätt. I art. 1.1 i 

rättsmedelsdirektivet finns dock ett krav på medlemsstaterna att se till att 

beslut vid upphandlingsförfaranden kan prövas effektivt och skyndsamt. 

Effektivitetsprincipen innebär här en begränsning i form av att skadeståndets 

utformning i nationell rätt inte får medföra att det i praktiken blir orimligt 

svårt eller omöjligt att utöva sin rätt till skadestånd.121 Frågan om den 

nationella implementeringen av art. 2.1 c) har även varit uppe för prövning i 

EU-domstolen, där domstolen bekräftat att genomförandet av art. 2.1 c) 

omfattas av medlemsstaternas processuella autonomi men att effektivitets-

principen, tillsammans med principen om likvärdighet, utgör en begränsning 

av den processuella autonomin.122 Den processuella autonomin är därför inte 

absolut, utan får ge vika i vissa situationer.123 

 

Eftersom EU-domstolen inte gett vägledning i många skadeståndsrättsliga 

frågor, ankommer det på varje medlemsstat att bestämma kriterier för 

fastställande och beräkning av skadeståndet.124 Inom EU:s upphandlings-

skadeståndsrätt får den processuella autonomin därför ett stort utrymme.125  

 

Praxis från EU-domstolen för skadeståndets bestämmande är sparsam. I EU-

domstolens dom i det s.k. Spijker-fallet,126 som rör skadestånd vid 

överträdelse av upphandlingslagstiftning, nämnde dock domstolen tre 

kriterier som ska föreligga för att skadestånd ska utgå till enskilda 

skadelidande. Det första kriteriet är att syftet med den bestämmelse som 

överträtts ska vara att ge enskilda rättigheter. Det andra kriteriet är det ska 

                                                 
120 Prop. 2009/10:180 s. 366 (not 22).  
121 NJA 2016 s. 369.  
122 Mål C-314/09 Strabag, ECLI:EU:C:2010:567, punkt 34 (not 43).  
123 Schebesta, 2016, s. 42 (not 93).  
124 Mål C-314/09 Strabag, ECLI:EU:C:2010:567 (not 43).   
125 Asplund m.fl., 2012, s. 34 (not 40).  
126 Mål C-568/08 Spijker, ECLI:EU:C:2010:751 (not 44).  
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vara en tillräckligt klar överträdelse. Det tredje kriteriet är att det ska 

föreligga ett direkt orsakssamband mellan överträdelsen och skadan. Dessa 

kriterier är den enda vägledning kring skadeståndets beräkning inom offentlig 

upphandling som framgår av EU-domstolens praxis.127 Gällande skade-

ståndsberäkningen konstateras enbart i Spijker att rättsmedelsdirektivet 

uppställer ett krav på medlemsstaterna att införa bestämmelser om skadestånd 

vid överträdelse av EU-rättens regler kring offentlig upphandling. Det stadgas 

inte hur detta ansvar ska se ut eller hur beräkningen ska ske.128  

 

I EU-domstolens avgörande i Hospital-fallet129 prövade EU-domstolen två 

frågor. Dels om det är ett krav att det ska finnas en nationell möjlighet att 

ogiltigförklara ett avbrytandebeslut, dels om det är tillräckligt med en 

prövning av om beslutet är av godtycklig art eller har fattats för skens skull. 

EU-domstolen konstaterade att den upphandlande myndigheten vid beslut att 

avbryta en upphandling är skyldig att iaktta de principer som ställs upp i 

unionsrätten. Ett avbrytandebeslut måste således vara förenligt med 

primärrätten och de principer som ligger till grund för LOU-direktivet.  

 

Beslut att avbryta en upphandling omfattas även av rättsmedelsdirektivet 

eftersom beslut att avbryta en offentlig upphandling omfattas av materiella 

gemenskapsrättsliga regler. Medlemsstaterna är därför skyldiga att 

tillhandahålla möjlighet till ogiltighetsprövning av ett beslut om att avbryta 

en upphandling.130 Att inte tillhandahålla en sådan möjlighet strider mot EU-

rätten och innebär att anbudsgivare inte har möjlighet att väcka talan om 

skadestånd. Den prövning som medlemsstaterna ska tillhandahålla får inte 

begränsas till att enbart omfatta frågan om ett beslut att avbryta en 

upphandling är av godtycklig art. Detta följer av att rätten till prövnings-

förfarande i rättsmedelsdirektivet inte ska tolkas restriktivt.131  

                                                 
127 Mål C-568/08 Spijker, ECLI:EU:C:2010:751, punkt 87–88 (not 44).  
128 Mål C-568/08 Spijker, ECLI:EU:C:2010:751, punkt 86 (not 44).  
129 Mål C-92/00, Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24).  
130 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379, punkt 48 (not 24).  
131 Se exempelvis mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24) och mål C-15/04 

Koppensteiner GmbH mot Bundesimmobiliengesellschaft mbH, avgjort den 2 juni 2005, 

ECLI:EU:C:2005:345.  
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3 Avbruten upphandling  

3.1 Inledning  

Som konstaterats ovan avbryts 13 % av alla inledda upphandlingar.132 

Huvudregeln när avtalsförhandlingar inletts är att det inte finns någon 

skyldighet att ingå avtal. Det råder avtalsfrihet och negativ kontraherings-

plikt.133 När det gäller offentlig upphandling ser dock situationen annorlunda 

ut. För att få avbryta ett inlett upphandlingsförfarande krävs sakligt 

godtagbara skäl. Kravet på sakligt godtagbara skäl och vad det innebär har 

utvecklats i praxis från EU-domstolen och på svensk nivå av de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. Det blir därför intressant att undersöka kravet på 

sakligt godtagbara skäl som grund för avbrytande. Kapitel 3.2 och 3.3 

undersöker hur kravet växt fram i praxis genom överprövningar samt vad som 

kan utgöra sakligt godtagbara skäl.  

3.2 Överprövning av avbrytandebeslutet  

Avbrytandebeslut kan bli föremål för överprövning. Överprövningen ska ske 

innan avtal sluts med annan leverantör.134 Rättspraxis på området för 

överprövning av avbrytandebeslut har utvecklats under de senaste 20 åren. I 

praxis från början av 2000-talet kom HFD fram till att beslut att avbryta en 

upphandling inte omfattas av LOU.135 Avbrytandebeslut ansågs därmed falla 

utanför LOU:s regler om överprövning. Detta kom senare att ändras genom 

EU-domstolens dom i Hospital136 och därpå följande dom från HFD i RÅ 

2005 ref. 62. I dessa rättsfall klargjordes att ett avbrytandebeslut omfattas av 

LOU:s regler om överprövning. Överprövning av ett avbrytandebeslut finns 

                                                 
132 Upphandlingsmyndigheten, ´Statistik om offentlig upphandling´, senast uppdaterad 

2019-01-22, tillgänglig via www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-

offentlig-upphandling/, besökt 2019-01-28. 
133 Se avsnitt 5.2.1. för mer information om allmän avtalsrätt.  
134 HFD 2018 ref. 60.  
135 RÅ 2001 ref. 18.  
136 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24).  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/verktyg/statistik-om-offentlig-upphandling/
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numera uttryckligen i 20 kap. 12 § LOU, som reglerar tidsfrister för ansökan 

om överprövning.  

 

Behörig domstol för överprövning av ett avbrytandebeslut är allmän 

förvaltningsdomstol. Vid en överprövning av ett avbrytandebeslut kan 

domstolen ogiltigförklara avbrytandebeslutet. Domstolen ska ogiltigförklara 

avbrytandebeslutet om det inte föreligger sakligt godtagbara skäl för 

avbrytandet.137 Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan 

för att sakligt godtagbara skäl föreligger.138  

3.3 Sakligt godtagbara skäl  

3.3.1 Kravet på sakligt godtagbara skäl 

Av EU-domstolens uttalande i Hospital139 framkom det att det inte finns 

någon skyldighet för en upphandlande myndighet att ingå avtal för att avsluta 

en upphandling. Ett avbrytandebeslut måste dock föranledas av sakligt 

godtagbara skäl och följa de grundläggande unionsrättsliga principerna.140 

Medlemsstaterna är skyldiga att införa förfaranden för talan om ogiltighet av 

ett avbrytandebeslut i nationell rätt.141 EU-domstolens avgörande i det s.k. 

Fracasso-fallet142 rörde frågan om en upphandlande myndighet har en 

skyldighet att anta ett anbud när detta anbud är det enda återstående. EU-

domstolen konstaterade att upphandlingar får avbrytas, även om det inte rör 

sig om undantagssituationer eller om det inte föreligger tungt vägande skäl.143  

 

                                                 
137 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379, punkt 54–55 (not 24); Asplund m.fl., 

2012, s. 238 (not 40); Pedersen, 2017, s. 188–189 (not 1).  
138 Pedersen, 2017, s. 171–172 (not 1).  
139 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24).  
140 Morawetz, 2019, s. 238 (not 28).  
141 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24).  
142 Avgörandet grundar sig på ett äldre LOU-direktiv men är fortfarande relevant då de 

aktuella frågorna inte ändrats.  
143 Mål C-27/98 Fracasso, ECLI:EU:C:1999:420 (not 111).  
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Det har i Sverige föreslagits att kravet på sakliga skäl borde införas i 

lagstiftning.144 Förslaget innebar att upphandlingar endast skulle få avbrytas 

om sakliga skäl förelåg,145 men kom aldrig att genomföras.  

 

Det är möjligt att kravet på sakligt godtagbara skäl inte ger upphov till 

skadestånd enligt LOU om det överträds. Enligt vissa författare är det främst 

förvaltningsrättsliga påföljder som blir aktuella om det inte föreligger sakligt 

godtagbara skäl.146 Denna fråga kommer behandlas i kapitel 4. 

3.3.2 Vad kan utgöra sakligt godtagbara skäl?  

I praxis har det framkommit ett antal grunder som ansetts utgöra sakligt 

godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar. Nedan följer en 

genomgång av många av de skäl som anförts. Listan är dock inte uttömmande.  

 

Rättsliga brister i upphandlingsdokumentet. Om den upphandlande 

myndigheten har intagit något felaktigt i upphandlingsdokumentet kan detta 

vara något som gör att ett avbrytandebeslut godtas. I EU-domstolens 

avgörande i det s.k. Kauppatalo Hansel-fallet147 konstaterade EU-domstolen 

att ett fel i anbudsinfordran som uppkommit genom den upphandlande 

myndighetens förhandsbedömning och som har lett till att det inte är möjligt 

att välja det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet är en giltig anledning att 

avbryta ett upphandlingsförfarande.148 I målet hade den upphandlande 

myndigheten inte räknat med de merkostnader det skulle innebära att byta 

leverantör efter en upphandling.149 

 

                                                 
144 SOU 1999:139 Allmänna överväganden och förslag beträffande upphandlingstillsynen, 

s. 313. Se även SOU 1995:105 Konkurrens i balans – Åtgärder för ökad 

konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m., s. 264. 
145 SOU 1999:139, s. 313 (not 144). 
146 Asplund m.fl., 2012, s. 238 (not 40). Skilj dock på förvaltningsrättsliga förfaranden som 

rör överprövning och förfaranden i allmänna domstolar som drivs för att erhålla skadestånd.  
147 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel Oy mot Imatran kaupunki, avgjort den 16 oktober 

2003, ECLI:EU:C:2003:560. Hädanefter kallat Kauppatalo Hansel. 
148 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, ECLI:EU:C:2003:560, punkt 36 (not 147).  
149 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, ECLI:EU:C:2003:560, punkt 12 (not 147).  
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EU-domstolen klargjorde att vid bedömningen av om en brist i 

upphandlingsdokumentet föreligger tas troligtvis inte stor hänsyn till hur 

anbudslämnarna uppfattat ska-kraven. Istället gör förvaltningsrätten en egen 

prövning av hur kraven normalt uppfattas.150 Vid bedömningen bör det även 

vägas in om den upphandlande myndigheten dragit nytta av sin egen 

försumlighet samt om leverantörer kan ha berättigade krav på ersättning 

eftersom den upphandlande myndigheten upprättat upphandlingsdokument 

med fel eller brister.151 Om den upphandlande myndigheten agerat försumligt, 

ska myndigheten inte kunna avbryta upphandlingen och därmed undgå de 

eventuella konsekvenser försumligheten gett upphov till.152  

 

Bristande konkurrens. En faktor som kan utgöra ett sakligt godtagbart skäl är 

om det enbart finns en lämplig anbudsgivare kvar under upphandlings-

förfarandet. Rättsmedelsdirektivet innehåller inte någon bestämmelse som 

innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att ingå avtal i en 

sådan situation och det anses inte heller finnas någon sådan skyldighet i 

övrigt.153 Bristande konkurrens i form av att enbart en lämplig anbudsgivare 

återstår har bekräftats av HFD som ett sakligt godtagbart skäl att avbryta en 

upphandling.154 Det är dock viktigt att de krav och kriterier som ställs upp av 

den upphandlande myndigheten är proportionerliga, vilket i sammanhanget 

innebär att kraven och kriterierna ska vara rimliga.155 Kraven och kriterierna 

ska även vara ändamålsenliga, vilket innebär att de ska vara kopplade till 

föremålet för upphandlingen.156  

 

Bristande konkurrens kan anses vara ett sakligt godtagbart skäl även om den 

aktuella upphandlingen rör ett område där det normalt sett inte föreligger hård 

konkurrens, exempelvis för att upphandlingen rör en tekniskt komplicerad 

                                                 
150 Förvaltningsrättens i Göteborg dom i mål nr 11506-17, avgjort den 20 november 2017.  
151 Pedersen, 2017, s. 172–173 (not 1). 
152 A.a., s. 172–173 (not 1). 
153 Mål C-27/98 Fracasso, ECLI:EU:C:1999:420, punkt 34 (not 111).  
154 RÅ 2008 ref. 35.  
155 Andersson, 2014, s. 12 (not 2). 
156 A.a., s. 12 (not 2). 
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produkt.157 Ett avbrytande kan dock slå hårt mot den återstående leverantören, 

som förlorar kontraktet på grund av övriga leverantörers brister.158 

 

Troligtvis finns det som huvudregel sakligt godtagbara skäl att avbryta en 

upphandling både när endast en anbudsgivare återstår efter kvalificerings-

fasen, där de krav som eventuellt ställts upp på leverantörerna testas, och när 

endast en anbudsgivare återstår efter en prövning av ska-kraven i anbuden. 

En bedömning får dock göras i varje enskilt fall.159 

 

Anbudens giltighetstid har gått ut. Om anbudens giltighetstid har gått ut, 

exempelvis under tiden en överprövningsprocess genomförs, kan även det 

vara ett sakligt godtagbart skäl att avbryta en upphandling. Om den 

upphandlande myndighetens bestämda giltighetstid för anbuden löpt ut, utan 

att något avtal ingåtts, kan den upphandlande myndigheten därmed välja att 

avbryta upphandlingsförfarandet. Den upphandlande myndigheten har inte 

heller någon generell skyldighet att medverka till en förlängning av anbudens 

giltighetstid.160 Det är dock oklart om det innebär ett sakligt godtagbart skäl 

att avbryta en upphandling innan anbudens giltighetstid har gått ut, men när 

tidsfristen som är kvar innan giltighetstiden går ut är snäv. Troligtvis är det 

möjligt att avbryta en upphandling med sakligt godtagbara skäl även i dessa 

fall, om den upphandlande myndigheten kan visa att en ny utvärdering inte 

kan hinnas med inom den frist som återstår.161  

 

För dyra anbud (i förhållande till budget). Att budgeten för upphandlingen 

överskrids är ytterligare ett sakligt godtagbart skäl. Den upphandlande 

myndigheten har själv möjlighet att välja när förutsättningar för att inleda en 

upphandling föreligger och när en inledd upphandling ska avbrytas. Om 

                                                 
157 Kammarrättens i Jönköping dom i mål nr 1236-09, avgjort den 24 juni 2009.  
158 Abdsaleh, Sofie, ´Att avbryta en offentlig upphandling´, Upphandlingsrättslig tidskrift 

1/2016 s. 65, s. 66.  
159 Kammarrättens i Göteborg dom i mål nr 4464-12, avgjort den 18 september 2012; 

Pedersen, 2017, s. 152 (not 1).  
160 Förvaltningsrättens i Karlstad dom i mål nr 1985-14, avgjort den 22 augusti 2014.  
161 Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 4451-08, avgjort den 6 november 2008.  
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samtliga inkomna anbud överskrider budgeten för upphandlingen, har 

myndigheten ett sakligt godtagbart skäl att avbryta upphandlingen.162  

 

Ändrade förutsättningar. Det föreligger även ett sakligt godtagbart skäl när 

det efter det att upphandlingen inletts uppkommer ett externt besparingskrav. 

Externa besparingskrav kan uppkomma från exempelvis regeringen. Dessa 

förändrade ekonomiska förutsättningar under upphandlingen är ofta 

oförutsedda.163 Det krävs sannolikt att den upphandlande myndigheten kan 

bevisa dels att förutsättningarna som förelåg vid upprättandet av 

upphandlingsdokumentet ändrats, dels att ändringen inte varit förutsedd.164 

Enligt vissa författare kan den upphandlande myndigheten troligtvis inte 

heller vänta för länge från det att den ändrade förutsättningen blivit känd till 

det att myndigheten fattar avbrytandebeslutet.165 

 

Felberäkning. I förarbetena till upphandlingsreglerna166 tas ytterligare ett 

sakligt godtagbart skäl upp. Om en upphandlande myndighet felberäknat en 

koncessions167 värde ska en inledd upphandling avbrytas om det beräknade 

värdet understiger tröskelvärdena och den upphandlande myndigheten valt ett 

upphandlingsförfarande som inte följer de direktivstyrda reglerna. För att 

skyldigheten att avbryta ska inträda krävs vidare att det faktiska värdet 

överstiger tröskelvärdet och att det faktiska värdet är minst 20 % högre än det 

ursprungligen uppskattade värdet. Dessa förutsättningar ska stå klart först vid 

tilldelningen, när myndigheten tar del av anbuden. Upphandlingen ska då 

göras om.168 Detta sakliga godtagbara skäl är relevant även när upp-

handlingen inte rör en koncession, då liknande troligtvis gäller för avbrytande 

av upphandlingar enligt LOU. Om den upphandlande myndigheten uppskattat 

                                                 
162 RÅ 2009 ref. 43.  
163 Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 3613-09, avgjort den 27 januari 2010; 

Stockholm tingsrätts dom i mål nr T 16188-08, avgjort den 18 april 2012.  
164 Pedersen, 2017, s. 173 (not 1). 
165 A.a., s. 173 (not 1).  
166 Prop. 2015/16:195 (not 104).  
167 Koncession innebär en bygg- eller tjänstekoncession, där ersättningen helt eller delvis 

består i rätten att utnyttja föremålet för koncessionen, och omfattas av lag (2016:1147) om 

upphandling av koncessioner.  
168 Prop. 2015/16:195, s. 492 (not 104).  
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värdet till ett lägre belopp än det faktiska och därför använt ett 

upphandlingsförfarande som inte ger upphov till en tillräcklig konkurrens-

situation ska förfarandet avbrytas.169 

                                                 
169 Johansson, Magnus, Malmberg, Suzanne och Larsson, Björn, Konkurrensverket, ´Inom 

ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden´, 2015, s. 14.  
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4 Skadestånd vid avbruten 
upphandling enligt LOU  

4.1 Inledning  

Det finns två situationer som potentiellt kan föranleda skadeståndsskyldighet 

vid avbrytande av en offentlig upphandling. Den första är att skadestånd 

inträder för att en upphandlande myndighet brutit mot en bestämmelse i LOU 

innan eller i samband med ett avbrytande.170 Det innebär att leverantören inte 

får skadestånd för avbrytandebeslutet utan överträdelsen som föregick 

avbrytandebeslutet. Den andra är att ansvar inträder för avbrytandebeslutet i 

sig. Jag kommer i avsnitten nedan gå igenom dessa två möjligheter i avsnitt 

4.2.1 respektive 4.2.2. Därefter presenteras en EU-rättslig utblick i avsnitt 4.3.  

4.2 Skadestånd vid avbruten upphandling 
enligt 20 kap. 20 § LOU  

4.2.1 Skadestånd för överträdelse av LOU 

I samband med att en offentlig upphandling avbryts är det möjligt att den 

upphandlande myndigheten överträder en bestämmelse av LOU, antingen 

innan avbrytandebeslutet eller vid avbrytandebeslutet. Om en överträdelse av 

någon bestämmelse i LOU sker och övriga förutsättningar i 20 kap. 20 § LOU 

är uppfyllda ska skadestånd utgå. Om en bestämmelse i LOU överträtts innan 

avbrytandebeslutet tas kan skadestånd utgå på denna grund. Om målet 

kommer till prövning i domstol behöver domstolen inte pröva om LOU 

överträtts i samband med avbrytandebeslutet eller om avbrytandebeslutet i sig 

kan föranleda skadestånd utan bedömningen kan stanna vid om LOU 

överträtts innan avbrytandebeslutet.171 Vestling menar att rättsläget i dessa 

situationer är klart: om ett avbrytandebeslut föranleds av en överträdelse av 

LOU och det föreligger ett adekvat orsakssamband mellan överträdelsen och 

                                                 
170 Se ordalydelsen i 20 kap. 20 § LOU.  
171 NJA 2016 s. 369.  
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leverantörens skada, ska skadestånd utgå med det positiva kontrakts-

intresset.172  

 

Om en överträdelse av LOU inte skett innan upphandlingen avbrutits, kan det 

ske en överträdelse av LOU i samband med avbrytandebeslutet. Skadestånds-

ansvar kan då inträda för denna överträdelse.173 Ett exempel på ett 

avbrytandebeslut som kan kombineras med en överträdelse av LOU är när en 

upphandlande myndighet avbryter ett upphandlingsförfarande utan att 

uppfylla sin informationsskyldighet. Det är viktigt att leverantörer får 

information om beslut att avbryta en upphandling, bland annat för 

möjligheten att begära överprövning.174 En upphandlande myndighet som 

väljer att avbryta en upphandling ska därför snarast möjligt underrätta 

anbudssökanden och anbudsgivare.175 Underrättelsen ska enligt 12 kap. 12 § 

andra stycket LOU vara skriftlig och innehålla skälen för beslutet.  

 

Ytterligare en fråga som är relevant att undersöka är om ett avbrytande kan 

leda till att skadestånd inte utgår för ett begått upphandlingsfel. En 

rättsordning där ett avbrytande kan läka alla upphandlingsfel, även allvarliga 

sådana, skulle dock strida mot skadeståndets syfte och det borde därför inte 

vara möjligt att läka en överträdelse av LOU genom att avbryta 

upphandlingen.176  

4.2.2 Skadestånd för avbrytandebeslutet i sig  

Varken LOU eller LOU-direktivet reglerar när en upphandlande myndighet 

får avbryta upphandlingsförfarandet, men klart är att det inte finns någon 

skyldighet att avsluta ett upphandlingsförfarande genom att ingå kontrakt 

eller ramavtal. Detta innebär att en avbruten upphandling i sig inte är 

                                                 
172 Vestling, André, ´Den offentliga upphandlingens skadebegrepp – en 

probleminventering´, Upphandlingsrättslig tidskrift 1/2017 s. 41, s. 64 
173 Se Morawetz, 2019, s. 165 (not 28) för de rekvisit som ställs upp för att överträdelsen 

ska vara skadeståndsgrundande.  
174 Nord, Eskil, lagkommentar till 12 kap. 12 § LOU, not 247, Karnov internet, besökt 

2019-02-15.  
175 Bergman, 2011, s. 203–204 (not 73).  
176 Svea hovrätts dom i mål nr T 7298-12, avgjort den 4 november 2014. 
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tillräckligt för att grunda skadestånd eftersom ingen skadeståndsgrundande 

regelöverträdelse har skett.177  

 

Ytterligare ett problem vid skadeståndsanspråk p.g.a. avbrutna upphandlingar 

är att preskriptionsbestämmelsen i 20 kap. 21 § LOU förutsätter att avtal med 

en annan leverantör har ingåtts eller ogiltigförklarats. Avtalet läggs därmed 

till grund för skadeståndstalan. Detta skapar problem för leverantörer som vill 

få ersättning när upphandlingen avbrutits. I sådana situationer finns inget 

avtal med en annan leverantör som kan läggas till grund för 

skadeståndstalan.178 Det blir även svårt att påvisa kausalsamband och skada, 

då kontrakt inte tecknats i den aktuella upphandlingen.179 

 

Skadestånd enligt LOU för ett avbrytandebeslut i sig prövades av Högsta 

domstolen (HD) i NJA 2001 s. 3, där den upphandlande myndigheten valde 

att avbryta förfarandet för att tilldela uppdraget till en egen enhet, som lämnat 

anbud i den avbrutna upphandlingen. HD konstaterade att det inte fanns en 

skyldighet, varken i LOU eller det bakomliggande direktivet, att avsluta en 

upphandling genom antagande av ett anbud. HD konstaterade även att 

principen om icke-diskriminering är till för att säkerställa en korrekt 

genomförd upphandling, men får ingen relevans när ett upphandlings-

förfarande avbryts. Den upphandlande myndigheten i fallet ålades inte 

skadeståndsskyldighet och avbrytandebeslut ansågs falla utanför LOU:s 

skadeståndsreglering.180 Rättsfallet har kommenterats av bland andra 

Norinder, som drog slutsatsen att avbrytandet i sig inte kan föranleda 

skadestånd enligt skadeståndsbestämmelsen i LOU.181 

 

I rättspraxis har det även senare konstaterats att skada med utebliven vinst 

uppstår först om ett kontrakt tecknas med en annan leverantör som i 

tilldelningsbeslutet tilldelas kontraktet. Ersättning för anbudskostnader borde 

                                                 
177 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379 (not 24); Andersson, 2017, s. 210 (not 6).  
178 Andersson, 2014, s. 17 (not 2).  
179 A.a., s. 19 (not 2). Se även artikel 55.1 i LOU-direktivet.  
180 Jfr även RÅ 2001 ref 18.  
181 Norinder, 2007, s. 360 (not 88).  
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även det vara uteslutet när något avtal inte ingåtts. Enligt praxis fram till 2013 

framstår det därför som att skadestånd inte är möjligt enligt 20 kap. 20 § LOU 

när upphandlingen avbrutits.182   

 

Situationen att den upphandlande myndigheten själv orsakat anledningarna 

som myndigheten senare anförde för att avbryta upphandlingen är uppe för 

prövning i NJA 2016 s. 369. I fallet rörde det sig om ett felaktigt 

tilldelningsbeslut, som i sig var en överträdelse av LOU. HD konstaterade att 

det förelåg ett orsakssamband mellan det felaktiga tilldelningsbeslutet och att 

upphandlingen avbröts. Käranden i målet tillerkändes därför skadestånd till 

det positiva kontraktsintresset på den grunden, d.v.s. för en överträdelse av 

LOU som sedan anfördes som anledning för avbrytandebeslutet. Andersson 

har förklarat HD:s resonemang med att HD har hittat ett samband mellan den 

upphandlande myndighetens överträdelse av LOU och myndighetens beslut 

att avbryta upphandlingen.183 Viktigt i NJA 2016 s. 369 är att HD inte lägger 

kontraktet till grund för skadestånd motsvarande det positiva kontrakts-

intresset. Upphandlingen i fallet avbröts och något kontrakt tecknades därför 

inte, men skadestånd för utebliven vinst utgick p.g.a. upphandlingsfelet.  

 

NJA 2016 s. 369 är därför relevant för frågan om skadestånd för avbrytandet 

i sig. I rättsfallet tydliggjorde HD rättsläget som framkom av det tidigare 

rättsfallet, NJA 2013 s. 762. HD skrev i 2016 års fall att situationen i 2013 

års fall inte omfattade frågan om skadestånd för avbrytandebeslutet, eftersom 

detta inte åberopats av leverantören. Det krävs därmed inte alltid att ett 

kontrakt tecknas med annan leverantör för att skadestånd ska kunna utgå för 

ett avbrytandebeslut. Enligt Andersson är 2016 års tolkning av 2013 års dom 

en förbättring. En strikt tolkning av 2013 års fall hade inneburit att en 

upphandlande myndighet, efter att ett upphandlingsfel uppdagats i en 

överprövningsprocess, kan välja att avbryta upphandlingen och komma 

undan ansvar för upphandlingsfelet. Andersson anser att det inte är önskvärt 

med en ordning där ett upphandlingsfel kan bli onyttigt genom att den 

                                                 
182 NJA 2013 s. 762.  
183 Andersson, 2017, s. 234 (not 6).  
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upphandlande myndigheten efter att felet uppdagats i en överprövnings-

process avbryter upphandlingsförfarandet. Genom 2016 års fall görs 

kontraktstecknandet inte till en nödvändighet och skadestånd kan utgå,184 

dock förutsatt att en överträdelse av LOU skett.185 

 

Föreligger inte något samband mellan en överträdelse av LOU och 

avbrytandebeslutet menar Andersson att det enligt NJA 2013 s. 762 och NJA 

2016 s. 369 blir relevant att fråga sig om det föreligger sakligt godtagbara 

skäl för avbrytandet. I 2013 års fall begick den upphandlande myndigheten 

en överträdelse av lagen och avbröt därefter upphandlingen. Frågan om 

sakligt godtagbara skäl var inte uppe till prövning i målet. Enligt Andersson 

kan formuleringen att sakligt godtagbara skäl inte var uppe till prövning 

innebära att skadestånd inte är uteslutet i vissa situationer där sakligt 

godtagbara skäl inte föreligger.  

 

Andersson menar att skadestånd kan utgå p.g.a. att avbrytandebeslutet inte 

föranletts av sakligt godtagbara skäl. Skadeståndets storlek är möjligtvis 

begränsat till ett skälighetsuppskattat belopp, vilket diskuteras i stycket 

nedan.186 Vestling för ett liknande resonemang. Vestling menar att skadestånd 

troligtvis kan utgå p.g.a. ett avbrytandebeslut som är rättsstridigt, d.v.s. inte 

föranleds av sakligt godtagbara skäl. Det krävs då att den skadelidande 

leverantören kan göra sannolikt att denne skulle tilldelats kontraktet, om 

förfarandet gått till på ett korrekt sätt. Vestling menar vidare att ersättningen 

då möjligtvis kan uppgå till det positiva kontraktsintresset.187 Detta ifrågasätts 

av Morawetz, som menar att kravet på sakligt godtagbara skäl inte omfattas 

av rekvisitet på regelöverträdelse i LOU:s skadeståndsbestämmelse.188 

 

NJA 2007 s. 349 är relevant för bestämmande av storleken på skadeståndet. I 

rättsfallet utgick skadestånd med det positiva kontraktsintresset för fel i 

                                                 
184 Andersson, 2017, s. 234 (not 6).  
185 NJA 2016 s. 369.  
186 Andersson, 2014, s. 31 (not 2); Andersson, 2017, s. 253 (not 6).  
187 Vestling, 2017, s. 64 (not 172).  
188 Morawetz, 2019, s. 251 (not 28).  
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upphandlingsförfarandet. I domen diskuterades dock skadestånd som ligger 

någonstans mellan det negativa och det positiva kontraktsintresset. Ett sådant 

skälighetsuppskattat skadestånd ska vara möjligt att döma ut om den 

upphandlande myndigheten inte infordrat något anbud. Om inget anbud 

infordras är det ofta omöjligt att avgöra vilken leverantör som skulle fått 

kontraktet. Enligt Andersson kan skadeståndsbedömningen i NJA 2007 s. 349 

motivera att skadestånd kan utgå med ett skälighetsuppskattat belopp när det 

inte föreligger sakligt godtagbara skäl för ett avbrytande.189  

4.3 EU-rättslig aspekt 

EU-rättsliga principer är gällande för svenska domstolar när de prövar mål 

med EU-rättslig bakgrund. En domstol ska ta hänsyn till rättsmedels-

direktivet, ändringsdirektivet och LOU samt relevanta bestämmelser i EUF-

fördraget och EU:s allmänna principer, framförallt effektivitetsprincipen, vid 

upphandlingsrättsliga skadeståndsmål.190 I EUF-fördraget stadgas inte 

uttryckligen att det omfattar offentlig upphandling, men det är allmänt 

accepterat att de allmänna delarna av EUF-fördraget är relevanta för 

regleringen av offentlig upphandling.191 Mest relevanta är de bestämmelser 

som rör den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital.192 Av den 

fria rörligheten följer dels ett förbud mot diskriminering, dels krav på 

transparens i ett upphandlingsförfarande.193  

 

I EU-domstolens dom i Hospital-fallet,194 vilket bekräftades av EU-

domstolen i Kauppatalo Hansel,195 konstaterades att ett avbrytande omfattas 

av de gemenskapsrättsliga reglerna. När ett avbrytande sker måste den 

upphandlande myndigheten därför efterleva EUF-fördraget, framförallt 

principerna om etableringsfrihet, diskrimineringsförbud, likabehandling och 

                                                 
189 Andersson, 2014, s. 27, 29 (not 2). Jfr dock Morawetz, 2019, s. 255 (not 28) för en 

annorlunda uppfattning.  
190 Hettne, Jörgen och Öberg, Ulf, ´Fritt skön och domstolskontroll vid offentlig 

upphandling´, SvJT 2005 s. 192, s. 216.  
191 Arrowsmith, 2014, s. 237 (not 26). 
192 Se art. 26.2 i EUF-fördraget för ett allmänt stadgande om den fria rörligheten.   
193 Arrowsmith, 2014, s. 237 (not 26).  
194 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379, punkt 42 (not 24).  
195 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, ECLI:EU:C:2003:560, punkterna 31–33 (not 147).  
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frihet att tillhandahålla tjänster.196 Det är enligt EU-domstolen inte tillåtet för 

en upphandlande myndighet att avbryta ett upphandlingsförfarande om det 

strider mot någon av de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna.197 I 

Hospital198 kom EU-domstolen även fram till att ett beslut att avbryta en 

upphandling omfattas av rättsmedelsdirektivet. Rättsmedelsdirektivets 

skadeståndsbestämmelse genomförs genom 20 kap. 20 § LOU.  

 

Unionsrätten utgör inte någon begränsning för medlemsstaterna att i nationell 

rätt införa bestämmelser om avbrutna upphandlingar, men avbrytandebeslutet 

i sig måste vara förenligt med EUF-fördraget och de principer som ligger 

bakom upphandlingsreglerna. Unionsrätten sätter inte heller upp några 

specifika krav gällande vad skälen för ett avbrytandebeslut får vara. EU:s 

primärrätt utgör därmed den enda begräsningen av myndigheternas utrymme 

att avbryta en upphandling. Kravet på att det ska föreligga sakligt godtagbara 

skäl vid ett avbrytande kan ses som exempel på när unionsrätten inte 

överträds. 199  Vidare ställer unionsrätten ett krav på att ansvaret ska vara strikt 

om det föreligger en klar överträdelse av unionsrätten.200  

 

Vestling beskriver skadeståndets funktion som en ytterligare säkerhet, utöver 

överprövning, och något som utifrån ett ändamålsresonemang krävs för att 

implementera rättsmedelsdirektivet i nationell rätt. Genom en möjlighet till 

skadestånd för ett avbrytandebeslut säkerställs att den upphandlande 

myndigheten inte kan ignorera rättens beslut efter en överprövning, i vart fall 

inte utan att bli skadeståndsskyldig.201 20 kap. 20 § LOU ska enligt Morawetz 

förstås på så sätt att den omfattar de grundläggande EU-rättsliga principerna 

som deducerats ur EUF-fördraget. Om ett avbrytandebeslut står i strid med 

EU-rättens principer om icke-diskriminering och likabehandling omfattas det 

                                                 
196 Se exempelvis mål C-440/13 Croce Amica One Italia Srl mot Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza Croce Amica, avgjort den 11 december 2014, ECLI:EU:C:2014:2435, 

punkterna 35–36, NJA 1998 s. 873 och NJA 2016 s. 358. Se även Arrowsmith, 2014, s. 856 

(not 26).  
197 Mål C-244/02 Kauppatalo Hansel, ECLI:EU:C:2003:560, punkt 36 (not 147).  
198 Mål C-92/00 Hospital, ECLI:EU:C:2002:379, punkterna 48 och 50 (not 24).  
199 Morawetz, 2019, s. 201–202 (not 28).  
200 NJA 2007 s. 349.  
201 Vestling, 2017 s. 41, 65 (not 172).  
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därmed av LOU:s skadeståndsbestämmelse. Skadestånd ska då utgå om det 

föreligger en ”tillräckligt klar överträdelse”.202  

                                                 
202 Morawetz, 2019, s. 250, 252 (not 28).  



 42 

5 Skadestånd vid avbruten 
upphandling utanför LOU 

5.1 Inledning  

Förutom möjlighet till skadestånd i 20 kap. 20 § LOU kan skadestånd 

aktualiseras enligt allmänna avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga 

principer.203 Trots det faktum att det primära rättsmedlet som finns på 

området för offentlig upphandling består i överprövning, med regler kring 

avtalsspärr och ogiltighet, är skadestånd en viktig del av upphandlingsrätten. 

Detta gäller kanske särskilt skadestånd vid avbrutna upphandlingar. Om en 

leverantör ansöker om överprövning p.g.a. en överträdelse av LOU och för-

valtningsrätten upptäcker en felaktighet har den upphandlande myndigheten 

en möjlighet att avbryta upphandlingen. Detta ger myndigheten en möjlighet 

att trotsa lagen och samtidigt undkomma att betala skadestånd. Avbrytandet 

kan därför vara problematiskt, särskilt eftersom avbrytandebeslutet i sig mest 

troligt inte strider mot LOU.204 

 

Under min undersökning är det främst två möjliga vägar som har framträtt. 

Fokus i detta kapitel kommer därför vara skadestånd som kan aktualiseras vid 

avbrutna upphandlingar enligt culpa in contrahendo i avsnitt 5.2 och 

skadestånd enligt det allmännas ansvar enligt 3 kap. skadeståndslag 

(1972:207) (SkL) i avsnitt 5.3.  

5.2 Allmän avtalsrätt  

5.2.1 Principer i den allmänna avtalsrätten 

Allmän avtalsrätt regleras av AvtL, som är den primära lagen på området, 

men en stor del av den allmänna avtalsrätten är inte kodifierad i lagtext. 

Istället finns vägledning att hämta i rättspraxis och i allmänna avtalsrättsliga 

                                                 
203 Se även Morawetz, 2019, s. 168 (not 28).  
204 Andersson, 2014 s. 11, 37 (not 2).  
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principer.205 En stor del av den allmänna avtalsrätten är tillämpbar även vid 

ett upphandlingsförfarande enligt LOU.206 

 

En huvudprincip inom avtalsrätten är principen om avtalsfrihet, som innebär 

att en avtalspart har rätt att själv bestämma om och med vem denne vill ingå 

avtal. Parterna är även fria att bestämma vilket innehåll avtalet ska ha. Inga 

sakligt godtagbara skäl krävs för att avbryta förhandlingar innan avtal 

kommer till stånd, utan en part är fri att avbryta förhandlingar när denne vill 

utan att ange varför. Detta innebär att det som huvudregel inte föreligger 

någon kontraheringsplikt, d.v.s. tvång att avtala, förutom i undantags-

situationer. En sådan undantagssituation kan vara om ett företag har monopol 

på marknaden.207 Ett syfte med kontraheringsplikten kan vara att främja fri 

konkurrens på marknaden.208 I sådana situationer får ofta avtalsfriheten ge 

vika för konkurrensfriheten.209 

 

Ytterligare en princip, som på senare tid fått större utrymme, är 

lojalitetsprincipen. Lojalitetsprincipen innebär att parterna inte enbart ska 

tillvarata sina egna intressen, utan dessutom tänka på den andra partens 

önskningar. Avtalets syfte är ofta att båda parter ska vinna på det, vilket gör 

det naturligt att diskutera frågan om lojalitet. En del av den lojalitet som 

föreligger mellan avtalsparter är att informera motparten om viktiga 

förutsättningar eller uppgifter.210 Lojalitetsplikt inträder i viss mån vid 

prekontraktuella situationer. Exempelvis inträder upplysningsplikt om en part 

har kännedom om att motparten har felaktig information även om inget avtal 

föreligger.211  

                                                 
205 Pedersen, 2017, s. 128 (not 1); Ramberg, Jan, och Ramberg, Christina, Allmän 

avtalsrätt, 10 uppl., Wolters Kluwer, Stockholm, 2016, s. 22.  
206 Morawetz, 2019, s. 129 (not 28).  
207 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 29, 32 (not 205).  
208 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 82 (not 70).  
209 A.a., s. 84 (not 70).  
210 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 34, 37 (not 205). 
211 Norinder, 2007, s. 362 (not 88).  
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5.2.2 Allmän avtalsrätt – avtalets ingående 

Avtalets ingående inom civilrätten bestäms av AvtL. Hur avtal ingås regleras 

i 1 § AvtL. Avtal ingås genom ett anbud, följt av en accept som i stort sett 

överensstämmer med innehållet i anbudet. Både anbud och accept är i princip 

bindande var för sig, men det är överensstämmelsen mellan anbud och accept 

som skapar ett avtal och avtalsbundenhet.212 

 

Möjligheten till skadestånd vid avtals ingående skiljer sig åt beroende på om 

det rör sig om ett inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt förhållande. Det 

är dock inte önskvärt att ha en knivskarp gräns för när ett avtal anses ingånget 

och vilka rättsregler som då ska tillämpas. Istället kan det vara fördelaktigt 

med en möjlighet till en gråzon, där ett kontrakt inte anses ingånget men en 

avtalsliknande situation uppstått.213 Den vanligaste formen för att ingå avtal 

består i förhandlingar, som ofta inleds utan att parterna kommer överens om 

någon förhandlingsordning. Vid sådana förhandlingar blir det svårt att avgöra 

när ett avtal kommer till stånd och vilket innehåll avtalet har.214 

5.2.3 Culpa in contrahendo vid avbrutna 
upphandlingar  

Syftet med regleringen av offentlig upphandling har inte varit att skapa 

separata regler för prekontraktuellt ansvar mellan privat- och offentlig-

rättsliga subjekt.215 Detta förhållande regleras i den allmänna avtalsrätten och 

separata regler behöver därför inte tolkas in i den offentliga upphandlingen. 

Skadestånd enligt LOU utesluter därmed inte skadestånd på andra grunder216 

och de allmänna reglerna som ställs upp i den allmänna avtalsrätten är en 

möjlig väg till skadestånd för en skadelidande leverantör vid regel-

konkurrens.217 Detta avsnitt kommer därför behandla det som inom den 

allmänna avtalsrätten kallas för culpa in contrahendo.  

                                                 
212 Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, 2 uppl., Santérus, Stockholm, 2013, s. 26, 

30.  
213 A.a., s. 16 (not 212).  
214 A.a., s. 120 (not 212).  
215 NJA 2001 s. 3.  
216 NJA 2001 s. 3; NJA 2013 s. 909.  
217 Andersson, 2014, s. 11, 33 (not 2).  



 45 

 

Det finns inga uttryckliga regler i svensk lag som reglerar ansvar i 

prekontraktuella situationer. En oskriven rättsregel som rör ansvar i 

prekontraktuella situationer kan dock ställas upp och det är denna regel som 

brukar benämnas culpa in contrahendo. Rättsregeln innebär att en part som 

på ett illojalt sätt inleder eller avbryter en avtalsförhandling kan bli ansvarig 

för den skada som motparten orsakats. Ett illojalt agerande kan vara om parten 

exempelvis inleder och fortsätter förhandlingar utan avsikt att ingå avtal.218  

 

Framförallt vid mer omfattande avtal, där man ofta har långdragna 

förhandlingar innan ett avtal faktiskt ingås, kan en part göra sig skyldig till 

culpa in contrahendo.219 Detta kan komma ifråga även i början av 

förhandlingarna, om en part exempelvis gjort ett uttalande som liknar en 

avsiktsförklaring på att fullgöra förhandlingarna för att sedan frångå detta. 

Ersättningen som utgår vid culpa in contrahendo uppgår normalt till det 

negativa kontraktsintresset.220  

 

Förutom ansvar i ett kontraktsförhållande finns det genom principen om culpa 

in contrahendo ett visst prekontraktuellt ansvar. Ansvaret uppkommer även 

utan ett avtal, men har sin grund i ett tänkt avtal. Situationen är ofta den att 

parterna har förhandlat under en tid. Genom förhandlingarna ökar 

lojalitetsplikten mellan parterna. Om den ena parten då agerar vårdslöst kan 

ett skadeståndsansvar uppstå, om vissa förutsättningar är uppfyllda.221 En av 

förutsättningarna för ansvarets inträdande är om förhandlingarna nått 

tillräckligt långt, d.v.s. om det genom förhandlingar uppstått en skyldighet för 

parterna att ta tillvara varandras intressen.222 När förhandlingarna indikerar 

att ett avtal faktiskt kommer att komma till stånd om inget oväntat inträffar 

kan ett skyddsvärt intresse anses ha uppstått. Vid eventuella kostnader som 

uppkommer för att ingå slutligt avtal ska en part då kunna lita på att avtal 

                                                 
218 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 77–78 (not 205).  
219 Adlercreutz, 2016, s. 151 (70).  
220 Grönfors, 2013, s. 121 (not 212).  
221 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 151 (not 70); Grönfors, 2013, s. 162 (not 212).  
222 Kleineman, Jan, ´ Skadeståndsgrundande uppträdande vid avtalsförhandlingar ´, Juridisk 

Tidskrift, nr 1 1991/92 s. 125, s. 138. 
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kommer till stånd. Det föreligger därmed lojalitetsplikt mellan parterna.223 

Kleineman beskriver culpa in contrahendo som en övergripande rättsprincip, 

där ersättningsansvar kan inträda om en part genom dolus (uppsåt) eller culpa 

(vårdslöshet) orsakar den andra parten skada.224  

 

Vid bedömning av om förhandlingarna har lett till en lojalitetsplikt som kan 

ge upphov till skadestånd i utomkontraktuella förhållanden kan det vägas in 

om parterna har ingått någon form av överenskommelse. Ett exempel på en 

sådan överenskommelse kan vara det som brukar benämnas letter of intent. 

En sådan överenskommelse kan i sig vara en indikator på en vilja att ingå 

slutligt avtal, men en bedömning ska göras i det enskilda fallet.225 

 

Vid bedömningen av om en kontraktsliknande situation föreligger ska det 

vägas in att förhandlingar generellt inte är bindande för parterna och att det 

ska vara möjligt för en aktör att ta reda på vilken som är den mest lämpliga 

framtida avtalsparten utan att alltid bli skadeståndsskyldig.226 

 

För att culpa ska föreligga krävs det att förhandlingsparten agerat på ett sätt 

som kan leda till ansvar i ett kontraktsliknande förhållande. När en 

lojalitetsplikt uppstått i en pågående förhandling går det att förutsätta att det 

även föreligger en intention att ingå avtal. Om en av parterna i detta stadie 

inte har en sådan intention kan denne bli skyldig att ersätta kostnader som den 

andra parten ådragit sig. Om en part under förhandlingarna inte längre vill 

sluta något avtal är denne skyldig att informera om detta för att inte bli 

ersättningsskyldig för kostnader som uppkommer efter denna tidpunkt.227 

Lojalitetsplikten kan anses starkare inom upphandlingsrätten, men inte på ett 

sätt som skapar ett särskilt avtalsrättsligt regelverk.228 

 

                                                 
223 Björkdahl, Erika P., Lojalitet och kontraktsliknande förhållanden: en civilrättslig studie 

av förutsättningarna för ansvar vid förhandlingar eller andra kontakter mellan 

avtalsmässigt obundna parter, Iustus, Diss. Uppsala universitet, Uppsala, 2007, s. 288, 291.  
224 Kleineman, 1991/92, s. 138 (not 222).  
225 Björkdahl, 2007, s. 292, 294 (not 223).  
226 A.a., s. 285 (not 223).  
227 A.a., s. 297 (not 223).  
228 Morawetz, 2019, s. 172–173 (not 28).  
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Ytterligare en grund som kan leda till ersättningsskyldighet är om en av 

parterna lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter.229 Det är dock inte alla 

lämnade uppgifter som kan leda till utomkontraktuellt ansvar. För ansvar 

krävs att uppgifterna är någorlunda konkreta och att de påverkat mottagaren 

av informationen. Bedömningen av om uppgifterna ska ligga till grund för 

ansvar ska göras objektivt. Bedömningen är även beroende av vilken typ av 

uppgifter det rör sig om. En slutsats kan anses vara att ansvar för uppgifterna 

inträder om det rör sig om uppgifter som det är befogat att fästa tillit till och 

uppgifterna lämnas efter att lojalitetsplikt uppstått. Uppgifterna kan få 

relevans ändå, om uppgiftslämnaren varit medveten om uppgifternas 

felaktighet och dess betydelse för mottagaren.230 

 

Förutom vid felaktiga eller vilseledande uppgifter kan det finnas vissa 

tillfällen då part har upplysningsskyldighet. Om upplysningsskyldigheten 

åsidosätts kan ansvar aktualiseras. Ett exempel kan vara om en part inte får 

reda på vissa uppgifter och gör ett antal investeringar. Därefter får den 

investerande parten situationen klar för sig och avbryter avtalet. Huvudregeln 

är i dessa situationer att en part själv ansvarar för att ta reda på information, 

men undantag kan tänkas i vissa situationer. Exempel på ett sådant undantag 

är om uppgifterna rör den upplysningsskyldiges egen prestation och 

motparten har svårt att få denna information på annat sätt.231 

 

I praxis har culpa in contrahendo diskuterats i olika sammanhang, där culpa 

in contrahendo ställs upp som ett undantag till huvudregeln att den som 

förhandlar gör det på egen risk.232 I NJA 1963 s. 105, där tvisten rörde en 

anställning för E som VD i ett colombianskt bolag, utdömdes skadestånd till 

det negativa kontraktsintresset i ett prekontraktuellt förhållande. I fallet hade 

inte något föravtal eller liknande ingåtts, men för E hade det framstått som att 

avtalet mellan parterna var färdigt och att det enbart krävdes ett formellt 

                                                 
229 Se även avsnitt 5.3.2 för en mer utförlig redogörelse av skadeståndsskyldighet för 

myndigheter vid felaktiga uppgifter.  
230 Björkdahl, 2007, s. 310–311, 313 (not 223).  
231 A.a., s. 318 (not 223).  
232 Adlercreutz m.fl., 2016, s. 151 (not 70).  
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godkännande av bolagsstämman. Motparten hade även uppträtt på ett sätt som 

var ägnat att vilseleda E beträffande att bolagsstämmans godkännande enbart 

var en formalitet och därför utgick skadestånd till E.   

 

Det har även i praxis konstaterats att långa förhandlingar kan leda till en 

lojalitetsplikt mellan parterna. Parterna kan dessutom ha en skyldighet att 

informera varandra om nya händelser.233 NJA 1978 s. 147 rörde bland annat 

ersättning för culpa in contrahendo efter att en av parterna haft omfattande 

kostnader för ombyggnation av en lokal. Ombyggnationen skedde innan ett 

slutgiltigt avtal ingåtts för att anpassa lokalen efter motpartens särskilda 

behov. HD dömde dock inte ut någon ersättning i fallet med hänsyn till att det 

slutgiltiga avtalet berodde på ett antal osäkra faktorer och till att parterna hade 

ett eget ansvar att ta tillvara sina intressen.  

 

Om förhandlingarna nått så långt att motparten är inriktad på att få ett slutligt 

avtal till stånd har parterna en förpliktelse att ta hänsyn till motpartens 

intressen. Detta gäller främst motpartens intresse av att begränsa sina 

kostnader för det fall att ett slutgiltigt avtal inte kommer till stånd.234 Detta 

framkom av NJA 1990 s. 745, som rörde återförsäljningsrätt till vakuum-

pumpar. HD konstaterade att om den ena parten agerat illojalt, exempelvis 

genom att inte informera om viktiga aspekter för avtalets ingående, kan parten 

bli skadeståndsskyldig. Parterna kände dock till att avtalet var beroende av 

flera faktorer. HD bedömde att det inte uppkommit någon skadestånds-

skyldighet, trots den ena partens underlåtenhet att meddela motparten om att 

något slutligt avtal inte skulle komma till stånd.  

 

Som nämnts ovan är utgångspunkten att LOU inte är tänkt att skapa ett separat 

regelverk för den prekontraktuella relationen mellan leverantör och 

upphandlande myndighet. En upphandlande myndighet som agerat culpöst 

vid ett avbrytandebeslut kan bli skadeståndsskyldig mot förfördelade 

leverantörer enligt regler om culpa in contrahendo. Framförallt kan detta vara 

                                                 
233 NJA 1978 s. 147.  
234 NJA 1990 s. 745.  
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fallet när en upphandlande myndighet inleder en upphandling utan avsikt att 

ingå avtal med den vinnande leverantören.235 Morawetz menar att detta gäller 

även om det föreligger sakligt godtagbara skäl för avbrytandet. De sakligt 

godtagbara skälen innebär därför främst att ogiltigförklaring av avbrytande-

beslutet vid en överprövning är uteslutet.236 

 

Culpa in contrahendo är ett oskrivet regelverk som tillämpas vid 

utomobligatoriska förhållanden. Ibland tillämpas även inomobligatoriska 

regler på utomobligatoriska förhållanden. Detta kan vara fallet om den 

utomobligatoriska situationen är så pass lik ett inomobligatoriskt förhållande 

att det ligger närmare till hands att tillämpa regler som normalt tillämpas på 

inomobligatoriska situationer. Rättstekniskt sker detta genom att den 

traditionella anbud-accept-modellen för att ingå avtal överges för andra 

modeller.237  

 

En av dessa andra modeller är kvasikontrakt. I dessa situationer behandlas en 

utomkontraktsrättslig situation som om det förelåg ett kontrakt. En funktion 

med att fingera ett kontrakt i form av ett kvasikontrakt är att utlösa skadestånd 

som om ett kontrakt förelåg. Situationen är dock inte den att ett avtal faktiskt 

föreligger, utan den skapade situationen är påhittad.238 HD har uttalat att 

LOU:s utformning gör att det när upphandlingen inleds kan ses som ett 

kvasikontraktsrättsligt förhållande mellan den upphandlande enheten och 

leverantörerna. HD uttalade att detta kvasikontraktsrättsliga förhållande 

innebär att en förfördelad anbudsgivare kan ha rätt till skadestånd enligt det 

positiva kontraktsintresset, trots att något egentligt avtal inte föreligger.239  

                                                 
235 Morawetz, 2019, s. 173 (not 28).  
236 Morawetz, Fredrik, ´36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av 

villkoren i offentliga kontrakt´, Juridisk Tidskrift, nr 1 2014/15 s. 88, s. 93.  
237 Grönfors, 2013, s. 155–156 (not 212).  
238 A.a., s. 157, 159 (not 212).  
239 NJA 1998 s. 873.  
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5.3 Allmänna skadeståndsrättsliga 
principer  

5.3.1 Allmänt om utomobligatoriskt skadestånd 

Den sista möjligheten till skadestånd vid avbrutna upphandlingar som ska 

undersökas är om det är möjligt att få skadestånd enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga principer. Allmänna skadeståndsrättsliga principer 

framgår till stor del av SkL, men en del är oreglerat. Ett exempel på en 

oreglerad grundsats är läran om adekvat kausalitet.240 Nedan följer några av 

de krav som ställs generellt inom den allmänna skadeståndsrätten för att 

ersättning ska utgå. Därefter, i avsnitt 5.3.2, berörs möjligheter till skadestånd 

enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer när en upphandlande 

myndighet väljer att avbryta en upphandling.  

 

Erika Björkdahl har sammanfattat de krav som uppställs för ersättning i 

utomkontraktuella förhållanden enligt följande:  

1. Det ska vara möjligt att göra en avgränsning av den skadelidande 

kretsen.  

2. Det ska föreligga konkreta omständigheter som kan leda till 

ersättningsanspråk.  

3. Det krävs ond tro hos den part som kraven görs gällande mot. 

Generellt gäller beviskravet ”måst inse” för att ond tro ska anses 

föreligga.  

4. Den part som vill göra kraven gällande ska vara i god tro. Här relateras 

bedömningen av om en part är i god tro dels till vad parten har insett, 

dels till vad parten bort inse.  

5. Till sist krävs någon form av ”legitimerande faktorer”, som består av 

argument vid riskavvägningen. Här bestäms vilken av parterna som 

ska bära risken för den uppkomna situationen.241 

                                                 
240 Bengtsson, Bertil, ´Om allmänna skadeståndsrättsliga principer´, Juridisk Tidskrift, nr 2 

2017/18 s. 265, s. 265.  
241 Björkdahl, 2007, s. 440–446 (not 223). 
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Texten nedan baseras på dessa fem krav, men behandlar även andra aspekter 

av skadeståndsrätten.242  

 

Utom- och inomobligatoriskt skadestånd. Skadestånd kan vara antingen 

utomobligatoriskt eller inomobligatoriskt, d.v.s. frågan om skadestånd 

aktualiseras dels utanför ett avtalsförhållande, dels i avtalsrelationer. 

Skadestånd vid utomobligatoriska förhållanden regleras i åtskilliga lagar 

genom bland annat SkL, produktansvarslag (1992:18) och miljöbalken 

(1998:808). Skadestånd inom avtalsförhållanden regleras även det av 

åtskilliga lagar såsom köplag (1990:931), konsumentköplag (1990:932) och 

jordabalken (1970:994), men det finns många kontraktstyper som inte är 

reglerade i lag, där rättsläget är oklart.243 En utvecklingstendens under senare 

tid är att gränserna mellan utom- och inomobligatoriskt skadestånd allt mer 

suddats ut. Istället öppnas det upp för en större möjlighet att ta hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet.244 

 

Ren förmögenhetsskada. Vid offentlig upphandling är det främst ekonomisk 

skada, s.k. ren förmögenhetsskada, som blir aktuellt. Ersättning för ren 

förmögenhetsskada innebär att skadan inte drabbar någons person eller sak, 

utan skadan är enbart en ekonomisk förlust. För att bli skadeståndsskyldig för 

denna typ av skada krävs som huvudregel att skadan orsakas genom en 

brottslig gärning enligt 2 kap. 2 § SkL. Denna regel kallas ”spärregeln”, men 

innebär inte att ersättning för ren förmögenhetsskada är utesluten när det inte 

är fråga om brott.245 HD har vid flera tillfällen gjort undantag från denna regel 

om det förelegat ett berättigat skyddsvärt intresse. Undantag finns dessutom 

i exempelvis 3 kap. 3 § SkL vid felaktig myndighetsinformation.246  

 

                                                 
242 Texten kring allmänna krav för skadestånd är även i viss mån relevant för frågan om 

ansvar kan aktualiseras med stöd av principen om culpa in contrahendo.  
243 Bengtsson, Bertil, Ullman, Harald och Unger, Sven, Allehanda om skadestånd i 

avtalsförhållanden, 2 uppl., Jure, Stockholm, 2013, s. 17.  
244 Bengtsson, 2017/18, s. 275 (not 240).  
245 NJA 2005 s. 608.  
246 Bengtsson m.fl., 2013, s. 21 (not 243); Ramberg och Ramberg, 2016, s. 265 (not 205). 

Jfr NJA 1987 s. 692 och NJA 2005 s. 608 för när ren förmögenhetsskada kan ersättas 

utanför kontraktsförhållanden.  
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Avgränsning av den skadelidande kretsen. En förutsättning för ersättning i 

utomkontraktuella förhållanden är att avgränsning av den skadelidande 

kretsen kan göras. Det är delvis p.g.a. svårigheterna med att avgränsa den 

skadelidande kretsen vid ett utomobligatoriskt förhållande enklare att få 

skadestånd i ett kontraktsförhållande än utanför ett kontraktsförhållande. Vid 

utomobligatoriska förhållanden kan det vara svåröverblickbart och 

oförutsebart vem man eventuellt kan bli skadeståndsskyldig mot. För 

skadestånd i utomobligatoriska förhållanden krävs därför en kontrakts-

liknande situation.247 

 

Culpa. Som huvudregel krävs för utomobligatoriskt skadestånd att culpa 

föreligger. Med culpa menas uppsåt eller oaktsamhet.248 I svensk rätt är det 

en utgångspunkt att det föreligger avtalsfrihet, en förhandlingspart har rätt att 

välja att ingå avtal eller att avstå från att ingå avtal. Huvudregeln i svensk rätt 

är dock att det inte krävs exempelvis sakliga skäl för att avbryta förhandlingar, 

utan att en part är fri att avbryta förhandlingar när denne vill. Ett avbrytande 

i sig kan därför oftast inte anses medföra culpa.249  

 

Adekvat kausalitet. För att ersättning ska utgå krävs att det föreligger ett 

orsakssamband, kausalitet, mellan händelsen och skadan. Detta orsaks-

samband ska vara adekvat. Kravet på adekvans innebär att skadan ska vara en 

rimlig konsekvens, som är förutsebar och beräknelig för parten som orsakar 

skadan. Skadan ska dessutom vara i viss mån en typisk följd av händelsen.250 

Kravet på adekvat kausalitet föreligger troligtvis även i prekontraktuella 

situationer,251 men kravet ser annorlunda ut beroende på om det rör ett 

inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt förhållande. Utom kontrakts-

förhållanden är det relevanta att skadeförloppet inte ska vara alltför 

svårförutsebart, säreget eller avlägset. I kontraktsförhållanden brukar istället 

det avgörande momentet vara att en part inte vid avtalsslutet kunnat förutse 

                                                 
247 Bengtsson m.fl., 2013, s. 22 (not 243); Björkdahl, 2007, s. 284–285 (not 223).  
248 Bengtsson, 2017/18, s. 267 (not 240).  
249 Björkdahl, 2007, s. 301, 304 (not 223).  
250 Ramberg och Ramberg, 2016, s. 242–243 (not 205).  
251 Norinder, 2007, s. 361 (not 88).  
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skadans inträffande.252 Vid en eventuell tvist är beviskravet för 

orsakssambandet att det ska vara övervägande sannolikt att handlandet lett 

till skadan. Detta gäller i situationer där det kan visa sig svårt att säkra 

bevisning.253 

 

Legitimerande faktor. Legitimerande faktorer är avgörande för vilken part 

som ska bära risken för att motpartens premisser inte är korrekta. Exempel på 

legitimerande faktorer kan vara om den ena parten har lättare att hålla sig 

informerad om relevanta omständigheter eller har sakkunskap. En 

legitimerande faktor som kan vara ett krav för ersättning i utomkontraktuella 

situationer är att den ena parten försatt den andra i befogad tillit.254 

 

Begränsa skadan. Den skadelidande har en skyldighet att begränsa sin skada. 

Skadeståndets storlek är även beroende av skadelidandes eventuella 

medvållande. Enligt regeln i 6 kap. 1 § SkL sker en jämkning om 

skadelidande varit medvållande. Jämkningen i SkL sker enligt en kvotdel, 

med beaktande av skuld. I praxis har en annan princip uppställts. 

Skadelidande ska enligt denna enbart få skadestånd för den förlust som 

uppstått om denne försökt begränsa sin skada. Skadelidande ska vidta 

lämpliga skadebegränsande åtgärder och det krävs inte att skadelidande 

agerat med skadeavsikt.255 För skadestånd vid offentlig upphandling krävs 

troligtvis att den skadelidande begär överprövning som ett medel för att 

begränsa sin skada. Detta gäller dock inte om överprövningen inte kan bidra 

till en begränsad skada, exempelvis om anbudens giltighetstid går ut innan 

överprövningsprocessens slut.256  

5.3.2 Skadeståndslagen  

En utgångspunkt är att allmänna skadeståndsregler är tillämpliga även när det 

finns speciallagstiftning på området, om inte annat framgår av lagtexten till 

                                                 
252 Bengtsson, 2017/18, s. 273 (not 240).  
253 Bengtsson m.fl., 2013, s. 108 (not 243).  
254 Björkdahl, 2007, s. 366, 370 (not 223).  
255 Bengtsson, 2017/18, s. 271 (not 240).  
256 NJA 2016 s. 369.  
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speciallagen. Skadeståndsregeln i LOU tillämpas när bestämmelser i LOU 

har överträtts. I LOU:s skadeståndsbestämmelse och det bakomliggande 

direktivet finns det inget som tyder på att skadeståndsbestämmelsen utesluter 

skadestånd enligt SkL när överträdelse av bestämmelser i LOU inte skett.257 

Av rättsmedelsdirektiven följer inte under vilka förutsättningar skadestånd 

kan utgå eller några processuella regler för skadeståndsansvar. Därmed får 

den nationella rätten fylla ut, med begränsningen att nationell rätt inte får 

strida mot principerna om effektivitet och likabehandling. Svenska allmänna 

skadeståndsrättsliga principer får därmed relevans även vid offentlig upp-

handling.258  

 

Det är främst två bestämmelser i SkL som aktualiseras, 3 kap. 2 § och 3 kap. 

3 §. Enligt dessa finns det möjlighet till skadestånd på grund av fel eller 

försummelse vid myndighetsutövning respektive fel eller försummelse av 

kommun eller stat vid felaktig information.259 Dessa bestämmelser är 

specialiserade, men subsidiära i förhållande till skadeståndsbestämmelserna i 

LOU.260  

 

För tillämpning av 3 kap. 2 § SkL krävs att myndighetsutövning skett. 

Myndighetsutövning innebär utövning av en offentlig befogenhet, 

exempelvis en förmån eller en skyldighet, mot en enskild. Ytterst innebär 

myndighetsutövning att samhället utövar sina maktbefogenheter.261 Tidigare 

rådde uppfattningen att bestämmelsen kunde bli tillämplig när en myndighet 

ingår avtal, exempelvis vid offentlig upphandling.262 Det har dock på senare 

tid konstaterats att offentlig upphandling inte utgör myndighetsutövning, utan 

att myndighetsutövning enbart omfattar ensidiga beslut av en myndighet. 

Ärenden som avslutas med avtalsingående anses inte vara ett sådant ensidigt 

                                                 
257 Morawetz, 2019, s. 168 (not 28).  
258 NJA 2013 s. 909. Se även Högsta domstolens dom i mål nr T 1055-18, meddelad den 27 

december 2018, punkterna 22–24.  
259 Andersson, 2014, s. 36 (not 2). 
260 SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare 

upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, s. 197.   
261 Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna 

förvaltningsdomstolar m.m., s. 331  
262 Prop. 1972:5 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till skadeståndslag m.m., s. 501.  
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beslut.263 Sammantaget är beslut i samband med en offentlig upphandling 

generellt inte längre att se som myndighetsutövning. Följaktligen återstår 3 

kap. 3 § SkL att undersöka.  

 

Enligt 3 kap. 3 § SkL ansvarar det offentliga även för ren förmögenhetsskada 

vid lämnande av felaktig information. Denna bestämmelse reglerar 

informationsansvar för myndigheter. Det uppställs två rekvisit i paragrafen: 

det krävs fel eller försummelse (culpa) samt särskilda skäl för att 

skadeståndsansvar ska inträda för ren förmögenhetsskada vid felaktigt 

lämnad information.264 Särskilda skäl kan vara exempelvis om 

upplysningarna har ett samband med myndighetens verksamhetsområde.265  

 

3 kap. 3 § SkL har varit uppe för prövning HD.266 I rättsfallet hade en 

legitimerad sjukgymnast lämnat anbud på en upphandling. Sjukgymnasten 

vann upphandlingen, men den överklagades. Genom överklagandet förlorade 

sjukgymnasten kontraktet för att han inte uppfyllt samtliga ska-krav. När 

sjukgymnasten personligen lämnade in sitt anbud angav han att en kopia på 

legitimationen saknades i anbudet. Detta utgjorde ett ska-krav. Han fick då 

informationen från kommunen att de hade flera bevis på hans legitimation 

från deras tidigare avtalsförhållande och att det inte var nödvändigt att han 

bifogade det igen. Sjukgymnasten menade att han på grund av detta inte 

lämnat bevis på sin legitimation och därmed förlorat kontraktet. Det ansågs 

inte tillräckligt att kommunen internt lagrade bevis på sjukgymnastens 

legitimation för att ska-kravet skulle vara uppfyllt.  

 

Sjukgymnasten hävdade att SkL var tillämplig, medan kommunen menade att 

LOU skulle tillämpas. LOU och SkL har olika preskriptionstider och det var 

frågan om vilken av dessa som skulle tillämpas som var uppe för prövning i 

                                                 
263 Se exempelvis prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling m.m., s. 

61, prop. 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transport och posttjänster, s. 142–143 och SOU 2018:44 s. 194 

(not 260).  
264 Bengtsson m.fl., 2013, s. 24 (not 243).  
265 3 kap. 3 § SkL.   
266 NJA 2013 s. 909.  
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HD. I 20 kap. 21 § LOU anges en ettårig preskriptionstid jämfört med en 

normalt tioårig preskriptionstid enligt svensk preskriptionslag (1980:130).267  

 

HD konstaterade att preskriptionsbestämmelsen i 20 kap. 21 § LOU är 

kopplad till skadeståndsbestämmelsen i 20 kap. 20 § LOU. LOU:s 

preskriptionsbestämmelse har därför ingen bäring på skadestånd som grundas 

på skadeståndslagen eller någon annan grund än LOU.268 HD baserade detta 

påstående på att ordalydelsen i LOU inte antyder att den skulle vara tillämplig 

på alla ersättningsfrågor i samband med upphandling. Den verkar istället vara 

kopplad specifikt till skadeståndsbestämmelsen i LOU.269 Sjukgymnastens 

talan var därför inte preskriberad och den korta preskriptionsfrist som gäller 

enligt LOU gäller inte talan grundad på skadeståndslagen. HD ansåg att 

skadeståndsregeln i LOU inte hindrade sjukgymnasten från att grunda sitt 

anspråk på andra bestämmelser, i detta fall SkL.270 

 

Andersson anser att domskälen i NJA 2013 s. 909 ska förstås på ett konkret 

sätt. I rättsfallet grundades talan på 3 kap. 3 § SkL, vilken omfattar en annan 

ansvarsgrund än LOU. 3 kap. 3 § SkL är en specialbestämmelse som specifikt 

reglerar myndigheters informationsansvar. Genom detta regleras andra 

omständigheter än i skadeståndsbestämmelsen i LOU.271 En parallell 

tillämpning är därför möjlig.272 

                                                 
267 NJA 2013 s. 909. Se även Bengtsson m.fl., 2013, s. 118 (not 243).  
268 NJA 2013 s. 909.  
269 NJA 2013 s. 909.  
270 NJA 2013 s. 909.  
271 Överträdelse av upphandlingsreglerna.  
272 Andersson, 2017, s. 250 (not 6).  
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6 Analys  

6.1 Sakligt godtagbara skäl 

Vid ingående av avtal mellan två privata parter är parterna fria att inleda 

förhandlingar med vem de vill och på vilket sätt de vill. Parterna är fria att 

avbryta långt komna förhandlingar utan att ange varför. Vid offentlig 

upphandling är förfarandet för att ingå avtal reglerat i detalj. Däremot är det 

inte lika klart vad som gäller när en upphandlande myndighet avbryter ett 

upphandlingsförfarande. Genomgången i kapitel 3 har dock visat att en 

upphandlande myndighet inte kan avbryta en upphandling utan att ange 

skälen där för. Skälen måste dessutom vara sakligt godtagbara för att ett 

avbrytandebeslut ska bestå efter en överprövning.  

 

Att det överhuvudtaget finns ett krav på sakligt godtagbara skäl för att en 

upphandlande myndighet ska få avbryta en upphandling kan förklaras av två 

aspekter. Dels med att förfarandet för att ingå avtal inom den offentliga 

sektorn är reglerat i detalj och att det ofta rör stora summor redan på 

anbudsnivå, dels med att ett kvasikontraktsrättsligt förhållande uppkommer 

redan när en upphandling inleds. Genom det kvasikontraktsrättsliga för-

hållandet mellan den upphandlande myndigheten och leverantörerna kan 

slutsatsen dras att det uppstår en lojalitetsplikt mellan parterna redan när 

upphandlingen inleds.  

 

Kravet på sakligt godtagbara skäl och vad som kan utgöra sakligt godtagbara 

skäl är inte fastställt i lag. Att själva kravet inte är fastställt i lag tror jag är en 

nackdel. Om det funnits ett lagkrav hade det varit mer förutsebart. Det hade 

också funnits en möjlighet att ange några exempel sakligt godtagbara skäl i 

exempelvis förarbetena, utan att nödvändigtvis ange en uttömmande lista. 

Däremot tror jag att det kan vara en fördel att inte bestämma vad som kan 

innebära sakligt godtagbara skäl i lag. Genom att inte ange några skäl i lagtext 

har lagstiftningen inte låst sig. Om det finns en uttömmande lista på vad som 

kan utgöra sakligt godtagbara skäl i lagtext blir det enklare att bedöma tvister 
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i domstol, men i vissa situationer kan det vara önskvärt att kunna införa nya 

sakligt godtagbara skäl utan en lång lagstiftningsprocess. Jag tror inte att 

låsningseffekten är lika påtaglig om olika sakligt godtagbara skäl inte finns 

fastställt i lag.   

 

EU-rätten uppställer inte några särskilda krav för ett giltigt avbrytande. 

Däremot är några grundläggande EU-rättsliga principer öppenhet, 

likabehandling och effektivitet och jag tror att dessa principer hade varit 

lättare för en upphandlande myndighet att efterleva om myndigheten hade 

haft mer att gå efter än enbart praxis från EU-domstolen och förvaltnings-

domstolarna. I och med att det inte finns någon lagtext som reglerar sakligt 

godtagbara skäl och att uttalande i förarbetena är närmast obefintliga är det 

upp till domstolarna att bestämma var gränserna går. Det kan därför vara svårt 

för en leverantör att avgöra om denne kan vinna framgång med en över-

prövning av ett avbrytandebeslut. Likaväl kan det vara svårt för den 

upphandlande myndigheten att avgöra om avbrytandet faktiskt föranletts av 

sakligt godtagbara skäl. Gränserna blir således svåra att dra för båda parter, 

vilket kan leda till obefogade överprövningsprocesser eller missade chanser 

till överprövning.  

 

Det går därmed att ifrågasätta om effektivitetsprincipen efterlevs när det 

kommer till en prövning av avbrytandebeslut. Möjligtvis går det att 

argumentera för att effektivitetsprincipen efterlevs idag, med den praxis som 

utvecklats under 2000-talet, men att principen inte efterlevdes för ett antal år 

sedan när den svenska Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att 

avbrytandebeslut inte omfattas av överprövningsinstitutet.  

 

Vidare har kravet på sakligt godtagbara skäl främst förvaltningsrättslig 

relevans. Kravet har vuxit fram i förvaltningsdomstolarnas praxis och verkar 

inte ha diskuterats av de allmänna domstolarna i någon större utsträckning. 

Det nämns inte i LOU:s skadeståndsbestämmelse något om att skadestånd 

kan utgå vid avbrutna upphandlingar om sakligt godtagbara skäl inte 
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föreligger. Kravet på sakligt godtagbara skäl verkar därför inte ha någon 

större relevans för en skadeståndstalan baserad på 20 kap. 20 § LOU.  

6.2 Skadestånd 

6.2.1 LOU och EU-rätten  

Det är främst två omständigheter för skadestånd enligt LOU som gör att 

problem uppkommer vid avbrutna upphandlingar. Den första omständigheten 

är att det vid en första anblick verkar krävas att avtal ingåtts med en annan 

leverantör. Den andra omständigheten är att det krävs en överträdelse av 

LOU.  

 

Av 20 kap. 21 § LOU verkar det följa att avtal måste ingås mellan den 

upphandlande myndigheten och en leverantör för att skadestånd ska kunna 

aktualiseras. Praxisutvecklingen tyder dock på att skadestånd kan utgå för en 

överträdelse av LOU trots att avtal inte tecknats.273 Det verkar därmed som 

att det inte uppställs något krav på avtal i praxis, vilket gör att om en 

överträdelse skett innan eller i samband med ett avbrytande kan skadestånd 

utgå. Skadeståndet kan i dessa situationer troligtvis uppgå till det positiva 

kontraktsintresset. Denna ordning kan förklaras med att en överträdelse av 

LOU inte ska kunna läkas genom ett avbrytandebeslut. När ett avbrytande-

beslut föranletts av en överträdelse av LOU eller när LOU överträtts i 

samband med ett avbrytandebeslut föreligger det därför inget större problem 

för en leverantör att få skadestånd.  

 

Problem för en leverantör att få skadestånd uppkommer främst när det inte 

skett en överträdelse av LOU innan eller i samband med avbrytandet, d.v.s. 

när en leverantör vill få skadestånd för avbrytandet i sig. Eftersom 

avbrytandet i sig inte ses som en överträdelse av LOU måste någon 

skadeståndsgrundande omständighet föreligga.  

 

                                                 
273 Se avsnitt 4.2.2.   
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Andersson och Vestling verkar mena att en skadeståndsgrundande 

omständighet i avbrytandefallen är om det inte föreligger sakligt godtagbara 

skäl för avbrytandet. Genom detta synsätt jämställer Andersson och Vestling 

sakligt godtagbara skäl med en överträdelse av LOU i ett skadeståndsrättsligt 

perspektiv. Jag undrar om detta är möjligt utan ytterligare stöd i lagtext eller 

praxis. I min undersökning har jag inte stött på ett rättsfall där sakligt 

godtagbara skäl använts för att döma ut skadestånd för ett avbrytandebeslut. 

Däremot har HD uttalat att sakligt godtagbara skäl hade varit nästa steg i 

bedömningen.274 Det finns därför endast svagt stöd för en slutsats som innebär 

att sakligt godtagbara skäl har betydelse för en leverantörs möjlighet att 

erhålla skadestånd för ett avbrytandebeslut i sig.  

 

Gällande storleken på skadeståndet som en leverantör kan få vid offentlig 

upphandling kan det uppgå till det positiva kontraktsintresset, det negativa 

kontraktsintresset eller möjligtvis med ett skälighetsuppskattat belopp. För 

ersättning till det positiva kontraktsintresset krävs att leverantören kan visa 

att denne sannolikt vunnit kontraktet om upphandlingen gått till på rätt sätt. 

Vestling menar att det är skadestånd till det positiva kontraktsintresset som 

blir relevant om sakligt godtagbara skäl inte föreligger vid ett avbrytande-

beslut. För ersättning till det negativa kontraktsintresset är det tillräckligt att 

leverantören kan visa att överträdelsen menligt påverkat leverantörens 

möjligheter att erhålla kontraktet. För ersättning med ett skälighetsuppskattat 

belopp är det mer oklart vad som krävs, men det krävs inte att något kontrakt 

tecknats. Enligt Andersson kan resonemanget som förts i praxis ligga till 

grund för ett skälighetsuppskattat belopp vid avbrutna upphandlingar när det 

inte föreligger sakligt godtagbara skäl, men argumentationen Andersson för 

är teoretisk. Det förblir oklart vilket belopp ett skadestånd för ett 

avbrytandebeslut i sig skulle uppgå till om det anses möjligt med skadestånd 

för ett avbrytandebeslut i sig p.g.a. att det inte föreligger sakligt godtagbara 

skäl.  

 

                                                 
274 Se avsnitt 4.2.2.  
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Om det blir aktuellt med skadestånd uppställs det krav på en leverantör att 

begränsa sin skada. Detta krav innebär troligtvis att en leverantör måste 

ansöka om överprövning av avbrytandebeslutet, under förutsättning att en 

överprövningsprocess kan innebära en minskad skada.275 Om avbrytande-

beslutet efter en överprövningsprocess ogiltigförklaras, bör upphandlingen 

rimligen fortsätta. I en sådan situation kan det vara svårt för en leverantör att 

få skadestånd för avbrytandebeslutet i sig. Om upphandlingen fortsätter efter 

en överprövning har det troligtvis i de flesta fall inte uppstått någon skada. 

Genom detta synsätt görs överprövningen till det primära rättsmedlet, vilket 

stämmer överens med synsättet enligt rättsmedelsdirektivet, men det går även 

att argumentera för att överprövning görs till det enda rättsmedlet när det 

gäller avbrytandebeslut. 

 

En möjlig följd av en leverantör måste begära överprövning för att begränsa 

sin skada är att den enda gången en leverantör kan få skadestånd för ett 

avbrytandebeslut i sig är när det föreligger sakligt godtagbara skäl, vilket gör 

att avbrytandebeslutet står sig i en överprövningsprocess. Skadestånd enligt 

LOU aktualiseras dock när det skett en överträdelse av LOU, alternativt 

möjligtvis när det inte föreligger sakligt godtagbara skäl. Återigen är det 

därför inte möjligt för en leverantör att få skadestånd för ett avbrytandebeslut 

i sig. Slutsatsen blir att en leverantör enbart kan få skadestånd för ett 

avbrytandebeslut i sig är när en överprövning inte skulle medföra en 

begränsad skada, exempelvis om anbudens giltighetstid skulle gå ut under 

processen, och en överprövning därför inte behöver vidtas för att begränsa 

skadan. Detta förutsätter även att det är möjligt för en leverantör att få 

skadestånd för ett avbrytandebeslut i sig.  

 

Eftersom det uppställs ett krav på en överträdelse av LOU kan EU-rätten få 

stor betydelse för skadestånd vid avbrutna upphandlingar. I EU-domstolens 

dom Hospital kom EU-domstolen fram till att ett beslut att avbryta en 

upphandling omfattas av rättsmedelsdirektivet.276 Rättsmedelsdirektivets 

                                                 
275 Se avsnitt 2.4.   
276 Se avsnitt 2.6.2.  
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skadeståndsbestämmelse genomförs i svensk rätt genom 20 kap. 20 § LOU. 

Därför är det möjligt att EU-rätten ställer upp ett krav på att skadestånd måste 

kunna aktualiseras enligt LOU. Omfattningen av detta krav är dock oklart.   

 

Förutom rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet är den grundläggande 

EU-rätten i EUF-fördraget och de EU-rättsliga principer som styr offentlig 

upphandling av betydelse. Det verkar som att ett avbrytandebeslut som står i 

strid med den grundläggande EU-rätten i EUF-fördraget eller de EU-rättsliga 

principer som styr offentlig upphandling kan ge upphov till skadestånd med 

stöd av LOU:s skadeståndsbestämmelse. Vestling menar, utifrån en 

ändamålstolkning av EU-rätten, att en leverantör då kan få skadestånd för 

avbrytandet i sig med stöd av 20 kap. 20 § LOU. Denna slutsats drar även 

Morawetz.277  

 

Enligt min uppfattning verkar det som att ett avbrytande som strider mot de 

EU-rättsliga principerna kan ge upphov till skadestånd enligt LOU:s 

skadeståndsbestämmelse. Detta kan vara ett krav för att svensk rätt inte ska 

strida mot de krav som ställs upp i EU-rätten. Vissa av de EU-rättsliga 

principerna finns även intagna i 4 kap. 1 § LOU. Om en upphandlande 

myndighet avbryter ett förfarande i strid med dessa principer sker dessutom 

en överträdelse av LOU eller EU-rätten. En tydligare ansvarsgrund kan då 

föreligga.  

 

Det är dock ingen tvekan om att det föreligger svårigheter med att få 

skadestånd för ett avbrytandebeslut med stöd av LOU om den upphandlande 

myndigheten inte överträder LOU eller möjligtvis den bakomliggande EU-

rätten. Dessa svårigheter innebär att en leverantör kanske behöver söka 

alternativa möjligheter till skadestånd. Det blir därför relevant att komm-

entera leverantörers möjligheter att få skadestånd enligt allmänna 

avtalsrättsliga principer och allmänna skadeståndsrättsliga principer. 

                                                 
277 Se avsnitt 4.3.  
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6.2.2 Culpa in contrahendo  

Det står relativt klart att det är möjligt att döma ut skadestånd på 

prekontraktuell grund enligt principen om culpa in contrahendo. 

Genomgången i kap. 5.2.3 visar dock att det är ovanligt att skadestånd 

aktualiseras på denna grund och att förutsättningarna för när ett sådant 

skadestånd kan utgå är oklara. Detta beror kanske delvis på att culpa in 

contrahendo är en oskriven princip.  

 

En viktig faktor för skadestånd enligt principen om culpa in contrahendo är 

att det inte krävs en överträdelse av LOU för att det ska kunna aktualiseras 

för ett avbrytandebeslut i sig. Det krävs dock något mer än att den 

upphandlande myndigheten har avbrutit en upphandling. Detta något mer kan 

beskrivas som att det krävs illojalitet eller vårdslöshet för att skadestånds-

skyldighet ska inträda. Morawetz menar att ersättning med stöd av culpa in 

contrahendo kan utgå även om det föreligger sakligt godtagbara skäl för 

avbrytandet, något jag håller med om. Ett exempel på när skadeståndsansvar 

mest troligt kan uppstå är om en upphandlande myndighet avbryter en 

upphandling efter att ha agerat på ett sätt som gör att en leverantör är säker på 

att denne vunnit upphandlingen och att kontrakt kommer ingås.278  

 

Det är möjligt att skadestånd med stöd av culpa in contrahendo kan inträda 

på ett tidigare stadium när det rör skadestånd vid offentlig upphandling än 

normalt i den allmänna avtalsrätten. I och med att ett inlett upphandlings-

förfarande likställs med att ett kvasikontrakt uppstått inträder en lojalitetsplikt 

tidigare än i privaträttsliga förhandlingar. Kanske mildras de krav som 

uppställs i praxis genom detta kvasikontraktsrättsliga förhållande.  

 

Ytterligare en aspekt som kan te sig annorlunda vid offentliga upphandlingar 

är skadeståndets storlek. Om en part blir ersättningsskyldig med stöd av culpa 

in contrahendo är huvudregeln att skadeståndet ska uppgå till det negativa 

kontraktsintresset. Det är dock möjligt att tänka sig att principen om culpa in 

                                                 
278 Se avsnitt 5.2.3.  
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contrahendo ser något annorlunda ut när det gäller skadestånd vid offentlig 

upphandling. I och med att ett inlett upphandlingsförfarande kan ses som ett 

kvasikontrakt och att det är möjligt att döma ut ersättning till det positiva 

kontraktsintresset i prekontraktuella relationer som omfattas av LOU, är det 

möjligt att argumentera för slutsatsen att culpa in contrahendo vid offentlig 

upphandling även kan ge ersättning till det positiva kontraktsintresset. Det 

krävs då att skadan uppgår till denna högre summa samt att övriga 

förutsättningar för skadestånd är uppfyllda. Det är dock viktigt att nämna att 

syftet med LOU inte varit att skapa särskilda avtalsrättsliga regler.  

6.2.3 Allmän skadeståndsrätt  

Det är främst 3 kap. 3 § SkL som kan bli aktuell vid avbrutna upphandlingar, 

men här aktualiseras inte ansvar för avbrytandebeslutet i sig. Paragrafen 

reglerar informationsansvar för myndigheter och det är på denna grund 

skadestånd kan utgå. 3 kap. 3 § SkL är kanske den väg som är mest klar, då 

det finns lagtext och relevant praxis på området. Det krävs dock något mer än 

ett avbrytande för att skadestånd ska kunna utgå även här. I 3 kap. 3 § 

uppställs krav på att uppgifterna ska vara felaktiga samt fel eller försummelse 

och särskilda skäl. Det uppställs även krav i praxis och doktrin, exempelvis 

krav på adekvat kausalitet.   

 

Genom praxis har det klargjorts att SkL kan vara tillämpbar parallellt med 

LOU.279 Detta kan därför vara den enklaste vägen till skadestånd för en 

leverantör, om en upphandlande myndighet ger särskild information eller 

särskilda anvisningar till leverantören i samband med en upphandling som 

sedan avbryts. Rättsfallet där 3 kap. 3 § SkL varit uppe för prövning rörde 

ingen upphandling som avbrutits utan kontrakt tecknades i upphandlingen. 

Prejudikatet kan dock användas som stöd för en argumentation att liknande 

ska gälla vid avbrutna upphandlingar, då det inte finns något som tyder på 

motsatsen.  

                                                 
279 Se avsnitt 5.3.2.  
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6.3 Slutsatser  

I dagsläget finns det ett antal skäl en upphandlande myndighet kan anföra som 

sakligt godtagbara för att avbryta en upphandling. Vad som kan utgöra ett 

sakligt godtagbart skäl är dock inte slutligt avgjort, utan kommer troligtvis 

utvecklas i framtiden i takt med att fler upphandlingsmål tas upp i EU-

domstolen och i svenska allmänna förvaltningsdomstolar. Ett av syftena med 

LOU och det bakomliggande direktivet är att hushålla med allmänna medel. 

Frågan är om detta syfte uppnås genom en osäker ordning, där en 

upphandlande myndighet kan tro att den avbryter en upphandling på ett sätt 

som inte kan ge upphov till skadestånd för att sedan få sin uppfattning 

förklarad felaktig i en domstolsprocess. Det kan få till följd att en 

upphandlande myndighet väljer att fortsätta ett upphandlingsförfarande, trots 

att anbuden som inkommer är betydligt dyrare än förväntat.  

 

Det går att argumentera för att det finns fyra olika vägar för skadestånd vid 

ett avbrytandebeslut. Jag skulle önska mer underlag från praxis eller 

lagstiftare innan jag drar slutsatsen att 20 kap. 20 § LOU kan användas av en 

leverantör för att erhålla skadestånd för ett avbrytandebeslut i sig, om inte en 

överträdelse av icke-diskrimineringsprincipen eller likabehandlingsprincipen 

skett. En leverantör kan dock i princip välja mellan de olika vägar som 

presenterats när denne bygger upp sin talan. Det kan uppstå förvirring med de 

olika valmöjligheter som finns, men det är inget unikt för upphandlings-

skadeståndsrätten. Inom de flesta rättsområden finns olika vägar att gå och 

juristens uppgift är ofta att välja vilken av dessa som mer sannolikt kan leda 

till en positiv utgång.   

 

Det är dock möjligt att ingen av dessa fyra vägar är tillräckliga, varken för sig 

eller tillsammans, för att uppfylla de krav som uppställs i EU-rätten. Det krävs 

att många omständigheter föreligger för att någon av dem ska ge upphov till 

skadeståndsansvar. Bland annat konstateras i EU-domstolens praxis att 

avbrytandebeslut omfattas av rättsmedelsdirektivet. Efter att ha genomfört 

denna undersökning ser jag endast en väg som verkar praktiskt möjlig för en 
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leverantör för att få skadestånd för avbrytandebeslutet i sig, nämligen om den 

upphandlande myndigheten överträtt antingen likabehandlingsprincipen eller 

icke-diskrimineringsprincipen. Jag tror därför att svensk rätt är i enlighet med 

EU-rätten om någon av dessa två principer överträtts och EU-rätten ställer 

sannolikt inte upp något mer långtgående krav än detta.  

 

Avslutningsvis anser jag att det är viktigt att påpeka att skadeståndet är av 

betydelse vid avbrutna offentliga upphandlingar. Jag håller med Andersson 

att en överträdelse av LOU inte ska kunna läkas genom ett avbrytande. En 

sådan ordning kan göra att LOU:s skadeståndsbestämmelse inte får någon 

relevans eftersom de fall som faktiskt omfattas av denna bestämmelse läks. 

Det går att ifrågasätta om det är ändamålsenligt att leverantörer har svårt att 

erhålla skadestånd vid avbruten upphandling. Genom att en avbruten 

upphandling inte direkt omfattas av lagens krav på överträdelse av 

upphandlingsreglerna kan en upphandlande myndighet enkelt avbryta en 

upphandling och exempelvis utföra verksamheten i egen regi utan att 

genomförbara skadeståndsanspråk uppkommer. Det upplevs som ett enkelt 

sätt att undkomma många av LOU:s krav för att genom ett icke-konkurrens-

utsatt förfarande istället till exempel beställa tjänsten av en favoriserad egen 

enhet. Genom att det enbart är möjligt att få skadestånd för ett avbrytande-

beslut i sig om den upphandlande myndigheten gått emot icke-

diskrimineringsprincipen eller likabehandlingsprincipen är risken att svensk 

rätt inte uppfyller två av de viktigaste delarna av upphandlingsrätten: 

konkurrens och effektivitet.  
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