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Förkortningar 
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Förord 

Examensarbetet har skrivits inom ramen för juristprogrammet på Stock-

holms universitet vilket omfattar 270 högskolepoäng. Studien omfattar 30 

högskolepoäng och behandlar förvaltningsprocessrätt. Arbetet hade inte 

kunnat genomföras utan värdefulla tips och råd från min handledare jur.dr 

Andrea Sundstrand som jag vill tacka för all hjälp. Därefter vill jag tacka 

advokat Madeleine Sifvert för hjälp med val av ämne. Emellertid hade äm-

net för arbetet inte valts utan professor Ulrik von Essens specialkurs i för-

valtningsprocessrätt  som väckte mitt intresse för offentlig rätt, genom att 

han med inlevelse redogjort för egna upplevda historier inom området. Min 

önskan med arbetet är att diskussionen om rättssäkerhet i förvaltningsdom-

stolarna angående processens ram lyfts fram och att de rättsbildande instan-

serna intresserar sig för att utveckla området. 

Mariatorget november 2013 

Mathilda Müller Löfvenberg
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1 Inledning 

1.1 Ämne

Uppsatsen behandlar frågeställningar beträffande förvaltningsdomstolarnas pröv-

ningsram angående officialprincipen. Principen innebär att domstolar ska säker-

ställa att fullständig utredning föreligger för att kunna avgöra ett mål på ett  till-

fredsställande sätt. Utredningsansvarets omfattning beror på målets beskaffenhet.1 

I förvaltningsprocessen tillämpades tidigare rättegångsbalken (1942:740) [cit. RB] 

som reglerar processen i de allmänna domstolarna. Konsekvensen blev att den en-

skilde erhöll den största delen av utredningsansvaret. Enligt Edelstam hade dock 

myndigheter ett utredningsansvar vilket följde av officialprincipen.2 

På 1970-talet genomfördes en förvaltningsrättsreform och förvaltningsprocessla-

gen (1971:291) [cit. FPL] tillkom för att reglera förvaltningsprocessen.3 Förvalt-

ningsprocessen inrättades för mål där den enskilde inte hade någon motpart eller 

där det offentliga var motpart.4 Den var ämnad för att  föras av den enskilde själv 

utan ombud.5 Som en följd fick förvaltningsdomstolarna ett utredningsansvar vil-

ket skulle säkerställa enskildas rättssäkerhet. Deras uppgift var inte att  förverkliga 

lagstiftningen, däremot skulle de vara objektiva i sin rättstillämpning.6 

Förvaltningsdomstolarna handlägger en mängd måltyper med varierande karaktär. 

Allt från socialförsäkringsmål vilket berör enskildas försörjningsmöjligheter, till 

upphandlingsmål vilket berör näringsidkares affärsverksamhet. Styrkeförhållan-

dena mellan parterna i dessa olika typer av mål leder till att förvaltningsdomsto-

5

1 Prop. 2012/13:45, s. 115. 
2 Prop. 1971: 30, s. 291 och Edelstam, Gunilla, Förvaltningsmyndigheters utrednings-
skyldighet En rättssäkerhetsstudie, Norstedts Juridik, Stockholm, 1995, s. 28 f [cit. Edel-
stam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet]. 
3 Prop. 1971: 30, s. 1. 
4 Edelstam, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet, s. 24. 
5 Prop. 1971: 30, s. 292. 
6 von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål ändring av talan och anslutande frå-
gor, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009, s. 13 f. [cit. von Essen, Processramen]. 



larnas roll skiftar. Utmärkande för måltyperna är dock att partsställningen som 

huvudregel är en enskild mot det offentliga.7 

Det förekommer flera syften med förvaltningsprocessen, utmärkande är de all-

männa och enskilda intressen som ska säkerställas. Främst  är dock att kontrollera 

myndigheters beslut för att tillgodose enskildas rättssäkerhet. Enligt första propo-

sitionen var syftet att förvaltningsprocessen skulle vara enkel, billig, och flexibel.8 

Det kan jämföras med civilprocessens syfte att slita tvister mellan två enskilda 

parter. Mål med kommersiella intressen har dock likheter med att slita en tvist, 

även om det i grunden är ett myndighetsbeslut som ska kontrolleras.9

FPL består av cirka 50 olika paragrafer i jämförelse med RB, som har cirka 60 

kapitel och mycket  mer detaljerad reglering. Av det följer bland annat att  civilpro-

cessen har en tydligare processram. En konsekvens är att  flera processuella frågor 

inte har besvarats i FPL. I avsaknad av en mer omfattande författningsreglering 

har RB och rättspraxis påverkat innebörden av officialprincipen i 

förvaltningsprocessen.10 I RB delas måltyper upp mellan tvistemål och brottmål. 

Tvistemål delas i sin tur upp mellan dispositiva och indispositiva tvistemål. I FPL 

förekommer ingen uppdelning vilket följer av de varierande måltypernas 

karaktär.11 

En förändring av förvaltningsprocessen är införandet av en generell tvåpartspro-

cess, FPL 7a §. Innebörden är att en myndighet blir den enskildes motpart. På 

grund av införandet har det ansetts nödvändigt att förtydliga officialprincipen, 

främst genom de två tilläggsreglerna i FPL 8 §. Där anges bland annat att förvalt-

ningsdomstolarna kan processleda parterna genom frågor och påpekanden. Moti-

vet till FPL 7a § var att åstadkomma en distinktion mellan prövning hos förvalt-

ningsmyndighet jämfört med förvaltningsdomstol på grund av att målet fick en 

6

7 von Essen, Processramen, s. 22 f. 
8 Prop. 1971:30, s. 278 ff och 289, Prop. 1995/96:22, s. 76 ff och von Essen, Processra-
men, s. 30 ff. 
9 von Essen, Processramen, s. 25.
10 von Essen, Processramen, s. 13 f. 
11 von Essen, Processramen, s. 35 ff.



annan karaktär med två parter.12 Vid införandet av FPL var lagrådet  kritisk till att 

en kontradiktorisk process inte var utgångspunkten på grund av rättssäkerhetsskäl. 

Vid införandet av FPL 7a § var en anledning rättssäkerhet. Huruvida tillämpning 

av officialprincipen påverkades berördes emellertid inte i förarbetena. Lagrådet 

var kritiska till att  det utelämnades. De konstaterade att rättsläget inte förändrades, 

men i praktiken innebar det ett närmande mot förhandlingsprincipen.13

Studien kommer att  illustrera officialprincipens tillämpning i tvistemålsliknande 

förvaltningsmål med praktiska exempel från överprövning av upphandling enligt 

lagen (2007:1091) om offentlig upphandling [cit. LOU]. Ämnet är aktuellt efter-

som officialprincipen nyligen ändrat lydelse i FPL. Samtidigt  har upphandlings-

mål blivit omdebatterade i doktrin och utredningar har framställts beträffande 

domstolsprövningen, delvis på grund av rättssäkerhetsskäl. Det följer av en inkon-

sekvent rättspraxis angående förvaltningsdomstolarnas prövningsram i upphand-

lingsmål. Därutöver omsätter måltypen årligen stora summor vilket leder till att 

det är viktigt att de inblandade aktörerna kan förlita sig på en rättssäker överpröv-

ning och att samhällets pengar utnyttjas på ett korrekt sätt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att fastställa omfattningen och ändamålet med officialprin-

cipen i tvistemålsliknande förvaltningsmål. Avsikten är vidare att granska den va-

ga utformningen av officialprincipen ur ett rättssäkerhetsperspektiv. På grund av 

att  lydelsen av bestämmelsen i FPL nyligen förändrats syftar arbetet till att  åskåd-

liggöra hur förändringen kommer att påverka förvaltningsdomstolarnas tillämp-

ning. Utifrån upphandlingsmål ska arbetet därutöver granska hur förvaltnings-

domstolarna tillämpar bestämmelsen i praktiken i en tvistemålsliknande måltyp 

som inte är traditionell i förvaltningsprocessen. 

Således är syftet med uppsatsen att besvara frågeställningarna beträffande förvalt-

ningsdomstolarnas prövningsram generellt och specifikt i upphandlingsmål angå-

7

12 Prop. 2012/13:45, s. 114 och Prop. 1995/96:22, s. 79. 
13 Prop. 1971:30, s. 689 och Prop. 1995/96:22, s. 80. 



ende officialprincipen. Studien ska även undersöka hur utformningen skulle kunna 

förbättras i upphandlingsmål, de lege ferenda. 

Frågeställningarna studien utgår från är följande:

* Vad har officialprincipen för funktion och omfattning i förvaltningsprocessen? 

* Är det möjligt att tillämpa RB:s bestämmelser om utredningsansvar för tviste-

mål analogt? 

* Medför den vaga utformning av FPL 8 § konsekvenser för den enskilda   

parten utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv? Kan den nya lydelsen av FPL 8 § för-

ändra rättsläget avseende rättssäkerheten?

* Hur tillämpas officialprincipen i ett upphandlingsmål? Kan förbättringar   

vidtas för en rättssäkrare tillämpning?

1.3 Avgränsning

Huvudbestämmelserna på området framkommer av FPL. Till det kommer analo-

gier från RB i avsaknad av annan reglering. Eftersom studien behandlar specifikt 

mål om offentlig upphandling, vilket har stora likheter med tvistemålen i civilpro-

cessen, kommer endast en jämförelse med RB:s regler för tvistemål och inte 

brottmålen att ges utrymme. RB:s bestämmelser kommer endast att översiktligt 

behandlas eftersom fokus är på förvaltningsprocessen. 

Studien kommer inte att gå in djupare på de materiella reglerna i LOU eftersom de 

centrala delarna för arbetet är officialprincipen. Arbetet kommer inte heller att fo-

kusera på sista stycket i FPL 8 §, vilket följer av att det  inte har samma relevans 

för utredningsansvaret utifrån frågeställningarna. Dessutom kommer inte kommu-

nalbesvär eller rättsprövning beröras på grund av att det bör särskiljas från ordi-

närt besvär.14 Studien kommer därutöver utelämna förvaltningsmyndigheters ut-

redningsansvar, trots att det föreligger samband med förvaltningsdomstolarnas. 

Det följer av att  syftet med arbetet är förvaltningsdomstolarnas prövningsram, 

därmed är det mer relevant att göra en jämförelse med de allmänna domstolarnas 

ansvar. 

8

14 Warnling-Nerep, Wiveka, Förvaltningsbeslut-överklagande, rättsprövning och annan 
domstolsprövning, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2011, s. 28. 



1.4 Metod och material 

Den traditionella juridiska metoden har varit  utgångspunkten för att besvara fråge-

ställningarna i studien. Metoden anses vara den rådande rättsvetenskapliga ar-

betsmetoden i Sverige. Den utgår från hur det rättsliga materialet som författning-

ar, förarbeten, rättspraxis och doktrin ska hanteras.15 Främst stödjer sig studien på 

de tre förstnämnda rättskällorna och i den mån det förekommer doktrin för en 

djupare förståelse och stöd för framställningen. Vad som utgör en rättskälla kan 

diskuteras. Arbetet utgår från ett bredare perspektiv eftersom det finns lite materi-

al i ämnet. Därmed tillämpas även studielitteratur som stöd för framställningen.16 

Studien har genomförts med ett deskriptivt arbetssätt  genom att först beskriva 

rättsläget och utifrån det göra en analys. Den teleologiska tolkningen har tilläm-

pats, den utgår från lagens ändamål med beaktande av förarbetsuttalanden.17 

I arbetet analyseras avgöranden från HFD vilket har en prejudicerande verkan för 

lägre instanser. Även kammarrätternas avgöranden har beaktats i den mån de av-

viker eller tillför något till HFD:s ställningstaganden. 

Rättspraxis är en viktig rättskälla för studien vilket  följer av att  FPL 8 § är vagt 

utformad. Enligt  Lavin är analys av rättspraxis den metod som används inom den 

förvaltningsrättsliga forskningen.18 Det är emellertid inte enkelt att  fastställa rele-

vanta avgöranden då rättsfrågan i målen oftast  inte är processuell, utan materiell. 

Det förekommer dessutom få mål som behandlar rena processfrågor. Därutöver 

måste det fastställas huruvida HFD:s uttalanden avser alla måltyper generellt  eller 

endast är ett in casu-avgörande. Ett ytterligare problem med analys av HFD:s av-

göranden är att processfrågorna beskrivs fåordigt.19  Petrén menar att HFD som 

prejudikatinstans behandlat få fall om processuella frågor. Anledningen är att 

9

15 Angående olika metoder och dess innebörd se Sandgren, Claes, JT 2004/05, s. 308.
16 Sandgren, Claes, JT 1995/96, s. 726 ff.
17 Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod : en introduktion till allmän rättslära, 1 
u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1995, s. 50 f och Berlitz, Ulf, m.fl., Finna rätt - juris-
tens källmaterial och arbetsmetoder, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 68 f. 
18 Lavin, Rune, FT 1992, s. 451. 
19 Petrén, Gustaf, FT 1977, s.154 f och von Essen, Processramen, s. 16 f.



domstolen inte vill binda sig för framtiden. Domstolen har istället valt att  pröva 

materiella frågor och bara nämnt processfrågor emellanåt. Som högsta instans har 

HFD dock ett  ansvar för att ge vägledning avseende FPL:s tillämpning i prakti-

ken. Särskilt viktigt är det på grund av att FPL är en generell lagstiftning som ska 

tillämpas olika beroende på målens beskaffenhet.20 

Olika sorters förarbeten har studerats för att besvara frågeställningarna. De olika 

propositionerna ger vägledning avseende innebörd och beskriver bland annat var-

för lagstiftaren har valt att ändra formuleringen av FPL 8 §. 

I den följande studien används begreppet domstol, vilket syftar på de allmänna 

förvaltningsdomstolarna. När allmän domstol omnämns skrivs det ut. 

1.5 Disposition

Bestämmelsen i FPL 8 § avseende officialprincipen är uppdelad i tre stycken, vil-

ket i vis mån kommer att styra utformningen av studien. Kapitlen är tänkta att 

bygga vidare på varandra för en systematisk analys och djupare förståelse. 

Först redogörs för de processprinciper som är relevanta för domstolens utred-

ningsansvar. Där ges även en förklaring till varför officialprincipen valdes för för-

valtningsprocessen. Därefter behandlas första delen av FPL 8 §, utredningsansva-

ret (kapitel 2). 

Följande kapitel behandlar begreppet beskaffenhet (kapitel 3). Det har en bety-

dande påverkan för omfattningen av domstolens ansvar enligt officialprincipen i 

olika måltyper. När de grundläggande delarna fastställts redogörs sedan för 

tilläggsbestämmelserna, domstolens processledning genom frågor och påpekan-

den samt möjlighet att avvisa överflödig utredning (kapitel 4). 

Efter en redogörelse av officialprincipen generellt  övergår fokus till de specifika 

frågeställningarna. Först uppmärksammas skillnaderna mellan förvaltningsproces-

10

20 Petrén, Gustaf, FT 1977, s. 155 f, Lavin, Rune, FT 1992, s. 451 och von Essen, Pro-
cessramen, s. 16 f.



sen och civilprocessens utredningsansvar. Utifrån det fastställs huruvida RB:s be-

stämmelser angående utredningsansvaret kan tillämpas analogt i förvaltningspro-

cessen (kapitel 5). Det följs av en genomgång av officialprincipens tillämpning i 

mål om offentlig upphandling, som ska exemplifiera tvistemålsliknade förvalt-

ningsmål (kapitel 6). 

Utifrån samtliga kapitel förs sedan en rättssäkerhetsdiskussion utifrån den enskil-

des perspektiv (kapitel 7). Studien avslutas med en sammanfattande kommentar 

utifrån de slutsatser som dragits i arbetet (kapitel 8). 

11



2 Utredningsansvar 

2.1 Inledning 

I kapitlet kommer officialprincipen i förvaltningsprocessen att behandlas och 

principer med anknytning till bestämmelsen beröras (2.2). Begreppet utrednings-

ansvar kommer sedan att belysas (2.3) med en efterföljande förklaring till när 

domstolen har ett utredningsansvar respektive när parten har en uppgiftsskyldig-

het (2.4). Avslutningsvis en sammanfattande slutsats över vad utredning innebär 

(2.5). Officialprincipen i FPL 8 § lyder enligt följande:

Rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver.
 Genom frågor och påpekanden ska rätten verka för att  parterna avhjäl-
per otydligheter och ofullständigheter i sina framställningar.
 Rätten ska se till att inget  onödigt  förs in i målet. Överflödig utredning 
får avvisas. Lag (2013:86).

Bestämmelsen består av tre delar. Första stycket behandlar domstolens utred-

ningsansvar. De resterande två styckena, tilläggsreglerna, samt delar av första 

stycket berör domstolens processledning.21  Den vaga utformningen av FPL 8 § 

följer av förvaltningsprocessens skilda måltyper vilket processreglerna ska förhål-

la sig till. Därmed är ordet beskaffenhet i första stycket viktigt att betona. Det fast-

ställer hur regeln ska tillämpas i det enskilda fallet (se kapitel 3).22 

2.2 Officialprincipen kontra förhandlingsprincipen

Officialprincipen och förhandlingsprincipen kan inte särskiljas efter vilken typ  av 

process de tillhör och står inte i motsats till varandra. Båda tillämpas i civil- samt 

förvaltningsprocessen. Avgörande för vilken som ska tillämpas är målets beskaf-

fenhet, det vill säga partsställningen samt processföremålet.23  Officialprincipen 

innebär i grunden att domstolen ska utreda omständigheterna i målet. Dessutom 

har domstolen ansvarar för att utredningen är tillräcklig för en materiellt korrekt 

12

21 Ds 2010:17, s. 138. 
22 Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till FPL 8 §, under 
rubriken Allmänt [cit. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m.]. 
23 von Essen, Ulrik, FT 2012, s. 31. 



dom. Förhandlingsprincipen i sin tur innebär att det är parterna som är ansvariga 

för utredningen. Domstolens roll är främst att processleda parterna.24 RB 43 kap. 

4 § 2 st. och 35 kap. 7 § motsvarar FPL 8 § när det gäller utredningsansvaret.25 

Enligt lagmotiven har principerna samma grundtanke, nämligen att parterna har 

huvudansvaret för utredningen.26

I propositionen till första lydelsen av FPL 8 § diskuterades vilken av principerna 

som var mest adekvat i förvaltningsprocessen, officialprincipen ansågs vara lämp-

ligast. En av anledningarna till att förhandlingsprincipen inte lämpade sig var att 

det ofta förekom en part i processen jämfört med civilprocessen där parterna förde 

en argumentation mot varandra och mer naturligt själva tillhandahöll utredningen. 

Tilläggas kan att det uttalades att förvaltningsprocessen hade allmänintressen att 

ta hänsyn till vilket ledde till att parterna inte kunde disponera över målet. Därmed 

var det betydelsefullt  att få materiellt korrekta domar och det betonades att dom-

stolen skulle ansvara för att uppgifter överlämnades till rätten. Dessutom skulle 

domstolen fungera som rättsskydd för enskild.27 

Oavsett processform har domstolen det främsta ansvaret för att  avgörandet blir 

korrekt. Enligt Wennergren är det beklagansvärt om domstolen förmodar att par-

terna ska ansvara för förlusten när utredningen inte blivit fullständig. Oavsett 

tillämplig princip är det en samverkan mellan parter och domstol som är viktigt 

med beaktande av deras roll som rättskipande på ett objektivt sätt. Sedan är om-

fattningen av utredningsansvaret olika i varierande måltyper vilket domstolen får 

avgöra i det enskilda fallet.28 

2.2.1 Inkvisitorisk- eller kontradiktorisk process

Den kontradiktoriska processen är utgångspunkten för förvaltningsprocessen och 

inte den inkvisitoriska processen vilket förknippas med officialprincipen. Det föl-

13

24 Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 388.
25 Lavin, Rune, JT 1989/90, s. 76 ff. 
26 Dahlgren, Göran, JT 1991/92, s. 250 och Prop. 1986/87:89, s. 108.
27 Prop. 1971:30, s. 278 ff och 526. 
28 Wennergren, Bertil, FT 1996, s.77.



jer av att  inkvisitorisk process grundas på att domaren har den centrala rollen vad 

gäller både utredning och rättskipning. I en restriktiv tolkning innebär den kontra-

diktoriska principen att en part inte ska dömas ohörd. I en vidare tolkning för-

knippas den med förhandlingsprincipen, två parter mot varandra, vilka disponerar 

över processen. Att kontradiktorisk process är mest adekvat för förvaltningspro-

cessen följer av utvecklingen av tvåpartsprocessen. Även genom regleringen i 

FPL 9-19 §§ framstår den som lämpligast. När det är flera parter mot varandra 

minskar domstolens utredningsansvar. Endast för att den kontradiktoriska princi-

pen tillämpas betyder dock inte att officialprincipen har spelat ut sin roll. Omfatt-

ningen av domstolens utredningsansvar beror på målets beskaffenhet.29 

2.2.2 Domstolens ansvar enligt officialprincipen

Förvaltningsprocessen bygger på den kontradiktoriska modellen men domstolen 

ska tillämpa officialprincipen. Det följer av att parterna har det huvudsakliga an-

svaret för utredningen i målet. Enligt första propositionen skulle domstolen inte 

ha till uppgift att  utredningen i målet var fullständig eftersom en för stor börda 

skulle placeras på domstolen.30 Den nya formuleringen av FPL 8 § ska klargöra 

domstolens utredningsansvar. Domstolen ska se till att utredningen i målet är till-

räcklig för att  det ska kunna avgöras på ett godtagbart sätt.31 Det innebär inte att 

alla aspekter behöver vara utredda, endast att föreliggande utredning leder till en 

korrekt dom. Domstolen har därmed inte ett absolut utredningsansvar över alla 

delar i målet.32 Vad tillräcklig utredning innebär för att domaren ska kunna avgöra 

målet godtagbart är viktigt att fastslå. Det föreligger inte något allmängiltigt svar 

för alla skilda måltyper. Avgörande är det centrala begreppet målets beskaffenhet 

(se kapitel 3 nedan). Därmed får domaren i varje enskilt fall avgöra när tillräcklig 

utredning är uppnåd. Tilläggas kan att  domstolen inte har någon skyldighet att 

tillämpa officialprincipen utan FPL 8 § innebär endast en möjlighet.33
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29 von Essen, Ulrik, FT 2012, s. 31. 
30 Prop. 1971:30, s. 529 f. 
31 Ds 2010:17, s. 143. 
32 von Essen, Ulrik, FT 2012, s. 32. 
33 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., under rubriken Officialprincipens syfte 
och förhållande till bevisbördereglerna och Ds 2010:17, s. 141. 



2.2.3 Officialprövning

Officialprövning ska särskiljas från officialprincipen. Förvaltningsprocessen byg-

ger på officialprövning.34 Vad principen innebär går inte att utläsa ur förarbetena. 

Officialprincipen avser utredningen i ett mål medan officialprövningsprincipen tar 

sikte på hela processen. Huruvida domstolen ska kunna gå utanför processramen 

för att det materiella avgörandet ska bli korrekt. Domstolen ska kunna göra be-

dömningar utöver parts medgivande, åberopande, bevisning och så vidare. Offici-

alprincipen förknippas med indispositiva mål där parterna inte själva kan påverka 

målet. Alla måltyper i förvaltningsprocessen har i grunden någon form av allmä-

nintresse som ska beaktas vilket  gör målen indispositiva.35  Syftet med official-

prövning är att domstolen ska ta tillvara olika intressen i processen.36 

Det förekommer flera lagbestämmelser i FPL som tyder på officialprövning. FPL 

29 och 30 §§ utgör tillsammans med FPL 8 § domstolens prövningsram.37 FPL 29 

§ uttrycker reformatio in melius, att domstolen har möjlighet att döma till det bätt-

re för enskild part  än vad som yrkats förutsatt att det inte föreligger något motsatt 

enskilt  intresse. Det är en undantagsregel för domstolen. Bestämmelsen existerar 

dock på grund av domstolens funktion som rättsskydds organ för enskild. Dess-

utom uttrycker FPL 30 § officialprövning. Regeln innebär att domstolens avgö-

rande ska bygga på allt material som framkommit i målet. Avgörande är inte hur 

det har framkommit i målet eller av vem. Undantag föreligger beträffande HFD 

enligt FPL 37 §.38

Ett mål från Migrationsöverdomstolen illustrerar officialprövningsprincipen. I 

MIG 2006:1 konstaterade Migrationsöverdomstolen att  underinstansen inte full-

gjort sitt utredningsansvar eftersom de hade en officialprövningsskyldighet enligt 

FPL 8 §. Domstolen konstaterade att en person som sökte asyl ansökte om en 
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34 Prop. 1971:30, s. 291. 
35 von Essen, Processramen, s. 110 ff. 
36 Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 391. 
37 Prop. 1971:30, s. 579 f och Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., kom-
mentaren till FPL 29 §, under rubriken Allmänt.
38 Dahlgren, Göran, SvJT 1994, s. 393 f och von Essen, Processramen, s. 145 f. 



förmån. Därmed hade den enskilda parten bevisbördan för att de faktiska omstän-

digheterna uppfyllde lagbestämmelsens krav, emellertid hade asylmål där skydds-

behov åberopades en speciell karaktär eftersom det var svårt för en enskild part att 

göra de faktiska omständigheterna sannolika. Det inverkade på domstolens offici-

alprövningsskyldighet. Även andra faktorer påverkade målets karaktär, att  proces-

sen hade stor betydelse eftersom beslutet var oåterkalleligt samt att mänskliga rät-

tigheter kunde kränkas vid fel beslut. Faktorer som att part hade ombud, två-

partsprocess, ansökningsmål samt bevisbördans placering talade för att domstolen 

borde vara restriktiv med sin utredning. Men målets karaktär gav domstolen ett 

utredningsansvar. Hur utredningsansvaret  skulle förvaltas valde domstolen emel-

lertid själv. 

2.3 Begreppet utredning

Förarbetsuttalandena beträffande innebörden av FPL 8 § är vagt formulerade. De-

partementschefen uttalade i första propositionen att utredningsansvaret  hade varie-

rande omfattning i olika typer av mål. Redan innan FPL förelåg ett  utredningsan-

svar. Meningen med införandet av lagen var inte att ändra ansvaret. Ett förslag var 

att  den ursprungliga lydelsen av FPL 8 § skulle innehålla ordet fullständigt, men 

det ansågs att utredningsansvaret kunde tolkas mer omfattande än tidigare. Det 

betonades att domstolen hade till uppgift att leda utredningen. Samtidigt som att 

parterna skulle tillhandahålla utredningen och att domstolen främst skulle hjälpa 

parterna med vad som behövde tilläggas i målet.39 Mål där den enskilda parten 

saknade ombud och hade svårt att  framställa sin talan exemplifierade vilka typer 

av mål där domstolens utredningsansvar var mer omfattande. När det var lämpligt 

fick domstolen därutöver ex officio inhämta material vilket det  offentliga tillhan-

dahöll, exempelvis uppgifter från andra myndigheter.40 

Utredningsansvaret för domstolen avser utredningen i målet. Det förekommer inte 

någon definition i FPL eller RB vad det närmare avser. Enligt Edelstam tillhör be-

greppet utredning sakfrågan, rättsfakta, i målet. Utredningen ska tydliggöra om-
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ständigheterna, men begreppet innefattar även bevisning.41  Rättsfakta är det be-

grepp som används i förvaltningsprocessen som uttryck för omständigheter vilka 

är väsentliga för en viss rättsföljd. Bevisfakta ska bevisa rättsfakta, det vill säga 

omständigheter vilket styrker rättsfakta utan att förknippas med rättsföljden. Där-

utöver förekommer det hjälpfakta vilka kan vara en del av utredningen. Dessa ska 

hjälpa att värdera rättsfakta och bevisfakta. Att skilja dessa olika delar i utred-

ningen kan vara svårt. Därutöver ska tilläggas att rättsfakta även kan vara ett be-

visfakta i samma utredning men för ett  annat förhållande. Av detta följer att  det  är 

betydelsefullt att skillnad upprätthålls. Exempelvis för att åberopsbörda endast 

omfattar rättsfakta och inte bevisfakta.42

De nya förarbeten till FPL 8 § hjälper i viss mån till att tolka bestämmelsen. För-

ändringen innebär dock inga större nyheter.43 Det betonades i de nya förarbetena 

att  officialprincipen och domstolens roll skulle förtydligas. Av det följer att dom-

stolen inte hade ett utredningsansvar i alla situationer. Avgörande var den materi-

ella lagstiftningen samt de olika intressena mellan det allmänna och de enskilda i 

målet. På grund av att dessa faktorer varierade var det inte lämpligt att  göra en 

tydligare definition. Som en följd av att förvaltningsprocessen hade utvecklats till 

en tvåpartsprocess ville lagstiftaren att officialprincipen anpassades till en två-

partsprocess som i civilprocessen. Det var viktigt att  klargöra att domstolen inte 

hade till uppgift att förklara för parter vilken utredning som var nödvändig för att 

uppnå det önskade resultatet med en process. Domstolen skulle säkerställa att  till-

räcklig utredning förelåg och att  den var fullständig för att avgöra målet. Ändamå-

let var att garantera en korrekt dom.44  Remissinstanser vilka hade uttalat sig för 

förändringen var generellt  positiva. HFD:s ledamöter med flera ansåg dock att det 

tydligare borde framkommit att utredningsansvaret skulle tillämpas varierande 

beroende på målets beskaffenhet.45 
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42 von Essen, Processramen, s. 200 ff.
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2.4 Utredningsansvar och uppgiftsskyldighet 

Utredningsansvar ska skiljas från processledning (se kapitel 5). FPL 8 § består av 

flera delar, därmed är en uppdelning av lagrummet lämpligt för att förstå delarna 

på bästa sätt. Utredningsansvar för domstolen omfattas av första stycket och inne-

bär att samla in framförallt rättsligt material.46 Parten är skyldig att medverka till 

att  lämna in fakta i målet, alltså har part en uppgiftsskyldighet. Som tidigare 

nämnts är huvudregeln att parten har uppgiftsskyldighet i första hand. Sådant ma-

terial som är enklare för domstolen att inhämta eller som de ensamma har känne-

dom om får dock domstolen tillägna sig själv.47 

För att fastställa de faktiska omständigheterna i målet kan domstol och part hjäl-

pas åt genom att part lämnar in den utredning som behövs efter rådgivning med 

domstolen. Alternativt att domstol samlar in den utredning som är nödvändig för 

att  kunna avgöra målet. En annan möjlighet är att parten själv överlämnar den ut-

redning som är nödvändig till domstolen utan deras inblandning.48 

Mest förekommande är det första alternativet. Hur mycket varje aktör gör beror på 

målets beskaffenhet. Det är viktigt att  domstolen uppfyller sitt utredningsansvar 

redan i första instans, annars riskerar målet att återförvisas från högre instans till-

baka till lägre instans för ytterligare utredning. Högre instans kan dock själva ut-

föra utredning. Ett naturligt sätt för domstolen att  uppfylla sitt  utredningsansvar är 

att  ge anvisningar till part om vilket material som är relevant för att kunna avgöra 

målet. När domstolen inte har ett utredningsansvar kan part ha en uppgiftsskyl-

dighet. Passivitet av parten kan leda till att den får bevisbördan.49  Det illustrerar 

hur domstolens utredningsansvar och bevisbördereglerna måste sammanvägas. 

Om utredningen är otillräcklig är det part som får lida för bristen på grund av 

bevisbördereglerna.50 
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Om utredningen inte är tillräcklig bör domstolen innan de avgör målet ta ställning 

till om mer tillgänglig utredning föreligger. Om det inte föreligger ytterligare ut-

redning kan domstolen avgöra målet med hjälp av bevisbördereglerna. Annars bör 

domstolen bedöma om de själva ska utreda målet ytterligare. Det är inte endast 

omständigheter vilka parterna själva framför som domstolen har ett ansvar att ut-

reda. Detta leder till att parterna inte kan begränsa domstolens prövning. Samti-

digt ska domstolen balansera officialprincipen och förhandlingsprincipen mot var-

andra för att avgöra vilken som är mest framträdande beträffande omfattningen av 

domstolens ansvar.51

I RÅ 1990 ref. 94 uppkom en fråga angående om det var parten själv eller dom-

stolen som skulle ha uppgiftsskyldighet respektive utredningsansvar beträffande 

vid vilken tidpunkt parten fått  del av ett beslut. Tidpunkten var viktig för att avgö-

ra vilket av flera lagrum som skulle tillämpas i tillämplig lag. Om den enskilde 

parten fått del av beslutet framgick inte av handlingarna i målet. HFD tillämpade 

FPL 8 § och jämförde med den tillämpliga lagen. Domstolen konstaterade att ut-

redningsansvaret följde av officialprincipen och att omfattningen av utredningsan-

svaret för domstolen berodde på målets beskaffenhet. Enligt förarbeten till båda 

lagarna framgick att målet hade en stark officialprägel. I målet var det oklart när 

den enskilde parten fått del av beslutet, underinstanserna hade inte utrett omstän-

digheten. HFD konstaterade att i det läget skulle det inte gå att få reda på när be-

slutet tillhandahölls den enskilde. Därmed återförvisades inte målet för fortsatt 

utredning. En konsekvens av den bristande utredningen blev att HFD utgick från 

att  den enskilde fått del av beslutet för att det offentliga skulle stå för bristen av 

utredning och att den enskilde inte skulle drabbas negativt. 

Det kan uppstå problem beträffande att inhämta utredning, exempelvis att  fastslå 

vilken instans som ska komplettera utredningen. Av instansordningsprincipen föl-

jer en viktig rättssäkerhetsfunktion. Den innebär generellt att  en högre instans i 

domstols hierarkin inte ska pröva en ny sak som inte prövats av tidigare instans.52
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Instansordningsprincipen har betydelse beträffande domstolens ansvar enligt FPL 

8 §. Framförallt angående i vilken omfattningen domstolen ska utreda ett mål. En 

domstol ska inte pröva en ny omständighet om saken förändras. Därmed fram-

kommer en gräns för officialprincipen. Wennergren menar att  domstolen inte bör 

tillämpa officialprincipen när det leder till att avgörandet går utöver vad som yr-

kats i målet. Domstolen bör dessutom inte agera som ombud för part med materi-

ell rådgivning eftersom de inte har till uppgift att part  ska nå framgång med sin 

talan lika lite som de har att förverkliga den materiella lagstiftningen. När det är 

flera enskilda parter i målet  är det dessutom inte lämpligt att utredningsansvaret 

leder till att nya omständigheter framkommer.53 Petrén menar att instansordning-

sprincipen är avgörande för vilken instans som ska göra ytterligare utredning när 

det krävs. Han anser i linje med principen att det är första instans.54 I MIG 2013:2 

var frågan vilken instans som borde gjort utredningen. Utredningsansvaret  var 

mer omfattande i underinstans på grund av rättssäkerhetsskäl eftersom den högre 

instansen skulle kunna pröva det omtvistade inom en skälig tidsperiod.

2.5 Slutsats

Förarbetena är vaga men doktrin och rättspraxis är mer utförliga beträffande offi-

cialprincipen. Idéen är inte att domstolen ska utreda alla omständigheter i ett mål, 

de ska istället använda parterna för att  införskaffa utredning. När utredningsansva-

ret brister visar RÅ 1990 ref. 94 att det inte är den enskilde parten som ska drab-

bas av den bristande utredningen utan det allmänna när det föreligger ett starkt 

enskilt  intresse i målet. I MIG 2006:1 hade den sökande bevisbördan men på 

grund av målets beskaffenhet skulle officialprövning ske. I MIG 2013:2 tillämpa-

des instansordningsprincipen i domskälen på grund av rättssäkerhetsskäl. Migra-

tionsmålet visar domstolens utredningsansvar utifrån målets beskaffenhet. Av ut-

redningen hittills framgår att utredningsansvaret är svårt att konkret definiera. 

Många olika delar ska vägas mot varandra och att målets beskaffenhet har stor 

betydelse. Underinstanserna har en svår uppgift att  tillämpa officialprincipen kor-

rekt, speciellt mot bakgrund av de vaga förarbeten och få prejudikat på området.
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3 Målets beskaffenhet

3.1 Inledning 

Begreppet beskaffenhet i FPL 8 § är ett avgörande uttryck för att förstå official-

principens omfattning. Rent konkret avser det målets materiella karaktär (4.1), i 

förhållande till partsställningen i målet (4.2).55 Det centrala är att tillräcklig utred-

ning föreligger för att domstolen ska kunna avgöra målet på ett korrekt sätt. Av 

det följer att utredningen behöver vara fullgod.56 Syftet med kapitlet är att klargö-

ra detta centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en sammanfattande slutsats över 

begreppets betydelse (4.3). Det väsentliga enligt Petrén är följande:

”Den springande punkten kan sägas vara: i vilka fall skall rätten avlägsna oklarheter som 
är av utslagsgivande betydelse för målets avgörande och i vilka fall ska rätten i stället  låta 
en part som brustit  i sin utredningsplikt bära följden av sin underlåtenhet  eller oförmå-

ga?”57 

3.2 Sakens betydelse 

Med sakens betydelse förstås målets materiella karaktär, det vill säga vad målet 

handlar om.58 I förarbeten till RB föreligger en uppdelning mellan dispositiva och 

indispositiva tvistemål för att avgöra allmän domstols utredningsansvar och pro-

cesslednings skyldighet. Det väsentliga är dock att processledningen fungerar för 

en effektiv process.59 Förvaltningsmål är som regel indispositiva. Dispositiva in-

slag kan förekomma i mål som är tvistemålsliknande som exempelvis mål om of-

fentlig upphandling. Uppdelningen är dock inte avgörande för sakens betydelse.60 
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Inte heller beviskravet avgör målets materiella karaktär. Det följer av att beviskra-

vet och domstolens utredningsansvar inte följer varandra konsekvent i 

rättspraxis.61 I avgörandet RÅ 1989 ref. 67 uppkom fråga beträffande domstolens 

utredningsansvar när det förelåg starka enskilda intressen i målet. I den tillämpliga 

lagen uppställdes höga krav när en myndighet skulle ingripa mot en enskild. 

Domstolen konstatera att  höga beviskrav borde ställas. HFD konstaterade sedan 

att i denna måltyp beträffande återkallelse av läkarlegitimation skulle domstolarna 

på grund av rättssäkerhetsskäl endast beakta sådana omständigheter socialstyrel-

sen uttryckligen åberopat. Det avgörande var att socialstyrelsen som företrädare 

för det allmänna var anmälare mot en enskild. Av detta följer att höga beviskrav 

ställdes samtidigt som domstolen skulle tillämpa officialprincipen restriktivt mot 

det offentliga ombudet. Det kan jämföras med asylmålen ovan där domstolen hade 

en officialprövningsskyldighet trots att beviskraven är lägre än i återkallelse av 

läkarlegitimation.62 

Ett annat alternativ är att  utredningsansvaret sammanhänger med de allmänna och 

enskilda intressen som föreligger i målet. I förarbetena betonades att desto större 

allmänintresse i ett mål, desto större utredningsansvar för en myndighet.63 Enligt 

Wennergren kan det dock utläsas av rättspraxis att strängare krav har ställts på 

domstolen på grund av enskilda intressen. En konsekvens av detta är att tyngd-

punkten har flyttats till dessa istället. Å andra sidan kan det vara svårt  att utläsa ur 

olika måltyper vilket  intresse som är starkast och dessutom har en del måltyper 

dubbla intressen. Ett  exempel på svårigheten att avgöra vilket  intresse som väger 

tyngst vilket Wennergren använder är mål om återkallelse av läkarlegitimation, 

läkaren har egna intressen av att kunna fortsätta arbeta samtidigt som allmänheten 

ska kunna förlita sig på läkarens lämplighet.64 Ytterligare alternativ är att skilja på 
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betungande och gynnande beslut. Det ger dock inte en tydligare bild av innebör-

den av målets materiella karaktär.65 

Notismålet RÅ 2005 not. 81 illustrerar vad målets betydelse har för att avgöra må-

lets materiella karaktär. Målet handlade om livränta för en skada i arbetet. Frågan 

var vad som skulle omfattas av livränteunderlaget enligt tillämplig lag. HFD kon-

staterade att domstolen hade ett  ansvar att se till att målet blev utrett enligt dess 

beskaffenhet, FPL 8 §. Domstolen utvecklade sitt resonemang och konstaterade 

att  mål om livränta hade stor betydelse för den enskilde. Därmed var det betydel-

sefullt  att utredningen i målet var fullgod. De faktiska omständigheterna den en-

skilde hade lämnat gick inte att dra några säkra slutsatser från. Därmed borde 

kammarrätten meddelat prövningstillstånd och prövat målet.

Mot bakgrund av dessa faktorer fastställs att  en mängd omständigheter är vägle-

dande beroende på vad frågan i målet är för domstolens utredningsansvar. Emel-

lertid utesluter ingen omständighet  en annan. Följaktligen kan det vara en anled-

ning till lagmotivens utformning. Målets betydelse är en väsentlig faktor. Det kan 

exempelvis vara mål som har större verkningar över tiden. Enligt von Essen är 

dock partsställningen samt parternas processförmåga viktigare faktorer för att av-

göra målets beskaffenhet. Det  är slutligen domarens bedömning i varje enskilt fall 

av samtliga faktorer som är avgörande.66 Petrén menar att en erfaren domare en-

kelt kan konstatera vad som behöver kompletteras. Det svåra är att avgöra om 

domaren ska begära in kompletteringar från part.67 

3.3 Partsställningens betydelse

Idag är flertalet måltyper i förvaltningsprocessen mål med flera parter vilket leder 

till att domstolen måste tillämpa officialprincipen restriktivare. Det följer av att de 
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ska vara objektiva i sin rättstillämpning. Det föreligger större möjligheter för 

domstolen att tillämpa officialprincipen i enpartsmål.68 

Notismålet RÅ 1992 not. 70 illustreras hur partsställningen påverkar domstolens 

möjlighet till processledning över andra yrkanden än de parterna själva framställt. 

Bakgrunden var ett patentmål om mönsterskydd. Frågan var om underinstansen 

borde fått den sökande parten att ändra sitt  yrkande för ett gynnande utfall av pro-

cessen. Avgörande faktorer var att ombud företrädde respektive part  samt att det 

var ett  tvistigt tvåpartsmål. Konsekvens blev att det inte var passande att domsto-

len förmådde part att ändra sitt yrkande. 

När en tvåpartsprocess förekommer är det oftast en enskild som har en företrädare 

för det offentliga som motpart. Det kan jämföras med civilprocessen där två en-

skilda parter processar. Som en följd av att detta påverkas inte förvaltningsdom-

stolens objektivitet vid tillämpning av officialprincipen i lika stor utsträckning när 

det är en offentlig motpart. Att domstolen ska kunna bistå den enskilda parten föl-

jer av deras funktion, att kontrollera myndigheters beslut och att  de inte har till 

uppgift att förverkliga den materiella rätten. Wennergren menar dessutom att det 

stämmer överens med syftet med FPL 29 §, reformatio in melius. Styrkeförhållan-

det mellan parterna är dock väsentligt för domstolens ansvar.69

Ett mål som belyser styrkeförhållandenas betydelse för utredningsansvaret är RÅ 

2006 ref. 46. I målet var det en kostnadspost beträffande hyra som inte var full-

ständigt utred vad det innebar vilket hade väsentlig betydelse för utgången i målet. 

Lägre instans hade inte utrett omständigheten, utan använt material från kommu-

nen. HFD konstaterade att officialprincipen var tillämplig enligt  FPL 8 §. De på-

pekade att målet var en tvåpartsprocess men att styrkeförhållandena mellan par-

terna var väldigt ojämnt och därmed fick domstolen ett  större utredningsansvar. 

Domstolens uppgift  var att se till att den enskilda parten inte fick ansvara för att 
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utredningen var otillräcklig. Därmed upphävde HFD beslutet och meddelade 

prövningstillstånd i Kammarrätten för fortsatt utredning. 

Utredningsansvarets omfattning påverkas av om det offentliga är part i processen 

samt om den enskilde har ombud.70 Målen är som sagts tänkta att kunna föras utan 

ombud. Om en part dock väljer att anlita ombud ska den inte drabbas negativt av 

detta.71 När en part har ombud ska domstolen kunna förlita sig på att parten själv 

kan framställa utredningen. Emellertid har part ofta ett  okvalificerat ombud vilket 

medför att domstolens utredningsansvar inte upphör dessutom får de kompensera 

för bristerna i juridisk kompetens. Innebörden av utredningsansvaret på grund av 

partens oförmåga innebär dock endast att domstolen ska gör en fullgod 

utredning.72 

I RÅ 1990 ref. 64 behandlas förvaltningsdomstolens utredningsansvar som en del-

fråga vilket är av intresse för studien. Bakgrunden var att Socialstyrelsen yrkade 

på återkallelse av läkarlegitimationer. HFD prövade om en dom från tingsrätten 

var tillräckligt underlag för att återkalla läkarlegitimationerna. Dem konstaterade 

att  officialprincipen var tillämplig i förvaltningsprocessen och att domstolen hade 

huvudansvaret för att utredningen var fullgod. I processen var inte tingsrättens 

dom bindande för domstolen men av betydelse. Domen ansågs inte vara tillräcklig 

utredning för att kunna avgöra målet. Omfattningen av domstolens utredningsan-

svar berodde bland annat på att ena parten i målet var en central förvaltningsmyn-

dighet som borde kunnat föra sin talan självständigt. Mot detta beaktade HFD 

dock att det var ett  processuellt svårt mål och att domstolens ansvar inte handlade 

om vilken utredning som behövdes utan endast formen för hur den presenterades 

för att den skulle framstå som tillräcklig för ett avgörande. När kammarrätten 

konstaterade att  domen inte var tillräcklig borde de genom vägledning krävt kom-

pletterande utredning. 
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Wennergren menar att utifrån en analys av rättspraxis fastställs att när tillräcklig 

utredning föreligger är det bevisbördereglerna som sedan avgör målets utgång. 

Om någon part brustit i sin uppgiftsskyldighet får den själv ansvara för bristen.73 

Rättspraxis visar att  om utredningen är bristfällig och det drabbar enskild part blir 

domstolens utredningsansvar mer omfattande. Det illustreras av RÅ 1996 ref. 83. 

Avgörandet berörde ett tillsynsärende mot en fastighetsmäklare. HFD konstatera-

de att i underinstans hade fastighetsmäklaren bevisbördan och inte lyckats styrka 

sin talan. Fastighetsmäklaren framställde att han ville ha muntlig förhandling, vil-

ket han inte fick. HFD uttalade att med beaktande av utredningskravet i denna typ 

av mål hade en sådan förhandling kunnat  underlätta utredningsmaterialets bedöm-

ning och det förelåg ingen grund för att det inte skulle hållits. Kammarrättens 

prövning av målet hade varit fel eftersom parten inte fick muntlig förhandling 

samtidigt som bristen på utredning drabbat den enskilde parten själv. Dessutom 

hade bevisbördans placering varit oriktig. Konsekvensen blev att  HFD upphävde 

kammarrättens dom och återförvisade målet. 

3.4 Slutsats 

Omfattningen av domstolens utredningsansvar omfattar att utredningen är fullgod 

för att kunna avgöra målet på ett materiellt korrekt sätt. Målets beskaffenhet har 

en betydande inverkan på omfattningen av utredningsansvaret  i det  enskilda må-

let. Begreppet innefattar i huvudsak två delar, vad målet materiellt avser samt 

partsställningen. Vad målet  materiellt avser avgörs av vad det har för betydelse, 

vilket får avgöras från fall till fall. Faktorer som ska vägas in är exempelvis om 

det är ett gynnande eller betungande beslut samt om det föreligger skyddsvärda 

enskilda intressen som ska beaktas. Utifrån RÅ 1990 ref. 64 kan konstateras att 

det i målet förelåg både allmänna- och enskilda intressen att  ta hänsyn till samt att 

det var ett processuellt svårt mål. Av det följde ett utredningsansvar för domstolen 

även mot det  allmänna ombudet. Förarbetena betonar att allmänintresset är en be-

tydelsefull faktor för målets materiella karaktär. Å andra sidan menar Wennergren 

att rättspraxis framhåller de enskilda intressena. Därmed är min uppfattning att  de 
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enskilda intressena har större betydelse vilket följer av att HFD är en rättsbildande 

instans vars prejudikat har skapats efter uttalandena i förarbetena. 

Det centrala för förståelse för innebörden av beskaffenhet är dock partsställningen 

i målet vilket von Essen påpekat. Det som avgör partsställningens inverkan om 

det saknas utredning enligt RÅ 1996 ref. 83 är vem av parterna som utsätts för 

konsekvenserna av bristen. Om det är den offentliga parten kan målet avgöras 

oavsett om utredningen är bristfällig. Domstolens ansvar är generellt att det före-

ligger fullgod utredning. Slutligen är det bevisbördereglerna som avgör utgången 

av processen.

RÅ 2006 ref. 46 visar att även i en tvåpartsprocess kan styrkeförhållandena mel-

lan parterna vara ojämnt vilket kräver utredningsansvar från domstolens sida. I det 

fallet påverkade dock möjligtvis även målets karaktär. Emellertid är det i slutän-

den den enskilda domaren som avgör omfattningen av utredningsansvaret i varje 

enskilt fall utifrån dessa faktorer.
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4 Processledning

4.1 Inledning

Processledning omfattas av tilläggsreglerna i FPL 8 §. Kapitlet har som syfte att 

tydliggöra processledningens funktion (4.2). Enligt Wennergren ska tre olika situ-

ationer särskiljas beträffande processledning, nämligen språkliga brister, rättsliga 

brister samt domstolens bedömningar (4.3).74  Därefter redogörs kortfattat för 

domstolens möjligheter att avvisa överflödig utredning (4.4). Kapitlet avslutas 

med en sammanfattande slutsats (4.5). 

4.2 Processledningens funktion 

Tilläggsregeln i FPL 8 § andra stycket har fått en ny lydelse. Genom frågor och 

påpekanden ska domstolen klargöra oklarheter i parternas handlingar. Domstolen 

har ett val enligt officialprincipen, dels att inhämta utredning ex officio enligt 

första stycket eller processledning enligt andra stycket. Enligt förarbetena till FPL 

betonades att processledning främst borde väljas.75

HFD:s ledamöter påpekade att  formuleringen av tilläggsregeln i andra stycket, 

genom frågor och påpekanden inte var lämplig på grund av huvudregeln, att  pro-

cessen var skriftlig och formuleringen av bestämmelsen blev tillämplig vid en 

muntlig förhandling. Regeringen menade dock tvärtom, att det kunde ske genom 

skriftligt förfarande samt telefonsamtal. Därmed infördes tilläggsregeln.76

Petrén menar att  domstolen inte använder möjligheten till processledning i någon 

större omfattning på grund av att  de är rädda att inte uppfattas som opartiska. 

Dessutom att  parter ofta är okunniga beträffande vad som är viktigt att framföra. 

Därmed har domstolen en betydelsefull roll i att vägledda parterna.77
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Domstolsutredningen konstaterade att domstolarna inte vet hur de ska tillämpa 

officialprincipen, eftersom de inte vill framstå som partiska i sin rättstillämpning. 

Emellertid uttalade Domstolsutredningen att det är sämre med en rättspraxis som 

inte är konsekvent än en processledning som inte fungerar helt objektivt.78 Även 

Dahlgren påpekar att  domarna inte använder processledning i någon större om-

fattning. Han jämför med civilprocessen där de är bättre på att tillämpa process-

ledning. En orsak kan enligt Dahlgren vara att förvaltningsprocessen är skriftlig 

och att det är enklare genom frågor till parter vid en muntlig förhandling att bedri-

va processledning.79 

Det är domstolens beslut att bedriva processledning därmed kan parterna inte krä-

va att det ska ske. Processledning ska äga rum i ett tidigt skede för att processen 

ska bli effektiv samt med beaktande av motpartens intresse av att få en uppfatt-

ning angående talan i målet. Tydlighet beträffande processledning är också viktigt 

för enskild som saknar juridisk kunskap ska ha möjlighet att  föra sin process utan 

ombud. Öppenheten är viktigt för att  de två nämnda faktorerna inte ska påverka 

domstolens objektivitet i sin rättskipning.80 

Det är naturligare för domstolen att processleda den enskilda parten, det  är dock 

inte omöjligt att också hjälpa den offentliga parten. Det föreligger tre skäl till att 

processledning mot den offentliga parten är positivt enligt von Essen. En anled-

ning är att det kan leda till fördelar för den enskilda parten för att domstolen inte 

på förhand kan ha kunskap om vem som får fördel av utredningen. Dessutom ska 

all väsentlig utredning prövas vid samma tillfälle för annars riskerar målet att 

överklagas om den offentliga parten upptäcker nya avgörande omständigheter al-

ternativt att en ny  process inleds. Den sista anledningen är att  avgörandet kan bli 

materiellt  oriktigt.81  Samtidigt förekommer det skäl för att inte processleda den 
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offentliga parten. Det följer av förvaltningsprocessens funktion och domstolens 

roll som rättsskydd för enskild part.82 

4.3 Processledning genom frågor och påpekanden

4.3.1 Språkliga brister

En språklig brist är när part uttrycker sig i kontakt med domstolen på ett sätt som i 

sin kontext är otydlig eller knapphändig. Det är viktigt att  domstolen förstår vad 

en part menar med en handling, exempelvis för att  deras avgörande enbart får 

bygga på materialet i processen.83 

Processledning genom frågor och påpekanden som det uttrycks i FPL 8 § andra 

stycket är inte alltid bästa alternativet. Beträffande yrkanden från part är det bättre 

att  domstolen först tolkar partens handling med hjälp av resten av materialet efter-

som kontakt för att tydliggöra oftast inte leder till förbättring. Om det föreligger 

flera alternativa yrkanden är det oftast ett som är tänkbart. Domstolen utgår från 

att  part yrkar detsamma som i tidigare instans samt att avgörandet ska bli bästa 

möjliga med begränsning av instansordningsprincipen.84  Det är dessutom mest 

processekonomiskt att tolka först, förutsatt av att motparten får del av det som 

framkommer på grund av kravet på öppenhet. När tolkning inte är möjligt ska 

istället processledning ske, vilket är en skyldighet avseende språkliga brister. Det-

ta oavsett partsställningen i målet. Angående tolkning av handlingar bör domsto-

len vara generösare mot den enskilde för att den oftast inte har samma resurser 

och förmåga att processa som offentlig part. Samtidigt bör allmänintresset beaktas 

av domstolen.85 

RÅ 2002 ref. 29 visar att en besvärshandling till största del endast har en rimlig 

tolkning och att  förvaltningsprocessen ska kunna föras utan juridisk kunskap. 
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Bakgrunden i målet  var en person som hade fått  sitt körkort återkallat. På delgiv-

ningskvittot från kammarrätten angående dess beslut hade personen skrivit på det 

egenhändiga underskrivna kvittot att den var oskyldig till brottet vilket ledde till 

återkallelsen och att personen var missnöjd över beslutet. Kammarrätten accepte-

rade inte kvittot som ett överklagande. HFD konstaterade att de formella kraven 

var uppfyllda, skriftligt, egenhändigt undertecknande och att det gick att förstå 

vilket beslut personen överklagade. Sedan anförde HFD att talan skulle kunna fö-

ras av en enskild utan ombud. Därmed kunde domstolen inte ställa höga krav på 

hur domstolshandlingarna utformades. Domstolen skulle i första hand tolka hand-

lingarna som att parten förde samma talan som i tidigare instans. 

Fyra områden som inte har betydelse för processledning över språkliga brister är 

målets materiella karaktär, partsförhållandena, bevisbördans placering samt till-

gången till ombud.86

Två mål belyser domstolens utredningsansvar på grund av språkliga brister. Det 

första målet är RÅ 1981 Ba 35 vilket berör ofullständigt yrkande från enskild part 

och huruvida domstol ska pröva fallet  utifrån vad som anförts i tidigare instans. 

Vid besvär i kammarrätten lämnade ett bolag inget yrkande eller framförde några 

omständigheter. Bolaget fick förelägganden enligt  FPL 5 § att inkomma med detta 

med påföljd att målet annars inte skulle prövas i sak. Därefter avvisades målet. 

HFD anförde att kammarrätten haft grund för sitt  agerande. Det framgick att le-

damöterna tagit  hänsyn till att bolaget aktivt försökt dra ut på processen. Det fanns 

två skiljaktiga i HFD, Petrén och Wieslander. De anförde att bolagets agerande 

inte utgjorde grund för att tillämpa FPL 5 §. En besvärshandling måste vara så 

bristfällig att det inte går att göra en sakprövning. Istället skulle den allmänna 

principen ha tillämpats om att part yrkade detsamma som i föregående instans.87 

Det andra avgörandet är RÅ 1990 ref. 62. Målet illustrerar hur domstolen ska tol-

ka otydliga yrkanden. Dessutom att ingen skillnad föreligger beroende av om det 

är en enskild part eller offentlig parts yrkande det angår. Bakgrunden var att en 

31

86 von Essen, Processramen, s. 228. 
87 Se även RÅ 1982 Ba 66 angående liknande resonemang för parts yrkande.



myndighet i ett mål hade framställt ett  belopp  i början av en handling och sedan 

ett högre belopp i efterföljande text. Domstolens prövningsram begränsades inte 

av det lägre angivna beloppet eftersom de tolkade det senare som det riktiga be-

loppet. Det lägre beloppet ansågs endast vara ett förbiseende. 

I mål om offentlig upphandling, återkallelse av läkarlegitimation och körkortsmål 

ska tolkning av omständigheter inte ske, alternativt bör det ske restriktivt.88 

4.3.2 Rättsliga brister

Processledning angående rättsliga brister avser att en part inte har utvecklat sina 

omständigheter eller lämnat  fullständigt bevismaterial. Med andra ord handlar det 

om en avvikelse mellan materialet från part och den materiella författningen som 

är tillämplig. Det är i detta sammanhang begreppet  målets beskaffenhet har bety-

delse för att avgöra omfattningen av processledningen. Det föreligger skillnad 

mellan processledning avseende yrkande, omständigheter och bevisning liksom 

det gör angående språkliga brister.89 

RÅ 1993 ref. 76 illustrerar hur processledning sker mot det allmänna ombudet 

samt hur rättsliga brister inte föranleder domstolen att  avhjälpa misstag. Målet 

gällde återkallelse av körkort på grund av rödljuskörning vilket personen hade 

godkänt ordningsföreläggande om. Men i domstolens handlingar stod det att per-

sonen gjort sig skyldig till stoppliktsförseelse. Talan lämnades därmed utan bifall 

eftersom personen inte gjort sig skyldig till stoppliktförseelse, även fast det felak-

tiga yrkandet endast var ett förbiseende av det allmänna ombudet. 

Domstolen kan genom processledning förändra parts yrkande till något lämpliga-

re, vilket är en skillnad till civilprocessen. Undantag råder när det  är flera enskilda 

parter i processen, detta följer av FPL 29 §. Gränsen blir istället målets beskaffen-

het. Beträffande företrädare för det allmänna samt flerpartsmål är det dock restrik-
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tivt att förändra yrkandet på grund av domstolens funktion. Mot alla dessa parter 

får dock processledning ske för uppenbara fel och misstag.90

HFD 2012 ref. 36 belyser processledning angående rättsliga brister för att enskild 

part ska få ett  bättre yrkande när det inte förekommer någon enskild motpart. HFD 

diskuterade kring FPL 29 §, reformatio in melius. De uttalade att regelns syfte var 

att  ge enskilda ett  rättsskydd men skulle användas i undantagsfall. Det var bara i 

fall där uppenbara eller uppenbarade fel förekom, domstolen ex officio skulle 

framställa ytterligare utredning som gick utöver den enskildas yrkande. Yrkandet 

var annars den yttre ramen för rättens bedömning. FPL 29 § förekom för att åstad-

komma materiellt korrekta avgöranden. Därmed krävdes att det var uppenbart vad 

avgörandet borde varit, vilket det inte var eftersom mer utredning krävdes. Där-

med var det fel att  tillämpa reformatio in melius och HFD upphävde de tidigare 

avgörandena. 

Processledning är inte nödvändigt beträffande omständigheter vilka är ”allmänt 

veterliga”, över svenska författningar eller sådana omständigheter som framförts 

som saknar betydelse för utgången av målet alternativt är självklara för domaren. 

Undantag förekommer vid behov av kommunikation med motparten.91 

4.3.3 Domstolens bedömningar

Domstolens bedömningar handlar om processledning över sådant som har bety-

delse för utgången av målet vilket domstolen själv beslutar att göra. Wennergren 

tar upp som exempel att  domstolen tillämpar en annan författningsbestämmelse 

jämfört med den part har utgått ifrån i sin framställning. Det är viktigt att process-

ledning sker när domstolen väljer att tillämpa en annan författningsbestämmelse 

eller om ny rättspraxis uppkommer under processen.92 Det beror bland annat på 

rättssäkerhetsskäl samt att parter kan behöva ändra sin talan utifrån det nya rätts-

materialet. Om domaren gör en bedömning att part  inte kommer få den önskade 

33

90 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., under rubriken Processledning – Rättsli-
ga brister - Yrkandet.
91 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., under rubriken Processledning – Rättsli-
ga brister - Omständigheter och bevisning. 
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utgången med sin talan kan domaren genom processledning försöka framställa 

ytterligare omständigheter. Det sagda angår enskild part. Däremot angår det inte 

offentlig part, där endast detta kan ske tills det föreligger fullgod utredning. Do-

maren får dock inte mot någon part bedriva materiell rådgivning. Enligt förarbeten 

till civilprocessen är det acceptabelt  att domaren påpekar brister emellertid inte 

hur de kan avhjälpas eller förklara varför det är en svaghet.93 I förvaltningsproces-

sen däremot kan domaren utöva mer långtgående processledning mot enskild part, 

gränsen är dock domstolens opartiskhet.94 

Notismålet RÅ 2009 not. 139 belyser hur domstolens bedömningar påverkar deras 

utredningsansvar. Bakgrunden i målet var en person som hade råkat ut för en ar-

betsskada och därmed fråga om personen hade rätt till livränta. Visandedagen för 

skadan var avgörande för rätten till livränta. Lägre instans hade godtagit en felak-

tig visandedag med förmånligare lagbestämmelser än vad kammarrätten gjort. 

Kammarrätten upptäckte att visandedagen var före lagändringen på området. Av 

det följde att lägre instans utgått från förmånligare bestämmelser för den enskilde. 

Frågan var därmed i målet om kammarrätten haft skyldighet att uppmärksamma 

den enskilde parten på detta för att personen skulle fått tillfälle att argumentera 

kring detta. HFD konstaterade att domstolen borde gjort det men på grund av om-

ständigheterna i fallet förelåg inte anledning att undanröja avgörandet. 

4.4 Processledning enligt tredje stycket

I FPL 8 § tredje stycket framkommer den andra tilläggsregeln. Domstolen ska se 

till att inget onödigt förs in i processen och avvisa överflödig utredning. Det beto-

nades i förarbetena att regeln var ändamålsenlig eftersom den uppfyllde funktio-

nen av att processen skulle vara effektiv och inte onödigt kostnadskrävande. Från 

den ursprungliga lydelsen kompletteras tilläggsregeln med att rätten ska se till att 

inget onödigt förs in i målet. Det kan ske genom bland annat att part  vid begäran 

inte får förlängd tid att lämna in handlingar. Tredje stycket är till för att  klargöra 

domstolens ansvar för utredningen genom att parterna inte ska behöva argumente-
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ra kring överflödig utredning. Speciellt betydelsefullt är tillägget eftersom muntli-

ga förhandlingar har ökat. Stycket har utformats efter RB som modell.95 

4.5 Slutsats 

RÅ 2002 ref. 29 visar att det föreligger ett samband mellan tolkning, processled-

ning och utredningsansvar, dessutom att förvaltningsprocessen är tänkt att kunna 

föras utan ombud. Av det följer att ändamålet  med ett besvär är viktigast. Enligt 

RÅ 1981 Ba 35 är en allmän rättsprincip i förvaltningsprocessen att tolka parts 

yrkande som i tidigare instans samt att en sakprövning ska ske när ett besvär inte 

är tillräckligt bristfälligt för att tolkas. 

RÅ 1990 ref. 62 visar att tolkning av yrkande ska ske likadant mot alla part avse-

ende språkliga brister. Det kan jämföras med RÅ 1993 ref. 76 som uttalar att rätts-

liga brister inte ska avhjälpas i det offentligas talan. Det kan i sin tur jämföras med 

HFD 2012 ref. 36 där det var en ensam enskild part. Därmed förelåg möjlighet att 

processleda fram lämpligare yrkanden. I RÅ 1993 ref. 76 var det ett förbiseende 

från det offentliga ombudet, därmed undgick motparten på grund av tur påföljd 

för sin trafiköverträdelse. Slutsatsen av detta är att det kan anses fel att domstolen 

inte vägledde det offentliga ombudet. Emellertid har domstolarna inte en official-

prövningsskyldighet och dessutom inte något krav att  förverkliga den materiella 

rätten. Domstolen har däremot en rättssäkerhets funktion mot den enskilda parten 

vilket dessa mål belyser på ett pedagogiskt sätt.
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5 Officialprincipen i FPL jämfört med RB

5.1 Inledning

I förvaltningsprocessen förekommer igen uppdelning mellan olika måltyper som i 

allmän domstol utan det ses som en enhetlig processform. Lagstiftaren har dock 

antytt att en uppdelning kan ske mellan olika måltyper som har tvistemålsliknan-

de- och brottmålsliknande karaktär vilket har bekräftats i rättspraxis.96  Kapitlet 

inleds med en översiktlig redogörelse över skillnader, vilka redan inte nämnts, 

mellan officialprincipen och förhandlingsprincipen i processerna (5.2). Därefter 

följer ett avsnitt  beträffande innebörden av en tvistemålsliknande förvaltningspro-

cess (5.3) med en efterföljande sammanfattande slutsats (5.4). 

5.2 Skillnader i processerna

RB är en väl inarbetad gammal lag jämfört  med FPL. FPL bygger på sedvanerätt, 

men även på RB samt egna utformningar för förvaltningsprocessen. RB:s innehåll 

är betydligt mer omfattande, 800 paragrafer jämfört med FPL som består av 53 

paragrafer. Den minimalistiska regleringen i FPL följer av att måltyperna är varie-

rande och processen ska vara flexibel som ovan sagts.97 Civilprocessen består av 

en muntlig förhandling för att tillgodose principerna om muntlighet, omedelbarhet 

och koncentration. Förvaltningsprocessen är däremot skriftlig men har förändrats 

på senare år mot mer muntlig förhandling med liknade bestämmelser.98 Det kan 

delvis bero på europarättens påverkan genom att rättsregler betraktas som indivi-

duella rättigheter.99 

Förvaltningsdomstolarna och de allmänna domstolarna har idag samma ställning, 

de utövar rättskipning samt dömer i tre instanser. Från början betraktades förvalt-

ningsdomstolarna som en överordnad förvaltningsmyndighet. Flera måltyper lik-

nas med fullgörelsedomar i civilprocessen, exempelvis betungande eller förplik-
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tande avgöranden om att  en enskild ska betala en avgift eller skatt.100 RB 42:8 2 

stycket samt 43:4 2 stycket reglerar allmän domstols ansvar under förberedelsen 

och huvudförhandlingen i tvistemål. Bestämmelserna motsvarar i princip FPL 8 §. 

Begreppet utredningsansvar tillämpas inte, istället används materiell 

processledning.101  Tilläggas kan att målets beskaffenhet har betydelse för båda 

processerna angående omfattningen av domstolens utredningsansvar. För att fast-

ställa begreppet beskaffenhet i civilprocessen får en jämförelse göras mellan be-

hovet av en effektiv process och rättens objektivitet  istället för målets materiella 

karaktär och partsförhållandena.102

Förhandlingsprincipen och officialprincipen separerar domstolarnas utredningsan-

svar. I propositionen till RB framhölls att förhandlingsprincipen ska tillämpas och 

att en uppdelning förekommer mellan dispositiva och indispositiva tvistemål. Det 

betonades att processledningen måste variera i de olika måltyperna. Dispositiva 

tvistemål är där förlikning mellan parterna är tillåtet och förhandlingsprincipen är 

mer framträdande och domstolens ansvar är mindre. Medan indispositiva tviste-

mål är där förlikning inte är tillåten mellan parterna och domstolens ansvar är 

större, men även där råder förhandlingsprincipen.103  De allmänna domstolarnas 

ansvar i civilprocessen för processledning bör främst ske under förberedelsen. Det 

följer av att  när målet når huvudförhandling ska de allmänna domstolarna inte be-

höva vidta fler åtgärder.104 Att olika principer tillämpas beror delvis på att förvalt-

ningsprocessen från början var en enpartsprocess och att alla måltyper har ett  all-

mänintresse vilket leder till att part inte kan förfoga över målet på samma sätt som 

i civilprocessen.105 
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5.3 Tvistemålsliknade förvaltningsmål

I FPL förekommer ingen uppdelning av måltyper, däremot i lag (1971:289) om 

allmänna förvaltningsdomstolar. Där ställs krav på att kategorisera för att olika 

omröstningsregler blir gällande, beroende på om målet ses som tvistemål- eller 

brottmålsliknande. Dessutom har det betydelse för förekomsten av åberopsbörda, 

rättskraft och beviskrav.106 I ett av de första förarbetena till FPL omnämndes att en 

del förvaltningsmål hade tvistemålskaraktär enligt följande: 

”I de inom förvaltningsförfarandet  sällsynt  förekommande ärenden, som kunna likställas 
med rättegångens dispositiva tvistemål, torde parts vitsordande av olika i ärendena före-
kommande fakta och sakförhållanden tillmätas samma betydelse som i dylika mål.”107

Därmed är det adekvat att kunna tillämpa RB:s regler i vissa situationer, men vil-

ka måltyper det omfattar är osäkrare. De enskilda målens karaktär är avgörande 

för huruvida tvistemåls bestämmelserna kan tillämpas. Betydelse för tillämplighe-

ten är hur enskilda- och allmänna intressen i målet  bedöms. Ett mål anses i om-

röstningshänseende vara tvistemålsliknande när en åtgärd domstolen beslutar om 

är framåtsyftande och tillämplig lagstiftning inte utgör någon form av påföljd för 

ett  beteende. Von Essen betonar att det dock är svårt att avgöra syftet med en be-

stämmelse, det beror på vad som framhålls med bestämmelsen.108  HFD har ut-

vecklat processuella regler med analogier till RB för olika måltyper där processu-

ell reglering saknas vilket följer av avgörandena nedan. 

Skattemålen har likheter med dispositiva tvistemål. I vissa rättsfall kan en åbe-

ropsbörda urskiljas, RÅ 1991 ref. 107 och RÅ 1992 ref. 21. I avgörandena uttala-

de HFD att parternas utformning av talan hade betydelse och att domstolen endast 

prövade det som parterna själva framfört i målet. Dahlgren menar dock att det inte 

uttryckligen i målen framkommer en åberopsbörda som i tvistemål. Emellertid att 

förhandlingsprincipen fått en betydande plats i svårare skattemål med stort pro-
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cessmaterial och parter som är jämbördiga.109 Dessa avgöranden är emellertid re-

lativt ålderstigna. Under tiden har nya måltyper utvecklats, exempelvis mål med 

kommersiella intressen där bland annat en åberopsbörda och förhandlingsprinci-

pen uttryckligen ska tillämpas.110

Lagstiftaren har emellertid inte frångått att officialprincipen ska tillämpas i för-

valtningsprocessen och inga undantag har införts i och med tvåpartsprocessen in-

förande. Anledningen bör vara de indispositiva inslagen på grund av allmänintres-

sena. I förarbetena till de båda processerna uttalades dock likartat att det var par-

terna i första hand som stod för utredningen.111 HFD uttalade i RÅ 2006 ref. 82 att 

ledning kunde hämtas från RB:s bestämmelser när det saknades reglering i FPL. 

Frågan i målet var om de så kallade tilltrosparagraferna i RB 50:23 för tvistemål 

kunde tillämpas analogt i förvaltningsprocessen. På grund av att processerna hade 

olika karaktär och byggde på olika principer ansågs denna bestämmelse inte vara 

tillämplig. Bland annat av den anledningen att förvaltningsprocessen som huvud-

regel var skriftlig och att tilltrosparagrafen hade som ändamål att uppfylla omdel-

barhetsprincipen, koncentrationsprincipen och muntlighetsprincipen vid huvud-

förhandling i allmän domstol. HFD uttalade att:

”Förvaltningsprocesslagen innehåller endast de för förvaltningsprocessen centrala be-
stämmelserna. Avsaknaden av uttryckliga författningsbestämmelser innebär att  ledning 
ibland får sökas i den allmänna processrättens regelsystem.” 

Tvistemål enligt RB kan vara dispositiva eller indispositiva. Enligt första proposi-

tionen till FPL framgick att förvaltningsmålen var indispositiva. Det följde av att 

det inte krävdes att FPL hade regler vilket skyddade part mot olämplig processför-

ing från motparten. Det följde i sin tur av att det inte handlade om dispositiva mål 

och att officialprövningsprincipen tillämpades generellt. Sedan det skrevs har 

emellertid måltyperna förändrats. Mål om offentlig upphandling, elmål och tele-

mål har exempelvis tillkommit  som har kommersiella intressen och ofta jämbör-

diga parter vilket tyder på dispositiva inslag. Alla mål har dock fortfarande allmä-
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nintressen att beakta och det går inte att  avtala om saken, undantag förekommer. 

Konsekvensen är att de indispositiva inslagen tar över. Åberopsbörda i vissa mål-

typer förändrar inte detta.112 

Enligt von Essen är det  lämpligast om förvaltningsmålen betraktas som indisposi-

tiva. Han menar att  det  innebär att domstolen inte blir beroende av parts uttryckli-

ga åberopande. Det följer av att målen har allmänintressen vilket domstolen bäst 

tar tillvara på, vilket följer av att den offentliga parten inte alltid lyckas. Dahlgren 

förespråkar däremot att den kontradiktoriska modellen bör tillämpas fullt ut. Där-

med skulle inte domstolen behöva ta hänsyn till allmänintressen och framstå som 

mer objektiva. Han menar också att domstolen skulle vara bundna av det offentli-

gas processhandlingar, men inte av enskildas för att de ska kunna föra processen 

utan ombud. Emellertid menar von Essen att det skulle vara mindre bra med en 

lagstiftning som tillämpas olika mot olika parter. På grund av allmänintressena i 

målen bör inte parterna kunna förfoga över saken i processen och de indispositiva 

inslagen tar över.113 

5.4 Slutsats

Således konstateras att FPL är en betydligt mindre omfattande lagstiftning än RB. 

FPL har inte samma kvalité, delvis beroende på lagens relativt korta historik och 

behov av att kunna anpassas till de olika måltypernas karaktär. Den flexibla regle-

ringen i FPL har gjort att förvaltningsprocessen anses vara enkel, billig och effek-

tiv, vilket enligt min uppfattning är en fördel. 

Sedan FPL:s införande har processformerna fått större likheter. Det följer av infö-

rande av en tvåpartsprocess samt att muntlig förhandling har blivit mer förekom-

mande. Att  det  har blivit vanligare i förvaltningsprocessen är en fördel eftersom 

det medför att officialprincipen enklare kan tillämpas. Det följer av att domare 

naturligare kan tillämpa principen i direktkontakt med parterna. 
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Att processerna bygger på olika huvudprinciper avseende utredningsansvaret leder 

dock till att det föreligger grundläggande skillnader mellan processerna vilka är 

viktiga att beakta. Vilket medför att det är svårt att använda RB:s bestämmelser i 

förvaltningsprocessen generellt  för alla måltyper. De två processerna är som mest 

lika när civilprocessen handlägger indispositiva tvistemål och förvaltningsproces-

sen handlägger ett tvåpartsmål med jämbördiga parter.

Enligt Dahlgren bör den kontradiktoriska modellen tillämpas fullt ut  som i civil-

processen, med därtill följande förhandlingsprincip, medan von Essen förespråkar 

att  målen ska anses vara indispositiva. Med beaktande av förarbetsuttalandena till 

FPL 8 § och RÅ 2006 ref. 82 där HFD var försiktig med att  tillämpa RB i någon 

större omfattning, vilket leder till slutsatsen att utan direkt stöd från rättsbildande 

instanser kan inte reglerna i RB tillämpas analogt. Dessutom bör förvaltningsmå-

len betraktas som indispositiva. 

Trots skillnaderna i processerna har de närmat sig varandra betydligt. Lagstiftaren 

har emellertid inte följt  denna utveckling med vägledande förarbeten till hur offi-

cialprincipen ska hanteras. Konsekvensen har blivit  att rättspraxis är inkonse-

kvent. Konkret innebär det att  i praktiken tillämpar domstolarna till stora delar 

förhandlingsprincipen. Trots det uttalar förarbetena att officialprincipen ska 

tillämpas som huvudregel. Det är tydligt att denna motsättning mellan den prak-

tiska verksamheten i domstolarna och de teoretiska förarbetena skapar rättssäker-

hetsproblem. Därmed är det inte konstigt att enskilda domare tillämpar official-

principen varierande. 

Lagstiftaren har överlämnat ansvaret  till rättstillämpningen att utveckla FPL. 

Emellertid har högsta instans inte heller klart och tydligt redogjort för vad som 

avses angående omfattningen av officialprincipens tillämplighet i förvaltningspro-

cessen. Dessutom har HFD inte klargjort vilka likheter som föreligger till civil-

processen och RB. Det visar sig inte minst genom svårigheten att hitta relevanta 

rättsfall för att  belysa domstolens prövningsram angående vaga och oreglerade 

processfrågor. 
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6 Officialprincipen i upphandlingsmål

6.1. Inledning

Kapitlet syftar till att illustrera hur officialprincipen tillämpas i tvistemålsliknade 

förvaltningsmål. Därutöver att  visa på variationen av måltyper i förvaltningspro-

cessen vilket är anledningen till FPL:s flexibla reglering men som kan skapa rätt-

sosäkerhet. Inledningsvis beskrivs kortfattat  bakgrunden till LOU (6.2), därefter 

tillämpliga rättsmedel (6.3). Efterföljande del kommer att  beröra upphandlingsmål 

och officialprincipen (6.4). Sedan berörs den inkonsekventa rättspraxisen som 

skapats på grund av utformningen av FPL 8 § (6.5). Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats (6.6). 

6.2 Offentlig upphandling

Syftet med offentlig upphandling är att aktörerna på marknaden ska ha de bästa 

möjligheterna att konkurrera med varandra inom hela Europeiska unionen [cit. 

EU] när de lämnar anbud till det  allmänna. Det mest förekommande syftet är dock 

att det  allmänna ska göra bra ekonomiska affärer. Väsentligast är emellertid effek-

tivitet, rättssäkerhet och affärsmässighet genom hela förfarandet.114 

Offentlig upphandling omsätter varje år i Sverige cirka 600 miljarder kronor. In-

blandade aktörer är exempelvis leverantörer, upphandlande myndigheter och 

enheter.115 Leverantörerna är allt  från små företag, ideella organisationer till stora 

bolag. Men även den offentliga sidan varierar i storlek. Därmed ska LOU kunna 

tillämpas på olika resursstarka parter i en upphandlingsprocess.116 Det föreligger 

inte någon officiell definition beträffande upphandling. Enligt Konkurrensverket 

innebär det ”tilldelning av offentliga kontrakt, s.k. upphandlingskontrakt.”.117  Det 

omfattar exempelvis sådant som köps men inte sådant som säljs av det offentliga. 
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LOU bygger på unionsrättsliga bestämmelser och de bygger i sin tur på interna-

tionella överenskommelser från världshandelsorganisationen.118 Både primärrätten 

och sekundärrätten i EU reglerar offentlig upphandling. Emellertid bygger LOU 

till största del på EU-direktiv i sekundärrätten.119

År 2011 inkom 2754 stycken mål om offentlig upphandling till förvaltningsdom-

stolarna vilka handlägger ansökan om överprövning.120 Denna måltyp har blivit 

förekommande hos domstolarna. Måltypen är däremot inte anpassade för förvalt-

ningsprocessen och därmed uppkommer tillämpningsproblem. Ett exempel som 

Sandin berör är i vilken omfattning domstolarna ska tillämpa officialprincipen.121 

6.2.1 Primärrätt, sekundärrätt och nationell rätt

Principen om EU-rättens företräde innebär att  nationella regler inte ska tillämpas 

på områden vilka har harmoniserats inom EU. Det kan utläsas av Fördraget  om 

Europeiska unionens funktionssätt artikel 4.3 om lojalt  samarbete och EU-dom-

stolens rättspraxis.122 Det  innebär att domstolarna ska tolka nationella författning-

ar i enlighet med unionsrätten. De nationella domstolarna behöver dock aldrig tol-

ka nationella författningar i strid mot dess formulering.123

6.2.2 Förvaltningsrättslig reglering

Angående processuella frågor har medlemsstaterna processuell autonomi, det vill 

säga att  nationella regler blir tillämpliga. Det följer av EU-domstolens 

rättspraxis.124  Nationell rätt måste dock tillämpas med beaktande av 
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nen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt, Iustus Förlag, 
Uppsala, 2009, s. 58. 
124 Se mål C-315/01, GAT, punkt 46-50.



unionsrätten.125  Domstolarnas tillämpning av officialprincipen ska därmed bedö-

mas enligt svenskrätt. LOU har ingen processuell reglering utan FPL blir 

tillämplig.126 

6.3 Rätten till effektiva rättsmedel

Det föreligger tre olika rättsmedelsdirektiv vars uppgifter är att kontrollera att be-

stämmelserna om offentlig upphandling efterlevs. Reglerna beträffande rättsmedel 

är införlivade i LOU 16 kapitlet.127 En leverantör kan välja mellan två rättsliga 

hjälpmedel när en upphandling utförts felaktigt samt att  leverantören lidit eller 

kan lida skada av felet. Att begära överprövning av beslutet eller att  begära skade-

stånd från den aktör som utfört upphandlingen. Studien fokuserar på överprövning 

vilket hanteras av förvaltningsdomstolarna. En skadeståndstalan däremot drivs i 

de allmänna domstolarna. En leverantör kan även välja att ansöka om att ogiltig-

f ö r k l a r a e t t b i n d a n d e c i v i l r ä t t s l i g t a v t a l o m d e t b r y t e r m o t 

upphandlingsreglerna.128 

I Sverige sker överprövning i förvaltningsdomstolarna, LOU 16:5. Samtliga beslut 

vilka fattas under upphandlingsförfarandet kan överprövas, men inte efter att upp-

handlingen avslutats. Istället får andra rättsmedel tillämpas.129 Enligt arbetsord-

ningen hos förvaltningsdomstolarna handläggs upphandlingsmål som förtursmål 

vilket stämmer överens med EU:s krav på skyndsam och effektiv prövning. 

Överprövningen avser att pröva om den upphandlade aktören agerat formellt rik-

tigt enligt  LOU, därmed är inte syftet att pröva det materiella resultatet av 

upphandlingen.130 Bifall leder till att  upphandlingen ska göras om eller att  den ska 

rättas innan den får avslutas. Domstolen väljer åtgärd oberoende av vad parterna 

yrkat. Av det följer att parterna inte får klaga över domstolens val.131

44

125 Se mål 31/87, Beentjes, punkt 20. 
126 Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 86 f och Sandin, Erik, JT 2009/10, s. 918.
127 SOU 2013:12, s. 343, Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 68. Se även Direktiv 89/
665/EEG och 92/13/EEG, respektive preambel.
128 Sandin, Erik, JT 2009/10, s. 918 och Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 72. 
129 Sundstrand, Offentlig upphandling, s. 70 ff. 
130 SOU 2013:12, s. 344 och HFD 2013 ref. 5.
131 HFD 2012 ref. 2, RÅ 2005 ref. 47 och RÅ 2008 not. 26. 



6.4 Upphandlingsmål i förvaltningsprocessen

6.4.1 Officialprincipen

För att förstå domstolens tillämpning av officialprincipen i upphandlingsmål krävs 

även viss förståelse angående parts åberopsbörda som förekommer i måltypen, 

eftersom den begränsar domstolens användning av principen. Generellt innebär 

det att en part måste åberopa omständigheter för att domstolen ska kunna beakta 

dem i sin bedömning. Det är viktigt att  det är rätt part som gör åberopandet. Åbe-

ropsbörda omfattar rättsfakta men inte bevisfakta. Huvudregeln i förvaltningspro-

cessen är dock att omständigheter endast måste förekomma i processmaterialet.132 

Som konstaterats ska upphandlingsmål prövas utifrån FPL. Enligt förarbeten till 

FPL 8 § tillämpas officialprincipen som huvudregel.133  Emellertid tillämpas un-

dantag vid överprövning av offentlig upphandling. Det har inte uttalats av lagstif-

taren, utan av rättspraxis från alla instanser, men prejudikat har kommit från 

HFD.134  Det har klarlagts i RÅ 2009 ref. 69 att avseende upphandlingsmål blir 

förhandlingsprincipen tillämplig. Målet  har väsentlig betydelse och är ett omdis-

kuterat prejudikat  i doktrin. Det belyser att målets beskaffenhet har betydelse för 

domstolens tillämpning av officialprincipen samt visar på att mål i förvaltnings-

processen kan ha stora likheter med tvistemål i civilprocessen.

RÅ 2009 ref. 69

HFD prövade först om de kunde ta hänsyn till omständigheter vilka part inte åberopat 
som grund för sin talan. Domstolen konstaterade utifrån ett EU rättsligt avgörande att det 
var svenska nationella bestämmelser som avgjorde om domstolen själva kunde pröva 
felaktigheter vilka inte åberopats av part. LOU innehöll ingen reglering över processuella 
frågor. Därmed blev FPL:s generella reglering tillämplig. HFD konstaterade att official-
principen tillämpades i förvaltningsprocessen och att dess motsvarighet i civilprocessen 
var förhandlingsprincipen. Denna måltyp avsåg enligt följande: 

”Mål om offentlig upphandling gäller i princip  ekonomiska förhållanden mellan enskilda 
näringsidkare. De har alltså en större likhet med sådana mål där man inom den allmänna 
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132 von Essen,Processramen, s. 54 och RÅ 2009 ref. 69. 
133 Se bland annat Ds 2010:17, s. 138 och Prop. 2012/13:45, s. 111 f. 
134 Rosén Andersson, Helena, Mühlenbock, Eva-Maj, Willquist, Henrik, Svensson, Nata-
lie, Lagen om offentlig upphandling En kommentar, kommentaren till LOU 16:6, under 
rubriken, Processramen [cit. Rosén m.fl., En kommentar]. 



processrätten tillämpar förhandlingsprincipen än med mål som är typiska i förvaltnings-
domstolarna och för vilka FPL har konstruerats. Detta leder till slutsatsen att officialprinci-
pen måste tillämpas på ett försiktigt sätt i mål om offentlig upphandling. Som huvudprin-
cip  bör krävas att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt 
anger vilka omständigheter han grundar sin talan på.”

Faktorer som hade inverkan på målets beskaffenhet enligt förarbetena till FPL 8 § var 
följande:

”Det uttalades bl.a. att domstolens aktivitet måste växla beroende på bl.a. vad för slags 
mål det gäller, om det finns en offentlig motpart i målet och om en enskild har ombud i 
målet. Att ett mål i en förvaltningsdomstol kunde gälla en tvist mellan två enskilda togs 
inte upp. Förmodligen var det över huvud taget inte aktuellt då. Under de nära 40 år som 
gått sedan FPL tillkom har processen i förvaltningsdomstolarna i viss mån ändrat karak-
tär. Förvaltningsprocessen har blivit en tvåpartsprocess där den enskilde så gott som all-
tid har en myndighet som motpart. En följd av det är att officialprincipen gör sig mindre 
gällande.”

HFD konstaterade att officialprincipen skulle tillämpas restriktivt samt att en åberopsbör-
da förelåg för denna måltyp. Därmed skulle domstolens avgörande bygga på sådana om-
ständigheter som part på ett klart sätt uttryckte, vilket inte skett i underinstanserna då de 
baserade avgörandet på omständighet som inte hade åberopats.

Konsekvensen av avgörandet är att domstolens prövningsram omfattas av sådana 

omständigheter som rätt part uttryckligen åberopat. Innan avgörandet hade det 

kommit flera avgöranden från kammarrätterna med skiftande innehåll. Två kam-

marrätts domar135 vilka talade för ställningstagandena i RÅ 2009 ref. 69 tog upp 

en anledning som inte HFD berörde tydligt i sitt avgörande. Anledningen som inte 

berördes i prejudikatet var om styrkeförhållandet mellan parterna påverkade 

tillämpningen av åberopsbörda och officialprincipen? 

Sandin menar att rättsläget  kan ses som mer osäkert efter prejudikatet. Det följer 

av att  HFD formulerar sig som att officialprincipen ska användas försiktigt och 

som huvudprincip att parterna klart och tydligt ska åberopa omständigheterna. Om 

det krävs särskilda omständigheter för att prejudikatet inte ska tillämpas framgår 

inte. Sandin menar att framtiden får visa vägen genom rättstillämpningen. Han 

tror att  med beaktande av den underrättspraxis vilket förelåg innan prejudikatet 

visade på en åberopsbörda bör en konsekvens bli att förhandlingsprincipen också 
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135 Kammarrätten i Stockholms dom den 13 januari 2006 i mål nr 3784-05 och kammar-
rätten i Jönköpings dom den 26 februari 2008 i mål nr 3831-07. 



får större utrymme efter prejudikatet. Delvis för att det blir en lättare arbetsbörda 

för domstolarna att tillämpa den tillsammans med en åberopsbörda på grund av att 

denna måltyp är omfattande och komplicerad.136 Att förhandlingsprincipen anses 

tillämplig i mål om offentlig upphandling leder till att det blir grovt rättegångsfel 

när en domstol prövar omständigheter som inte rätt part uttryckligen har åberopat. 

Konsekvensen blir att målet som huvudregel ska återförvisas för ny prövning.137

En fråga uppkommer när domstolarna inte ska tillämpa officialprincipen som hu-

vudregel och parterna kan disponera över processen i större omfattning. Ska åbe-

ropanden från part prövas i en speciell ordning? Det som kan utläsas av rättspraxis 

är det uttalande HFD gör i RÅ 2005 ref. 47, att i första hand bör domstolen välja 

att  rättelse ska ske av en upphandling. Det följer även av samhällsekonomiska 

motiv. Men i vilken ordning omständigheter ska prövas avgörs delvis av den pro-

cessram vilka parterna i målet sätter upp i och med att förhandlingsprincipen är 

mer framträdande. De fel i upphandlingen som åberopas är det som ska prövas 

och då i första hand att upphandlingen ska rättas.138

6.4.2 Målets beskaffenhet

I de första förarbetena till FPL 8 § betonades att utredningsansvaret var mer om-

fattande desto starkare allmänintressena var i målet.139 Utvecklingen har dock gått 

mot att enskilda intressen leder till större utredningsansvar för domstolarna. Med 

beaktande av RÅ 2009 ref. 69, bör dock inte enskilda intressen vara avgörande på 

grund av att det i upphandlingsmål föreligger starka intressen hos de berörda leve-

rantörerna. Det avgörande i dessa fall är istället att det berör ekonomiska omstän-

digheter och kommersiella intressen som leder till att officialprincipen ska tilläm-

pas restriktivt. I andra måltyper som återkallelse av läkarlegitimationer är det 
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136 Sandin, Erik, JT 2009/10, s. 925 f. Se även Kammarrätten i Stockholms dom den 23 
maj 2013 i mål nr 1583-13 och Kammarrätten i Stockholms dom den 28 januari 2013 i 
mål nr 7153-12, angående att parterna i upphandlingsmål inte kan disponera över pro-
cessen fullt ut men att officialprincipen ska tillämpas restriktivt. 
137 Rosén m.fl., En kommentar, under rubriken, Omständigheter. Se även, Kammarrätten 
i Stockholm, mål nr 3784-05 och mål nr 1741-12, Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 584-
11 och Kammarrätten i Göteborg mål nr 1380-12. 
138Rosén m.fl., En kommentar, under rubriken, Omständigheter.
139 SOU 1964:27, s. 299. 



framförallt  mot offentlig part bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. I denna mål-

typ drabbas däremot enskild part. Språkliga brister ska dock domstolen avhjälpa 

gentemot alla parter som ovan konstaterats. 

Den restriktiva tillämpningen av officialprincipen leder även till att domstolens 

möjligheter att berika processmaterialet är små. Emellertid brukar domstolen ex 

officio kontrollera att  avtal inte slutits när en överprövning lämnas in för att inga 

formella hinder ska föreligga för en sakprövning.140 Dessutom bör det vara accep-

tabelt att domstolen själva inhämtar material från det offentliga vilket är enklare 

för de själva att  begära in, exempelvis förfrågningsunderlaget  eller annonsen.141 

Det anses även vara ett åliggande för domstolen att skyndsamt meddela den upp-

handlande myndigheten eller enheten att en begäran om överprövning har 

inkommit.142 

En fråga som uppkommer angående domstolens processledning är beträffande den 

som gör upphandlingen under överprövningen sluter avtal trots reglerna om till-

fälliga förbud i LOU 16 kapitlet. Kan domstolen genom processledning hjälpa 

leverantören att justera sin talan till prövning om avtalets giltighet? Som sägs 

nedan angående att domar inte vinner negativ rättskraft och leverantören därmed 

kan inkoma med en ny talan krävs inte att  domstolen hjälper parten i detta avse-

ende. Det räcker att domstolen meddelar leverantören att avtal har slutits för en 

restriktiv tillämpning av officialprincipen.143 I HFD 2013 ref. 36 anfördes att de 

generella reglerna i FPL skulle tillämpas som vanligt i upphandlingsmål. Domsto-

len gjorde inget uttalande angående att måltypen skulle ha tvistemålsliknande ka-

raktär vilket RÅ 2009 ref. 69 framhöll. 

Frågan i HFD 2013 ref. 36 var om en dom i upphandlingsmål vann negativ rätt-

skraft. HFD konstaterade att den inte gjorde det utifrån huvudregeln i förvalt-

ningsprocessen. De hänvisade till några tidigare avgöranden där undantag före-
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140 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., under rubriken, Målets materiella karak-
tär och Processledning och Asplund m.fl., Överprövning av upphandling s. 287 f. 
141 Se exempelvis Kammarrätten i Jönköping, mål nr 361-10. 
142 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 289 och Prop. 2009/10:180, s. 162.
143 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 288 och Prop. 2009/10:180, s. 174 f. 



kommit, men påpekade att  det förelåg speciella omständigheter i dessa mål. Det 

som talade för att denna måltyp skulle vinna negativ rättskraft var att det handlade 

om ”sådana mål ansetts i princip  gälla ekonomiska förhållanden mellan enskilda 

näringsidkare (RÅ 2009 ref. 69).”. HFD avslutade med att  konstatera att det inte 

förelåg grund för att avvika från den allmänna principen i denna måltyp. Målet 

belyser att  HFD avgör oreglerade processuella frågor utifrån de olika måltypernas 

karaktär i förvaltningsprocessen. Dessutom att en och samma måltyp kan ses som 

tvistemålsliknande angående en processuell fråga men inte en annan vilket kan 

skapa osäkerhet för parterna i processen. 

6.4.3 Tvistemålsliknande karaktär 

Enligt förarbeten och doktrin fastställs att en del måltyper har tvistemålskaraktär i 

förvaltningsprocessen. Lagstiftaren har dock inte frångått officialprincipen i dessa 

fall. Anledningen är delvis att alla måltyper har indispositiva inslag på grund av 

allmänintressena. I en kammarrättsdom uttalades det att överprövningsmål hade 

prägel av tvistemål. Det följde av att de var jämbördiga parter med motstående 

intressen.144 Olika uttalanden förekommer i doktrin och rättspraxis beträffande att 

upphandlingsmål har tvistemålsliknande karaktär med dispositiva inslag. Det föl-

jer av parternas dispositionsrätt avseende domstolens prövningsram.145 Emellertid 

har upphandlingsmål ett allmänintresse att ta hänsyn till, även fast det förekom-

mer en åberopsbörda. Åberopsbörda leder till att parterna har möjlighet att be-

stämma vilka omständigheter som ska prövas i målet. Allmänintressen i upphand-

lingsmål är exempelvis att  det  handlar om köp med hjälp av skattemedel i allmän-

hetens intresse. Enskilda kan även drabbas när en upphandling tar tid i en 

överprövning. Dessutom kan inte en leverantör och den upphandlande aktören 

privat avtala om köpet utan att  tillämpa LOU. Det viktigaste är dock domstolens 

kontrollerande funktion av myndighetens beslut.146 Konsekvensen av det anförda 

är att de indispositiva inslagen tar över på grund av att parterna inte har full dispo-
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144 Dahlgren, Göran, JT 1991/92, s. 249 f och Rosén m.fl., En kommentar, under rubri-
ken, En berörd leverantörs yrkande och Kammarrätten i Stockholm i mål nr 924-12.
145 Se exempelvis RÅ 2009 ref. 69 och Sandin, Erik, JT 2009/10, s. 927 och Wennergren, 
Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till rubriken Förvaltningsprocessens 
funktion. 
146 SOU 2013:12, s. 351 f.



sitionsrätt i målet. Även förarbetena till FPL 8 § tyder på att förvaltningsmål är 

indispositiva.147

6.5 Inkonsekvent rättspraxis och kritik av processen

I propositionen om ”Nya rättsmedel på upphandlingsområdet”148 och i slutbetän-

kandet ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling”149  har pro-

blem uppmärksammats med hur rättsprocessen fungerar i upphandlingsmål. En 

remissinstans ville ha en utredning beträffande vad som gällde processuellt i den-

na måltyp  i jämförelse med FPL generellt. De betonade att alla parter inte kunde 

anses vara jämbördiga i upphandlingsmål och de ville ha svar på i vilken omfatt-

ning domstolen hade ett utredningsansvar enligt FPL 8 §.150 

I Upphandlingsutredningen konstaterades att flertalet aktörer i en upphandling var 

osäkra över det processuella mer eller mindre. Dessutom att  rättsprocesser tog 

lång tid och att utgången var osäker, vilket ledde till att  många mindre företag inte 

lämnade anbud. Det skapade effektivitets förluster samt ekonomiska förluster på 

grund av att  exempelvis priset från potentiella leverantörer blev dyrare eftersom 

de ville uppväga risken med en överprövning.151 Upphandlingsutredningen samt 

Konkurrensverket konstaterade att många domstolar tillämpade rättsreglerna olika 

och bedömde i princip  samma sakfråga olika. Konkurrensverket betonade att  det 

var ett stort  rättssäkerhetsproblem som ledde till ovisshet hos aktörerna. Aktörerna 

hade svårt att  avgöra utgången av en upphandling och hur processen vid en 

överprövning kom att utformas.152 

Det påpekades i Upphandlingsutredningen att HFD har ett betydelsefullt prejudi-

katsbildande ändamål. En inkonsekvent rättspraxis hos underinstanserna leder till 

en rättsosäkerhet som inverkar på upphandlingsarbetet  hos aktörerna, vilket med-
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151 SOU 2013:12, s. 347. 
152 Konkurrensverket, rapport 2007:2, s. 18 och SOU 2013:12, s. 349.



för kostnader för samhället. HFD behandlar få upphandlingsmål vilket leder till att 

lägre instansers domar behandlas som prejudikat. Dessa domar är in casu-avgö-

randen, det vill säga att  de dömer i det enskilda fallet och inte formulerar sig i ge-

nerella termer, därmed är det olämpligt att behandla dem som prejudikat. RÅ 

2009 ref. 69 bidrar dock till att  rättspraxis framstår som inkonsekvent. Domstolen 

är bunden av hur parterna framställer sin talan i denna måltyp vilket  följer av åbe-

ropsbördan och därmed kan likartade frågor bedömas olika beroende av vilka om-

ständigheter som åberopats av parterna. Flera remissinstanser ansåg att HFD bor-

de pröva flera upphandlingsmål på grund av det anförda ovan. År 2011 avgjordes 

endast åtta stycken vilket är 3,5 procent av målen i HFD. Dessutom borde dem 

inhämta förhandsavgöranden från EU-domstolen vilket dem aldrig gjort. HFD får 

själv inhämta det utan parts yrkande. Det ska ske när rättsläget inte är uppenbart 

för domstolen eller för någon annan domstol i medlemsstaterna.153 

Särskilda processuella åtgärder kan vidtas för att lösa specifika problem. Detta för 

att  en skyndsam handläggning ska ske eller att det krävs specialkompetens i dom-

stolarna i vissa måltyper. Sådana åtgärder bör endast vidtas exempelvis när det 

krävs enligt  internationella åtaganden eller beträffande en måltyp  som är juridiskt 

komplicerad och det är ett fåtal mål som berörs. Dessa kriterier uppfylls angående 

upphandlingsmål.154 För att  förbättra osäkerheten i domstolarna för hur de proces-

suella reglerna ska tillämpas gavs förslag på lösningar i Upphandlingsutredning-

en. Jag har valt att nämna ett par stycken av intresse för studien. 

6.5.1 Särskild domstol

En särskild domstol innebär att  den är bunden till en allmän domstol alternativt 

allmän förvaltningsdomstol. Det  som gör den självständig är egen processordning, 

fokuserad på en specifik måltyp med exklusiv behörighet att avgöra dessa mål 

samt att  de oftast har en instanskedja med två instanser. Upphandlingsutredningen 

kom fram till att upphandlingsmål var skriftliga, hade samhörighet med unionsrät-

ten samt civilrätt, de hade komplicerad karaktär samt att de skulle handläggas 

skyndsamt. Det liknades med anledningarna till att skapa Mark- och miljödomsto-
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larna. De betonade att officialprincipen tillämpades restriktivt i denna måltyp. Å 

andra sidan betonade de att  det inte var stora skillnader till övriga måltyper för att 

många var unika vilket motiverade FPL:s flexibla reglering. Vilket ledde till slut-

satsen att det inte var motiverat att skapa en särskild domstol.155 

6.5.2 Koncentration av upphandlingsmål

Förslaget går ut på att det ska vara tre förvaltningsrätter och en kammarrätt vilka 

ska handlägga upphandlingsmål. Vilket innebär att  de som jobbar på dessa dom-

stolar kommer att bli specialiserade på området. Det leder till en enhetligare 

rättstillämpning och oförutsägbarheten som råder minskar för aktörerna. Fördelen 

med få domstolar är dessutom att handläggningstiderna blir kortare och att tilltron 

till avgörandena blir bättre. År 2010 reducerades förvaltningsrätterna från 23 till 

12 stycken. Anledningen var att få en långsiktig hållbar organisation med möjlig-

het till hög kompetens. I utredningen uttalades att  en till förändring inte kunde 

göras direkt efter den tidigare. Men att upphandlingsmål hade speciell karaktär. 

Av det följde att denna lösning ansågs ändamålsenlig men att avvaktan krävdes till 

den nyligen gjorda förändringen. En utredning borde enligt dem tillsättas för att 

skapa en förvaltningsprocess anpassad till den tid vi lever i nu.156 

6.6 Slutsats

Avslutningsvis kan konstateras att upphandlingsmål har många komponenter att ta 

hänsyn till, dels att de är komplicerade, med beaktande av EU-rätt  samt civilrätt. 

Dessutom upplever aktörerna att rättspraxis är inkonsekvent speciellt i underin-

stanserna och att HFD inte meddelar tillräckligt med prejudikat. Det bidrar till att 

upphandlingar genomförs med mer komplicerade metoder än nödvändigt. En av 

lösningarna till problemen i denna måltyp  angående processramen är att  koncen-

trera målen till ett fåtal domstolar. Det viktigaste med en upphandling är dock ef-

fektivitet, rättssäkerhet och affärsmässighet genom hela förfarandet.

Enligt rättspraxis har medlemsstaterna processuell autonomi. Enligt RÅ 2009 ref. 

69 ska officialprincipen i FPL 8 § tillämpas restriktivt i denna måltyp, vilket följer 
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av att de kommersiella intressena, bland annat att parterna är näringsidkare. Enligt 

min uppfattning säger inget att domstolarna inte får tillämpa officialprincipen vid 

en överprövning i enskilda processer efter en lämplighetsbedömning. Det följer av 

att  RÅ 2009 ref. 69 endast uttalar en huvudregel. Med hänsyn till att  målet i prin-

cip  endast hänvisar till processföremålet samt att det  är en tvist mellan näringsid-

kare har HFD inte fullt  ut beaktat  målets beskaffenhet. Det följer av att begreppet 

beskaffenhet även består av partsförhållandena, inte enbart att det är ett tvåparts-

mål. De borde om prejudikatet ska kunna tillämpas generellt även berört att styr-

keförhållandena kan variera kraftigt mellan parterna. Eftersom förarbetena uttalar 

att  mål mellan jämbördiga parter minskar domstolens tillämpning av officialprin-

cipen överensstämmer det med prejudikatet. Men i de fall där en överprövning 

föreligger mellan olika resursstarka parter är rättsläget fortfarande oklart huruvida 

detta fall ska tillämpas som huvudregel även i de situationerna. Därmed bör ett 

försiktigt förhållningssätt  tillämpas till att  använda prejudikatet generellt för alla 

upphandlingsmål. 

Överprövning i upphandlingsmål har en speciell karaktär. Följden blir att det kan 

vara problematiskt  att tillämpa de förvaltningsrättsliga principerna och övervä-

ganden i varje enskilt fall måste göras av domaren. Slutsatsen är att rättsläget är 

oklart för domstolens prövningsram angående officialprincipen i upphandlings-

mål, men att målets beskaffenhet har stor betydelse.
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7 Rättssäkerhet

7.1 Rättssäkerhet och officialprincipen

Avseende många måltyper har rättspraxis visat att domstolarna tillämpar FPL 8 § 

varierande i likartade sakfrågor. De vaga motiven till lagrummet, en inkonsekvent 

rättspraxis och få prejudikat leder till att det går att ifrågasätta enskildas 

rättssäkerhet.157 Kapitlet ska belysa rättssäkerhetsaspekter ur den enskilde partens 

perspektiv angående officialprincipens tillämpning i förvaltningsprocessen.

Officialprincipen berör delvis enskildas rättssäkerhet eftersom tillfälle ges till 

överprövning av myndighetsbeslut.158  Rättssäkerhet är ett komplicerat begrepp 

och kopplat till förutsägbarhet. I det formella rättssäkerhetsbegreppet, vilket  berör 

officialprincipen, urskiljs tre kriterier. Klara och tydliga bestämmelser, att de är 

publicerade och tillgängliga och att domstolarna tillämpar dem lojalt och 

korrekt.159 Materiell rättssäkerhet förknippas med lagstiftningens innehåll samt att 

målen avgörs materiellt korrekt. Rättssäkerhet förknippas därutöver med krav på 

lagstöd vilket inkluderar förutsägbarhet och likformighet. Samband förekommer 

även till effektivitet.160 Förhållandet mellan rättssäkerhet och effektivitet beskrivs 

som två mål som lagstiftaren vill förverkliga men vilka kan stå i motsatsförhål-

lande till varandra.161 

Begreppet beskaffenhet i FPL 8 § visar hur omfattande domstolens utredningsan-

svar är i det specifika målet. Det är ett uttryck för effektiviteten, att domstolen inte 

i alla mål ska behöva utreda all fakta i lika stor omfattning. I ett rättssäkerhetsper-

spektiv bör det  avgörande vara den enskildes förmåga att föra sin talan som avgör 

domstolens utredningsansvar. Enbart för att det handlar om enpartsmål där den 

enskilde inte kan ta tillvara sin talan har domstolen dock inte ett omfattande an-

svar för utredningen. Det följer av lagmotiven där det påpekas att det är främst 
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uppenbara brister och förbiseenden som leder till att  officialprincipen ska 

tillämpas.162 

Trots att  det föreligger fördelar med att  FPL 8 § har en flexibel utformning medför 

det nackdelar för rättssäkerheten. Lavin menar att utformningen är bekväm för 

domaren eftersom han eller hon kan välja att utforma processen efter det enskilda 

fallets omständigheter. Konsekvensen blir att ”deras rättssäkerhet är i mångt och 

mycket beroende av domarens klokhet och goda omdöme.”.163  Den slutsatsen 

överensstämmer med domstolsutredningens intervjuer med enskilda domare samt 

deras konstaterande att i enskilda fall tillämpas officialprincipen mindre i förvalt-

ningsprocessen än i dispositiva tvistemål i civilprocessen.164 

Lagrådet uttalade att  en inkvisitorisk process i förvaltningsdomstolarna inte kunde 

säkerställa rättssäkerhet och enhetlig rättstillämpning.165  Wennergren menar å 

andra sidan att införande av en tvåpartsprocess inte leder till att domstolens ansvar 

att  ex officio utreda till förmån för enskild upphör med tanke på domstolens rätts-

säkerhetsgaranti. Tvåpartsprocessen innebär dock att  utredningen blir mångsidiga-

re när två parter framställer material mot varandra.166 Utredningsansvaret är bety-

delsefullt eftersom det inte föreligger samma möjligheter till rättshjälp  i förvalt-

ningsprocessen som i civilprocessen, parterna står dessutom för sina egna rätte-

gångskostnader. Det är en konsekvens av att parter ska klara sig utan ombud i 

förvaltningsprocessen.167

Rättshjälp  och rådgivning följer utav rättshjälpslagen (1996:1619), därutöver kan 

även offentligt biträde förordnas enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde. 

Att enskild erhåller rättshjälp är emellertid ovanligt och förutsätter att inget of-
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fentligt biträde företräder part. Den kostnadsersättning enskild part kan erhålla 

utifrån FPL är för inställelse i förvaltningsdomstol, det oavsett utgången i målet. 

Rätten till rättshjälp  förutsätter att målet är av väsentlig betydelse för den enskilda 

vilket avgörs i det enskilda målet.168 I propositionen till rättshjälpslagen framhölls 

att  förvaltningsprocessen omfattades av en avsevärd utredningsskyldighet för 

domstolen. Därmed behövde inte möjligheterna till rättshjälp förändras. Emeller-

tid påpekades att karaktären på målen förändrades och därmed kunde i enskilda 

fall större behov uppkomma till rättshjälp.169 

Det har lämnats en motion angående ”möjligheten att införa en särskild rätte-

gångskostnadsersättning i upphandlingsmål”170  för att officialprincipen inte ska 

tillämpas i måltypen och därav följer att det krävs ombud för att ta tillvarata par-

ternas intressen. Det följer av att rättspraxis och inte lagstiftning är vägledande för 

de rättsliga frågor som uppstår i denna måltyp vilket kan vara svårt för parter att 

fastställa själva. Motionen avslogs emellertid av kammaren.171

Förutsägbarhet är viktigt  för rättssäkerheten. Skattemål handläggs i förvaltnings-

domstolarna men har särskilda bestämmelser angående handläggningen. Lindkvist 

framhåller att skattemål och dispositiva tvistemål i civilprocessen har både likhe-

ter och olikheter. Det han framhåller överensstämmer med mål om offentlig upp-

handlings karaktär, exempelvis tvåpartsprocess och likheter till civilprocessen. En 

av de största skillnaderna mellan civilprocessen och förvaltningsprocessen är dis-

positionsrätten över målets utformning och ersättning för rättegångskostnader. 

Han anser dock inte att skillnaderna är så pass stora att det  ska medföra att utred-

ningsansvaret är olika i de olika domstolarna. Att rätten till ersättning för rätte-

gångskostnader är begränsade medför att domstolens officialprövning är betydel-

sefull. Därutöver att kontradiktion tillämpas mindre vilket medför att domstolens 

utredningsansvar är viktigt för parts rättsskydd. Det bästa enligt honom för att till-
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godose officialprövning är genom muntlig förberedelse vilket skulle medföra att 

förutsägbarheten blev betydligt bättre för parterna.172  Dessa argument för en 

muntlig förberedelse lämpar sig även för upphandlingsmål för att tydliggöra om-

ständigheterna i målet som kommer att prövas och därmed förbättra förutsägbar-

heten. 

Att ombud sällan förekommer i förvaltningsprocessen medför att det är färre juris-

ter som har kunskap  inom förvaltningsprocessrätt jämfört med civilprocessrätt. 

Även detta medför rättssäkerhetsproblem för den enskilde när domstolarnas ut-

redningsansvar minskar. I fall en part vill anlita ett ombud innebär det alltså att  det 

kan uppstå svårigheter. Det följer av att lönsamheten är sämre inom flertalet av 

måltyperna i förvaltningsprocessen. Wieslander menar att det är lagstiftarens upp-

gift att ändra detta på grund av att  frågorna i förvaltningsprocessen har väsentlig 

betydelse i enskildas vardagsliv och därmed för deras rättsskydd.173 

7.2 Slutsats 

Det föreligger ett behov av att tydliggöra FPL 8 § för att förbättra rättssäkerheten 

för enskilda vilket konstateras utifrån kapitlen ovan. Att HFD har börjat dela upp 

måltyper efter likheter i den allmänna processen leder till att någon form av väg-

ledning ges till lägre instanser hur de ska tillämpa officialprincipen i olika målty-

per. 

Det föreligger ett behov av prejudikat från HFD. Vilket följer av att förutsägbarhet 

och likformighet  ska kunna tillgodoses. I brist på prejudikat hotas enskildas rätts-

säkerhet för att domare får ett stort eget ansvar över utredningsansvarets omfatt-

ning. Domstolens utredningsansvar är viktig för den enskilde, vilket följer av att 

det är enskild som i regel är den svagare parten både resursmässigt och kun-

skapsmässigt. Därmed är domstolens ansvar att balansera upp parternas olika 

förmåga för att de ska bli jämbördiga betydelsefullt för rättssäkerheten i förvalt-

ningsprocessen.
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Att effektivitet och rättssäkerhet står i motsatsförhållande till varandra kan leda 

till att domstolarna av ekonomiska skäl och tidspress väljer att inte tillämpa offici-

alprincipen enligt vad målets beskaffenhet annars tillåter. Ofta framhålls att det 

offentliga måste bli effektivare och spara pengar. I det perspektivet  kan förhand-

lingsprincipen vara att föredra för den enskilda domaren som därmed inte behöver 

lägga ned lika mycket tid på målet. Enligt min uppfattning uppstår dock en kon-

flikt med lagstiftarens motiv till att domstolarna ska ha en rättsskyddsfunktion och 

tillämpa officialprincipen. 

Med övergången till en tvåpartsprocess har i praktiken förhandlingsprincipen fått 

större utrymme. Det medför att domstolens utredningsansvar minskat vilket  leder 

till försämring för den enskilde i ett rättssäkerhetsperspektiv. Därutöver har målen 

i förvaltningsprocessen blivit mer komplicerade. Det är därmed dags att närma sig 

civilprocessen ytterligare för att öka rättssäkerheten för den enskilde. Lagstiftaren 

bör överväga möjligheterna till utökad rättshjälp för vissa måltyper och motionen 

som lämnades borde inte ha avslagits utan utretts. Om inte det sker är det viktigt 

att  lagstiftaren uttalar konkret vilket ansvar domstolen har enligt officialprincipen 

för en förutsägbar och likformig förvaltningsprocess. 

Enligt Lindkvist ökar förutsägbarheten med muntlig förberedelse vilket civilpro-

cessen tillämpar, han anser att det även bör införas i skattemål för att klargöra ut-

redningen i målet. Enligt min uppfattning bör det även öka förutsägbarheten i 

upphandlingsmål eftersom stora likheter föreligger i måltyperna avseende omfatt-

ningen av material, komplexiteten och likheterna till dispositiva tvistemål. Beho-

vet av att klargöra vad som ska prövas är betydelsefullt vilket följer av att offici-

alprincipen ska tillämpas restriktivt. 

Slutsatsen är att förvaltningsdomstolarnas tillämpning av officialprincipen är oklar 

men att den tillämpas mindre i och med tvåpartsprocessen, särskilt i upphand-

lingsmål. Idag förknippas inte längre förvaltningsprocessen med officialprincipen 

som huvudregel. Det är viktigt att rättsbildande instanser klargör rättsläget för 

samtliga parter i förvaltningsprocessen på grund av rättssäkerhetsskäl.
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8 Sammanfattande slutsatser

Uppsatsens syfte var att besvara frågeställningar beträffande förvaltningsdomsto-

larnas ansvar enligt officialprincipen och specifikt  i upphandlingsmål, med beak-

tande av enskildas rättssäkerhet. 

Förvaltningsprocessen och officialprincipen

Den kontradiktoriska principen har fått större betydelse i förvaltningsprocessen 

och därmed även förhandlingsprincipen, vilket förändrat domstolens utrednings-

ansvar. Förvaltningsdomstolarna har dock fortfarande ett betydande ansvar att  sä-

kerställa att fullständig utredning föreligger enligt FPL 8 § jämfört med de all-

männa domstolarna. Förändringen till en generell tvåpartsprocess har skapat  ett 

behov av att lagstiftaren klargör vad domstolens utredningsansvar innebär, vilket 

är en förutsättning för rättssäkerhet. När tvåpartsprocessen blev generellt  tillämp-

lig anfördes endast i motiven att domstolens ansvar för utredningen skulle minska. 

Det är därmed sannolikt att lagstiftaren inte ansåg att någon förändring var på-

tänkt. Dahlgren menar å andra sidan att det inte är sant att domstolarna i tvåparts-

mål i praktiken tillämpar officialprincipen. Enligt honom tillämpas förhandling-

sprincipen. Den är dessutom lämpligare och skapar bättre förtroende för domsto-

lens funktion. I och med att förhandlingsprincipen tillämpas förändras även en-

skildas ställning i förvaltningsprocessen, då deras rättsskydd minskar eftersom de 

åläggs större ansvar för utredningen av målet. Lagstiftaren har inte tydliggjort hur 

principerna ska tillämpas, varför rättspraxis har blivit  inkonsekvent. I RÅ 2006 

ref. 46 konstaterades dock att officialprincipen alltjämt skulle tillämpas efter infö-

randet av en tvåpartsprocess. Målet har emellertid begränsad betydelse enligt min 

uppfattning eftersom HFD uttalar att det aktuella målet  var speciellt på grund av 

att styrkeförhållandet mellan parterna var mycket ojämnt. 

Tillämpning av RB analogt i förvaltningsprocessen 

Ändamålet med studien var därutöver att utforska om RB:s bestämmelser för ci-

vilprocessen kunde tillämpas analogt i förvaltningsprocessen. Även om civilpro-

cessen och förvaltningsprocessen har likheter föreligger grundläggande skillnader. 

Till exempel bygger civilprocessen på muntlighets-, omdelbarhets- och koncentra-

tionsprinciperna i kontrast till förvaltningsprocessen, som ska vara billig, enkel 
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och snabb. Det föreligger ett flertal anledningar till att förvaltningsprocessen skil-

jer sig från civilprocessen. En är att  den bygger på att  part  inte ska behöva ha om-

bud, vilket normalt  inte är saken i civilprocessen. Även förvaltningsprocessens 

karaktär av officialprövning leder till att regleringen inte behöver vara lika omfat-

tande. Dessutom har domstolen en funktion som rättsskydd för den enskilde. Fö-

rekomsten av ombud i processen leder dock i praktiken till att domstolen tillämpar 

officialprincipen betydligt restriktivare, det förutsätter dock att  ombuden är kvali-

ficerade. Att anlita ett  ombud som parten själv bekostar ska emellertid inte leda till 

att  domstolen automatiskt tillämpar officialprincipen annorlunda. Domaren bör 

avgöra i det enskilda fallet huruvida ombudet uppfyller domstolens funktion som 

rättsskydd för den enskilde. 

Det är i vis mån legitimt att göra jämförelser med RB i förvaltningsprocessen. 

Redan i förarbetena till FPL uttalades att det kunde förekomma ärenden vilka ha-

de likheter med dispositiva tvistemål. Enligt Dahlgren kan det ifrågasättas huruvi-

da det föreligger någon ”principiell skillnad mellan RB och FPL såvitt avser dom-

stolens materiella funktion i processen”174 vilket följer av att domstolen i civilpro-

cessen i vissa fall har en officialprövningsfunktion. I RÅ 2006 ref. 82 uttalade 

HFD att ledning ibland får hämtas från RB. Å andra sidan angav domstolen i 

samma avgörande att civilprocessen och förvaltningsprocessen har olika karaktär 

och uppbyggnad. Det leder till att utan uttalande från lagstiftaren blir RB inte au-

tomatiskt tillämplig i förvaltningsprocessen. Därmed har rättsbildande instans 

delvis en annan syn på RB:s användbarhet i förvaltningsprocessen jämfört med 

doktrinen. Det medför att  RB endast i undantagsfall ska tillämpas i förvaltnings-

processen. 

Att avgöra huruvida vissa förvaltningsmål motsvarar dispositiva tvistemål i civil-

processen är komplicerat. I RÅ 2009 ref. 69 uttalades endast att faktorerna i målet 

gjorde att förhandlingsprincipen skulle tillämpas som i allmän domstol. Utifrån 

detta är det möjligt att dra slutsatsen att det inte är typen av tvistemål som beaktas, 

utan att RB generellt anses tillämplig. Det föreligger dock inget konkret stöd för 

att vissa förvaltningsmål skulle jämställas med dispositiva tvistemål. 
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Enligt min uppfattning bör officialprincipen fortfarande gälla i förvaltningsdom-

stolarna, trots att förvaltningsprocessen i stora delar har börjat närma sig civilpro-

cessen. Det följer av hänsyn till rättssäkerheten, då flertalet av parterna inte har 

ombud och möjlighet till rättshjälp inte har utvecklats som i civilprocessen. Där-

utöver har förvaltningsprocessen fått måltyper med en allt mer komplicerad karak-

tär. Att rättshjälp  inte förekommer i samma utsträckning leder till att det inte exi-

sterar lika många kvalificerade jurister i förvaltningsprocessen. Det har dock bör-

jat förändras i och med att måltyperna successivt har förändrats och måltyper med 

kommersiella intressen har blivit mer vanligt. 

Officialprincipen i tvistemålsliknade förvaltningsmål

Syftet med studien var därutöver att granska hur officialprincipen tillämpades 

specifikt i upphandlingsmål samt huruvida förbättringar kunde vidtas. För att för-

valtningsprocessen ska vara rättssäker krävs att den är förutsebar. I upphand-

lingsmål är tillämpningen av bland annat officialprincipen ett problem för samtli-

ga aktörer. Rättspraxis är inkonsekvent, vilket leder till att aktörerna inte kan pla-

nera för upphandlingsförfarandet. Det leder i sin tur till att en del leverantörer väl-

jer att inte lämna anbud samtidigt som utformningen av upphandlingen utförs med 

mer komplicerade metoder än nödvändigt. Samtidigt kan noteras att  det även 

medför kostnader för samhället, eftersom fler överprövningar handläggs av dom-

stolarna än vad som skulle vara nödvändigt. Vid juridisk rådgivning kan således 

inte tydliga besked lämnas om chanserna till framgång med en domstolsprövning 

på grund av den inkonsekventa rättspraxisen. Därmed finns det risk att parter 

chansar med en överprövning för att nå framgång. 

I RÅ 2009 ref. 69 konstaterades att upphandlingsmål är en tvåpartsprocess vilket 

berör ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare, samt att huvudre-

geln är att officialprincipen ska tillämpas restriktivt. Vilka faktorer som avgör när 

FPL:s generella principer ska tillämpas uttalades dock inte i avgörandet. Det leder 

till att  rättsläget trots allt fortfarande är oklart. En tvåpartsprocess i upphand-

lingsmål kan således ha parter med ojämna styrkeförhållanden, exempelvis en li-

ten leverantör mot en stark myndighet. Bör inte domstolen i den situationen ha ett 

utredningsansvar enligt de faktorer som betonats i förarbetena till FPL 8 §, som 
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enskildas rättsskydd? Eller ska en avgörande faktor vara att  det föreligger ett be-

tydelsefullt  allmänintresse? Enligt motiven till FPL ska enskildas rättsskydd beak-

tas genom att officialprincipen tillämpas. Det är den enskilda domaren som i 

slutänden avgör i varje enskilt fall. När avvikelser från huvudregeln i FPL före-

kommer bör det klart tydliggöras för den enskilda parten på grund av rättssäker-

hetsskäl som förutsägbarhet och likformighet. 

De lege ferenda 

Utifrån de lege lata konstateras att behov föreligger att på grund av rättssäker-

hetsskäl tydliggöra tillämpningen av officialprincipen i förvaltningsprocessen. 

Den nya lydelsen i FPL kommer inte förändra domstolarnas tillämpning i någon 

större omfattning, då de nya förarbetena till stora delar hänvisar till de äldre. 

Förvaltningsprocessen kan förbättras angående upphandlingsmål, de lege ferenda, 

genom att koncentration av målen sker till ett fåtal domstolar, vilka är specialise-

rade på området. Konsekvensen blir en mer rättssäker process som dessutom kan 

bli effektivare och även uppfylla EU-rättens krav på en skyndsam handläggning. 

Med en mer homogen rättspraxis skulle dessutom färre överprövningsmål in-

komma till domstolarna. Ett alternativ är att införa processuella regler för specifi-

ka upphandlingsmål i LOU. I förarbeten har det uttalats att det är möjligt eftersom 

FPL är subsidiär enligt  FPL 2 §. Därmed går det att tydliggöra i LOU vilken pro-

cessuell princip som ska tillämpas i upphandlingsmål. 

Petrén har kritiserat utformningen av FPL 8 §. Kritiken handlar om att den inte 

uppfattas som en tvingande norm för domstolarna på grund av den vaga utform-

ningen. Han anser att den ses som en förpliktande anvisning utan större 

betydelse.175 Av det följer att förutom lösningar för domstolens prövningsram för 

specifikt upphandlingsmål, behövs lösningar för hur domare ska tillämpa official-

principen generellt  för alla måltyper, för att  förbättra förutsägbarheten och likfor-

migheten. 

62
175 Petrén, Gustaf, FT 1977, s. 154.



Enligt min mening kan två metoder förbättra situationen. Båda vänder sig till de 

rättsbildande organen. Lagstiftaren kan tydliggöra i förarbeten hur officialprinci-

pen ska tillämpas. Det har delvis genomförts, emellertid har inga större föränd-

ringar framkommit i förarbetena som kan förbättra tolkningen av bestämmelsen. 

Alternativet är att HFD avgör flera mål på området, vilka kan tillämpas generellt 

för flertalet måltyper. Med tanke på upphandlingsmål bör ett  förtydligande göras 

av RÅ 2009 ref. 69, eftersom det föreligger en diskussion i doktrin om vad avgö-

randet faktiskt innebär. 

Slutord 

Avslutningsvis kan konstateras att rättsläget är oklart för hur de allmänna förvalt-

ningsdomstolarna ska tillämpa FPL 8 §. Klart är att officialprincipen inte tilläm-

pas generellt i förvaltningsprocessen, vilket förarbetena uttrycker. Dessutom är 

bestämmelsen inte ett speciellt  kännetecken för förvaltningsprocessen. För framti-

den kan rättsbildande instanser välja att fortsätta tillämpa officialprincipen som 

huvudregel, där domstolen står för den enskildas rättsskydd. Alternativet är att 

med reformen till en tvåpartsprocess samt utvecklingen av måltyper ta steget fullt 

ut till att förhandlingsprincipen ska tillämpas för vissa måltyper eller generellt. 

Om det sista alternativet genomförs ska det också klart och tydligt framgå av lag 

för en mer homogen rättspraxis. Enligt min mening är det att föredra att tillämpa 

officialprincipen och sedan göra avvikelser i speciallagar för speciella tvistemåls-

liknande förvaltningsmål. Om förvaltningsprocessen ska närma sig civilprocessen 

mer, exempelvis med en generell muntlig förhandling, och därmed tillämpa för-

handlingsprincipen bör dock lagstiftaren se över möjligheterna till rättshjälp för 

att  tillvarata enskildas intressen. Det skulle medföra fördelar som att domstolens 

ansvar för utredningen minskade och ansvaret tydliggöras, då skulle inga problem 

uppstå med domstolens opartiskhet.

63



Källförteckning 
Litteratur 

Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning 
av upphandling– och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, 1 u., Jure, Stock-
holm, 2012 [cit. Asplund m.fl., Överprövning av upphandling]. 

Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seidel, Peter, Warnling-
Nerep, Wiveka, Finna rätt - juristens källmaterial och arbetsmetoder, 11 u., Nor-
stedts Juridik AB, Stockholm, 2010.

Edelstam, Gunilla, Förvaltningsmyndigheters utredningsskyldighet En rättssäker-
hetsstudie, Norstedts Juridik, Stockholm, 1995 [cit. Edelstam, Förvaltningsmyn-
digheters utredningsskyldighet]. 

Von Essen, Ulrik, Processramen i förvaltningsmål ändring av talan och anslutan-
de frågor, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2009 [cit. von Essen, Process-
ramen]. 

Fitger, Peter, Sörbom, Monika, Eriksson, Tobias, Hall, Per, Palmkvist, Ragnar, 
Renfors, Cecilia, Rättegångsbalken, (Information hämtad 2013-09-16, Zeteo).

Peczenik, Aleksander, Juridikens teori och metod : en introduktion till allmän 
rättslära, 1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1995.

Rosén Andersson, Helena, Mühlenbock, Eva-Maj, Willquist, Henrik, Svensson, 
Natalie, Lagen om offentlig upphandling En kommentar, (Information hämtad 
2013-09-11, Zeteo) [cit. Rosén m.fl., En kommentar]. 

Strömberg, Håkan, Allmän förvaltningsrätt, 21 u., Liber, Lund, 2002. 

Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga 
kontrakt, Jure Förlag AB, Stockholm, 2012 [Sundstrand, Offentlig upphandling]. 

Södergren, Patrik, Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mel-
lan offentlig rätt och privaträtt, Iustus Förlag, Uppsala, 2009.

Warnling-Nerep, Wiveka, Förvaltningsbeslut-överklagande, rättsprövning och 
annan domstolsprövning, 1 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2011.

Wennergren, Bertil, Förvaltningsprocesslagen m.m., En kommentar, (Information 
hämtad 2013-09-03, Zeteo) [cit. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m.]. 

Tidskriftsartiklar 

Dahlgren, Göran, Tvåpartsprocess i allmän förvaltningsdomstol, JT 1991/92 s. 
237-251. 

64



- Allmän förvaltningsdomstols officialprövning, SvJT 1994 s. 388-406. 

Von Essen, Ulrik, Förvaltningsdomstols utredningsansvar, FT 2012 s. 29-62. 

Lavin, Rune, Civilprocessen och förvaltningsprocessen - en jämförelse, JT 1989/
90 s. 70-88. 
- Tvåpartsmål i förvaltningsprocessen, FT 1992 s. 97-120. 
- Förvaltningsprocessen inför 2000-talet anteckningar med anledning av Dom-

stolsutredningens betänkande SOU 1991:106, FT 1992 s. 450-464. 
- Förvaltningsdomens art och funktion, FT 1995 s. 65-76. 
- Förvaltningsprocessen 2000, JT 2000/01 s. 93-110. 

Lindkvist, Gustav, Något om officialprövning och muntlig förberedelse i skatte-
mål, SvSkT 2012:8 s. 671-678. 

Markusson, Lena, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, FT 2010 s. 241-
254. 

Petrén, Gustaf, Om förvaltningsdomstols utredningsplikt, FT 1977 s. 154-166. 

Reichel, Jane, Domstolar och/eller förvaltning, SvJT 2011 s. 440-450. 

Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap, JT 2004/05 s. 297-333. 
- Om empiri och rättsvetenskap Del I, JT 1995/96 s. 726- 748. 

Sandin, Erik, Åberopsbörda i mål om offentlig upphandling – två steg framåt, ett 
steg bakåt, JT 2009/10 s. 917-928. 

Welamson, Lars, Synpunkter på behandlingen av bristfälliga fullföljdsinlagor, FT 
1984 s. 362-377. 

Wennergren, Bertil, En förvaltningsdomstols rättskipningsuppgift, SvJT 1995 s. 
66-74.
- Förvaltningsprocessen - en fullbordad tvåpartsprocess, FT 1996 s. 73-84. 

Wieslander, Bengt, Advokaternas roll i förvaltningsprocessen, SvJT 1987 s. 325-
326.

Offentligt tryck 

Statens offentliga utredningar
SOU 1964:27 Lag om förvaltningsförfarandet.
SOU 1991:106 Domstolarna inför 2000-talet : arbetsuppgifter och förfarande-
regler.
SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor.
SOU 2010:44 Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol.
SOU 2013:12 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling.

65



Propositioner 
Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om  
allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.
Prop. 1986/87:89 Om ett reformerat tingsrättsförfarande.
Prop. 1992/93:88 Om offentlig upphandling.
Prop. 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna.
Prop. 1996/97:9 Ny Rättshjälpslag. 
Prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet.
Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Övrigt offentligt tryck
Ds 2010:17 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Dir. 2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av    
upphandlingsstatistiken.

Mot. 2012/13 Fi218 Rättegångskostnad i upphandlingsmål.

Myndigheter

Konkurrensverket 
Konkurrensverkets rapport 2007:2, Länsrätternas domar om offentlig upphand-
ling. 

EU-rättsligt material 

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

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.

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och 
andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade 
av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssek-
torerna.

Rättsfallsregister 

Högsta förvaltningsdomstolen
RÅ 1981 Ba 35.
RÅ 1982 Ba 66.
RÅ 1986 not. 36.
RÅ 1990 ref. 62.
RÅ 1990 ref. 64.
RÅ 1990 ref. 94.
RÅ 1991 ref. 107.
RÅ 1992 ref. 21.

66



RÅ 1992 not. 70.
RÅ 1993 ref. 76.
RÅ 1995 ref. 64. 
RÅ 1996 ref. 83.
RÅ 2002 ref. 29.
RÅ 2005 ref. 47.
RÅ 2005 not. 81.
RÅ 2006 ref. 46.
RÅ 2006 ref. 82.
RÅ 2008 not. 26.
RÅ 2009 ref. 69.
RÅ 2009 not. 139.
HFD 2012 ref. 2.
HFD 2012 ref. 36.
HFD 2013 ref. 5.
HFD 2013 ref. 36.

Kammarrätterna 
Kammarrättens i Stockholm dom av den 13 januari 2006 (mål nr 3784-05).
Kammarrättens i Jönköping dom av den 6 april 2006 (mål nr 361 - 10). 
Kammarrättens i Jönköping dom av den 26 februari 2008 (mål nr 3831-07).
Kammarrättens i Sundsvall dom av den 26 april 2011 (mål nr 584-11).
Kammarrättens i Stockholm dom av den 4 maj 2012 (mål nr 1741-12).
Kammarrättens i Stockholm dom av den 30 maj 2012 (mål nr 924-12). 
Kammarrättens i Göteborg dom av den 21 augusti 2012 (mål nr 1380-12).
Kammarrättens i Stockholms dom av den 28 januari 2013 (mål nr 7153-12). 
Kammarrättens i Stockholms dom av den 23 maj 2013 (mål nr 1583-13). 

Övriga nationella domstolar 
MIG 2006:1.
MIG 2012:2.
MIG 2012:18.
MIG 2013:2.

Eu-domstolen
Mål 26/62 van Gend & Loos (REG 1963, s. 1). 
Mål 6/64 Costa mot E.N.E.L (REG 1963, s. 1). 
Mål 31/87 Beentjes (REG 1988, s. 4635).
Mål C-315/01 GAT (REG 2003 s. 1-11941). 

67


	forsattsblad_ej_praktik-1
	brödtext
	forsattsblad (1)
	examensarbete  (2)




