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SAMMANFATTNING  

Hösten 2015 kom ett nytt avgörande från HFD angående allmänna förvaltningsdomstolars 

utredningsskyldighet i mål om offentlig upphandling. Varje år överprövas ett stort antal 

upphandlingar vilket inte sällan leder till förseningar och fördyringar. För att inte 

upphandlingsförfarandet och överprövningsinstitutet ska ha en avskräckande effekt på 

eventuella leverantörer är det av vikt att det finns goda förutsättningar att förutse hur en 

upphandlingsprocess kan utvecklas. I denna uppsats behandlas därför upphandlande 

myndigheters och överprövande domstolars utredningsskyldighet i mål om offentlig 

upphandling. Eftersom EU-rätten utgör gällande rätt i Sverige behandlas även i vilken mån 

EU:s processuella regelverk påverkar den svenska förvaltningsprocessrätten. Rättsområdet 

offentlig upphandling regleras på EU-nivå vilket medför att relationen mellan EU-rätten och 

svensk rätt aktualiseras och ställs på sin spetts. Som utgångspunkt för analysen av 

utredningsskyldigheten behandlas och analyseras därför i vilken utsträckning som Sverige har 

processuell autonomi på upphandlingsområdet. Frågeställningarna analyseras med hjälp av 

den rättsdogmatiska metoden. 

Av utredningen i uppsatsen dras slutsatsen att EU-rätten har begränsat den svenska 

processuella autonomin i betydande omfattning på upphandlingsområdet. Den främsta 

begränsningen följder av att EU, med den delade kompetensen som grund, har antagit 

sekundärlagstiftning och därmed begränsat medlemsstaternas förvaltnings- och processrätt. 

Därutöver begränsas den processuella autonomin även av allmänna rättsprinciper, principerna 

om likvärdighet och effektivitet, lojalitetsprincipen samt principen om unionskonform 

tolkning, om än i varierande utsträckning.  

Uppsatsen drar vidare slutsatsen att upphandlande myndigheters utredningsskyldighet är 

ytterst begränsad. Under upphandlingsförfarandet har den upphandlande myndigheten en 

skyldighet att utreda vid ett fåtal tillfällen. Skyldigheten att utreda måste hela tiden vägas mot 

leverantörskollektivets intresse av att konkurrera på lika villkor. Upphandlande myndigheter 

måste därför under hela upphandlingsförfarandet beakta de grundläggande principerna som 

följer av EU-rätten, exempelvis kraven på öppenhet och likvärdighet. 

Slutligen drar uppsatsen slutsatsen att även överprövande domstolars utredningsskyldighet är 

ytterst begränsad. Det vägledande rättsfallet på området är RÅ 2009 ref. 69 i vilket HFD 

stadgar att upphandlingsmål har mer likheter med mål i den allmänna processen än 

förvaltningsmål, samt att utredningsansvaret måste tillämpas med försiktighet. Trots det 

återförvisades ovan nämnda mål från 2015 till förvaltningsrätten på grund av bristande 

utredning. Slutsatsen dras likväl att utredningsansvaret inte kan anses utvidgat i mål om 

offentlig upphandling utan att 2015 års rättsfall snarare innebär ett förtydligande av rättsläget. 

Utredningsansvaret är ytterst begränsat i mål om offentlig upphandling vad gäller rättsfakta 

men det kan alltjämt föreligga en skyldighet att utreda vad gäller bevisfakta.  Ytterst var det 

EU-rättens krav på att upphandlingar ska prövas effektivt som föranledde förtydligandet av 

rättsläget. 
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1. INLEDNING 

1.1 Ämne och problemformulering 

Det är inte svårt att utifrån ett samhällsperspektiv visa på offentlig upphandlings betydelse. 

Reglerna utgör exempelvis en del av EU:s projekt om en fri inre marknad, de går hand i hand 

med reglerna om fri konkurrens, köpen finansieras med skattemedel och inte sällan ska dessa 

senare komma medborgarna till gagn, exempelvis maten våra barn äter i skolan eller vaccin i 

det nationella barnvaccinprogrammet.  

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper eller på annat sätt 

anskaffar varor och tjänster för det allmännas räkning. Värdet av dessa inköp beräknas varje 

år uppgå till omkring 600 miljarder kronor bara i Sverige.
1
 Denna ofantliga summa motsvarar 

en femtedel av Sveriges BNP.
2
  

År 2013 annonserades totalt 19 753 upphandlingar i enlighet med upphandlingsreglerna i 

Sverige och av de upphandlingar som avslutades överprövades 7,8 procent. Enligt 

Domstolsverkets statistik avgjordes samma år 3 296 mål om överprövning.
3
 

Upphandlingsutredningen, som bland annat syftade till att öka effektiviteten i 

upphandlingsförfarandet, har pekat på att lagen om offentlig upphandling
4
 och dess 

tillämpning upplevs som både krånglig, oflexibel och otydlig. För både leverantörer och 

upphandlande myndigheter leder det stora antalet överprövningar även ofta till förseningar 

och fördyringar.
5
 Enligt Upphandlingsutredningen avstår till och med vissa leverantörer från 

att lämna anbud och myndigheternas verksamhet riskerar att lamslås vid en 

överprövningsprocess.
6
  

Denna ovilja som många känner inför en överprövningsprocess ansågs dels bero på 

varierande praxis från domstolarna, dels att bristande förutsebarhet i processen leder till rädsla 

och osäkerhet bland upphandlande myndigheter och leverantörer. En av orsakerna till den 

varierande rättstillämpningen ansågs vara förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet.
7
 

Omfattningen av domstolars utredningsskyldighet, även kallad officialprincipen, utgör en 

omdiskuterad fråga inom förvaltnings- och processrätten.
8
 I relation till offentlig upphandling 

finns det endast två prejudicerande avgöranden, dels ett från 2009 och dels ett från 2015. 

Högsta förvaltningsdomstolen [cit. HFD] uttalade i RÅ 2009 ref. 69 att mål om offentlig 

upphandling får anses ha större likheter med mål i den allmänna processrätten, än mål som är 

                                                 
1
 Konkurrensverkets (urg.) Om offentlig upphandling, ”http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-

upphandlingsreglerna/”, hämtat 2016-02-18. 
2
 Konkurrensverkets rapport 2014:1, Siffror och fakta om offentlig upphandling: Statistik om upphandlingar som 

genomförts under 2013, s. 7 [cit. Konjurrensverkets rapport 2014:1]. 
3
 Konjurrensverkets rapport 2014:1, s. 67. 

4
 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling [cit. LOU]. 

5
 SOU 2013:12 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling, s. 18 [cit. SOU 2013:12]. 

6
 SOU 2013:12, s. 347 f. 

7
 SOU 2013:12, s. 348 f. 

8
 Se exempelvis Wennergren, Bertil, von Essen, Ulrik, Förvaltningsprocesslagen m.m., En kommentar (version 

2015-09-01) Zeteo, kommentaren till 8 § under Allmänt [cit. Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m.]. 

http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/om-upphandlingsreglerna/
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typiska i förvaltningsdomstolarna och för vilka förvaltningsprocesslagen
9
 har utformats. Detta 

eftersom de i princip gäller ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare. 

Utredningsansvaret ska därför enligt HFD utövas med försiktighet.
10

 Domen har av många 

tolkats som att utredningsansvaret är ytterst begränsat i mål om offentlig upphandling.
11

 

Därmed var förvåningen stor hösten 2015 när HFD meddelade domen i HDF 2015 ref. 55 

eftersom den innebar att ett mål om offentlig upphandling återförvisads till förvaltningsrätten 

just på grund av bristande utredning.  

Mot bakgrund av det oklara rättsläget ska denna uppsats behandla utredningsansvaret inom 

offentlig upphandling. Hur omfattande är egentligen överprövande domstolars 

utredningsskyldighet? Har den upphandlande myndigheten också ett ansvar att tillse att ett 

ärende blir utrett? Dessa och andra är frågor ska utredas i denna uppsats.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt angående myndigheter och domstolars 

utredningsansvar i mål om offentlig upphandling. Eftersom EU-rätten utgör gällande rätt i 

Sverige ligger i nämnda syfte att fastställa i vilken mån EU:s processuella regelverk har 

företräde framför svensk förvaltningsprocessrätt på området.  

För att uppnå syftet kommer tre huvudsakliga frågor att behandlas. 

1) I vilken utsträckningar har Sverige processuell autonomi på upphandlingsområdet? 

2) I vilken omfattning har upphandlande myndigheter en utredningsskyldighet? 

3) I vilken omfattning har överprövande domstolar en utredningsskyldighet? 

1.3 Avgränsningar 

Offentlig upphandling utgör ett omfattande rättsområde. Denna uppsats behandlar endast 

upphandlingar inom den klassiska sektorn, närmare bestämt upphandlingar i enlighet med 

förfarandedirektivet
12

 som har implementerats i LOU. I linje härmed behandlas inte heller de 

upphandlingar som faller utanför förfarandedirektivets tillämpningsområde, exempelvis 

upphandlingar av så kallade B-tjänster och upphandlingar som understiger tröskelvärdena 

enligt LOU kap. 3.
13

  

Vad gäller upphandlingsförfarandet på myndighetsnivå behandlas de materiella reglerna i 

LOU endast övergripande och i den mån det behövs för att utreda när en upphandlande 

myndighet åläggs en utredningsskyldighet. Att uppsatsen syftar till att utreda överprövande 

                                                 
9
 Förvaltningsprocesslag (1971:291) [cit. FPL]. 

10
 RÅ 2009 ref. 69. 

11
 Se exempelvis Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av 

upphandling– och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, 1 u., Jure, Stockholm, 2012, s. 287 ff. [cit. Asplund 

m.fl., Överprövning av upphandling] och Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till 8 § 

under rubriken Domstolens möjlighet att själv föra in utredning. 
12

 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 

offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster [cit. Dir. 2004/18/EG]. 
13

 Se LOU kap. 15. 
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domstolars utredningsskyldighet medför även att de skadeståndsrättsliga frågorna i relation 

till upphandlingsområdet utelämnas helt. 

Uppsatsen avser vidare att utreda överprövande domstolars utredningsskyldighet vad gäller att 

vidta egna utredningsåtgärder enligt FPL 8 §. Därav följer att domstolens möjlighet att 

processleda parterna samt avvisa bevisning i andra och tredje styckena inte beaktas i 

uppsatsen.  

Slutligen behandlas inte tribunalens praxis i uppsatsen eftersom dess prejudikatvärde är 

begränsat i relation till offentlig upphandling på medlemsstatsnivå. Tribunalen hanterar 

överprövningar av upphandlingar genomförda av EU:s institutioner men har i många fall 

tillämpat en tolkning av regelverken som är mer flexibel än den av EU-domstolen.
14

 

Därutöver hänvisar tribunalen sällan till EU-domstolens praxis vilket gör det svårt avgöra hur 

den förhåller sig till EU-domstolens praxis.
15

  

1.4 Metod och material  

För att uppnå syftet med uppsatsen ska frågeställningarna analyseras med hjälp av den 

rättsdogmatiska metoden. Detta innebär att gällande rätt granskas genom att undersöka 

rättskällorna med hjälp av rättskälleläran. Frågorna analyseras därför med utgångspunkt i de 

sedvanliga rättskällorna – lag, förarbeten, praxis och doktrin.
16

  

1.4.1 Överväganden enligt svensk rätt 

Beroende på vilket rättsområde som undersöks granskas olika rättskällor. Relevant 

lagstiftning för uppsatsen är främst LOU, FPL, förvaltningslagen
17

 och i viss mån 

rättegångsbalken
18

. För förvaltningsprocessens del är främst propositionen om ”[e]n mer 

ändamålsenlig förvaltningsprocess”
19

 och den ursprungliga propositionen till 

förvaltningsrättsreformen
20

 av intresse. Även statens offentliga utredning om ”[e]n ny 

förvaltningslag”
21

 beaktas i uppsatsen. Utredningen har visserligen inte medfört någon 

lagändring men den beaktas likväl, inte minst eftersom utredningens författare Hans 

Ragnemalm är en auktoritet på området.  

Som redan påpekats finns det förhållandevis begränsad praxis från HFD vad gäller 

utredningsskyldigheten på upphandlingsområdet. Uppsatsen kommer därför med hjälp av 

sedvanliga tolkningsmetoder dra slutsatser kring de få avgöranden som finns. I avsaknad av 

andra rättskällor behandlas därmed kammarrättensavgöranden i uppsatsen. Dessa rättsfall är 

                                                 
14

 Hettne, Jörgen, Öberg, Ulf, Fritt skön och domstolskontroll vid offentlig upphandling, Svensk Juristtidning, 

2005 s. 192 – 223, på s. 193 och 195 [cit. Hettne och Öberg, SvJT 2005]. 
15

 Angående detta stycke se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 15. 
16

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, 3 u., 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 37 f [cit. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare]. 
17

 Förvaltningslag (1986:223) [cit. FL]. 
18

 Rättegångsbalk (1942:740) [cit. RB]. 
19

 Prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess [cit. Prop. 2012/13:45]. 
20

 Prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, 

m.m. [cit. Prop. 1971:30]. 
21

 SOU 2010:29 En ny förvaltningslag [cit. SOU 2010:29]. 
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främst av intresse i avsnitt 6.3.1 angående upphandlande myndigheters utredningsskyldighet 

enligt LOU. Bland annat eftersom kammarrättsavgöranden ofta utgör så kallade in casu-

avgöranden och eftersom rättens avsikt vad gäller avgörandets vägledande karaktär är okänd, 

noteras att dess värde som rättskälla är lägre än prejudicerande rättsfall från HFD. I den mån 

kammarrättens avgöranden utvecklas genom att bilda ett mönster torde de dock ändå vara till 

ledning för rättstillämpningen och därmed även ha betydelse för rättsutvecklingen.
22

  

Tack vare dess informativa och systematiserande karaktär beaktas även doktrin och 

lagkommentarer i syfte att möjliggöra en djupare analys av frågeställningarna.
23

 Doktrinen är 

inte minst en värdefull källa på så vis att den ger en fördjupad kunskap i ämnet och belyser 

viktig rättspraxis.  

1.4.2 Överväganden enligt EU-rätten 

Offentlig upphandling är ett rättsområde som idag regleras på EU-nivå. Därmed analyseras 

frågeställningarna genomgående med beaktande av EU-rätten. EU-rättens starka genomslag 

har vidgat rättskälleläran och fört in nya rättsprinciper i svensk rätt.
24

  

De svenska och europeiska rättsordningarna ger till stor del uttryck för olika rättskulturer. 

Förenklat uttryckt kan EU-rätten anses lägga en större betoning vid systematik och 

rättsprinciper, normhierarkin, rättighetstänkande, annorlunda tolkningsprinciper och en mer 

självständigt rättskapande och kontrollerande roll för domstolarna.
25

  

Även i de EU-rättsliga delarna tillämpas den rättsdogmatiska metoden men det måste beaktas 

att EU-rätten och svensk rätt delvis tillämpar olika rättskällor.
26

 Inom EU-rätten görs skillnad 

mellan bindande och icke-bindande rättskällor. De bindande rättskällorna vilka är av störst 

betydelse i denna uppsats, består av primärrätt, EU-stadgan, bindande sekundärrätt, 

internationella avtal, allmänna rättsprinciper och rättspraxis. Icke-bindande sekundärrätt, 

förarbeten och doktrin utgör endast vägledande rättskällor.
27

  

En viktig skiljelinje går även mellan primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten består av 

unionsfördraget
28

, funktionsfördraget
29

, EU-stadgan
30

 och allmänna rättsprinciper. Samtliga 

                                                 
22

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 7 f.  
23

 Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 44 och Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, 

Fredrik, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:3 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 21, 26, 28 [cit. 

Kleineman., Juridisk metodlära]. 
24

 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 
25

 Bernitz, Ulf, Europarättens genomslag, 1:1 u., Norstedts Juridik, Visby, 2012, s. 25-28 [cit. Bernitz, 

Europarättens genomslag]. 
26

 Se Hettne, Jörgen, Rättsprinciper som styrmedel: Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts Juridik, 

Stockholm, 2008, s. 42 [cit. Hettne, Rättsprinciper som styrmedel] och Sundstrand, Andrea, Offentlig 

upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, Jure, Stockholm, 2012, s. 25 [cit. Sundstrand, 

Offentlig upphandling - primärrättens reglering]. 
27

 Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 40. 
28

 Fördraget om Europeiska unionen [cit. EUF]. 
29

 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [cit. FEUF]. 
30

 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna [cit. EU-stadgan]. 
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dessa rättsakter har samma rättsliga värde i normhierarkin.
31

 I denna uppsats ligger fokus på 

sekundärrätten, vilken består av förordingar, direktiv och beslut. På upphandlingsområdet 

aktualiseras främst direktiv, dels det så kallade förfarandedirektivet, dels de så kallade 

rättsmedelsdirektiven vilka består av det ursprungliga rättsmedelsdirektivet
32

 och ett 

ändringsdirektiv
33

.
34

 Inom ramen för denna uppsats har primärrätten främst betydelse på så vis 

att upphandlingsdirektiven ska tolkas mot bakgrund av primärrätten. I händelse av konflikt 

mellan primärrätt och sekundärrätt har primärrätten företräde.
35

  

I jämförelse med den svenska rättsordningen kännetecknas EU-rätten av att de oskrivna 

rättskällorna är mer omfattande och betydelsefulla, exempelvis EU-domstolens praxis och 

allmänna rättsprinciper.
36

 De allmänna rättsprinciperna har en stark ställning som rättskälla 

och används närmast som en oskriven konstitution.
37

  

Eftersom gällande rätt inom EU-rätten till stor del återfinns i rättspraxis är EU-domstolens 

avgöranden av stor betydelse för utredningen i uppsatsen. På grund av det överväldigande 

antalet avgöranden från EU-domstolen har även doktrinen varit av stor betydelse för att belysa 

relevanta avgöranden på ett visst område. Främst i kapitel 5-7 har även relevant praxis sökts i 

den EU-rättsliga databasen CVRIA.
38

 I den mån inga relevanta avgöranden har anträffats 

kommer detta framgå av utredningen. När en viss sökning har resulterat i ett flertal 

avgöranden har urvalet gjorts främst efter dess relevans i förhållande till den utredda frågan.  

Inom EU-rätten finns vidare inte någon motsvarighet till de svenska förarbetena, och de som 

finns har endast en begränsad betydelse som tolkningskälla. Detta beror inte minst på att 

lagstiftningsprocessen inom EU kännetecknas av förhandlingar och kompromisser. Härav 

följer att värdet av de svenska förarbetena som rättskälla minskar om de har en EU-rättslig 

grund. En annan ordning, att den svenska lagstiftaren skulle klargöra unionslagstiftarens vilja, 

ter sig underlig.
39

 Sveriges har åtagit sig att verka för en enhetlig tolkning och tillämpning av 

                                                 
31

 Se FEU artikel 1.3, FEUF artikel 1.2, FEU artikel 6.1 och Reichel, Jane, Europeiska principer för god 

förvaltning, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga principer, 2 u., Iustus, Uppsala, 2012, s. 54 [cit. Reichel, 

Offentligrättsliga principer] angående att de allmänna rättsprinciperna har konstitutionell status och samma rang 

som bestämmelserna i fördragen. 
32

 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 [cit. Dir. 89/665/EEG]. 
33

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 

89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling [cit. Dir. 

2007/66/EG]. 
34

 I uppsatsen åsyftas alla tre direktiv vid hänvisning till ”upphandlingsdirektiven”. När hänvisning görs till 

rättsmedelsdirektivet åsyftas både det ursprungliga rättsmedelsdirektivet och ändringsdirektivet. Detta följer av 

att bestämmelserna i ändringsdirektivet inte är självständiga utan de anger endast vilka ändringar som ska göras i 

det ursprungliga direktivet. Gällande rätt utgörs således av det ursprungliga direktivet i den lydelse som detta 

har, inklusive de ändringar som gjordes i ändringsdirektivet. Då ändringsdirektivets beaktandesatser inte har 

implementerats i den konsoliderade versionen av rättsmedelsdirektivet hänvisar uppsatsen emellanåt även till 

ändringsdirektivet; Se Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 14. 
35

 Se FEUF artikel 263 och Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 43. 
36

 Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 40. 
37

 Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 44 och 73. 
38

 EU:s databas CVIRA: ” http://curia.europa.eu/”.  
39

 Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 114-115. 

http://curia.europa.eu/
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EU-rätten och det är EU-domstolen som är dess främsta uttolkare.
40

 Lagrådet har vidare 

framhållit att det får ankomma på de rättstillämpande organen att värdera uttalanden i 

förarbeten som bygger på EU-rätt utifrån dess sakliga tyngd snarare än utifrån dess auktoritet 

som rättskälla.
41

 Dessa överväganden har vägts in vid beaktande av förarbetena på 

upphandlingsområdet, dels vad gäller ”[n]y lagstiftning om offentlig upphandling m.m.”
42

, 

dels vad gäller ”[n]ya rättsmedel på upphandlingsområdet”
43

. 

Istället för förarbeten lägger EU-rätten vikt vid den så kallade preambeln, i vilken syftet och 

bakomliggande överväganden med en lagstiftningsakt framgår. Preambeln och dess 

beaktandesatser är inte juridiskt bindande men de används likaledes som tolkningskälla, så 

även i denna uppsats.
44

   

1.5 Disposition 

I uppsatsens inledande kapitel 1 har en kort introduktion till ämnet presenterats, inklusive 

syfte och frågeställningar, avgränsningar samt metod och material.  

Kapitel 2-4 i denna uppsats är av deskriptiv karaktär och behandlar de tre rättsområden som 

utgör uppsatsens rättsliga grund. Avsikten är att med denna grund möjliggöra en analys av 

uppsatsen tre frågeställningar i kapitel 5-7. 

I kapitel 2 introduceras rättsområdet offentlig upphandling. Dels behandlas den EU-rättsliga 

regleringen, dels den svenska regleringen på området.  

I kapitel 3 introduceras den förvaltningsprocessuella delen av uppsatsen. I detta kapitel 

behandlas de förvaltningsprocessuella utgångspunkterna för utredningsskyldigheten, både på 

myndighets- och domstolsnivå. 

I kapitel 4 ges en kort beskrivning av EU-rättens förhållande till svensk rätt i syfte att 

möjliggöra en analys av svensk förvaltningsprocess inom ramen för offentlig upphandling. 

Här behandlas både kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna och 

grundläggande principer om den inbördes relationen mellan rättsordningarna.  

I kapitel 5 utreds den första av de tre frågeställningarna, närmare bestämt i vilken 

utsträckningar som Sverige har processuell autonomi på upphandlingsområdet. I detta kapitel 

tar uppsatsen avstamp i medlemsstaternas processuella autonomi, för att sedan utreda och 

analysera på vilket sätt EU-rätten begränsar samma autonomi på upphandlingsområdet. 

                                                 
40

 Se lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och prop. 1994/95:19 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, s. 529 [cit. Prop. 1994/95:19] angående att Sverige åtagit sig att 

verka för en enhetlig tolkning av EU-rätten. Se även artikel 19.1 FEU angående att det är EU-domstolen som är 

den främsta uttolkaren av EU-rätten. 
41

 Prop. 2001/02:121 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd, m.m., s. 193 

[cit. Prop. 2001/02:121].  
42

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

transporter och posttjänster [cit. Prop. 2006/07:128]. 
43

 Prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet [cit. Prop. 2009/10:180]. 
44

 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 5 u., Nordstedts Juridik, Visby, 2014, s. 187 f. [cit. 

Bernitz, Europarättens grunder].  
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I kapitel 6 utreds den andra frågeställningen, nämligen i vilken omfattning upphandlande 

myndigheter har en utredningsskyldighet. Kapitlet utreder utredningsskyldigheten dels enligt 

den svenska förvaltningsrätten, dels enligt EU-rätten. 

I kapitel 7 utreds slutligen den tredje och sista frågeställningen, närmare bestämt i vilken 

omfattning överprövande domstolar har en utredningsskyldighet. Precis som i kapitel 6 delas 

analysen upp i dels en del som utreder utredningsskyldigheten enligt svensk 

förvaltningsprocessrätt, dels enligt EU-rätten.  

I kapitel 8 presenteras uppsatsens slutsatser i korthet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. OFFENTLIG UPPHANDLING 

2.1 Inledning 

Offentlig upphandling utgör ett omfattande rättsområde som styrs en rad regelverk, både 

nationella och EU-rättsliga. Detta kapitel syftar till att ge en övergripande bild av rättsområdet 

offentlig upphandling. Kapitlet inleds med en kort redogörelse för grunden till regelverket, 

EU-rätten (2.2). Därefter behandlas de grundläggande principerna som är av extra vikt på 

upphandlingsområdet (2.3). Slutligen ges en kort introduktion till den svenska regleringen 

(2.4). 

2.2 Den EU-rättsliga regleringen 

Offentlig upphandling regleras på EU-nivå som en del av den fria inre marknaden. EU:s 

grundfördrag innehåller inte några specifika bestämmelser om upphandling. Dess rättsliga 

grund anses istället härstamma från unionens regler om fri rörlighet för varor, tjänster och fri 

etablering.
45

 Även de rättsliga principer som ska iakttas för att realisera dessa friheter utgör 

upphandlingens rättsliga grund.
46

  

Offentlig upphandling regleras till största del genom direktiv vilka nämndes i avsnitt 1.4. Det 

första upphandlingsdirektivet antogs i början på 70-talet.
47

 Direktivet reglerade upphandling 

på bygg- och anläggningsområdet och kompletterades senare med ett varudirektiv
48

 och ett 

tjänstedirektiv
49

. Dessa tre direktiv och områden, som utgör den klassiska sektorn och som 

också står i fokus för denna uppsats, har idag sammanförts till ett direktiv, det så kallade 

förfarandedirektivet
50

.
51

  

Förutom förfarandedirektivet finns också de så kallade rättsmedelsdirektiven vilka innehåller 

bestämmelser för de fall som den upphandlande myndigheten bryter mot förfarandedirektivet. 

För den klassiska sektorn utgörs dessa av rättsmedelsdirektivet
52

 och ändringsdirektivet
53

. 

Direktiven är endast tillämpliga på upphandlingar som omfattas av bestämmelserna i 

förfarandedirektivet.  

                                                 
45

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s 12. 
46

 Se beaktandesats 2 Dir. 2004/18/EG och Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 1 u., 

Jure, Stockholm, 2009, s. 24 [cit. Falk, Lag om offentlig upphandling]. 
47

 Rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga 

upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten. 
48

 Rådets direktiv 77/62/EEG av den 21 december 1976 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling 

av varor. 
49

 Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 

tjänster. 
50

 Dir. 2004/18/EG. 
51

 Sundstrand, Andrea, Offentlig upphandling – en introduktion, 2 u., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 30 [cit. 

Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion]. 
52

 Dir. 89/665/EEG. 
53

 Dir. 2007/66/EG. 



14 

 

2.3 Grundläggande principer  

Vid alla upphandlingar måste ett antal grundläggande principer iakttas. EU-domstolen har 

fastställt att de principer som har störst betydelse är likabehandlingsprincipen, principen om 

icke-diskriminering på grund av nationalitet, öppenhetsprincipen, principen om ömsesidigt 

erkännande och proportionalitetsprincipen.
54

 Alla principer har skrivits in i 

förfarandedirektivet, antingen i preambeln eller i själva direktivtexten.
55

  

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma 

förutsättningar.
56

 Inga ovidkommande hänsyn får beaktas vid tilldelning av kontrakt och 

ingen särbehandling får ske, varken positiv eller negativ. Ett exempel på när principen kan 

anses åsidosatt är om information om ett kontrakt inte blir tillgänglig för alla intressenter vid 

samma tidpunkt. Detta skulle nämligen innebära att det inte fanns samma förutsättningar för 

eventuella anbudsgivare att lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud.
57

 

Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet innebär att det är förbjudet att 

direkt eller indirekt diskriminera leverantörer på grund av dess nationalitet. I praktiken medför 

detta att en upphandlande myndighet inte får ställa krav som innebär att endast leverantörer 

med viss nationalitet kan delta i en upphandling eller lämna ett konkurrenskraftigt anbud.
58

  

Öppenhetsprincipen, även kallad transparensprincipen, avser att främja öppenhet och 

förutsebarhet.
59

  Leverantörerna måste erhålla tillräcklig information om upphandlingen och 

om hur anbuden kommer att utvärderas för att kunna utforma konkurrenskraftiga anbud. 

Principen innebär också att de krav som ställs inte på ett väsentligt sätt får ändras under 

pågående förfarande.
60

 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att exempelvis intyg och certifikat som utfärdats 

av en medlemsstat ska godtas även i andra medlems- och EES-stater. Principen anses inte 

utgöra ett stort problem då den sällan åberopas i domstolarna.
61

 

Avslutningsvis ska även kraven i en upphandling stå i proportion till föremålet för 

upphandlingen. Denna proportionalitetsprincip innebär även att kraven inte får gå utöver vad 

som behövs för att uppnå syftet med upphandlingen.
62

  

Förutom att principerna till stor del styr tolkningen av förfarandereglerna är principerna också 

viktiga på så vis att överträdelser av någon av principerna hävdas i näst intill varje 

överprövningsmål.
63

 

                                                 
54

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 26. 
55

 Se beaktandesats 2 och artikel 2 Dir. 2004/18/EG; Principerna återfinns även i LOU 1 kap. 9 §. 
56

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
57

 Ulfsdotter Forssell, Anna, Lag om offentlig upphandling, kommentar till 1 kap. 9 §, (Version 2013-05-01), 

Lexino, under rubriken Likabehandlingsprincipen [cit. Ulfsdotter Forssell, LOU kommentar till 1 kap. 9 §]; Se 

exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom den 7 oktober 2008 i mål nr 5042-08. 
58

 Ulfsdotter Forssell, LOU kommentar till 1 kap. 9 §, under rubriken Icke-diskrimineringsprincipen. 
59

 Ulfsdotter Forssell, LOU kommentar till 1 kap. 9 §, under rubriken Transparensprincipen. 
60

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
61

 Ulfsdotter Forssell, LOU kommentar till 1 kap. 9 §, under rubriken Principen om ömsesidigt erkännande. 
62

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 27. 
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2.4 Den svenska regleringen 

På nationell nivå har Sverige en lång tradition av att reglera förfarandet vid offentlig 

upphandling. De första bestämmelserna tillkom redan på 1800-talet. År 1920 trädde 

sedermera den första upphandlingsförordningen i kraft vilken reviderades vid ett antal 

tillfällen fram till 1986.
64

 I takt med att det europeiska samarbetet tätnade ersättas 

upphandlingsförordningen av den numera gamla lagen om offentlig upphandling
65

 som trädde 

i kraft 1994. Den lagen byggde på EU-rätt och de då gällande direktiven genom Sveriges 

medlemskap och åtaganden gentemot Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagen 

fortsatte därmed att gälla även efter Sverige blev medlem i EU den 1 januari 1995.  

När unionen sedermera antog det nya förfarandedirektivet 2004 införlivades detta år 2008 i 

svensk lagstiftning genom LOU. LOU är idag den tillämpliga lagen för upphandling av den 

klassiska sektorn. För rättsmedelsdirektivet del återfinns detta i kap. 16. På nationell nivå har 

Sverige således valt att implementera både förfarandedirektivet och rättsmedelsdirektivet 

genom LOU.  

2.4.1 Definitioner och tillämpningsområde  

LOU är tillämplig på upphandlingar av varor, tjänster, byggentreprenader och 

byggkoncessioner, samt när en upphandlande myndighet anordnar projekttävlingar inom den 

klassiska sektorn. 

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet i 

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

byggentreprenader.
66

 Till skillnad från direktiven hänvisar LOU till begreppet upphandling 

istället för tilldelning av kontrakt.
67

 

Med upphandlande myndigheter avses inte enbart statliga och kommunala myndigheter utan 

även exempelvis beslutande församlingar i kommuner och landsting, och offentligt styrda 

organ.
68

 Med offentligt styrda organ avses bland annat sådana bolag och föreningar, som styrs 

i tillräckligt hög grad av det offentliga enligt LOU 2 kap. 12 §, och som tillgodoser behov i 

det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av kommersiell eller industriell 

karaktär.
69

 EU-domstolen har även fastställt att vad som utgör en upphandlande myndighet 

skall tolkas extensivt och funktionellt, i syfte att försvåra att reglerna kringgås.
70

 Med 

upphandlande myndigheten avses således en bredare krets av aktörer än vad som vanligtvis 

anses ligga i ordet ”myndighet”.  

                                                                                                                                                         
63

 Ulfsdotter Forssell, LOU kommentar till 1 kap. 9 §, under rubriken Inledning. 
64

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 39. 
65

 Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling [cit. ÄLOU]. 
66

 LOU 2 kap. 13 §. 
67

 Forsberg, Niclas, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2009, s. 13 [cit. 

Forsberg, Upphandling enligt LOU, LUF och LOV]. 
68

 LOU 2 kap. 19 §. 
69

 LOU 2 kap. 12 §. 
70

 Mål C-31/87, Beentjes mot Nederländska staten, REG 1988, s. I-04635, p. 11-13 [cit. Mål C-31/87, Beentjes]. 
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2.4.2 Kort om förfarandet på myndighetsnivå 

Förfarandedirektivet, genom dess implementering i LOU, stadgar vilka regler som en 

upphandlande myndighet ska beakta.
71

 Dessa regler består främst av procedurregler, alltså 

regler som föreskriver hur en upphandling ska genomföras med avseende på själva 

upphandlingsprocessen. Reglerna är således handlingsdirigerande för de upphandlande 

myndigheter som ska tillämpa LOU. Ofta har dock reglerna också ett materiellt innehåll för 

att säkerställa att upphandlingsprocessen garanterar att de grundläggande principerna inte 

träds förnär.
72

   

Syftet med förfarandereglerna är huvudsakligen tvåfaldigt, dels att undanröja risken för att 

nationella anbudsgivare ges företräde vid upphandlingar, dels att undanröja risken för att 

upphandlande myndigheter låter sig styras av hänsyn som inte är relevanta i förhållande till 

kontraktet i fråga.
73

 Att döma härav är det främsta syftet att skydda leverantörskollektivet och 

att skapa välfungerande fri konkurrens mellan anbudsgivarna på den inre marknaden.
74

 Ytterst 

är det alltså den fria rörligheten och undanröjande av handelshinder som står i centrum. 

Leverantörer inom unionen skall konkurrera på lika villkor oavsett om de har sitt säte i 

Madrid eller Stockholm. 

2.4.3 Kort om överprövningsinstitutet 

Rättsmedelsdirektivet, vilket har implementerats i LOU kap. 16, ålägger medlemsstaterna att 

införa effektiva prövningsmöjligheter av offentliga upphandlingar. Enligt LOU 16 kap. 4 § 

kan en leverantör som anser sig ha lidit skada, eller kunna komma att lida skada, ansöka om 

överprövning hos allmän förvaltningsdomstol. Överprövningen kan avse själva 

upphandlingen eller giltigheten av ett avtal som slutits som en följd av upphandlingen.  

Huvudregeln är att en upphandling kan överprövas om den upphandlande myndigheten har 

brutit mot de grundläggande principerna i LOU 1 kap. 9 § eller någon annan bestämmelse i 

LOU.
75

 Om en allmän förvaltningsdomstol finner att den upphandlande myndigheten brutit 

mot förfarandereglerna i LOU kan den antingen besluta att upphandlingen ska göras om eller 

att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts.
76

 

Syftet med antagandet av rättsmedelsdirektivet är att garantera att upphandlande 

myndigheters beslut ska kunna prövas effektivt under hela upphandlingsförfarandet. Av 

beaktandesats 36 framgår bland annat att ”[d]etta direktiv syftar särskilt till att fullt ut 

säkerställa rätten till effektiva rättsmedel och opartiska domstolar i enlighet med artikel 47 

första och andra styckena i stadgan”.
77

  

                                                 
71

 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 29. 
72

 Falk, Lag om offentlig upphandling, s. 32. 
73

 Mål C-380/98, University of Cambridge, REG 2000, s. I-08035, p. 16-17. 
74

 Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering, s. 16; Bernitz, Europarättens grunder, s. 426. 
75

 Se avsnitt 2.4, närmare bestämt likabehandlingsprincipen, principen om icke-diskriminering på grund av 

nationalitet, öppenhetsprincipen, principen om ömsesidigt erkännande och proportionalitetsprincipen. 
76

 LOU 16 kap. 6 §. 
77

 Beaktandesats 36 Dir. 2007/66/EG. 
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3. UTREDNINGSSKYLDIGHETEN 

3.1 Inledning  

En av de mest omdiskuterade frågorna inom processrätten, och således även inom 

förvaltningsprocessrätten, är omfattningen av domstolarnas och myndigheters 

utredningsskyldighet.
78

 Utredningsskyldigheten, som även kallas officialprincipen, 

aktualiseras på både myndighets- och domstolsnivå när det gäller att åstadkomma ett underlag 

som är tillräckligt för att avgöra ett ärende eller mål i sak. Frågan som måste ställas är vem 

som har det yttersta ansvaret för att en fråga blir tillräckligt utredd.
79

 

Att beskriva innebörden av officialprincipen är inte en enkel uppgift. På ett övergripande plan 

kan principen sägas innebära att förvaltningsmyndigheter och domstolar har ett ansvar att 

utreda de ärenden som de handlägger, utan att för den sakens skull ansvara för att uppnå en 

viss utgång eller att hjälpa en part att nå framgång.
80 

Utredningsskyldigheten syftar bland 

annat till att värna rättssäkerheten. En ordentlig utredning medför att beslutsfattaren är 

välinformerade och på så vis anses förutsättningarna för korrekta beslut öka. Om alla 

omständigheter är kända förstärks den materiella lagens genomslagskraft och den enskildes 

rättigheter kan tas till vara i den omfattning som följer av rättsregeln.
81

   

Som framgår i inledningen till denna uppsats råder det osäkerhet kring omfattningen av 

utredningsskyldigheten på upphandlingsområdet. För att möjliggöra en mer djupgående 

analys av utredningsskyldigheten inom offentlig upphandling i kapitel 6 och 7 ska denna del 

av uppsatsen i korthet behandla utredningsansvaret på ett generellt plan.  

Inledningsvis ska först något sägas om uppdelningen av förvaltningsprocessen på 

myndighetnivå och domstolsnivå, inbegripet en kort redogörelse för dessa förfarandens 

karaktär (3.2). Eftersom utredningsskyldigheten är lagstadgad på domstolsnivå genom 8 § 

FPL, medan förvaltningslagen i nuläget saknar motsvarande bestämmelse på myndighetsnivå, 

är det motiverat att först behandla utredningsansvaret på domstolsnivå (3.3). Avslutningsvis 

behandlas utredningsskyldigheten på myndighetsnivå (3.4). 

3.2 Grundläggande om förvaltningsprocessen 

Den svenska förvaltningsprocessrätten har en gedigen historia bakom sig men det var inte 

förrän i början av 70-talet som förvaltningsprocessrätten skapades så som vi känner den 

idag.
82

 Genom 1971-års förvaltningsrättsreform tillskapades två centrala lagar på området, FL 

                                                 
78

 Se exempelvis Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m., kommentaren till FPL 8 §, under rubriken 

Allmänt. 
79

 Ragnemalm, Hans, Förvaltningsprocessrättens grunder, 10 u., Jure, Stockholm, 2014, s. 81 [cit. Ragnemalm, 

Förvaltningsprocessrättens grunder]. 
80

 Prop. 2012/13:45 s. 115 och Lundin, Olle, Officialprincipen, Marcusson, Lena (red.), Offentligrättsliga 

principer, 2 u., Iustus, Uppsala, 2012, s. 197 [cit. Lundin, Offentligrättsliga principer].  
81

 Lundin, Offentligrättsliga principer, s. 201 och SOU 1991:106 Domstolarna inför 2000-talet: arbetsuppgifter 

och förfaranderegler, Del A s. 538 [cit. SOU 1991:106]. 
82

 Lavin, Rune, Förvaltningsprocessrätt, 1 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2014, s 16 f. [cit. Lavin, 

Förvaltningsprocessrätt]. 
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och FPL. Innan reformen präglades förvaltningsprocessen av stor splittring och 

ofullständighet men genom lagarna tillskapades regler av mer generell karaktär i syfte att 

tillgodose medborgarnas behov av rättssäkerhet.
83

  

Den rättsliga regleringen kom därmed att delas upp i två skilda förfaranden - 

förvaltningsförfarandet och förvaltningsprocessen.
84

 Hans Ragnemalm, till skillnad från Rune 

Lavin, väljer i sin bok Förvaltningsprocessrättens grunder att tala om dessa två förfaranden 

som en organisk enhet som båda hör till förvaltningsprocessrätten.
85

 I denna uppsats kommer 

samma synsätt att råda eftersom, precis som Ragnemalm framhåller, FL och de allmänna 

principer som förvaltningsmyndigheterna tillämpar hör intimt samman med 

förvaltningsdomstolarnas handläggningsregler.
86

 För tydlighetens skull kommer dock 

genomgående att hänvisas till förfarandet på myndighetsnivå och förfarandet på domstolsnivå, 

inte minst med tanke på syftet med uppsatsen.  

Mål i förvaltningsdomstolen anses vara av indispositiv karaktär.
87

 Motsatsen till indispositiva 

mål är dispositiva mål vilka förekommer i allmän domstol. Dispositiva mål, till skillnad från 

indispositiva, innebär att parterna i målet har möjlighet att förlikas om saken. Det dispositiva 

förfarandet är alltjämt anpassat till typiska privaträttsliga förhållanden där parterna anses böra 

ha dispositionsrätten över processföremålet.
88

 I indispositiva mål är sådana dispositioner inte 

möjliga och domstolens inte är bunden av medgivanden eller eftergifter.
89

 Detta följer till stor 

del av att förvaltningsprocessen anses tillgodose ett allmänt intresse. Det allmänna intresset 

vägs inte sällan mot ett enskilt intresse vilket medför att enskilda saknar dispositionsrätt över 

processföremålet.
90

 Det torde dock vara så att det allmänna intresset gör sig gällande i olika 

grad i skilda måltyper.
91

 

Även förfarandet på myndighetsnivå torde vara indispositivt eftersom den enskilde även där 

saknar dispositionsrätt, eller ens initiativrätt eftersom en förvaltningsmyndighet kan meddela 

betungande beslut ex officio. Låt vara att enskilda själva kan välja att inte ansöka om en 

förmån.
92

   

3.3 Utredningsskyldigheten på domstolsnivå 

Förvaltningsprocessen är avsedd att kunna anpassas till en mängd olika krav och 

processföremål vilket även har betydelse för utredningsskyldigheten.
93

 Hur långt 

                                                 
83

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 35-37. 
84

 Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 13. 
85

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 32 och Lavin, Förvaltningsprocessrätt, s. 13. 
86

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 32. 
87

 von Essen, Processramen, s. 107 f.  
88

 Lavin, Rune, Civilprocessen och förvaltningsprocessen - en jämförelse, JT 1989/90, s. 73 [cit. Lavin, JT 

1989/90]. 
89

 Se FPL 29 och 30 §§ och von Essen, Processramen, s. 112. 
90

 Lavin, JT 1989/90, s. 73. 
91

 von Essen, Processramen, s. 111. 
92

 Jfr Lavin, JT 1989/90, s. 73-74. 
93

 Prop. 2012/13:45, s. 113. 
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utredningsskyldigheten sträcker sig på domstolsnivå beror på tolkningen av FPL 8 §.
94

 

Paragrafen 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 avhjälper otydligheter 

och ofullständigheter i sina framställningar. 

Rätten ska se till att inget onödigt förs in i målet. Överflödig utredning får avvisas.” 

Stadgandet ger uttryck för vem som ansvarar för utredningen samt delvis hur mycket 

utredning som är tillräcklig utredning. Av första stycket framgår grundregeln, att det är 

domstolen som har huvudansvaret för utredningen.
95

 Andra stycket stadgar domstolens 

uppgift att processleda och tredje stycket domstolens rätt att avvisa bevisning.  

Domstolen har således huvudansvaret för utredningen enligt första stycket och enligt andra 

stycket kan domstolen antingen processleda parterna och förmå dem ta in utredning eller ta in 

utredning på egen hand.
96

 Av förarbetena framgår dock att även om domstolen har det yttersta 

ansvaret så måste det främst ankomma på parterna att inhämta utredning. Processledning 

utgör den primära åtgärden.
97

 Såsom framgår av inledande kapitel till denna uppsats är det 

domstolens egna utredningsåtgärder som ligger i fokus. Därmed kommer domstolens 

processledande funktion inte att beröras närmare.
98

 

Eftersom processledning utgör den primära åtgärden från domstolens sida är det endast i 

några fall som domstolen anses kunna vidta egna utredningsåtgärder. Det torde främst vara 

när en part inte efterkommer domstolens processledning, eller när denna inte kan efterkomma, 

som frågan uppkommer hur domstolen bör agera.
99

 Domstolens utredningsskyldighet enligt 

FPL 8 § utgör vidare en annan grund för utredningsåtgärder än de som uttryckligen stadgas i 

FPL.
100

 

Av förarbetena vid införandet av FPL framgår att även om domstolens aktivitet i enlighet med 

FPL 8 § främst består i att processleda parterna så hindrar det inte att domstolen också 

inhämtar utredning på egen hand. Det exempel som ges är att domstolen kan skaffa in 

                                                 
94

 Se exempelvis Lindkvist, Gustav, Något om domstolens utredningsskyldighet och bevisvärdering i skattemål – 

särskilt vid skönsbeskattning, Svensk Skattetidning 2015, s. 24 [cit. Lindkvist, Något om domstolens 

utredningsskyldighet]. 
95

 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Allmänt; Prop. 2012/13:45 

s. 116. 
96

 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Allmänt. 
97

 Prop. 1971:30 s. 530; Prop. 2012/13:45 s. 114 och 116. 
98

 Enligt kommentaren till 8 § FPL kan domstolens processledande verksamhet delas in i tre grupper, dels 

processledning som syftar till att klargöra innebörden av parts talan, dels processledning som syftar till att berika 

målet och slutligen processledning till följs av domstolens egna bedömningar. För en närmare redogörelse av 

dessa se Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Andra stycket – 

Processledning. 
99

 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Domstolens möjlighet att 

själv föra in utredning. 
100

 Se 23-25 §§ FPL och 
100

 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken 

Domstolens möjlighet att själv föra in utredning. 
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upplysningar och annat material från andra myndigheter.
101

 Enligt Wennergren och von Essen 

är sådana utredningsåtgärder motiverade av processekonomiska skäl.
102

 I den mån domstolen 

vidtar åtgärder framgår även att dess objektivitet inte får ifrågasättas vilket också motiverar en 

restriktiv syn på domstolens ansvar.
103

 Vidare anförs i förarbetena från 2012, då 

förvaltningsprocessen delvis reformerades, att domstolen ska undvika att agera helt på egen 

hand.
104

 Även Domstolsutredningen
105

 förordar denna restriktiva hållning. Enligt Wennergren 

och von Essen synes utredningen även mena att domstolens ansvar i detta hänseende är 

beroende av målets beskaffenhet.
106

  

I kommentaren till FPL 8 § drar Wennergren och von Essen slutsatsen att domstolen endast 

har ett begränsat utrymme att utreda på egen hand, även om det inte är obefintligt. Det torde 

främst vara motiverat av processekonomiska skäl eller om en part uppvisar bristande förmåga. 

Vidare anför Wennergren och von Essen att domstolen inte kan utreda mer än i sådan 

utsträckning att den punkten nås då målet kan avgöras samt att denna punkt bestäms av målets 

beskaffenhet. Därutöver begränsas möjligheten att utreda ytterligare i de fall där domstolen 

ålagt vissa parter att uttryckligen åberopa de omständigheter som domstolen ska pröva.
107

  

Sammanfattningsvis kan således framhållas att domstolen har en utredningsskyldighet enligt 

FPL 8 §. Denna skyldighet består primärt i att processleda parterna att själva föra in utredning 

men det finns även ett begränsat utrymme för domstolen att göra detta på egen hand. 

Domstolens utredningsansvar är även avhängigt frågan om när ett mål anses klart för 

avgörande, målets beskaffenhet samt huruvida en part uttryckligen måste ange 

omständigheterna som ligger till grund för talan. 

I nästkommande avsnitt behandlas dessa frågor som bestämmer omfattningen av domstolens 

utredningsskyldighet närmare. Först ska dock något sägas om officialprincipens förhållande 

till förhandlingsprincipen (3.3.1). Därefter behandlas frågan om när ett mål anses klart för 

avgörande vilket hänger ihop med officialprincipens förhållande till bevisbördereglerna 

(3.3.2). I efterföljande avsnitt behandlas det för utredningsskyldigheten viktiga begreppet 

målets beskaffenhet (3.3.3). När domstolen ålagt vissa parter att uttryckligen åberopa de 

omständigheter som ska bli föremål för prövning talas ibland om en slags åberopsbörda. Efter 

målets beskaffenhet ska därmed behandlas officialprincipens förhållande till åberopsbördan 

(3.3.4).   
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 Prop. 1971:30 s. 530.   
102

 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Domstolens möjlighet att 

själv föra in utredning. 
103

 Prop. 1971:30 s. 530.   
104

 Prop. 2012/13:45 s. 116. 
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 SOU 1991:106 Del A s. 513, 528 och 533 ff. och Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren 

till 8 § under rubriken Domstolens möjlighet att själv föra in utredning. 
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 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Domstolens möjlighet att 

själv föra in utredning. 
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 Angående detta stycke se Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken 

Domstolens möjlighet att själv föra in utredning. 
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3.3.1 Officialprincipen och förhandlingsprincipen 

Inte sällan ställs officialprincipen upp i ett motsatsförhållande till den så kallade 

förhandlingsprincipen.
108

 Förhandlingsprincipen innebär att det är parterna som lägger fram 

processmaterialet för domstolen vilket medför att det är parterna själva som ansvarar för 

utredningen.
109

 I förarbetena till införandet av FPL 8 § diskuterades huruvida officialprincipen 

eller förhandlingsprincipen skulle ligga till grund för förfarandet i förvaltningsdomstolen. Det 

konstaterades att förhandlingsprincipen var utesluten redan på den grunden att det på den 

tiden var många mål som utgjorde så kallade enpartsmål. Det allmänna intresset av materiellt 

riktiga avgöranden var en annan grund som anfördes. Utredningen kom således fram till att 

officialprincipen var den mest fördelaktiga.
110

 

Enligt Wennergren och von Essen är det dock missvisande att ställa principerna i motsats till 

varandra eftersom officialprincipen, när den förknippas med ett ansvar att utreda, inte 

representerar någon speciell typ av process. Istället är officialprincipen gemensam för alla 

slags processer även om den tillämpas i olika utsträckning.
 

Samma sak torde gälla 

förhandlingsprincipen.
111

  

Officialprincipen brukar vidare länkas samman med den inkvistoriska processen på så vis att 

det är domstolen som har huvudansvaret. Mot den inkvistoriska processen står den 

kontradiktoriska processen vilken förknippas med förhandlingsprincipen på så vis att två 

parter står mot varandra.
112

 Även om den inkvistoriska processen och officiaprincipen anses 

gå hand i hand är det den kontradiktoriska processen som tillämpas i förvaltningsdomstolen. 

Att så är fallet torde framgå redan av FPL 9-19 §§ vilka bland annat stadgar reglerna om 

kommunikation mellan parterna. Därutöver anses den kontradiktoriska processen ha fått 

fotfäste i förvaltningsprocessen när enpartsprocessen övergick till en tvåpartsprocess.
113

 

Eftersom den kontradiktoriska processen tillämpas i förvaltningsdomstolarna får 

förhandlingsprincipen utrymme även i förvaltningsprocessen. Behovet av domstolens 

utredning minskar därmed eftersom parterna förmår varandra att ta fram utredning. Frågan i 

hur stor omfattning som domstolen ska bidra med utredning i målet är dock fortfarande 

avhängigt de frågor som ska behandlas härnäst.
114

 

3.3.2 Utredningsskyldighetens förhållande till bevisbördan 

Frågan när ett mål anses klart för avgörande hänger ihop med utredningsskyldighetens 

förhållande till bevisbördereglerna. I förarbetena till FPL 8 § framgår i ett visst sammanhang 
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 Se exempelvis Prop 1971:30 s. 526 och SOU 1991:106 Del A s. 513. 
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 Lavin, JT 1989/90, s. 76.   
110

 Prop. 1971:31 s. 526. 
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 Se RB 43 kap. 4 § 2 st., 46 kap. 4 § 2 st., och 35 kap. 7 § och Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, 

kommentaren till 8 § under rubriken Officialprincipens förhållande till förhandlingsprincipen. 
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 Prop. 1995/96:22 Tvåpartsprocess m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna [cit. Prop. 1995/96:22].  
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 Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m, kommentaren till 8 § under rubriken Officialprincipens 

förhållande till förhandlingsprincipen. 
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att utredningen ska vara ”fullständig”.
115

 Detta torde dock inte vara korrekt. Domstolens 

utredningsansvar syftar istället till att ett mål ska bli klart för avgörande vilket anses vara 

fallet när utredningen är ”fullgod”. Detta innebär att det inte finns något krav på att varje 

aspekt av ett mål ska vara utrett.
116

 

Enligt Wennergren och von Essen är detta synsätt, att det räcker att utredningen är fullgod, det 

enda möjliga för att officialprincipen ska vara förenlig med principerna om bevisbörda och 

beviskrav. Enligt Domstolsutredningen
117

, vilket Wennergren och von Essen håller med om, 

måste processledningen alltid vara primär i förhållande till ett nyttjande av principerna om 

bevisbörda och beviskrav. Domstolens ansvar sträcker sig således så långt att målet kan 

avgöras på ett godtagbart sätt och därefter tar bevisbördereglerna vid.
118

  

Detta innebär att om det brister i utredningen, efter målet anses tillräckligt utrett, så är det den 

part som har bevisbördan som står risken för att utredningen är otillräcklig. Utredningen är då 

inte fullständig men tillräcklig för att målet kunde avgöras i sak.
119

 Samma förhållande, att 

utredningsskyldigheten är primär i förhållande till bevisbördereglerna, torde även framgå av 

att rättsföljden av bristande utredning innebär återförvisning till tidigare instans, både till 

domstol och till myndighet.
120

 Om utredningsskyldigheten inte var primär skulle domstolen 

istället avgöra målet i sak även om förhållandena inte var tillräckligt utredda, vilket skulle 

innebära att den part som har bevisbördan förlorar.
121

 I fortsättningen kommer termen 

”fullgod” eller ”tillräcklig” användas för att beskriva när utredningsansvaret upphör och 

bevisbördereglerna tar vid. 

3.3.3 Utredningsskyldighetens och målets beskaffenhet  

Nästa fråga att utreda är när utredningsunderlaget anses tillräckligt för att ett mål ska kunna 

avgöras. Lika säkert som att förvaltningsdomstolarna behandlar en rik flora av måltyper är att 

det inte finns något generellt svar på denna fråga. Såsom framgår av FPL 8 § första stycket 

anses utredningsskyldighetens omfattning bestämmas av målets beskaffenhet. Beroende på 

beskaffenheten är ansvaret olika omfattande vilket medför att den punkt när utredningen anses 

tillräcklig varierar.
122

 

Begreppet målets beskaffenhet bestäms av två faktorer, dels vad målet gäller materiellt dels 

partsförhållandena i processen.
123

 Här ska dessa behandlas i tur och ordning. Rättsområdet är 

spretigt och ambitionen är således inte att ge en fullständig bild utan snarare en kort 
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redogörelse för de grundläggande faktorer som är av betydelse för utredningsskyldighetens 

omfång. 

Målets materiella karaktär 

Med målets materiella karaktär åsyftas den materiella lagstiftningen om enskildas och det 

allmännas intressen samt tyngden av dessa intressen. Avgörande för utredningsskyldighetens 

omfattning i detta hänseende är således vad målet gäller i sak.
124

 Ju större betydelse ett mål 

kan anses ha, desto mer utredning krävs för att målet ska kunna avgöras. Enligt von Essen är 

det dock svårt att gradera vilka typer av mål som kan tänkas ha större betydelse än andra och i 

den mån en sådan gradering skulle vara möjlig kan endast anföras allmänna riktlinjer 

underbyggda av sunt förnuft. I princip gäller det för domstolen att göra en bedömning i det 

enskilda fallet.
125

 Klart är dock att faktorer såsom vikten av de intressen som aktualiseras, 

bevisbörda och beviskrav samt exempelvis om ett beslut är betungande eller gynnande för den 

enskilde kan vägas in i bedömningen men att faktorer som dessa inte kan vara ensamt 

avgörande.
126

 

Ett exempel där målets materiella karaktär har avgörande betydelse för utredningsansvarets 

omfattning är migrationsmål.
127

 Av MIG 2006:1 framgår att domstolens utredningsansvar i 

FPL 8 § påverkas av de speciella förhållandena som råder i migrationsmål, exempelvis på 

grund av svårigheter för asylsökande att göra sina påståenden sannolika samt att 

konsekvensen av felaktigt beslut är av stor betydelse för den enskildes liv. Enligt 

Migrationsöverdomstolen innebär utredningsansvaret i migrationsmål dels att domstolen kan 

ge anvisningar till parterna vilken utredning som behövs, dels ex officio kalla till muntlig 

förhandling om det skulle vara till fördel för utredningen i målet. 

Partsförhållandena 

Den andra faktorn som påverkar utredningsskyldighetens omfattning är partsförhållandena i 

målet. Såsom kommer framgå nedan har partsställningen ofta en avgörande betydelse för när 

utredningen anses fullgod.
128

  

Först kan noteras att utredningsskyldigheten bör bedrivas med försiktighet i mål mellan flera 

enskilda parter, så kallade flerpartsmål.
129

 Om domstolen bedriver utredning för den ena 

partens räkning skulle det med all sannolikhet vara till nackdel för den andre parten. Även 

domstolens objektivitet skulle kunna ifrågasättas. I dessa mål anses utredningen fullgod i ett 

tidigt skede.
130
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 Von Essen, Ulrik, Förvaltningsdomstols utredningsansvar, FT 2012 s. 36 [cit. von Essen, FT 2012]. 
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 Von Essen, FT 2012, s. 39. 
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Partsförhållandena. 
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Den normala partsställningen i förvaltningsdomstolen är dock sådan att en enskild part står 

mot en offentlig part.
131

 Av rättssäkerhetsskäl fyller domstolsprocessen i dessa mål en viktig 

funktion genom att pröva korrektheten av myndigheters beslut. Domstolen bör därför kunna 

bistå den enskilde i utredningsarbetet. Inte sällan är partsförhållandena ojämlika vilket talar 

för att domstolen ska ha en mer aktiv roll i processen.
132

 I RÅ 2006 ref. 46, som gällde 

förvaltningsdomstolens utredningsansvar i mål om boendeavgift enligt socialtjänstlagen 

anförde HFD att särskilt när styrkeförhållandena är ojämlika vilar ett stort ansvar på 

domstolen att tillse att enskild part inte blir lidande genom att beslutsunderlaget är 

ofullständigt eller bristfälligt i något hänseende. I det aktuella fallet hade den dåvarande 

länsrätten förlitat sig på kommunens uppgifter angående kostnadsposten ”hyra”, utan att 

utreda den närmare, trots att det rådde en osäkerhet kring kostnadspostens karaktär vilket var 

av avgörande betydelse för utgången målet. I de fall när en enskild part står mot offentlig part 

och styrkeförhållandena är ojämlika förefaller det därmed som att domstolens ansvar att 

utreda sträcker sig längre om brister i utredningen riskerar att gå ut över den enskilde.
133

 

Situationen kan även vara den motsatta, nämligen att den enskilde parten är förhållandevis 

stark i jämförelse med den offentliga parten. I dessa fall är domstolen prövning många gånger 

begränsad till den argumentation och utredning som parterna presenterar. Se exempelvis RÅ 

1992 ref. 21 och RÅ 1991 ref. 107 där parterna utgjordes av Skatteverket mot resursstarka 

företag. I dessa mål nås den punkt för vad som utgör tillräcklig utredning förhållandevis 

snabbt med följden att den part som har bevisbördan står risken för bristande utredning.
134

  

3.3.4 Officialprincipen och åberopsbördan 

Slutligen ska något sägas om utredningsskyldigheten och den så kallade åberopsbördan. I en 

del avgöranden har domstolen ålagt parterna att uttryckligen ange de omständigheter som de 

vill ha prövade i målet, vilket medför att domstolens prövning är begränsad till att avse just de 

omständigheterna. Denna typ av mål förknippas först och främst med sådana mål där det är 

fråga om mycket ingripande åtgärder från det allmännas sida mot en enskild, såsom 

återkallelse av läkares legitimation
135

, disciplinpåföljd för läkare
136

 och körkortsingripande
137

. 

HFD har i dessa mål ansett att domstolarnas utredningsansvar inte kan vara så omfattande att 

det kan ersätta en offentlig parts ansvar att åberopa grunderna för sin talan. I dessa måltyper 
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stämmer således inte praxis överrens med vad som stadgas i FPL 30 §, nämligen att 

domstolens avgörande ska grundas på vad som förekommit i målet.
138

    

Den andra måltypen där domstolens utredningsskyldighet begränsas av en slags åberopsbörda 

är i mål om offentlig upphandling. Som nämndes inledningsvis i denna uppsats medför RÅ 

2009 ref. 69 att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet och att huvudprincipen i dess 

mål därmed är att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt 

anger på vilka omständigheter som detta grundas på. Officialprincinpen kan således sägas ha 

begränsats av en åberopsbörda, dels i mål när det är fråga om mycket ingripande åtgärder mot 

enskild och dels i mål som gäller ”ekonomiska förhållanden mellan enskilda 

näringsidkare”
139

.  

Frågan om domstolens utredningsskyldighet i mål om offentlig upphandling ska inte 

behandlas närmare här utan uppsatsen återkommer till detta i kapitel 7. Där ska även RÅ 2009 

ref. 69 behandlas mer i detalj. 

3.4 Myndigheters utredningsskyldighet  

Till skillnad från FPL saknar FL en uttrycklig bestämmelse om myndigheters 

utredningsansvar. Denna framställning kommer dock visa att det inte innebär att ett sådant 

ansvar inte föreligger. 

Även om FL inte explicit stadgar officialprincipens tillämplighet på myndighetsnivå ger lagen 

visst stöd för att det är myndigheten som har det yttersta ansvaret för att ärenden blir 

tillräckligt utredda, närmare bestämt genom 4 § tillsammans med 7 § FL. Av 4 § FL, som 

fastställer en serviceskyldighet, framgår att myndigheterna ska lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens 

verksamhetsområde. Av 7 § FL, som stadgar en samarbetsskyldighet, framgår en skyldighet 

för myndigheten att vid handläggningen beakta möjligheterna att själv inhämta upplysningar 

och yttranden från andra myndigheter om sådana behövs.
140

 Även FL:s bestämmelser om 

remiss, muntlig handläggning, kommunikation och andra åtgärder under beredningsstadiet ger 

en implicit fingervisning om ansvarsfördelningen mellan myndigheter och enskild.
141

 

Ragnemalm anser vidare att det är naturligt att en myndighet ansvarar för utredningen då den 

som ett led i sin samhällsfunktion ex officio påbörjar handläggningen av ett ärende.
142

 

För domstolarnas del infördes officialprincipen i FPL genom 1971-års 

förvaltningsrättsreform.
143

 Samma sak skedde inte på myndighetsnivå. På 70-talet hade denna 

skillnad en viss betydelse i praxis.
144

 Här kan exempelvis nämnas RÅ 1974 ref. 29 där HFD 

anförde att den första beslutande instansen, länsstyrelsen, ”lämpligen” ”borde” ha berett den 
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enskilde att inkomma med ytterligare utredning innan de avgjorde ett ärendet. För 

Kammarrättens del ansågs det i samma ärende dock ha ”åvilat” ett ansvar att tillse att målet 

blev tillräckligt utrett enligt 8 § FPL. Det har uttryckts kritik mot denna ordning att 

utredningsansvaret var olika i samma ärende beroende på i vilken instans det handlades.
145

    

Efter avgörandet i RÅ 1974 ref. 29 har dock utvecklingen i praxis inneburit att det idag anses 

klarlagt att officialprincipen gäller fullt ut även för myndigheter. Det har även hävdats att 8 § 

FPL ska tillämpas analogt.
146

 Det vägledande avgörandet på området är RÅ 2006 ref. 15. 

Skatteverket ansågs ha fattat beslut om att debitera en person en avgift till ett registrerat 

trossamfund på bristfälligt underlag. HFD anförde att det följer av allmänna 

förvaltningsrättsliga principer att förvaltningsmyndigheter har ett ansvar för att ärenden blir 

”tillräckligt utredda”. Rättsfallet ger också en del indikationer på faktorer som avgör 

omfattningen av myndigheters ansvar. Enligt HDF beror fördelningen av ansvaret bland annat 

på ärendets natur, vem som tagit initiativ till ärendet och om det finns ett starkt allmänt 

intresse. Ansvarets omfattning ska enligt HFD avgöras från fall till fall. Underinstansernas 

avgöranden undanröjdes och målet återförvisades till Skatteverket vilket innebär att 

myndigheter har en utredningsskyldighet som står på egna ben. Av RÅ 2002 ref. 85 följer 

även att ett besluts ekonomiska konsekvenser för den enskilde kan ha betydelse för 

utredningsskyldigheten.  

I RÅ 2010 ref. 120, som gällde fråga om sjukpenning, aktualiserades en bedömning som 

liknar den enligt FPL 8 § på så vis att ärendets beskaffenhet torde spela in på ett tydligt sätt. 

HFD anförde att de krav som ställs på Försäkringskassan i sjukpenningärenden varierar bland 

annat beroende på ärendets karaktär och de förutsättningar som den enskilde har att bevaka 

sina intressen. Det aktuella målet ansågs vara komplicerat och det underlag som fanns 

tillgängligt vid tidpunkten för kassans beslut ansågs inte ge någon säker bild av den enskildes 

tillstånd och arbetsförmåga. Försäkringskassan ansågs därför ha brustit i sitt utredningsansvar 

bland annat eftersom den inte kompletterat utredningen med uppgifter från den läkare som 

lämnat intyg om den enskildes hälsostatus.   

I artikeln ”Officialprincipen” anför Lundin faktorer av mer generell karaktär av betydelse för 

utredningsskyldigheten på myndighetsnivå. Enligt Lundin kan utredningsskyldigheten anses 

vara som svagast i ansökningsmål ifråga om tillstånd, dispenser etc. och som starkast när det 

allmänna ingriper mot den enskilde, exempelvis tvångsvårdsärenden och brottmålsliknande 

ärenden.
147

 Det ankommer då på myndigheten att lägga fram övertygande bevisning om att ett 

ingripande är påkallat.
148

 När det gäller återkallelse av givna tillstånd ställs också höga krav 

på utredningen med hänsyn till konsekvenserna för den enskilde vid en återkallelse.
149

 Enligt 

Lundin kan slutsatsen dras att graden av inskränkning från det allmännas sida påverkar 
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myndighetens skyldighet att utreda. Det kan dock finnas andra intressen än enskildas 

rättsskydd som påverkar omfattningen, exempelvis det allmännas intresse av att 

miljöskyddslagstiftningen upprätthålls.
150

 

Det råder således inget tvivel om att myndigheter har en utredningsskyldighet, även om den 

inte framgår explicit av FL. Som Ragnemalm mycket talande beskrivit situationen har 

”lagstiftaren blivit akterseglad av rättstillämparen”
151

. Enligt Ragnemalm är detta i sig inte 

något fenomen och inte heller ägnat att förorsaka problem. Det torde dock ur ett rent 

rättssystematiskt och sakligt perspektiv framstå som inkonsekvent att officialprincipen 

uttryckligen anvisar domstolarnas ansvar medan detsamma inte görs för myndigheterna.
152
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4. EU-RÄTTENS FÖRHÅLLANDE TILL SVENSK RÄTT  

4.1 Inledning 

Offentlig upphandling utgör ett av de mest EU-reglerade rättsområdena i den svenska 

rättsordningen. Jämväl är den svenska upphandlingsrätten ett eget nationellt rättsområde med 

egna nationella regler och rättspraxis. Den EU-rättsliga regleringen av offentlig upphandling 

kan liknas vid ett ramverk som ska genomföras och utvecklas i medlemsstaternas nationella 

rättsordningar och resultaten ser inte sällan olika ut. För att inte upphandlingsrätten ska 

urholkas ställs det samtidigt krav på de nationella rättsordningarna att EU-rätten får effektivt 

genomslag.
153

 

I syfte att möjliggöra en analys av svensk förvaltningsprocess inom ramen för offentlig 

upphandling behandlar detta kapitel EU-rättens genomslag i svensk rätt. Frågorna i kapitlet är 

av grundläggande betydelse för den fortsatta undersökningen i uppsatsen.
154

 Inledningsvis 

behandlas kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna i syfte att klargöra vem 

som har kompetens och kan agera på olika områden (4.2). Därefter behandlas EU-rättens och 

den nationella rättens inbördes relation (4.3).  

4.2 Kompetensfördelningen mellan EU och medlemsstaterna 

EU utgör en självständig rättsordning som bygger på att medlemsstaterna har överlåtit 

kompetens till unionen att agera. Detta innebär att EU, till skillnad från en suverän stat, saknar 

en generell kompetens att fatta beslut.
155

 Precis som i unionens medlemsstater vilar EU:s 

verksamhet på fasta rättsliga principer där rättsstaten utgör ett av unionens grundläggande 

värden. Såsom i andra rättsstater har legalitetsprincipen därför en framträdande roll. Detta 

innebär bland annat att EU inte kan verka på andra områden än just där medlemsstaterna 

genom fördragen tilldelat unionen kompetens i syfte att uppnå fördragens mål. Alla rättsakter 

måste ha en rättslig grund i fördragen.
156

  

I detta avsnitt behandlas först de yttre ramarna för EU:s kompetens, närmare bestämt EU:s 

exklusiva, delade och samordningskompetens (4.2.1). Därefter behandlas principerna som 

drar upp ramarna inom kompetenserna, närmare bestämt principerna om subsidiaritet, 

proportionalitet, nationell identitet och lojalitet (4.2.2). 

4.2.1 Exklusiv delad och samordningskompetens  

EU:s kompetensområden kan delas upp i främst tre skilda områden, så kallad exklusiv 

kompetens, delad kompetens och samordningskompetens.
157

 Genom Lissabonfördraget har 
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försök gjorts för att förtydliga vilka områden som faller under vilken kompetens, något som 

tidigare var mer oklart.
158

     

Exklusiv kompetens innebär att området i fråga endast får regleras på EU-nivå. Artikel 3 

FEUF listar EU:s exklusiva kompetenser och innefattar områden såsom tullunionen och 

konkurrensrätten. På dessa områden har medlemsstaterna överlåtit all befogenhet att fatta 

egna nationella beslut.
159

 

Delad kompetens innebär att både EU och medlemsstaterna kan fatta beslut och agera på 

området. Har EU harmoniserat ett visst område inom den delade kompetensen anses dock 

medlemsstaterna enligt principen om spärrverkan ha överlåtit sin kompetens i motsvarande 

grad.
160

 Artikel 4 FEUF listar EU:s delade kompetenser och innefattar områden såsom miljö, 

konsumentskydd och den inre marknaden.  

Befogenhet att stödja, samordna och komplettera medlemsstaternas åtgärder följer av 

artiklarna 5 och 6 FEUF. Tanken är att staterna på frivillig basis ska sträva efter att uppnå 

gemensamma mål som fastslås på EU-nivå och eventuella åtgärder får inte innebära en 

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning.
161

  

Förutom rent lagfästa gränser för omfattningen av EU:s kompetens definieras EU:s 

handlingsutrymme även av en rad principer. Grundläggande för EU-rättens 

kompetensfördelning är den så kallade principen om tilldelade befogenheter, vilken definierar 

det konstitutionella ramverket. Principen, som bygger på artikel 1 FEU och framgår av artikel 

5.2 FEU, innebär att fördragen tillskriver EU:s institutioner besluts- och 

lagstiftningsbefogenheter just för att genomföra fördragens målsättningar.
162

 Samtidigt 

innebär principen att medlemsstaterna har behållit makten att reglera ett område där 

kompetensen inte överlåtits.
163

 Unionen saknar vad som på tyska brukar kallas kompetens-

kompetens, alltså möjligheten att själv tilldela sig ytterligare kompetens än den som tilldelats i 

fördragen.
164

  

4.2.2 Subsidiaritet, proportionalitet och lojalitet  

Två principer som starkt förknippas med kompetensfördelningen mellan EU och 

medlemsstaterna är subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen vilka ska styra utövandet av 

kompetenserna. Ovan redovisade princip om tilldelade befogenheter anger de yttre gränserna 
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för EU:s kompetens medan subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna begränsar makten 

genom att ange när och hur EU får utöva sin sina befogenheter.
165

  

Subsidiaritetsprincipen innebär att EU, på områden där den inte har exklusiv befogenhet, ska 

vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på 

unionsnivå.
166

 Principen kan sägas innebära att det föreligger en slags presumtion för att EU 

inte ska agera på delade kompetensområden.
167

  

Proportionalitetsprincipen begränsar vad unionen får göra eftersom dess åtgärder till innehåll 

och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen.
168

 Det ska 

råda en balans mellan mål och medel samt vara sannolikt att målet kan uppnås genom de 

åtgärder som unionen har vidtagit.
169

 

Sist men inte minst balanseras omfattningen av unionens kompetens av att medlemsstaterna är 

skyldiga att respektera och samarbeta med unionen och dess institutioner enligt principen om 

lojalt samarbete, även kallad lojalitetsprincipen.
170

 Principen är central på konstitutionell nivå 

och har stor påverkan på EU och medlemsstaterna.
171

  

4.3 Relationen mellan EU:s och medlemsstaternas rättsordningar 

Genom EU-domstolens praxis har EU-rätten utvecklat still ett överordnat system i förhållande 

till medlemsstaterna. Inom de kompetensramar som beskrivits ovan utgör EU-rätten en 

integrerad del av de nationella rättsordningarna och skapar rättigheter och skyldigheter för 

medborgarna. Dessa rättigheter och skyldigheter ska tillförsäkras medborgarna av alla 

domstolar inom unionen.
172

  

I syftet att möjliggöra en analys av hur EU-rätten inverkar på Sveriges 

förvaltningsprocessuella regelverk på upphandlingsområdet behandlar detta avsnitt en del av 

de principer som är grundläggande för att förstå den inbördes relationen mellan EU:s och 

medlemsstaternas rättsordningar. Först behandlas principen om EU-rättens företräde (4.3.1) 

och därefter principen om direkt effekt (4.3.2). Avslutningsvis följer en introduktion till 

doktrinen om processuell autonomi (4.3.3) vilken även ska behandlas mer ingående i relation 

till upphandlingsområdet i kapitel 5.  

4.3.1 Principen om EU-rättens företräde 

Principen om EU-rättens företräde är sedan länge en erkänd princip inom EU. I det berömda 

avgörande i målet Costa mot ENEL stadgade EU-domstolen att Romfördraget vid sitt 

                                                 
165

 Bernitz, Europarättens grunder, s. 41. 
166

 FEUF artikel 5. 
167

 Gröning m.fl., EU, s. 113. 
168

 FEUF artikel 5. 
169

 Bernitz, Europarättens grunder, s. 43. 
170

 FEU artikel 4.3 och Bernitz, Europarättens grunder, s. 45. 
171

 Bernitz, Europarättens grunder, s. 45. 
172

 Angående detta stycke se Bernitz, Europarättens grunder, s. 99. 



31 

 

ikraftträdande skapat en egen rättsordning som blivit en integrerad del av medlemsstaternas 

rättsordningar, vars regler de nationella domstolarna är skyldiga att tillämpa.
173

 Genom 

ytterligare berömda avgöranden har EU-domstolen bekräftat och utvecklat principen om EU-

rättens företräde.
174

 Medlemsstaterna anses ha inskränkt sina suveräna rättigheter och skapat 

en rättsordning som är förpliktande för både medborgarna och staterna i sig.
175

  

4.3.2 Direkt effekt  

Direkt effekt innebär att en bestämmelse ger upphov till individuella rättigheter och 

skyldigheter, vilka kan göras gällande av enskilda inför nationella domstolar och 

myndigheter.
176

 EU-domstolen fastställde genom det banbrytande rättsfallet Van Gend & 

Loos att fördragens artiklar kan grunda rättigheter för enskilda även om det inte uttryckligen 

framgår av fördraget.
177

 

Av artikel 288.2 FEUF framgår att  förordningar ska ha allmän giltighet och vara till alla delar 

bindande samt direkt tillämpliga i varje medlemsstat. För direktivens del följer av EU-

domstolens praxis att även dessa kan ha direkt effekt för de fall en medlemsstat har underlåtit 

att införliva eller införlivat ett direktiv på felaktigt sätt.
178

 Till skillnad från förordningar och 

fördragsartiklar kan ett direktiv dock endast ha vertikal direkt effekt, att jämföra med 

horisontell direkt effekt. Direktiv kan således endast åberopas gentemot staten och inte 

gentemot en annan enskild.
179

  

Utöver att direktiv kan få direkt effekt om de inte implementerats i tid har även EU-domstolen 

tillmätt direktiven vad som brukar kallas en legislativ spärrverkan. Detta innebär att en 

medlemsstat inte får vidta lagstiftningsåtgärder som allvarligt skulle strida mot vad direktivet 

föreskriver, även innan tiden för ett direktivs genomförande har gått ut.
180

  

Avslutningsvis ska även sägas något om så kallad indirekt effekt, även kallat direktivkonform 

tolkning eller von Colson-principen. Principen blir relevant i de fall när det inte finns några 

tillräckligt klara och tydliga bestämmelser som kan ges direkt effekt. I korthet innebär 

principen att nationella domstolar och myndigheter är skyldiga att tolka nationell lagstiftning 

med hänsyn till relevanta bestämmelser i EU-rätten, oberoende av om dessa har direkt effekt 
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eller inte.
181

 Skyldigheten att tolka nationell rätt konformt med EU-rätten kommer utvecklas 

nedan i kapitel 5. 

4.3.3 Processuell autonomi 

Slutligen ska doktrinen om nationell processuell autonomi behandlas i korthet. En fördjupad 

analys av doktrinen presenteras i kapital 5 vad gäller offentlig upphandling men grunddragen 

presenteras även här för att belysa dess roll i relationen mellan EU:s och medlemsstaternas 

rättsordningar.  

Tidigare har konstaterats att samtliga EU-rättsliga regler, som tillmäts effekt i 

medlemsstaterna, ska ges företräde framför nationella regler med avvikande innehåll. Det 

anförda gäller både för materiella som processuella regler. I de allra flesta fall innehåller EU-

rätten endast materiella regler. EU saknar självständig kompetens att besluta om 

medlemsstaternas process- och förvaltningsrätt.
182

 I avsaknad av en gemensam processrätt är 

det upp till medlemsstaternas domstols- och myndighetsorganisationer att i enlighet med 

nationell rätt hantera förmedlandet av den materiella EU-rätten. Inte sällan ger EU-rätten 

upphov till en rättighet som det sedan är upp till medlemsstaterna att skydda.
183

  

De två vägledande avgörandena på området är målen Rewe och Comet vilka avgjordes redan 

på 70-talet.
184

 Frågorna i målen gällde om nationella överklagandefrister, för att få 

myndighetsbeslut överprövade, var tillämpliga även om den enskildes materiella rättigheter 

följde av EU-rätten. De materiella rättigheterna i målen hade direkt effekt. Domstolen 

konstaterade att de nationella domstolarna var skyldiga att, i enlighet med lojalitetsprincipen, 

säkerställa det rättsskydd som tillskapats enskilda och att detta måste ske inför nationella 

domstolar enligt de processuella reglerna i de olika medlemsstaterna.
185 

 

Doktrinen innebär således att det enligt huvudregeln är upp till varje medlemsstat att 

bestämma exempelvis vilka typer av talan som finns tillgängliga, vilka domstolar som ska 

pröva vilka frågor, vilka bevisregler som gället etc. Det är denna nationella bestämmanderätt 

som kallas medlemsstaternas processuella autonomi.
186

 Huvudregel är dock inte absolut. Inte 

sällan brukar påpekas i litteraturen att termen ”autonomi”, vilken antyder att medlemsstaterna 

skulle vara immun från EU-rättslig inblandning, inte stämmer överens med verkligheten.
187

  

I nästa kapitel följer en fördjupad analys av den nationella processuella autonomin och dess 

begränsningar i relation till upphandlingsområdet. 
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5. PROCESSUELL AUTONOMI OCH OFFENTLIG UPPHANDLING 

5.1 Inledning  

De ovan behandlade principerna om direkt effekt och EU-rättens företräde är centrala för att 

förstå hur medlemsstaternas nationella rätt påverkas av EU-rätten. När det däremot rör sig om 

processuella frågor, både på myndighets- och domstolsnivå, är utgångspunkten att 

medlemsstaterna ska tillämpa sina nationella processregler. Medlemstaterna anses besitta en 

så kallad nationell processuell autonomi. För förvaltningsrättens del anses uppdelningen, 

mellan företräde och autonomi, vara särskilt intressant, bland annat eftersom EU har antagit 

en rad regler inom den speciella förvaltningsrätten, såsom för offentlig upphandling.
188

  

Offentlig upphandling är ett speciellt område i processuellt hänseende eftersom rättsområdet 

styrs av ett flertal olika regelverk på olika nivåer i rättskällehierarkin, både ”internt” mellan de 

EU-rättsliga källorna och mellan EU-rätten och nationell rätt. Utgångspunkten är LOU som 

utgör så kallad implementerad EU-rättslig sekundärlagstiftning. Därutöver kan 

förvaltningsprocessrättsliga spörsmål aktualisera både FL, FPL och i viss mån RB. När man 

rör sig inom ett EU-reglerat område aktualiseras även hela ”EU-paketet” i form av allmänna 

rättsprinciper, EU-stadgan, EU-domstolens praxis etc.
189

 För att reda ut 

förvaltningsprocessuella frågor på upphandlingsområdet är det därför av yttersta vikt att förstå 

den processuella autonomin och på vilket sätt som EU-rätten begränsar samma autonomi. 

Syftet med kapitlet är att besvara den första frågeställningen i denna uppsats, närmare bestämt 

i vilken utsträckning medlemsstaterna har processuell autonomi på upphandlingsområdet. 

Slutligen avser kapitlet även att lägga grunden för analysen i kapitel 6 och 7 där 

utredningsskyldigheten på upphandlingsområdet ligger i fokus. I den följande framställningen 

behandlas och analyseras den processuella autonomin (5.2) och dess begränsningar i relation 

till upphandlingsområdet (5.3). Avslutningsvis presenteras sammanfattande slutsatser (5.4).  

5.2 Utgångspunkten är processuell autonomi 

Att lagstifta på förvaltnings- och processrättens områden utgör en sådan åtgärd där EU saknar 

exklusiv kompetens.
190

 När Sverige gick med i EU underströks i propositionen ”Sveriges 

medlemskap i Europeiska unionen” att svenska myndigheter ska tillämpa det svenska 

förvaltningsförfarandet även när de tillämpar materiell EU-rätt.
191

  

20 år efter att Sverige gick med i unionen torde dessa uttalanden i stort sett vara giltiga.
192

 

Lissabonfördraget har inte medfört en annan ordning. I sammanhanget kan dock nämnas att 

unionen genom sin samordningskompetens enligt artikel 6 FEUF numera kan stödja, 

samordna och komplettera medlemsstaternas administrativa samarbete. Såsom framgår av 

avsnitt 4.2.1 ovan är dock tanken att samarbetet ska ske på frivillig basis och att eventuella 
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åtgärder inte får innebära en harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning.
193

 Vidare kan 

framhållas att unionen genom artikel 298 FEUF numera har kompetens att anta interna 

förvaltningsrättsliga regler för unionens egna institutioner.
194

  

Utgångspunkten är således fortfarande att i avsaknad av harmoniserad rätt så är det upp till 

varje medlemsstat att i sin interna rättsordning utse behöriga domstolar och fastställa gällande 

processuella regler för att säkerställa EU-rättens materiella rättigheter.
195

 

5.3 Begränsningar i medlemsstaternas processuella autonomi  

Även om medlemsstaterna har processuell autonomin anses denna vara underkastad en rad 

viktiga begränsningar, vilka är av stor betydelse för EU-rättens genomslag och dess 

tillämpning. Vid en genomgång av doktrinen angående dessa begränsningar utkristalliseras en 

något fragmenterad bild där en del författare valt att kategorisera begränsningarna på olika 

vis.
196

 Bernitz och Wallerman lyfter exempelvis att EU-rätten ska tolkas i enlighet med 

lojalitetsprincipen och principen om unionskonform tolkning som en del av de faktorer som 

begränsar autonomin, medan exempelvis Reichel inte gör det.
197

 En av anledningarna till 

denna deskripans torde vara att dessa författare har behandlat den processuella autonomin från 

delvis skilda perspektiv, dels ur ett myndighetsperspektiv, dels ur ett domstolsperspektiv eller 

utan en sådan uppdelning.  

Eftersom förevarande uppsats behandlar båda perspektiven kommer strukturen följa dels 

Reichels exempel då hon i sina texter utgår från ett myndighetsperspektiv, dels Wallermans 

exempel då hon utgår från domstolens perspektiv.  

I denna uppsats delas begränsningarna därför in i fem kategorier: 

1) Sekundärlagstiftning 

2) Allmänna rättsprinciper  

3) Effektivitets- och likvärdighetsprinciperna 

4) Lojalitetsprincipen 

5) Unionskonform tolkning  

Den första begränsningen följer av att EU erhållit en slags indirekt kompetens att anta 

processuella regler genom sekundärlagstiftning.
198

 Därutöver har medlemsstaterna en 

skyldighet att respektera EU:s allmänna rättsprinciper när den agerar inom EU-rättens 
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tillämpningsområde.
199

 Vidare följer av EU-domstolens praxis, vilket framgår redan av Rewe 

och Comet, att medlemsstaterna i sina förvaltnings- och processordningar har att beakta vissa 

minimikrav i form av likvärdighet och effektivitet.
200

 Slutligen medför även EU-rättens krav 

på tolkning och tillämpning att den processuella autonomin begränsas. Nationell rätt ska 

tolkas unionskonformt och tillämpas lojalt.
201

      

Dessa begränsningar ska nu behandlas i tur och ordning, och fördjupas i relation till 

upphandlingsområdet. Som framgår ovan är syftet att dels fastställa i vilken utsträckning EU-

rätten begränsar medlemsstaternas processuella autonomi på upphandlingsområdet, dels att 

lägga grunden för en senare analys av utredningsskyldigheten i mål om offentlig upphandling. 

Avsikten är dock inte att göra en uttömmande analys av hur regelverken på olika nivåer står 

sig mot varandra i materiellt hänseende utan snarare att undersöka var skiljelinjerna går 

mellan nationell rätt och EU-rätt.  

5.3.1 Sekundärlagstiftning 

Den första begränsningen består alltså i att EU kan anta sekundärlagstiftning innehållande 

processuella regler. Även om EU inte har självständig kompetens att agera på förvaltnings- 

och processrättens område kan de anta lagstiftning för att underlätta genomförandet av andra 

EU-rättsliga regler, exempelvis fördragens regler om den fria inre marknaden.
202

 Den rättsliga 

grunden för EU att agera genom sekundärlagstiftning på området följer således av EU:s 

delade kompetens och inte dess exklusiva kompetens. Detta kan beskrivas som att EU har en 

slags indirekt kompetens att anta processuella regler i syfte att underlätta genomförandet av 

fördragen.
203

 

Offentlig upphandling utgör ett typexempel på ett rättsområde som följer av den delade 

kompetensen där EU antagit direktiv i syfte att genomföra fördragens mål. Såsom framgår 

ovan i kapitel 2 regleras offentlig upphandling på EU-nivå som en del av den fria inre 

marknaden. EU-fördragen innehåller inte några specifika bestämmelser om offentlig 

upphandling utan reglerna härstammar från unionens regler om fri rörlighet för varor, tjänster 

och fri etablering.
204

 Frågan är i vilken mån upphandlingsdirektiven begränsar 

medlemsstaternas processuella autonomi. 
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Förfarandedirektivet  

På myndighetsnivå tillämpar upphandlande myndigheter förfarandedirektivet vilket har 

implementerats i LOU. Genom LOU har EU-rätten således begränsat den nationella 

processuella autonomin i enlighet med principen om EU-rättens företräde. 

Enligt Reichel ska den nationella förvaltningens roll vid upprättandet av den inre marknaden 

inte underskattas. Ofta rör det sig om myndigheter som ger tillstånd för viss verksamhet eller 

varför inte avgör vem som ska tilldelas ett upphandlingskontrakt. En alltför omfattande 

byråkrati skulle kunna utgöra ett betydelsefullt hinder för den fria rörligheten.
205

 Preambeln 

till det inom EU-rätten viktiga tjänstedirektivet framhåller exempelvis att invecklade och 

utdragna administrativa förfaranden utgör ett betydande handelshinder.
206

  

På upphandlingsområdet är preambeln till förfarandedirektivet inte lika tydlig som 

tjänstedirektivet vad gäller syftet att undanröja handelshinder. Av beaktandesats 2 framgår 

dock vad som kan anses utgöra andra sida av myntet till att undanröja handelshinder, 

nämligen att direktivet ska garantera att offentlig upphandling öppnas för konkurrens. Vidare 

framgår av praxis från EU-domstolen att förfarandedirektivet avser att undanröja hinder för 

den fria rörligheten och att skydda leverantörskollektivet.
207

 Det råder således inget tvivel om 

att även förfarandedirektivet syftar till att undanröja handelshinder. I detta sammanhang kan 

även framhållas preambelns krav på respekt för principerna i fördraget, särskilt principen om 

fri rörlighet för varor, principen om etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla 

tjänster.
208

 

Enligt Reichel är förfaranderegler i sekundärlagstiftning vanligtvis utformade för att 

möjliggöra en viss flexibilitet eller i form av minimiregler så att de kan anpassas till 

medlemsstaternas nationella traditioner.
209

 Även om förfarandedirektivet innehåller 

detaljerade bestämmelser är vissa delar tvingande och vissa delar fakultativa, vilket medför att 

medlemsstaterna och/eller upphandlande myndigheter kan välja tillvägagångssätt.
210

 

Därutöver framgår av beaktandesats 3 till förfarandedirektivet att ”[b]estämmelserna om 

samordning bör i största möjliga utsträckning överensstämma med gällande förfaranden och 

praxis i de enskilda medlemsstaterna”. Enligt Falk följer av denna formulering att 

tillämpningen av upphandlingsreglerna inte behöver vara helt harmoniserade. Istället finns det 

utrymme för enskilda medlemsstater och upphandlande myndigheter att tillämpa nationella 

regler så länge de håller sig inom ramen för direktivets regler, dess syfte och de principer som 

styr dess utformning.
211
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Att medlemsstaterna kan tillämpa nationella regler som avviker i den omfattning som framgår 

ovan har bekräftats av EU-domstolen i det för offentlig upphandling klassiska rättsfallet 

Beentjes.
212

 EU-domstolen framhöll att medlemsstaterna i viss utsträckning kan tillämpa 

nationella bestämmelser eftersom direktiven inte uttömmande reglerar varje fråga, vilket för 

svensk del medför att FL blir tillämplig. Förfarandedirektivet samordnar endast 

medlemstaternas regler vilket medför att medlemsstaterna kan anta materiella och 

processuella regler så länge de inte strider mot direktivbestämmelserna, dess syfte och de 

principer som styr dess utformning.
213

  

Rättsmedelsdirektiven  

Förutom förfarandedirektivet regleras upphandlingsområdet som bekant även av 

rättsmedelsdirektivet. Syftet med detta är att säkerställa en effektiv tillämpning av 

förfarandedirektivet.
214

 Direktivet samordnar de medel som redan finns i medlemsstaterna för 

att säkerställa att förfarandedirektivet efterlevs.
215

 Av rättsmedelsdirektivet följer också 

konkreta rättsmedel som ska implementeras i medlemsstaterna såsom regler omöverprövning, 

avtalsspärr och möjlighet att fatta interimistiska beslut.
216

   

Även om rättsmedelsdirektivet inte är lika utförligt och precist som förfarandedirektivet utgör 

de en tydlig begränsning av medlemsstaternas processuella autonomi. Av preambeln till 

direktivet framgår att det inte bör utesluta att strängare sanktioner tillämpas enligt nationell 

lagstiftning.
217

 Det är således tydligt att direktivet endast är ett minimidirektiv. 

Rättsmedelsdirektivet medför därmed på intet sätt att medlemsstaternas processuella autonomi 

har spelat ut sin roll. Enligt Asplund utgör majoriteten av de bestämmelser och 

rättsgrundsatser som tillämpas i mål om offentlig upphandling rent nationella 

bestämmelser.
218

 För svensk del följer dessa av FPL. Det bör dock framhållas att 

medlemsstaterna även på domstolsnivå torde vara begränsade på så vis att ytterligare regler 

inte kan strida mot direktivets bestämmelser, dess syfte eller de principer som styr direktivets 

tillämpning och syfte.   

Sammanfattning 

Det är tydligt att EU genom sekundärlagstiftning har ett stort inflytande på medlemsstaternas 

förvaltningar och processregler vilket därmed begränsar den processuella autonomin på 

upphandlingsområdet. Om det finns en möjlighet för unionen att anta direktiv, med fördragen 

som rättslig grund, har medlemsstaterna endast processuell autonomi i den mån EU inte har 

antagit processuella regler. Detta ligger även i linje med principen om spärrverkan, närmare 

bestämt att om EU har vidtagit en åtgärd på ett område där det föreligger delad kompetens så 
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har medlemsstaterna överlåtit sin kompetens i motsvarande grad. Såsom framgår av 

förfarande- och rättsmedelsdirektivet samt rättspraxis är direktivens bestämmelser dock inte 

uttömmande. I den mån direktiven inte reglerar en fråga är medlemsstaterna fria att anta fler 

och mer långtgående bestämmelser. Detta förutsätter dock att bestämmelserna inte strider mot 

direktivens bestämmelser, dess syfte eller de principer som styr direktivets tillämpning och 

syfte.
219

   

5.3.2 Allmänna rättsprinciper 

Förutom medlemsstaternas åtaganden genom sekundärlagstiftning medför EU-rätten 

ytterligare begränsningar i den processuella autonomin genom EU:s allmänna 

rättsprinciper.
220

 De allmänna rättsprinciperna kan delas upp i tre kategorier. Dels finns det 

konstitutionella rättsprinciper, varav några har berörts tidigare i denna uppsats, såsom 

principen om tilldelade befogenheter. Den andra kategorin, vilken inte kommer behandlas 

närmare i denna uppsats, består av materiella rättsprinciper såsom principen om ömsesidigt 

erkännande. Slutligen består de allmänna rättsprinciperna av förvaltningsrättsliga principer i 

vid bemärkelse.
221

 Eftersom EU inte har någon förvaltningslag har det varit nödvändigt för 

EU-domstolen att utveckla vissa förvaltningsrättsliga principer för att EU-rätten ska kunna 

tillämpas.
222

 I detta avsnitt ska två av dessa principer behandlas, dels principen om god 

förvaltning, dels principen om effektivt rättsskydd. 

Medlemsstaterna är skyldiga att respektera de allmänna rättsprinciperna när de agerar inom 

EU-rättens tillämpningsområde.
223

 Denna skyldighet gäller även inom de områden där 

medlemsstaterna har processuell autonomi.
224

 Detta innebär att i den mån som EU-rätten inte 

reglerar en förvaltningsprocessuell fråga, vilket i enlighet med den processuella autonomi 

föranleder en tillämpning av FL och FPL, så måste de nationella förvaltningsprocessuella 

reglerna leva upp till de krav som följer av de allmänna rättsprinciperna. Principerna har dock 

i allmänhet funktionen av minimiregler i förhållande till medlemsstaternas rättsordningar och 

ska tillämpas först om det brister i medlemsstaternas skydd.
 225 

Av vikt är att det inte bara är 

lagstiftaren som är skyldig att respektera de allmänna rättsprinciperna utan kravet åligger även 

medlemsstaternas myndigheter och domstolar.
226

  

De allmänna rättsprinciperna anses vidare ha tre funktioner, dels fungerar de som 

tolkningsbakgrund, dels som ogiltighetsgrund och dels som skadeståndsgrund.
227

 För EU-
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domstolens del torde de allmänna rättsprinciperna utgöra den viktigaste tolkningsbakgrunden. 

Som nämnts tidigare kan allmänna rättsprinciper anses fungera som EU:s ryggrad, en slags 

oskriven konstitution. Den skrivna unionsrätten ska tolkas mot bakgrund av principerna och 

resultatet ska ligga i linje med principerna. De allmänna rättsprinciperna är också en vanligt 

åberopad ogiltighetsgrund i enlighet med artikel 263 FEUF.
228

 

Både principen om god förvaltning och effektiva rättsmedel har idag kodifierats och återfinns 

i EU-stadgan.
229

 Principen om god förvaltning framgår numera av artikel 41 EU-stadgan och 

principen om effektivt rättsskydd av artikel 47. Frågan i denna del av uppsatsen är om de 

begränsar medlemsstaternas processuella autonomi på upphandlingsområdet.  

5.3.2.1 Principen om god förvaltning 

Principen om god förvaltning är en princip som ställer krav på handläggningen under alla 

administrativa förfaranden inom EU.
230

 I anslutning till principen om god förvaltning är det 

viktigt att skilja mellan två förvaltningsrättsliga nivåer. Dels finns den gemensamma 

europeiska nivån där EU:s institutioner agerar och dels den nationella nivån inom EU:s 28 

medlemsstater. Dessa två nivåer följer delvis olika grundprinciper.
231

 

Principen om god förvaltning riktar sig till EU:s institutioner och enligt Bernitz är principen 

fortfarande under utveckling.
232

 Av den första punkten i artikel 41 framgår att: 

”Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom 

skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer.”  

Denna första punkt innehåller en allmän och övergripande skyldighet för EU:s institutioner att 

behandla enskildas angelägenheter med omsorg.
233

 Stycket anses ge uttryck för den så kallade 

omsorgsprincipen vilken brukar likställas med det som i Sverige utgör officialprincipen. Just 

denna del av principen om god förvaltning kommer därför behandlad mer ingående i kapitel 6 

nedan i relation till offentlig upphandling. 

Förutom skyldigheten att utreda följer också av principen om god förvaltning att EU:s 

institutioner ska se till att de övriga och mer preciserade förvaltningsprocessuella regler som 

kommer till uttryck i den andra punkten beaktas med noggrannhet.
234

 Punkten två stadgar att:     

”a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom 

eller henne negativt vidtas mot honom eller henne,  

b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för 

berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,  
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c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.” 

Genom den EU-rättsliga principen om god förvaltning stadgas således en rätt till försvar, en 

rätt till aktinsyn och kommunikation samt en skyldighet för EU:s institutioner att motivera 

sina beslut. 

I målet Technische Universität München mot Hauptzollamt München-Mitte gjorde EU-

domstolen principiella uttalanden om principen om god förvaltning.
235

 I målet 

ogiltigförklarades ett beslut av kommissionen på grund av brister i det administrativa 

förfarandet. Domstolen framhöll att när unionens institutioner ges utrymme för skönsmässiga 

bedömningar bör särskilt stor vikt läggas vid de garantier som tillhandahålls av EU:s 

rättsordning. Enligt EU-domstolen innebär dessa garantier bland annat ”att den behöriga 

institutionen är skyldig att omsorgsfullt och opartiskt pröva alla omständigheter som är 

relevanta i det aktuella fallet, att den berörda personen skall ha rätt att framföra sina 

synpunkter samt att beslutet skall vara tillräckligt motiverat.”
 236

 Enligt EU-domstolen är det 

endast under sådana förhållanden som domstolen kan kontrollera om de faktiska och rättsliga 

omständigheterna, som är av betydelse för den skönsmässiga bedömningen, föreligger.
 237

 

Principen om god förvaltning och offentlig upphandling 

Eftersom artikel 41 riktar sig till EU:s institutioner har det varit en omdiskuterad fråga 

huruvida artikeln är bindande för medlemsstaterna, och således även de upphandlande 

myndigheterna.
238

 Enligt Reichel går det inte att göra en direkt överföring från den praxis 

rörande förvaltningsprocessuella regler som utvecklats inom ramen för principen om god 

förvaltning på EU-nivå till nationell nivå. Enligt henne tillämpas principen om god 

förvaltning olika gentemot unionen och medlemsstaterna, då principen på EU-nivå mer har 

karaktär av ett kontrollverktyg.
 239

  Det har dock förekommit, om än sällan, att EU-domstolen 

hänvisat till praxis på EU-nivå för att beskriva innehållet i förvaltningsprinciper på nationell 

nivå.
240

 Enligt Reichel är medlemstaternas skyldighet, i enlighet med principen om god 

förvaltning, istället kopplad till doktrinen om direkt effekt, principen om EU-rättens företräde 

och lojalitetsprincipen. Reichel menar således att syftet med de krav som ställs på 

medlemsstaterna vad gäller de administrativa förfarandena i första hand är att säkerställa en 

korrekt tillämpning av EU-rätten.
241

  

Hettne och Öberg synes vara av samma uppfattning som Reichel, nämligen att 

medlemsstaterna har att beakta allmänna rättsprinciper, inklusive principen om god 
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förvaltning, som en följd av skyldigheten att ge EU-rätten effektivt genomslag på nationell 

nivå.
242

  

I enlighet med Reichel, Hettne och Öberg ställer EU-domstolen således krav på 

medlemsstaternas förvaltningar, om än utifrån ett krav på effektivitet snarare än just artikel 41 

i EU-stadgan. Här kan även framhållas att enligt Ragnemalm synes diskussionen kring 

artikelns tillämplighet i svensk rätt vara ovidkommande, delvis eftersom han anser att FL 

redan uppfyller de krav som ställs i enlighet med principen.
243

 

Vid en genomgång av praxis torde inte EU-domstolen ha behandlat frågan hur principen om 

god förvaltning ska tillämpas på upphandlingsområdet. Däremot har EU-domstolen ställt mer 

generella krav på medlemsstaternas förvaltningar i enlighet med principen, även om dess 

genomslag på nationell nivå inte ska överdrivas.
244

 I rättsfallet Heylens stadgar EU-domstolen 

att medlemsstaterna har en skyldighet att motivera förvaltningsbeslut som begränsar en 

rättighet enligt EU-rätten. Av domskälen framgår att en effektiv domstolskontroll förutsätter 

”att den domstol som prövar saken skall kunna kräva att den behöriga myndigheten redovisar 

sina skäl till beslutet”.
245

 Därutöver torde dock EU-domstolen ha lämnat ett relativt stort 

utrymme för medlemsstaterna att själva besluta hur de processuella reglerna ska tillämpas och 

utformas.
246

  

I relation till upphandlingsområdet kan dock ifrågasättas om denna motiveringsskyldighet 

enligt Heylens har någon reell betydelse. Av förfarandedirektivet artikel 41.1, vilken har 

implementerats i LOU 9 kap. 9 §, följer redan att en upphandlande myndighet ska ange skälen 

för sina beslut. Här finns dock ett visst utrymme att ifrågasätta förfarandedirektivets 

skyddsnivå eftersom artikel 41.1 endast kräver en motivering om beslutet innebär att ett 

ramavtal inte sluts, att kontrakt inte tilldelas efter det att en inbjudan att lämna anbud gått ut 

eller att förfarandet ska börja om. I enlighet med den EU-rättsliga normhierarkin går allmänna 

principer, som utgör primärlagstiftning, före direktiven som endast utgör sekundärlagstiftning. 

För svensk del torde det dock inte finnas någon risk för normkonflikt eftersom Sverige har 

valt att gå längre än förfarandedirektivet då LOU 9 kap. 9 § föreskriver att alla beslut ska 

motiveras.
247

 De krav som ställs på upphandlande myndigheter i Sverige uppfyller således 

med största sannolikhet redan de krav som följer av EU-domstolens praxis i Heylenes
248

, inte 

minst eftersom EU-domstolens krav på medlemsstaternas förvaltningar får anses vara 

försiktigt formulerade och lämna ett stort utrymme för nationella lösningar.
249

 Vad gäller 
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kravet på motivering enligt principen kan även framhållas att FL 20 § ålägger svenska 

myndigheter att motivera sina beslut.
250

  

Förutom motiveringsskyldigheten har praxis från EU-domstolen även ställt generella krav på 

medlemsstaternas utformning av förvaltningsprocessen. Denna ska vara öppen, förutsebar och 

tillgänglig. Det ska vara möjligt att förutse vilka krav som ställs och hur en beslutsprocess ser 

ut.
 251

 Även i detta avseende kan ifrågasättas om dessa krav har någon egentlig betydelse i den 

meningen att de ställer några ytterligare krav på upphandlande myndigheter eftersom 

förfarandedirektivet och LOU med största sannolikhet redan ställer mer långtgående krav. 

Såsom framgår i avsnitt 2.4 har upphandlande myndighet exempelvis redan en skyldighet att 

iaktta öppenhetsprincipen vilken avser att främja öppenhet och förutsebarhet.
252

 Det är troligt 

att skyddsnivån i enlighet med öppenhetsprincipen är högre än vad som följer av EU-

domstolens krav på medlemsstaternas förvaltningar i allmänhet. I det hänseendet torde 

principen inte medföra några skyldigheter för medlemsstaterna eftersom EU:s 

sekundärlagstiftning och LOU 1 kap. 9 § redan medför långtgående skyldigheter.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har medlemsstaterna att beakta principen god förvaltning som en följd av 

skyldigheten att ge EU-rätten effektivt genomslag på nationell nivå snarare än en direkt 

skyldighet enligt artikel 41 EU-stadgan.
253

 Även upphandlande myndigheter är skyldiga att 

beakta principen. De krav som ställs i enlighet med principen torde dock inte vara särskilt 

långtgående. Som framgår inledningsvis är principen under utveckling och allmänna principer 

i allmänhet utgör endas minimiregler vilka ska tillämpas först om det brister i 

medlemsstaternas skydd.
254

 Jämfört med principen om god förvaltning medför 

förfarandedirektivet och LOU redan mer lågtgående skyldigheter för medlemsstaterna. 

Principen medför därmed inte någon omfattande begränsning av medlemsstaternas 

processuella autonomi på upphandlingsområdet eftersom den redan är begränsad i högre 

utsträckning av sekundärlagstiftning.  

Utöver de krav som ställs på medlemsstaterna i enlighet med principen torde den dock 

fortfarande kunna påverka medlemsstaterna eftersom allmänna principer till stor del används 

som tolkningsbakgrund.
255

 Mer om detta i avsnittet om unionskonform tolkning. 
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5.3.2.2 Principen om effektivt rättsskydd  

Den andra allmänna rättsprincipen som ska behandlas i denna uppsats, som en del av EU-

rättens begränsning av medlemsstaternas processuella autonomi, är principen om effektivt 

rättsskydd, även kallad principen om effektiv domstolskontroll. Innan uppsatsen går närmare 

in på den vad principen innebär i materiellt hänseende ska begreppet effektivitet inom 

unionsrätten först behandlas i korthet. I början av arbetet med denna uppsats syntes begreppet 

effektivitet som en svår nöt att knäcka. Effektivitet i olika former föreföll relevant i många 

olika situationer samtidigt som begreppets betydelse inte alltid var den samma. Genom att ta 

del av Wallermans avhandling Om fakultativa regler
256

  klarnade bilden.  

Wallerman pekar på att i EU-domstolens praxis kan kravet på effektivitet urskiljas i tre ”mer 

eller mindre fristående principer”.
 257

 Den första, som inte kommer behandlas nämnvärt i 

denna uppsats, är principen om EU-rättens fulla genomslag, ofta refererad till som effet utile. 

Denna typ av krav på effektivitet härrör från exempelvis rättsfallet Simmenthal.
258

 Det andra 

kravet på effektivitet följer av effektivitetsprincipen, så som den kommer till uttryck i Rewe 

och Comet.
259

 Effektivitetsprincipen i den bemärkelsen behandlas nedan som en del av den 

tredje kategorin av begränsningar i den processuella autonomin. Det tredje kravet på 

effektivitet är det som ska behandlas i detta avsnitt, närmare bestämt principen om effektivt 

rättsskydd.
260

  

Principen om effektivt rättsskydd etablerades på 80-talet i målet Johnston.
261

 Det är således en 

sedan länge etablerad allmän rättsprincipen. Till skillnad från de andra kraven på effektivitet 

härrör principen om effektivt rättsskydd från de konstitutionella traditionerna gemensamma 

för medlemsstaterna och som fastställts i artiklarna 6 och 13 EKMR
262

.
263

 Numera har 

principen kodifierats i artikel 19 FEU och artikel 47 EU-stadgan. I korthet kan principen sägas 

innebära att om en enskild har en rättighet som skyddas av unionsrätten så ska det finnas ett 

korresponderande effektivt rättsskydd.
264

 Av artikel 47 EU-stadgan framgår att: 

”Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till 

ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i 

denna artikel.  

Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig 

rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var 

och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.” 
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Det första stycket har sin grund i artikel 13 EKMR och såsom framgår av ordalydelsen 

omfattar den alla åtgärder som aktualiserar rättigheter som garanteras av EU-rätten. Det andra 

stycket motsvarar artikel 6 EKMR.
265

 I princip anses artiklarna generera samma rättsskydd i 

EU-stadgan som i konventionen även om EU-stadgan anses gå något längre i vissa delar.
266

 

Av vikt är dock att det är fråga om minimiregler och att skyddsnivån aldrig får vara lägre än 

skyddet i EKMR.
267

   

Både EU:s institutioner och medlemsstaternas myndigheter och domstolar är bundna av 

principen.
268

 Vad gäller omfattningen på den prövning som de nationella domstolarna ska 

vidta har EU-domstolen fastställt att det räcker att pröva det angripna beslutets laglighet.
269

  

I Sverige har principen fått långtgående konsekvenser. Illustrativt är det så kallade 

Lassgårdsmålet där HFD åsidosatte ett överklagandeförbud i jordbruksförordningen som en 

följd av principen om effektivt rättsskydd.
270

 En annan konsekvens är den i FL införda 

bestämmelsen 22 a § och bestämmelser om domstolsprövning i olika speciallagstiftningar, 

vilka medför att alla besvär i förvaltningsmål som har med EU-rätt att göra ska kunna 

överklagas.
271

  

Principen om effektivt rättsskydd och offentlig upphandling 

Principen om effektivt rättsskydd gäller även på upphandlingsområdet. Eftersom artikel 47 är 

tillämplig på alla åtgärder som aktualiserar en EU-rättslig rättighet så omfattas även de 

rättigheter som tillkommer leverantörer vid offentlig upphandling.
272

 Det framgår redan av 

beaktandesats 36 i preambeln till rättsmedelsdirektivet att de grundläggande rättigheter som 

erkänns i EU-stadgan ska respekteras, särskilt rätten till effektiva rättsmedel i enlighet med 

artikel 47 i EU-stadgan.
273

  

Precis som i relation till principen om god förvaltning kan man dock ifrågasätta om principen 

om effektivt rättsskydd har någon egentlig effekt på upphandlingsområdet för egen del. 

Rättsmedelsdirektivet och LOU kap. 16 torde nämligen innebära ett högre skydd för parterna i 

ett mål än vad som följer av principen. Detta medför att principen i praktiken sällan 

aktualiseras.
274

 Ett tydligt exempel är att det i artikel 47 ställs krav på att var och en ska få sin 
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sak prövad ”inom skälig tid” medan det i rättsmedelsdirektivet föreskrivs att en prövning ska 

ske ”skyndsamt”.
275

 

Även om rättsmedelsdirektivet innebär en högre skyddsnivå än principen om effektivt 

rättsskydd betyder inte det att principen aldrig kan blir relevant. Som bekant reglerar inte 

rättsmedelsdirektiven alla processuella frågor som kan tänkas uppstå. Principen aktualiseras 

både när det saknas uttryckliga regler och då det finns möjlighet att tolka en regel i direktivet 

mer eller mindre förmånligt för en enskild.
276

 Ett exempel på när principen har fått 

konsekvenser i mål om offentlig upphandling är angående preklusionsfrister i nationell rätt. 

Av målet Fastweb framgår att ett effektivt domstolsskydd, i enlighet med artikel 47, 

förutsätter att berörda personer underrättas om tilldelningsbeslutet en viss tid innan avtal ingås 

för att de ska ha en reell möjlighet att begära omprövning.
277

  

Sammanfattning 

Principen om effektivt rättsskydd utgör ett tydligt exempel på att medlemsstaterna är bundna 

av EU:s allmänna rättsprinciper även inom områden där medlemsstaterna har processuell 

autonomi.
278

 Den är även tillämplig på upphandlingsområdet. I jämförelse med de krav som 

ställs i enlighet principen torde dock rättsmedelsdirektivet och LOU innebära mer långtgående 

skyldigheter för medlemsstaterna. Detta medför att det sällan torde vara just principen om 

effektivt rättsskydd som medför begränsningar i medlemsstaternas processuella autonomi utan 

sekundärlagstiftning har redan medfört mer långtgående begränsningar. Det är dock inte 

uteslutet, exempelvis om rättsmedelsdirektivet eller LOU inte reglerar en fråga, så som var 

fallet i målet Fastweb.
279

 

5.3.3 Likvärdighets- och effektivitetsprincipen  

Den tredje kategorin av begränsningar i medlemsstaternas processuella autonomi följer redan 

av EU-domstolens praxis i Rewe och Comet som utgör de två vägledande avgörandena på 

området.
280

 Förutom att EU-domstolen etablerade huvudprincipen om nationell processuell 

autonomi ställde domstolen även upp två begränsningar vilka utgör en typ av villkor som de 

nationella processordningarna måste uppfylla – de så kallade likvärdighets- och 

effektivitetsprinciperna. EU-domstolan har beskrivit principerna som att de ger ”uttryck för 

medlemsstaternas allmänna skyldighet att säkerställa ett domstolsskydd för enskildas 

rättigheter enligt gemenskapsrätten”
281

. Principerna utgör överordnade normer som den 

nationella rätten måste överrensstämma med.
282

 Till skillnad från den allmänna rättsprincipen 

om effektivt rättsskydd, vilken härstammar från medlemstaternas gemensamma rättsordningar 
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och EKMR, härstammar effektivitests- och likabehandlingsprinciperna från medlemsstaternas 

skyldighet att lojalt tillse att EU-rätten får effektivt genomslag.
283

 

Likvärdighetsprincipen 

Likvärdighetsprincipen innebär att en nationell processregel inte får vara mer gynnsam om ett 

anspråk grundar sig på en nationell rättighet jämfört med en rättighet som grundar sig på EU-

rätten. Likvärdighetsprincipen kan också beskrivas som ett krav på icke-diskriminering när 

nationella processregler tillämpas på anspråk enligt EU-rätten.
284

 Det får alltså inte föreligga 

en deskripans mellan de processregler som blir tillämpliga på grund av att en talan grundar sig 

på EU-rätt istället för nationell rätt.  

För att kravet på likvärdighet ska anses uppfyllt måste två frågor besvaras jakande. Den första 

är om det överhuvud finns nationella processregler kopplade till ett nationellt anspråk som är 

jämförbart med ett anspråk enligt EU-rätten. Utan en sådan jämförbar nationell processregel 

finns ingen möjlighet att göra en jämförelse och någon diskriminering kan följaktligen inte 

förekomma.
285

 Den andra frågan är helt enkelt om kravet likvärdighet är uppfyllt.
286

 
 
 

Effektivitetsprincipen 

Den andra principen som begränsar medlemsstaternas processuella autonomi enligt Rewe och 

Comet är effektivitetsprincipen. Effektivitetsprincipen ger uttryck för medlemsstaternas 

skyldighet att säkerställa ett domstolsskydd för enskildas rättigheter enligt EU-rätten. I dess 

ursprungliga lydelse innebar principen att en nationell processregel inte får leda till att det i 

praktiken blir omöjligt för den enskilde att tillvarata sin rätt. Principen har senare utvecklats 

till att också innefatta ett krav på att det inte får bli orimligt svårt för den enskilde.
287

 Sedan 

målet San Giorgio har EU-domstolen blivit mer benägen att intervenera i medlemsstaternas 

processordningar.
288

  

Vid en bedömning av om effektivitetsprincipen är uppfylld ska bestämmelsens ställning i 

förhållande till hela förfarandet, dess förlopp och dess särdrag, inför de olika nationella 

instanserna beaktas. Därtill ska de principer som ligger till grund för den nationella 

rättsordningen beaktas, såsom rättssäkerhetsprincipen, rätten till försvar etc.
289

 Även här kan 

analysen göras i två steg, dels genom att bedöma den nationella processregelns effektivitet, 

dels genom att bedöma om det finns godtagbara skäl till att den nationella regeln begränsar 

effektiviteten. I det sista steget gör domstolen troligtvis en proportionalitetsbedömning 
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eftersom det oftast ligger implicit i en bedömning, om en processuell regel är nödvändig, för 

att skydda principens ändamål.
290

  

Principerna och offentlig upphandling 

För att principerna ska vara tillämpliga krävs det att EU-rätten aktualiseras genom att en 

enskild tillerkänns en rättighet i enlighet med EU-rätten, eller att en regel har direkt effekt.
291

 

Det torde således inte råda något tvivel om att principerna och effektivitet och likvärdighet är 

tillämpliga på upphandlingsområdet eftersom bestämmelserna i direktiven och LOU medför 

rättigheter för leverantörskollektivet. Direktiven torde även ha direkt effekt.
292

   

Även om rättsmedelsdirektivet föreskriver krav på hur överprövningar ska gå till utgör 

majoriteten av de bestämmelser och rättsgrundsatser som tillämpas i mål om offentlig 

upphandling rent nationella bestämmelser.
293

 Dessa bestämmelser måste uppfylla 

minimikraven enligt principerna. Om de inte gör detta ska den nationella domstolen åsidosätta 

regeln till förmån för EU-rätten.
294

 

Ett exempel på när principerna har tillämpats inom ramen för offentlig upphandling är i det 

nyligen avgjorda målet Orizzonte Salute mot Azienda Pubblica di Servizi alla persona San 

Valentino m.fl.
295

 Den nationella domstolen ställde frågan till EU-domstolen huruvida 

principerna om likvärdighet och effektivitet skulle tolkas så att de utgjorde hinder för den 

nationella lagstiftningen att föreskriva domstolsavgifter i mål om offentlig upphandling. EU-

domstolen konstaterade att medlemsstaterna, i enlighet med rättsmedelsdirektivet, har en 

skyldighet att säkerställa effektiva rättsmedel vid offentlig upphandling samt att direktivet inte 

innehåller några regler om domstolsavgifter. Därmed konstaterade domstolen att 

medlemsstatrena har processuell autonomi så länge de uppfyller minimikraven i form av 

likvärdighet och effektivitet.
296

 EU-domstolen prövade de nationella bestämmelserna om 

domstolsavgifter mot bakgrund av principerna och syftet med rättsmedelsdirektivet och 

konstaterade att dessa inte trätts förnär.
297

 Se även målet Santex där EU-domstolen 

underkände en preklutionsfrist som en följd av principerna.
298

 

Sammanfattning  

Principerna om effektivitet och likvärdighet ger uttryck för medlemsstaternas allmänna 

skyldighet att säkerställa ett domstolsskydd för enskildas rättigheter enligt 

gemenskapsrätten.
299

 I enlighet med likvärdighetsprincipen får en nationell processregel 
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därmed inte vara mer gynnsam om ett anspråk grundar sig på en nationell rättighet jämfört 

med en rättighet som grundar sig på EU-rätten. I enlighet med effektivitetsprincipen får den 

nationella processregeln inte heller leda till att det i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt 

för den enskilde att tillvarata sin rätt, den så kallade effektivitetsprincipen.
300

 I den mån de 

nationella processreglerna inte uppfyller dessa krav ska den nationella regeln åsidosättas, 

vilket således begränsar den processuella autonomin. Om detta skulle ske, vilket var fallet i 

det så kallade Lassgårdsmålet, vilket dock inte rör offentlig upphandling, innebär det en 

relativt omfattande begränsning av den processuella autonomin. Vid genomgång av praxis 

från förvaltningsdomstolarna har dock inget exempel vad gäller upphandling varit möjligt att 

finna.  

5.3.4 Lojalitetsprincipen   

Den fjärde begränsningen av medlemsstaternas processuella autonomi som ska behandlas i 

denna uppsats är lojalitetsprincipen. Förutom att principen balanser omfattningen av unionens 

kompetens som har beskrivits i avsnitt 4.2.2 har principen också haft stor betydelse för EU-

rättens utveckling. I EU-domstolens praxis har principen, i en vidare innebörd, legat till grund 

för flera grundläggande konstitutionella principer som reglerar nationella organs förpliktelser 

enligt EU-rätten.
301

  

Lojalitetsprincipen som framgår av artikel 4.3 EUF har också en snävare innebörd vilken ska 

behandlas i detta avsnitt. Den kan tillämpas direkt och innebära konkreta förpliktelser eller 

kompetenser för en enskild domstol i ett enskilt mål.
302

 I enlighet med lojalitetsprincipen är 

det medlemsstaternas skyldighet att se till att EU:s gemensamma rättsordning förverkligas på 

nationell nivå.
303

  

Principen innebär både positiva och negativa förpliktelser för att främja EU:s mål. Dels ska 

medlemsstaterna och unionen respektera och bistå varandra när de fullgör de uppgifter som 

följer av fördragen, dels ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och 

särskilda, för att säkerställa att de skyldigheter som följer av fördragen eller 

sekundärlagstiftning fullgörs. I detta ligger att medlemsstaterna ska hjälpa unionen att fullgöra 

sina uppgifter, och att avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens 

mål.
304

 

Principen ska tillämpas på alla nivåer och delar av staten. Den ska alltså iakttas på såväl 

statlig som kommunal nivå, samt av domstolar och myndigheter.
305

 Lojalitetsprincipen, 

tillsammans med direkt effekt och EU-rättens företräde, innebär att nationella domstolar och 

myndigheter inte ska avvakta en lagändring eller ett prejudicerande avgörande från högre 
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instans utan på eget bevåg avstå från att tillämpa nationell rätt som strider mot EU-rätten, 

även om det inte finns en sådan kompetens enligt nationell rätt.
306

 Enligt Bernitz utövas i 

dessa fall vad som kan benämnas en europarättslig lagprövningsrätt.
307

  

I relation till de nationella domstolarna har EU-domstolen tolkat principen som en skyldighet 

att säkerställa att EU-rätten ”tillämpas till fullo i samtliga medlemsstater och att säkerställa 

domstolsskyddet för enskildas rättigheter enligt denna rättsordning”
308

. För att uppfylla denna 

skyldighet ska alla lämpliga åtgärder vidtas. Vad som anses lämpligt beror på den nationella 

aktörens identitet. Här kan således tänkas att myndigheter och domstolar inte har samma krav 

på sig att leva upp till principen. Wallerman tar exemplet att lagstiftaren torde bryta mot 

principen genom att underlåta att kriminalisera ett förbud som meddelats av unionen, medan 

en nationell domstol inte kan anses bryta mot principen om denne inte ”läker” bristen genom 

att ålägga enskilda straffansvar utan lagstöd.
309

 Detta innebär att nationella myndigheter och 

domstolar anses vara skyldiga att efterkomma principen och säkerställa att unionsrätten 

efterlevs, men endast inom ramen för sin behörighet.
310

 När nationella domstolar exempelvis 

ska tolka EU-rätten räcker det att detta görs i enlighet med det utrymme och de 

tolkningsmetoder som den nationella rätten erbjuder.
311

  

Lojalitetsprincipen och offentlig upphandling 

I enlighet med ovan är såväl medlemsstaterna som dess domstolar och myndigheter skyldiga 

att leva upp till de krav som lojalitetsprincipen ställer. På upphandlingsområdet innebär detta 

först och främst att medlemsstaterna är skyldiga att implementera och genomföra 

upphandlingsdirektiven. I detta ligger att säkerställa att den nationella rättsordningen inte 

innehåller motstridiga bestämmelser samt att anta bestämmelser i syfte att förverkliga 

direktivens resultat.
312

 

Även upphandlande myndigheter och överprövande domstolar är bundna av principen. Till 

skillnad från effektivitets- och likvärdighetsprinciperna, vilka utgör överordnade normer som 

kan innebära att den nationella rätten ska åsidosättas, finns dock ingen skyldighet i enlighet 

med lojalitetsprincipen att gå utöver det som anses ligga inom ramen för det lagliga.
313

 Om 

exempelvis en nationell domstol finner att en nationell bestämmelse står i strid med 

upphandlingsrätten innebär det således att domstolen inte ska eller behöver åsidosätta den 

regeln utan snarare tolka den nationella bestämmelsen så att upphandlingsregeln får bäst 

genomslag.
314

 Lojalitetsprincipen innebär därmed inte någon konkret begränsning av den 

processuella autonomin på så vis att nationell förvaltningsprocess ska åsidosättas utan snarare 
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tolkas på bästa sätt för EU-rättens genomslag. Wallerman uttrycker det som att 

lojalitetsprincipen utgör en standard för hur domstolen bör agera inom ramen för det som är 

lagligt enligt den nationella rätten.
315

 

5.3.5 Principen om unionskonform tolkning 

Den sista begränsningen av medlemsstaternas processuella autonomi följer av principen om 

unionskonform tolkning, även kallad von Colson-principen eller indirekt effekt. Syftet med 

principen är att lösa eventuella normkonflikter mellan EU-rätten och nationell rätt. I likhet 

med lojalitetsprincipen, och till skillnad från exempelvis effektivitetsprincipen, utgör 

principen om unionskonform tolkning ingen skyldighet att åsidosätta en nationell rättsregel 

som står i strid med EU-rätten.
316

 Om det finns ett tolkningsutrymme ska principen tillämpas 

men skyldigheten föreligger endast ”i den utsträckning det är möjligt [att] tolka den 

nationella rätten mot bakgrund av [EU-rätten]”
317

.  

Unionskonform tolkning och offentlig upphandling 

Skyldigheten att tolka nationell rätt unionskonformt åligger både myndigheter och domstolar i 

medlemsstaterna.
318

 Således ska både upphandlande myndigheter och överprövande 

domstolar tillämpa tolkningsmetoden. För upphandlingsområdets del innebär unionskonform 

tolkning, dels att bestämmelserna i LOU ska tolkas mot bakgrund av EU-rätten i allmänhet 

samt upphandlingsdirektivens ordalydelse och syfte. Det är dock inte endast LOU som ska 

tolkas konformt utan skyldigheten gäller alla bestämmelser i medlemsstaternas rättsordningar, 

oavsett om dessa antagits före eller efter upphandlingsdirektiven.
319

 Detta medför att även 

bestämmelser i FL och FPL kan behöva tolkas mot bakgrund av direktiven så att dessa får 

korrekt genomslag.
320

 

Skyldigheten att tolka unionskonformt uppstår främst i den mån ett direktiv inte har 

implementerats innan dess genomförandetid har löpt ut.
321

 Det kan också uppstå en skyldighet 

att tolka konformt trots att ett direktiv har implementerats enligt dess ordalydelse. Exempelvis 

måste myndigheter och domstolar tolka LOU, FL och FPL i enlighet med ny praxis från EU-

domstolen. EU-domstolen är den främsta uttolkaren av direktiven och när domstolen avgör 

hur ett visst begrepp i upphandlingsdirektiven ska tolkas måste denna tolkning efterkommas 

på nationell nivå.
322
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Vid en första anblick torde principen inte medföra en omfattande begräsning av den 

processuella autonomin eftersom den i likhet med lojalitetsprincipen inte ställer krav på att 

nationella regler ska åsidosättas vid en normkonflikt.
323

 Å andra sidan ska alla nationella 

regler tolkas mot bakgrund av upphandlingsdirektiven och EU-rätten.
324

 Mot bakgrund därav 

torde principen medföra en relativt omfattande begräsning av den nationella autonomin.  

5.4 Sammanfattande slutsatser 

I inledningen till detta kapitel konstaterades att EU saknar självständig kompetens att anta 

förvaltningsprocessuella regler vilket medför att utgångspunkten för förvaltningsprocessen är 

att medlemsstaterna har processuell autonomi. Det är således upp till varje medlemsstat att i 

sin interna rättsordning fastställa de processuella regler som gäller för att säkerställa skyddet 

av EU-rättens materiella regler.
325

 Såsom framgått av detta kapitel är den processuella 

autonomin dock inte absolut. EU-rätten påverkar medlemsstaternas förvaltnings- och 

processrätt på flera olika vis, dels genom sekundärrätt, allmänna rättsprinciper och principerna 

om likvärdighet och effektivitet, dels genom lojalitetsprincipen och principen om 

unionskonform tolkning. 

Syftet med detta kapitel var främst att utreda den första frågeställningen i denna uppsats, 

närmare bestämt i vilken utsträckning medlemsstaterna har processuell autonomi på 

upphandlingsområdet. Efter en analys av i vilken utsträckning EU-rätten begränsar 

medlemsstaternas processuella autonomi kan följande slutsatser dras. 

Precis som inom EU-rätten generellt anses medlemsstaterna ha processuell autonomi på 

upphandlingsområdet samtidigt som autonomin minskar i enlighet med dess begränsningar. 

Upphandlingsområdet är speciellt i processuellt hänseende, vilket blir tydligt vid en analys av 

den processuella autonomin, eftersom rättsområdet styrs av ett flertal regelverk. Förfarande- 

och rättsmedelsdirektiven utgör tydliga exempel på när EU, med den delade kompetensen 

som rättslig grund, ålägger medlemsstaterna att följa processuella regler genom 

sekundärlagstiftning. Direktivens bestämmelser måste anses innebära en omfattande 

begränsning av medlemsstaternas processuella autonomi. Som en följd av att 

upphandlingsområdet är reglerat på EU-nivå är också EU-domstolen direktivens främsta 

uttolkare vilket begränsar autonomin ytterligare.
326

  

Direktivens bestämmelser är dock inte utömmande vilket bland annat framgår av direktiven i 

sig, inklusive dess beaktandesatser, och EU-domstolens praxis.
327

 I den mån direktiven inte 

reglerar en fråga är det medlemsstaternas förvaltningsprocessuella regler som gäller. En 
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förutsättning är dock att dessa bestämmelser inte strider mot direktivens bestämmelser, dess 

syfte och de principer som styr dess tillämpning.
328

 

Även de allmänna rättsprinciperna i form av god förvaltning och effektivt rättsskydd ska 

beaktas vid tillämpning av EU-rätten. Denna skyldighet gäller både vid tillämpning av EU-

rätten generellt och inom områden där medlemsstaterna har processuell autonomi.
329

 Både 

EU-rättens sekundärrätt och medlemsstaternas egen förvaltningsprocessrätt har således att 

följa och leva upp till de allmänna rättsprinciperna. Som bekant utgör dock principerna 

minimiregler vilka ska tillämpas endast om skyddet i medlemsstaterna är undermåligt.
330

 Efter 

en analys av principen om god förvaltning och effektivt rättsskydd kan slutsatsen dras att 

principerna inte medför någon betydande påverkan på medlemsstaternas processuella 

autonomi på upphandlingsområdet. Både förfarande- och rättsmedelsdirektivet torde nämligen 

i all väsentlighet medför ett mer långtgående skydd och därmed har medlemsstaternas 

processuella autonomi redan begränsats. Detta medför att det sällan torde vara just dessa 

principer som medför begränsningar i medlemsstaternas processuella autonomi. Det är dock 

inte uteslutet, exempelvis om direktiven eller LOU inte reglerar en fråga.
331

 

Principerna om likvärdighet och effektivitet begränsar den processuella autonomin på så vis 

att de uppställer minimikrav på medlemsstaternas processuella regler. För att principerna ska 

vara tillämpliga krävs dock att EU-rätten aktualiseras genom att en enskild har en rättighet 

enligt EU-rätten, eller att en regel har direkt effekt, vilket torde vara fallet på 

upphandlingsområdet.
332

 Detta medför för svensk del att exempelvis FPL måste uppfylla 

kraven på likvärdighet och effektivitet. I den mån de nationella processreglerna inte uppfyller 

kraven ska dessa åsidosättas.
333

 Om detta skulle ske, vilket var fallet i det så kallade 

Lassgårdsmålet
334

, så innebär det en relativt omfattande begränsning av den processuella 

autonomin. 

Lojalitetsprincipen ålägger såväl medlemsstaterna som dess domstolar och myndigheter att 

lojalt verka för att EU:s gemensamma rättsordning förverkligas på nationell nivå.
335

 

Medlemsstaterna är skyldiga att implementera och genomföra upphandlingsdirektiven och 

tillse att den nationella rättsordningen inte innehåller motstridiga bestämmelser som förtar 

upphandlingsrättsens genomslag.
336

 Till skillnad från exempelvis effektivitets- och 

likvärdighetsprinciperna medför lojalitetsprincipen dock ingen skyldighet att åsidosätta en 

nationell rättsregel som står i strid med exempelvis förfarandedirektivet utan bestämmelsen 

bör istället tolkas på bästa sätt för EU-rättens genomslag.
337

 Principen torde därmed inte 

medföra någon omfattande begränsning av den processuella autonomin på 

                                                 
328

 Mål C-31/87, Beentjes, p. 20. 
329

 Se exempelvis mål C-5/88, Wachauf, mål C-260/89, ERT och Reichel, Offentligrättsliga principer, s. 60. 
330

 SOU 2010:29 s. 67. 
331

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 33. 
332

 Se exempelvis mål C-61/14, Orizzonte Salute, Hettne m.fl., EU-rättslig metod, s. 196 och Asplund m.fl., 

Överprövning av upphandling, s. 30. 
333

 Wallerman, Om fakultativa regler, s. 109. 
334

 RÅ 1997 ref.65. 
335

 Reichel, Ansvarsutkrävande, s. 58. 
336

 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling, s. 14. 
337

 Wallerman, Om fakultativa regler, s. 109.  



53 

 

upphandlingsområdet, förutom att just tillämpa upphandlingsdirektiven på ett korrekt sätt och 

tolka nationell rätt så att direktiven får bästa genomslag.   

Slutligen kan även principen om unionskonform tolkning begränsa den processuella 

autonomin. Skyldigheten att tolka nationell rätt unionskonformt åligger både upphandlande 

myndigheter och överprövande domstolar.
338

 Precis som lojalitetsprincipen utgör dock 

principen om unionskonform tolkning ingen skyldighet att åsidosätta en nationell rättsregel 

som står i strid med EU-rätten.
339

 Härav skulle slutsatsen kunna dras att principen inte medför 

någon större begränsning av den processuella autonomin. Samtidigt följer av principen att alla 

nationella regler ska tolkas mot bakgrund av EU-rätten. Detta medför att även bestämmelser i 

FL och FPL ska tolkas mot bakgrund av syftet med upphandlingsdirektiven och EU-rätten i 

allmänhet.
340

 Mot bakgrund därav torde principen om unionskonform tolkning snarare 

medföra en relativt omfattande begränsning av den nationella autonomin.  
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6. UPPHANDLANDE MYNDIGHETERS UTREDNINGSSKYLDIGHET  

6.1 Inledning 

I resterande två kapitel ska denna uppsats övergå till att behandla utredningsskyldigheten 

inom rättsområdet offentlig upphandling. Som framgår av kapitel 1 råder det osäkerhet kring 

utredningsskyldighetens omfattning. I detta kapitlet utreds och analyseras därför huruvida 

upphandlande myndigheter har ett utredningsansvar och, om så är fallet, hur omfattande detta 

är.  I syfte att utreda denna fråga behandlas först huruvida svensk förvaltningsrätt ålägger 

upphandlande myndigheter en utredningsskyldighet (6.2). Därefter behandlas huruvida EU-

rätten medför en utredningsskyldighet för upphandlande myndigheter (6.3). LOU behandlas i 

6.3 som en följd av att lagen utgör implementerad EU-rättslig sekundärlagstiftning. 

Avslutningsvis presenteras sammanfattande slutsatser (6.4). 

6.2 Utredningsskyldighet enligt svensk förvaltningsrätt 

I enlighet med principen om medlemsstaternas processuella autonomi är det nationella 

förvaltningsprocessuella bestämmelser som ska säkra EU-rättens genomslag. I avsnitt 3.3 

framgår att det följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer att förvaltningsmyndigheter 

har ett ansvar för att ärenden blir ”tillräckligt utredda”.
341

 Vidare anses FL ge ett visst stöd för 

att myndigheterna har det yttersta utredningsansvaret enligt 4 och 7 §§. Frågan är därmed om 

samma sak kan anses gälla för upphandlande myndigheter.  

I detta avsnitt behandlas först huruvida upphandlande myndigheter åläggs en 

utredningsskyldighet i enlighet med FL (6.2.1) och därefter om det följer en 

utredningsskyldighet av allmänna förvaltningsrättsliga principer (6.2.2).  

6.2.1 Förvaltningslagens tillämplighet 

Den första frågan att utreda är huruvida FL är tillämplig på upphandlingsförfarandet. Av FL 1 

§ framgår att lagen gäller förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden. Vid en första 

anblick torde det inte föreligga några betänkligheter. Upphandlande myndigheter agerar i 

förhållande till enskilda och fattar beslut angående tilldelning av kontrakt. Av förarbetena till 

LOU framgår dock att FL inte är tillämplig på hela förfarandet. Först och främst anförs att 

FL:s tillämplighet på upphandlingsförfarandet begränsas av att lagen gäller 

förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden. Utanför lagens tillämpningsområde faller 

därmed organ som inte utgör myndigheter. Ovan i 2.4.1 framgår att LOU 2 kap. 19 och 12 §§ 

stadgar att offentligt styrda organ, såsom bolag, föreningar och stiftelser, utgör upphandlande 

myndigheter. Enligt FL:s definition av begreppet myndighet faller dock dessa bolag och andra 

organ som är organiserade i privaträttsliga former utanför lagens tillämpningsområde, även 

om de utövar myndighetsutövning.
342

 Såsom framgår ovan ska vad som utgör en 

upphandlande myndighet tolkas extensivt och funktionellt, i syfte att försvåra att reglerna 
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kringgås.
343

 Därmed kan konstateras att det är långt fler upphandlande myndigheter som ska 

tillämpa LOU än som omfattas av FL:s regler.  

Vidare anförs i förarbetena att flera av reglerna i FL endast tar sikte på handläggning av 

ärenden som avser myndighetsutövning mot enskilda. Enligt förarbetena kan 

upphandlingsprocessen därmed inte omfattas av FL eftersom begreppet myndighetsutövning i 

FL:s mening endast omfattar ärenden där saken avgörs ensidigt genom beslut av en 

myndighet. Ärenden där en upphandlande myndighet träffar ett avtal med enskild anses därför 

inte omfattas. Eftersom många paragrafer i FL endast är tillämpliga vid just 

myndighetsutövning är dessa således inte tillämpliga på upphandlingsförfarandet enligt 

förarbetena. För utredningsansvarets del får det betydelse eftersom 7 § FL endast är tillämplig 

vid myndighetsutövning.
344

 Enligt förarbetena ålägger 7 § FL följaktligen inte upphandlande 

myndigheter ett ansvar att utreda under upphandlingsförfarandet.  

Lagrådet anförde i sitt yttrande till samma förarbete att det borde klargöras huruvida FL är 

tillämplig på upphandlingsförfarandet hos myndigheter. Att FL inte skulle vara tillämplig vid 

myndigheters handläggning av upphandlingar ansågs enligt Lagrådet vara ett alltför 

kategoriskt uttalande. De anförde vidare att det är klart att: 

”[…] upphandling inte är en fråga om myndighetsutövning och att de bestämmelser i FL 

som endast gäller vid myndighetsutövning inte är tillämpliga i upphandlingsärenden. 

Däremot kan vissa andra bestämmelser i FL, i den mån förfarandet inte regleras i 

upphandlingsförfattningarna, vara tillämpliga i ett upphandlingsärende hos en 

myndighet. Detta gäller t.ex. FL:s bestämmelser om jäv.”
 345

 

Regeringen instämde i Lagrådets uppfattning att vissa bestämmelser i FL, i den mån 

förfarandet inte regleras i LOU, är tillämpliga på upphandlingsförfarandet hos en myndighet. 

Bland annat anfördes att bestämmelserna om inkommande handlingar och jäv kan 

aktualiseras. Däremot ansågs serviceskyldigheten i FL 4 §, som ju är tillämlig även när det 

inte rör sig om myndighetutövning, ändå inte aktuell att tillämpa eftersom 

upphandlingsärenden utgör ett civilrättsligt förhållande.
346

 Enligt regeringen är FL 4 § 

följaktligen inte tillämplig eftersom det inte rör sig om ett offentligrättsligt utan ett 

civilrättsligt förhållande. 

Denna karaktärisering av ärenden rörande offentlig upphandling, har dock senare fått utstå en 

del kritik. Enligt doktrinen är det inte så enkelt att inordna offentlig upphandling under varken 

offentlig rätt eller civilrätt. Enligt Warnling-Nerep kan offentlig upphandling överlag 

klassificeras som civilrätt lika lite som Konkurrensverkets uppdrag enligt konkurrenslagen 

kan anses gälla privat näringsverksamhet. Warnling-Nerep menar att det är av vikt att se att 

olika delar av upphandlingen tillhör olika rättsområden. Exempelvis bör själva tilldelningen 

ses som offentligrättslig då det är fråga om ett sådant maktförhållande där 
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myndighetsutövning kan förekomma. Däremot kan den omedelbara kontakten mellan en 

kommun och ett företag ses som främst ett civilrättsligt förhållande. Warnling-Nerep menar 

att man inte kan bortse från de svårigheter som kan uppstå när det avgörs vad i ett 

upphandlingsförfarande som utgör myndighetsutövning och inte, men att det viktigaste är att 

principen som sådan, om en möjlig uppdelning, accepteras.
347

  

På uppdrag av Konkurrensverket har juristen Per Molander gjort en genomgång av gällande 

rätt på upphandlingsområdet.
348

 Enligt honom har de flesta auktoriteter som har yttrat sig i 

frågan huruvida offentlig upphandling är att betrakta som myndighetsutövning eller inte 

kommit fram till att så inte är fallet. Det ska enligt Molander vara kravet på ensidighet som 

enligt de flesta auktoriteter utgör grunden till att offentlig upphandling inte kan ses som 

myndighetsutövning.
349

 Enligt Molander synes denna slutsats förutsätta att man betraktar hela 

upphandlingen som en svart låda, ur vilken det kommer ett avtal. Han torde således hålla med 

Warnling-Nerep om att det är av vikt att dela upp förfarandets olika moment.   

Sammantaget råder det en viss oenighet angående upphandlingsförfarandets karaktär.  Vad 

gäller själva slutandet av ett avtal synes det visserligen råda enighet kring att detta inte är att 

anse som myndighetsutövning eftersom det inte rör sig om ett ensidigt agerande från en 

myndighets sida. Däremot, vad gäller den del som leder fram till själva tilldelningsbeslutet 

förekommer det delade meningar. Regeringen och Lagrådet synes inte göra någon uppdelning 

av förfarandet utan såsom Lagrådet framhåller står det klart att ”upphandling inte är en fråga 

om myndighetsutövning”
350

. Warnling-Nerep menar å andra sidan att exempelvis beslutet att 

tilldela ett kontrakt måste anses vara myndighetsutövning.
351

 Min bedömning är att själva 

förfarandet hos myndigheten måste anses utgöra myndighetsutövning. Under ett 

upphandlingsförfarande fattar myndigheten en rad beslut som inte kan anses vara annat än 

ensidiga. Upphandlingsregelverket utgör vidare detaljerade handlingsdirigerande regler vilka 

ibland är tvingande för myndigheten.
352

 När en upphandlande myndighet exempelvis förkastar 

ett anbud på grund av att det inte uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kan det inte råda 

någon tvekan om att det utgör ett ensidigt beslut. 

6.2.2 Allmänna förvaltningsrättsliga principer  

I rättsfallet RÅ 2006 ref. 15 har HFD stadgat att det följer av allmänna förvaltningsrättsliga 

principer att förvaltningsmyndigheter har ett ansvar för att ärenden blir ”tillräckligt utredda”. 

Frågan är i vilken omfattning upphandlande myndigheter omfattas av denna allmänna 

förvaltningsrättsliga princip. Först kan konstateras att frågan, huruvida en upphandlande 

myndighet har en generell utredningsskyldighet, inte torde ha prövats av HFD.  
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Enligt min bedömning kan upphandlande myndigheter inte anses ha en generell 

utredningsskyldighet under upphandlingsförfarandet i enlighet med en allmän 

förvaltningsrättslig princip. Av RÅ 2006 ref. 15 framgår att utredningsansvarets omfattning 

bland annat är avhängigt ärendets natur. Om det finns ett utredningsansvar torde det redan på 

den punkten vara ytterst begränsat. Ärenden rörande offentlig uppfattning måste anses vara av 

mycket speciell natur, bland annat på grund av dess kommersiella karaktär. Av RÅ 2009 ref. 

69, vilket kommer behandlas närmare i avsnitt 7.2, framgår att officialprincipen ska tillämpas 

med försiktighet eftersom offentlig upphandling gäller ekonomiska förhållanden mellan 

enskilda näringsidkare. Rättsfallet rör visserligen inte officialprincipens tillämplighet på 

myndighetsnivå men HFD:s uttalande om upphandingars karaktär torde ändå kunna ge viss 

vägledning. Därutöver råder det oenighet kring om ärenden om offentlig upphandling ens 

utgör myndighetsutövning, vilket också får anses bidra till ärendetypens speciella karaktär.
353

 

I RÅ 2010 ref. 120 anförde HFD att kraven på myndigheter i utredningshänseende även 

varierar beroende på de förutsättningar som den enskilde har att bevaka sina intressen. Även i 

detta hänseende torde RÅ 2009 ref. 69 kunna ge vägledning och slutsatsen dras att om det 

finns en utredningsskyldighet så är den ytterst begränsad eftersom upphandlingsärenden anses 

gälla mellan enskilda näringsidkare. 

Enligt HFD i RÅ 2006 ref. 15 beror utredningsansvarets omfattning även på om det finns ett 

starkt allmänt intresse. I ärenden rörande offentlig upphandling torde det stå klart att det finns 

ett allmänt intresse av att upphandlingar blir korrekt handlagda, inte minst för medborgarnas 

och skattebetalares del. Det primära syftet med upphandlingsreglerna, vilket redogjorts för 

ovan i 2.4.2, är dock att skydda leverantörskollektivet.
354

 Målet är en välfungerande fri 

konkurrens mellan anbudsgivarna på den inre marknaden och ytterst är det därmed den fria 

rörligheten och undanröjande av handelshinder som står i centrum.
355

 Även detta talar för att 

en eventuell utredningsskyldighet, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer, är ytterst 

begränsad på upphandlingsområdet.  

6.3 Utredningsskyldighet enligt EU–rätten  

EU-rätten påverkar den svenska förvaltningsrätten, trots nationell processuell autonomi. I 

detta avsnitt undersöks därför i vilken mån EU-rätten medför en utredningsskyldighet för 

upphandlande myndigheter. I den mån EU-rätten medför en utredningsskyldighet gäller den 

före svensk förvaltningsrätt i enlighet med principen om EU-rättens företräde. Om LOU 

medför en utredningsskyldighet gäller den även före FL eftersom FL är sekundära i 

förhållande till lex specialis.
356

 Denna del av uppsatsen behandlar främst implementerad 

sekundärlagstiftning genom LOU (6.3.1) men också en eventuell skyldighet enligt annan EU-

rätt (6.3.2). 
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6.3.1 Implementerad sekundärlagstiftning  

Förfarandedirektivet vilket har implementerats genom LOU medför en relativt omfattande 

reglering av hur myndigheter ska agera vid tilldelning av kontrakt. Såsom utredningen 

kommer visa framträder en slags utredningsskyldighet vid några tillfällen vid tolkning och 

tillämpning av LOU. Nedan följer en genomgång av dessa. I den mån det har varit nödvändigt 

för förståelsen ska upphandlingsförfarandet beskrivits övergripande.  

Kontroll av formella krav 

Om ett anbud ska kunna prövas i kvalificeringsfasen och därefter utvärderas krävs att ett 

anbud uppfyller de formella kraven som ställs i ett förfrågningsunderlag. I den mån ett anbud 

innehåller brister måste det förkastas.
357

 Enligt huvudregeln ska samtliga anbud vara 

kompletta på så vis att de ska innehålla de intyg, referenser, certifikat och bevis som 

efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Om anbudsgivaren skulle begå misstaget att utelämna 

något av dessa måste den upphandlande myndigheten således förkasta anbudet. En 

upphandlande myndighet kan därmed inte utreda varför ett intyg saknas eller ens påvisa 

bristen för anbudsgivaren. Om en upphandlande myndighet skulle utvärdera anbudet, trots att 

det inte innehåller alla formella krav enligt förfrågningsunderlaget, skulle det innebära en 

överträdelse av likabehandlingsprincipen i LOU 1 kap. 9 §.
358

  

Uteslutning av leverantör   

I LOU 10 kap. 1 och 2 §§ finns bestämmelser om tvingande och fakultativ uteslutning. En 

upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i en offentlig upphandling, 

om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen dom är dömd 

för något av de brott som räknas upp i paragrafen. Den fakultativa uteslutningsregeln 

föreskriver att en leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling om leverantören 

exempelvis har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Frågan är i vilken mån 

den upphandlande myndigheten har en skyldighet att utreda om ett brott har begåtts. 

Av LOU 10 kap. 1 § 3 st. som gäller tvingande uteslutning framgår att om det finns en 

grundad anledning anta att en leverantör ska uteslutas så får myndigheten begära att 

leverantören visar att det inte finns någon grund för uteslutning. Det finns således en 

skyldighet för myndigheten att utreda, men endast om det föreligger misstanke om brott. 

Enligt förarbetena spelar det ingen roll hur denna misstanke har uppstått utan det kan 

exempelvis vara till följd av uppgifter som lämnats i massmedia eller av andra leverantörer.
359

  

Detta innebär att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att utreda om det uppstår 

en misstanke om brott angående någon leverantör men att det i andra ledet blir leverantören 

som har ett utredningsansvar för att den misstänkta brottsligheten inte föreligger.
360

 Av 

kommentaren till LOU framgår vidare att en myndighet som inte har kännedom om den 
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misstänkta brottsligheten inte kan lastas för att en uteslutning inte har skett, trots att laglig 

grund för detta förelegat. Enligt kommentaren finns inte heller någon skyldighet för en 

myndighet att göra en ingående utredning avseende en leverantörs förhållanden. Om en annan 

leverantör genom ansökan om överprövning senare kan visa att det förelåg grund för 

uteslutning föreligger dock en skyldighet att utreda och genom rättelse utesluta leverantören 

om skäl föreligger, eftersom myndigheten då har fått kännedom.
361

 

Av LOU 10 kap. 3 § 1 st. framgår även vilken typ av utredningen som den upphandlande 

myndigheten ska godta som bevis för att det inte föreligger grund för uteslutning. Det rör sig 

exempelvis om utdrag ur officiellt register, såsom kriminalregister, eller intyg från behörig 

myndighet. Av förarbetena framgår även att eftersom inte alla de gemenskapsrättsakter som 

anges i 1 § har en direkt motsvarighet i den svenska straffrätten så är det inte alltid tillräckligt 

att ta del av ett belastningsregisterutdrag för att avgöra om det finns grund för uteslutning eller 

inte, utan det kan blir nödvändigt för den upphandlande myndigheten att även ta del av den 

aktuella brottmålsdomen. Den upphandlande myndigheten kan således bli skyldig att begära 

in misstänkta domar och andra intyg från leverantören. Bland annat eftersom inte alla brott 

som anges i 1 § har en direkt motsvarighet i den svenska straffrätten kan det också bli aktuellt 

för den upphandlande myndigheten att ta del av rättsutlåtande eller annat intyg för att utröna 

om en upptagen dom innehåller en gärning som skall föranleda obligatorisk uteslutning enligt 

definitionerna i de aktuella straffbestämmelserna i gemenskapsrätten.
362

 

Vad gäller den fakultativa regeln i LOU 10 kap. 2 § torde det inte föreligga någon 

utredningsskyldighet för den upphandlande myndigheten. Enligt denna har den upphandlande 

myndigheten rätt att begära att leverantören visar att det inte finns någon grund för 

uteslutning, men torde inte ha någon skyldighet att göra detta.
363

 Detta ligger även i linje med 

förarbetena till ÄLOU 1 kap. 17 § där paragrafen först infördes.
364

   

Prövning av kvalificeringskriterier och skall-krav 

Om ett anbud uppfyller alla formella krav i förfrågningsunderlaget, och leverantören inte 

uteslutits enligt kapitel 10, går anbudet vidare till den så kallade kvalificeringsfasen. För att 

ett anbud ska kunna antas måste det då uppfylla ett antal krav som framgår av 

förfrågningsunderlaget. Om dessa krav inte är uppfyllda ska den upphandlande myndigheten 

förkasta anbudet och detta kan således inte delta i en senare utvärdering av anbuden.
 365

 

Frågan är om den upphandlande myndigheten kan ha en utredningsskyldighet i denna fas av 

upphandlingen. 
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Inledningsvis har EU-domstolen i målet Wienstrom mot GmbH mot Republik Österreich slagit 

fast att en upphandlande myndighet inte får ställa upp krav som den i realiteten inte kan 

kontrollera. Ett sådant förfarande skulle enligt EU-domstolen åsidosätta principen om 

likabehandling, eftersom det inte är förenligt med ett öppet och objektivt 

upphandlingsförfarande.
366

  

En annan fråga är om den upphandlande myndigheten har en generell skyldighet att utreda 

huruvida anbudsgivarna lämnat korrekta uppgifter i sina anbud. Frågan har prövats av 

kammarrätten i Göteborg som anförde att vare sig LOU, dess förarbeten eller rättspraxis ger 

stöd för att en upphandlande myndighet skulle vara skyldig att kontrollera lämnade uppgifter i 

ett anbud, om det inte i det enskilda fallet finns anledning att ifrågasätta dess riktighet. Därför 

anför kammarrätten att en skyldighet att utreda normalt inte kan anses sträcka sig längre än att 

jämföra uppgifterna i anbuden och de krav som angetts i förfrågningsunderlaget. Någon 

utredningsskyldighet finnas alltså inte enligt kammarrätten så länge det inte finna anledning 

att ifrågasätta uppgifterna.
367

 Denna uppfattning har senare bekräftats i en rad 

kammarrättsavgöranden.
368

  Däremot har denna tolkning och tillämpning av LOU inte 

bekräftats i ett avgörande från HFD. 

Om det däremot finns anledning att ifrågasätta uppgifterna i ett anbud torde slutsatsen bli en 

annan. Om det inte finns någon utredningsskyldighet enligt kammarrätten så länge det inte 

finna anledning att ifrågasätta uppgifterna skulle en tolkning é contrario innebära att det 

föreligger en utredningsskyldighet om det finns anledning att ifrågasätta uppgifterna. Om den 

upphandlande myndigheten inte utreder uppgifternas riktighet torde de således kunna lastats 

för detta i en senare överprövningsprocess. Om den upphandlande myndigheten exempelvis 

skulle få kännedom om att en anbudsgivare inte uppfyller skall-kraven i ett 

förfrågningsunderlag så får denne inte efterge dessa krav. Att göra det skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen LOU 1 kap. 9 §. Enligt Kammarrätten i Göteborg gäller detta även 

om uppgifterna blivit kända först i samband med en överprövningsprocess.
369

  

Komplettering och förtydliganden  

Av LOU 9 kap. 8 § framgår att en upphandlande myndighet får tillåta att en anbudssökande 

eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart 

fel. Enligt andra stycket får myndigheten begära att en anbudsansökan eller ett anbud 

förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller 

konkurrensbegränsning.  

Av förarbetena framgår att förtydliganden och kompletteringar bör tillämpas restriktivt och att 

eventuell kommunikation bör dokumenteras.
370

 EU-domstolen har vidare stadgat, vad gäller 
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det selektiva förfarandet, att det inte finns någon skyldighet att begära förtydliganden av 

anbud som är oklara eller som inte uppfyller skall-kraven.
371

 En fråga är dock om den 

upphandlande myndigheten på egen hand kan utreda eventuella otydligheter eller brister i ett 

anbud. I en dom från Kammarrätten i Sundsvall kom domstolen fram till att ett sådant 

förfarande stred mot principerna om likabehandling och affärsmässighet i nuvarande LOU 1 

kap. 9 §. Domstolen ansåg att bestämmelsen i nuvarande LOU 9 kap. 8 § inte medgav att den 

upphandlande myndigheten kan företa egna undersökningar och på så vis läka eventuella 

brister i ett anbud.
372

 Enligt detta avgörande föreligger det således ingen utredningsskyldighet 

för den upphandlande myndigheten vid otydligheter och brister i anbud som lämnas in, 

snarare visar avgörandet från kammarrätten i Sundsvall att en upphandlande myndighet måste 

vidta stor försiktighet vid inhämtande av egen utredning. Detta ligger även i linje med vad 

som anförts ovan vad gäller brister i de formella kraven. Om myndigheten vill göra egna 

kontroller av anbudsgivare bör detta framgå av förfrågningsunderlaget för att inte riskera att 

bryta mot LOU 1 kap. 9 §.
373

   

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ålägger förfarandedirektivet, vilket har implementerats genom LOU, 

upphandlande myndigheter en viss utredningsskyldighet. Den sammantagna bilden är dock att 

skyldigheten att utreda är begränsad. Den upphandlande myndigheten måste hela tiden beakta 

de grundläggande principerna som implementerats i LOU 1 kap. 9 §.
374

 Förutom när LOU 

ålägger upphandlande myndigheter en utredningsskyldighet som i kapitel 10 vid uteslutning 

av leverantörer torde utredningsåtgärder riskera att innebära en överträdelse av de 

grundläggande principerna såsom öppenhets- och likabehandlingsprincipen.   

6.3.2 Annan EU-rätt 

Den sista frågan att utreda angående utredningsskyldigheten på myndighetnivå är huruvida 

EU-rättens krav på medlemsstaterna, utöver sekundärlagstiftningen, medför en 

utredningsskyldighet för upphandlande myndigheter.  Såsom framgår i kapitel 5 ovan anses 

principen om god förvaltning i artikel 41 EU-stadgan innefatta en utredningsskyldighet, den 

så kallade omsorgsprincipen.  

Omsorgsprincipen erkändes som en allmän rättsprincip genom målet Nölle mot Hauptzollamt 

Bremen-Freuhafen.
375

 Där uttalades att när EU:s institutioner förfogar över ett stort utrymme 

för skönsmässig bedömning är de garantier av administrativt slag som följer av EU-rätten av 

stor betydelse. Bland annat åligger det den behöriga institutionen att med omsorg och 

opartiskhet undersöka alla relevanta uppgifter i det aktuella fallet.
376

 Även i målet TU 
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München som berörts ovan i Kapitel 5 gjorde EU-domstolen principiella uttalanden om 

principen i linje med vad som stadgades i Nölle.
377

 

Såsom konstaterades i kapitel 5 går det dock inte att göra en direkt överföring från den praxis 

rörande förvaltningsprocessuella regler som utvecklats inom ramen för principen om god 

förvaltning på EU-nivå till nationell nivå.
378

 EU-domstolen har inte heller ha uttryckt att 

medlemsstaterna har att följa omsorgsprincipen.
379

 Principen om god förvaltning, och således 

även omsorgsprincipen, anses dock medföra skyldigheter som en följd av en allmän 

skyldighet att ge EU-rätten effektivt genomslag på nationell nivå.
380

 I den mån 

omsorgsprincipen skulle utvecklas och innebära en utredningsskyldighet på 

upphandlingsområdet har medlemsstaterna således att efterkomma EU-rätten. 

Utöver omsorgsprincipen kan det tänkas att någon av de andra principerna som begränsar 

medlemsstaternas processuella autonomi medför en skyldighet att utreda. I enlighet med 

lojalitetsprincipen har upphandlande myndigheter dels en skyldighet att lojalt tillämpa 

förfarandedirektivet, dels att efterkomma ny praxis från EU-domstolen. I relation till en 

eventuell utredningsskyldighet medför detta att upphandlande myndigheter ska tillämpa LOU, 

vars restriktiva hållning gentemot en utredningsskyldighet snarast torde medföra ett begränsat 

ansvar att utreda än ett utvidgat sådant.   

Därutöver ska upphandlande myndigheter tolka nationell lagstiftning, i detta sammanhang FL, 

mot bakgrund av EU-rätten i enlighet med principen om unionskonform tolkning. Vad gäller 

förfarandedirektivet som implementerats genom LOU är detta redan sekundärt i förhållande 

till FL i enlighet med 3 §. Vid en tolkning av FL mot bakgrund av EU-rätten i allmänhet kan 

slutsatsen dras att inte heller denna medför någon utredningsskyldighet. I den mån 

omsorgsprincipen skulle utvecklas och innebära en utredningsskyldighet på 

upphandlingsområdet skulle dock situationen vara en annan eftersom FL i så fall ska tolkas 

mot bakgrund av den allmänna rättsprincipen.  

6.4 Sammanfattande slutsatser  

I inledningen till detta kapitel konstaterades att myndigheter anses ha en utredningsskyldighet, 

dels i enlighet med allmänna förvaltningsrättsliga principer
381

, dels i enlighet med FL 4 och 7 

§§. Syftet med detta kapitel var att utreda den andra frågeställningen i denna uppsats, närmare 

bestämt om utredningsskyldigheten även gäller för upphandlande myndigheter.  

Av utredningen i det första avsnittet om utredningsskyldigheten enligt den svenska 

förvaltningsrätten dras slutsatsen att en eventuell utredningsskyldighet är ytterst begränsad. 

Först och främst torde allmänna förvaltningsrättsliga principer inte medföra någon 

utredningsskyldighet för upphandlande myndigheter, i vart fall får den anses ytterst 

begränsad. Denna slutsats dras dels på grund av upphandlingsärendets speciella natur, 
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eftersom det anses röra sig om ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare samt 

oenigheten kring ärendetypens karaktär, dels eftersom det främsta syftet med 

upphandlingsreglerna är att skydda leverantörskollektivet.
382

 En eventuell 

utredningsskyldighet på grund av ett allmänt intresse som myndigheten har att skydda torde 

därmed falla bort, eller i vart fall inte göra sig lika gällande som intresset av att skydda 

leverantörskollektivet. Eftersom utgångspunkten är att myndigheter har en utrednings-

skyldighet dras slutsatsen att leverantörskollektivets intressen begränsar utrednings-

skyldigheten på upphandlingsområdet.  

Därutöver dras slutsatsen att FL inte omfattar alla de offentligt styrda organ som tillämpar 

LOU vilket är en följd av att begreppet upphandlande myndighet ska tolkas extensivt och 

funktionellt.
383

 Det är alltså långt fler upphandlande myndigheter som ska tillämpa LOU än 

som omfattas av FL:s regler. Därutöver råder det även delade meningar kring om 

upphandlande myndigheter ska tillämpa FL, på grund av oenighet angående 

upphandlingsförfarandets karaktär. Den springande punkten torde vara om man anser att olika 

delar av förfarandet kan ha olika karaktär eller inte. Regeringen och Lagrådet synes inte göra 

någon uppdelning utan upphandlingsförfarandet anses helt enkelt inte utgöra 

myndighetsutövning och Warnling-Nerep menar att exempelvis beslutet att tilldela ett 

kontrakt måste anses vara myndighetsutövning.
384

 På denna punkt förefaller rättsläget vara 

oklart. Min bedömning är att själva förfarandet hos myndigheten måste anses utgöra 

myndighetsutövning, dels eftersom den upphandlande myndigheten under ett upphandlings-

förfarande fattar en rad beslut som inte kan anses vara annat än ensidiga, dels eftersom 

regelverket är handlingsdirigerande för myndigheten och ibland även tvingande.
385

  

Av utredningen i det andra avsnittet kan dock slutsaten dras att frågan huruvida FL är 

tillämplig på upphandlingsförfarandet egentligen inte har någon avgörande betydelse för 

utredningsskyldighetens omfattning. Även om det finns en utredningsskyldighet i enlighet 

med FL och förvaltningsrättsliga principer så ska dessa tolkas mot bakgrund EU-rätten. Detta 

innebär att en eventuell utredningsskyldighet ska tolkas restriktivt i enlighet med 

förfarandedirektivet. Såsom framgår i avsnittet om utredningsskyldigheten enligt den 

implementerade sekundärträtten har en upphandlande myndighet ett ansvar att utreda vid 

endast ett fåtal tillfällen, dels följer en explicit skyldighet enligt LOU 10 kap. 1 §, dels medför 

en del kammarättsavgöranden en viss skyldighet. De i LOU 1 kap. 9 § stadgade 

grundläggande principerna, främst likabehandlingsprincipen, torde dock innebära att en 

myndighet riskerar att agera i strid med principerna om den skulle utreda för mycket. Detta 

talar mot att det skulle finnas ett omfattande utrymme för upphandlande myndigheter att 

utreda. Principerna som stadgas i LOU 1 kap. 9 § är utformade för att skydda 

leverantörskollektivet och värna en fri konkurrens på den inre marknaden. Dessa intressen 

medför att utredningsskyldigheten inte kan vara för omfattande. Den lilla 

utredningsskyldighet som finns torde också vara motiverad av att skydda leverantörerna, 
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närmare bestämt att upphandlande myndigheter inte ska fatta godtyckliga beslut, såsom vid 

uteslutning av en leverantör.   

Även förfarandedirektivet och LOU måste dock stämma överrens med och tolkas mot 

bakgrund av EU-fördragen och allmänna rättsprinciper. Av utredningen kan dock slutsatsen 

dras att den så kallade omsorgsprincipen inte medför någon nämndvärd skyldighet i detta 

hänseende.  

Slutsatsvis är upphandlande myndigheters utredningsskyldighet ytterst begränsad, främst till 

följd av syftet med upphandlingsreglerna. Målet är en välfungerande fri konkurrens mellan 

leverantörerna på den inre marknaden, vilket medför att det ytterst är leverantörskollektivet 

som skyddas.
386

 Skyldigheten att utreda måste följaktligen hela tiden vägas mot 

leverantörskollektivets intressen vilka skyddas av de grundläggande principerna på 

upphandlingsområdet.  
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7. ÖVERPRÖVANDE DOMSTOLARS UTREDNINGSSKYLDIGHET  

7.1 Inledning  

Inledningsvis i denna uppsats lyftes delar av den kritik mot upphandlingsinstitutet som 

sammanställts av Upphandlingsutredningen. Bland annat anfördes att LOU och dess 

tillämpning upplevs som både krånglig, oflexibel och otydlig samt att det stora antalet 

överprövningar ofta leder till förseningar och fördyringar, både för leverantörer och 

upphandlande myndigheter.
387

 Erfarenheter visade enligt Upphandlingsutredningen att vissa 

leverantörer avstod från att lämna anbud och att myndigheternas verksamhet riskerade att 

lamslås.
388

 Den ovilja som många kände inför en överprövningsprocess ansågs delvis bero på 

varierande praxis från domstolarna. Boven till denna varierande praxis ansågs delvis vara 

förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar.
389

 

I denna del av uppsatsen behandlas den tredje och sista frågeställningen, närmare bestämt i 

vilken omfattning överprövande domstolar har en utredningsskyldighet. Precis som vid 

utredningen av upphandlande myndigheters utredningsskyldighet behandlas först huruvida 

svensk förvaltningsprocessrätt ålägger överprövande domstolar en utredningsskyldighet (7.2). 

Därefter behandlas även huruvida EU-rätten medför en utredningsskyldighet för 

överprövande domstolar (7.3). LOU behandlas i 7.3 som en följd av att lagen utgör 

implementerad EU-rättslig sekundärlagstiftning. Avslutningsvis presenteras sammanfattande 

slutsatser (7.4). 

7.2 Utredningsskyldighet enligt svensk förvaltningsprocessrätt 

I enlighet med principen om medlemsstaternas processuella autonomi är det nationella 

förvaltningsprocessuella bestämmelser som ska säkra EU-rättens genomslag. I kapitel 3 

konstaterades att officialprincipen ska vara styrande i förvaltningsprocessen. Domstolarna 

anses ha en utredningsskyldighet även om denna skyldighet generellt sett är sekundär i 

förhållande till domstolens processledning.
390

 Det ansvar som dock föreligger är att tillse att 

utredningen är fullgod, vilket är avhängigt målets beskaffenhet, så att ett mål kan avgöras med 

hjälp av bevisbördereglerna. När målet anses tillräckligt utrett är det parten som har 

bevisbördan som står risken för bristande utredning genom att parten tappar målet.
391

  

Tidigare i denna uppsats har hänvisats till det vägledande avgörandet vad gäller offentlig 

upphandling och utredningsskyldigheten, RÅ 2009 ref. 69. Här ska detta avgörande först 

refereras mer ingående.  
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7.2.1 RÅ 2009 ref. 69 

Målet gällde en upphandling utförd av Halmstads Fastighets AB (HAFAB) avseende 

rörinfodring av spillvattenledningar. Tre anbud lämnades in och kontraktet tilldelades Proline 

AB (PAB). Svenska Rörinfodring AB (SRAB) ansökt om överprövning av upphandlingen 

eftersom de ansåg att det vinnande anbudet inte uppfyllde förfrågningsunderlagets uppställda 

skall-krav.   

Frågan i HFD var om en domstol i mål om offentlig upphandling har rätt att lägga 

omständigheter, som inte har åberopats av sökanden, till grund för prövningen av om en 

upphandling varit felaktig. 

HFD konstaterade först att det följder av EU-domstolens praxis att frågan om och på vilka 

villkor en nationell domstol i mål om offentlig upphandling kan pröva felaktigheter, som inte 

har åberopats av parterna, regleras av varje medlemsstats nationella rättsordning samt att det 

inte strider mot syftet med rättsmedelsdirektiven att en domstol ex officio prövar felaktigheter 

i ett anbudsförfarande som den är den första att upptäcka.
392

 

Därefter konstaterade HFD att nationell rätt gäller, att LOU inte reglerar frågan samt att detta 

medförde att de allmänna förvaltningsrättsliga principerna i FPL skulle tillämpas, närmare 

bestämt 8 § FPL. 

HFD anförde att bestämmelsen om domstolens utredningsansvar ger uttryck för den så 

kallade officialprincipen samt att motsatsen till denna är förhandlingsprincipen. Därefter 

resonerade HFD kring tillämpligheten av officialprincipen i förvaltningsprocessen och 

anförde att:  

”Det uttalades [i förarbetena] 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 karaktär. Förvaltningsprocessen har blivit en tvåpartsprocess där den 

enskilde så gott som alltid har en myndighet som motpart. En följd av det är att 

officialprincipen gör sig mindre gällande.” 

Efter att ha fört ovan resonemang konstaterade HFD att: 

”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 

processrätten tillämpar förhandlingsprincipen än med mål som är typiska i 

förvaltningsdomstolarna och för vilka FPL har konstruerats.” 

På grund av det anförda konstaterade HFD dels, att officialprincipen måste tillämpas på ett 

försiktigt sätt i mål om offentlig upphandling, dels att det som huvudprincip bör krävas att den 
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part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt anger vilka 

omständigheter parten grundar sin talan på. 

Rättsfallet har sedan dess tillkomst varit omskrivet. I närmare anslutning efter dess tillkomst 

höjdes röster för att rättsläget fortfarande var oklart, om inte mer oklart.
393

 Därefter torde den 

allmänna uppfattningen ha varit att domstolens utredningsskyldighet i mål om offentlig 

upphandling i princip är närmast obefintlig eftersom officialprincipen ska tillämpas med 

försiktighet. I prop. 2009/10:180 om nya rättsmedel på upphandlingsområdet framgår att 

exempelvis kammarätten i Sundsvall förespråkade ett förtydligande av överprövande 

domstolars utredningsskyldighet. Regeringen hänvisade till RÅ 2009 ref 69 och anförde att 

HFD redan belyst frågan.
394

  

7.2.2 Målets beskaffenhet  

I RÅ 2009 ref. 69 konstaterar HFD att officialprincipen måste tillämpas på ett försiktigt sätt i 

mål om offentlig upphandling på grund av målets beskaffenhet. Målets beskaffenhet bestäms 

av två faktorer, dels vad målet gäller materiellt, dels partsförhållandena i processen.
395

  

Med målets materiella karaktär åsyftas generellt den materiella lagstiftningen om enskildas 

och det allmännas intressen samt tyngden av dessa intressen. Avgörande för 

utredningsskyldighetens omfattning i detta hänseende är således vad målet gäller i sak.
396

 

HFD konstaterade i RÅ 2009 ref. 69 att mål om offentlig upphandling gäller ekonomiska 

förhållanden mellan enskilda näringsidkare och att officialprincipen således ska tillämpas med 

försiktighet. Vad gäller partsförhållandena konstaterade HFD att i mål om offentlig 

upphandling utgörs parterna i princip av enskilda näringsidkare. HFD ansåg därmed att 

styrkeförhållandena mellan parterna i denna måltyp är jämlika och att utredningsansvaret 

minskar som en följd därav. 

Sammantaget medför dessa omständigheter att målets beskaffenhet i upphandlingsmål anses 

vara sådan att officialprincipen ska tillämpas med förskitighet. Detta medför att 

förhandlingsprincipen får mer genomslag i mål om offentlig upphandling än i andra mål i 

förvaltningsdomstolen. En annan konsekvens är att bevisbördereglerna får starkare 

genomslag. Utredningen anses fullgod vid ett tidigt stadium vilket medför att den part som har 

bevisbördan tappar målet om han eller hon inte förebringar tillräcklig utredning.
397

 Av detta 

följer även att domstolens möjlighet att föra in egen utredning är ytterst begränsad. Enligt 
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Wennergren och von Essen måste domstolen till och med anses vara förhindrad att berika 

processmaterialet som en följd av 2009 års rättsfall.
398

   

7.2.3 Åberopsbördan 

Som en följd av att officalprincipen ska tillämpas med försiktighet konstaterade HFD att det 

som huvudprincip bör krävas att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på 

ett klart sätt anger vilka omständigheter som talan grundas på. I likhet med dispositiva 

tvistemål anses det ha ålagts partrena en slags åberopsbörda för omständigheterna, vilka 

därmed bestämmer processramen i upphandlingsmål.  

Detta väcker dock frågan vad som egentligen menas med omständigheter i 

förvaltningsprocessen. Det korta svaret är att inom förvaltningsprocessen används termen 

omständigheter synonymt med så kallade rättsfakta. I tvistemålsprocessen görs ofta skillnad 

mellan så kallade abstrakta och konkreta rättsfakta. Med abstrakta rättsfakta menas vad som i 

brottmål kallas rekvisit, närmare bestämt delar av en rättsregel som leder till en rättsföljd.
399

 

Med konkreta rättsfakta avses däremot sådana omständigheter som utgör faktiskt relevanta 

omständigheter som är relevanta för bedömningen av abstrakta rättsfakta. I dispositiva 

tvistemål måste konkreta rättsfakta åberopas av parterna.
400

 Det är dessa konkreta rättsfakta 

som utgör vad som inom förvaltningsprocessen kallas omständigheter. I 

förvaltningsprocessen hänvisas dock endast till rättsfakta, eller till stöd för yrkandet 

åberopade omständigheter, istället för att använda termen konkreta rättsfakta.
401

 

Här är det även av vikt, och inte heller alltid så lätt, att göra skillnad mellan rättsfakta och så 

kallade bevisfakta. För att visa att de anförda omständigheterna föreligger bör parterna lägga 

fram bevisning vilket brukar betecknas bevisfakta.
402

 Ett skolboksexempel på vad som utgör 

ett bevisfaktum är någon form av intyg med utsaga från exempelvis läkare eller expert på visst 

område.
403

 I den allmänna processen görs en skillnad på omedelbara och medelbara relevanta 

omständigheter. Med medelbart relevanta omständigheter avses bevisfakta då de inte har 

någon omedelbar relevans för en rättsföljd. Med omedelbart relevanta omständigheter åsyftas 

motsatsvis de omständigheter som har omedelbar relevans för en rättsföljd, nämligen 

rättsfakta.
404

  

Av FPL 30 § framgår att domstolens avgöranden ska grundas på vad handlingarna 

innehåller och vad i övrigt förekommit i målet. I förvaltningsprocessen behöver part 

formligen åberopa de omständigheter som är av omedelbar betydelse för utgången, alltså 
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rättsfakta. De medelbara omständigheterna, bevisfakta, behöver formellt sätt aldrig 

åberopas.
405

  

Härav kan slutsatsen dras att det i mål om offentlig upphandling föreligger en skyldighet att 

åberopa de rättsfakta som ska ligga till grund för prövningen i målet. För 

utredningsskyldighetens del medför detta att det endast går att vidta utredningsåtgärder inom 

den processram som bestäms av de rättsfakta, omständigheterna, som parterna åberopat.   

7.2.4 HFD 2015 ref. 55 

Sedan 2009 års rättsfall har HFD meddelat en dom vad gäller överprövande domstolars 

utredningsansvar. Hösten 2015 kom RÅ 2015 ref. 55, den så kallade Avonova-domen. Målet 

gällde en upphandling utförd av Malmö kommun (kommunen) avseende 

företagshälsovårdstjänster. Feelgood Företagshälsovård (Feelgood) tilldelades kontraktet. 

Avonova Hälsa Syd (Avonova) kom på andra plats och begärde hos kommunen att få ta del 

av Feelgoods anbud. Kommunen lämnade ut anbudet med undantag för vissa uppgifter som 

ansågs omfattas av sekretess. Avonova överklagade beslutet, men Kammarrätten i Göteborg 

ansåg att det fanns särskild anledning att anta att ett röjande av uppgifterna skulle leda till 

skada för Feelgood och avslog överklagandet.
406

 Avonova ansökte då även om överprövning 

av upphandlingen hos förvaltningsrätten i Malmö och yrkade i samband därmed att 

kommunen skulle föreläggas att tillhandahålla anbudet från Feelgood genom ett så kallat 

editionsföreläggande. Förvaltningsrätten beslutade, med hänvisning till RÅ 2009 ref. 69, att 

det inte fanns skäl att meddela editionsföreläggande. Förvaltningsrätten ansåg inte heller 

Avonova hade förmått visa att kommunen hade brutit mot bestämmelserna i LOU och avslog 

även ansökan om överprövning. Avonova överklagade både domen och beslutet att inte 

meddela editionsföreläggandet. 

Sedermera kom målet att prövas i HFD som meddelade prövningstillstånd såvitt avsåg frågan 

om förutsättningarna för edition i mål om offentlig upphandling. HFD redogjorde först för 

den rättsliga regleringen avseende FPL 8 § om utredningsansvaret, FPL 20 § om skriftliga 

handlingar som åberopas som bevis, samt artikel 1.1 rättsmedelsdirektivet om att 

upphandlande myndigheters beslut ska kunna prövas effektivt. 

Därefter redogjorde HFD för EU-domstolens avgörande i målet Varec i vilket EU-domstolen 

stadgat att det är nödvändigt att det organ som prövar mål om offentlig upphandling har 

tillgång till den information som krävs för att kunna avgöra målet, inbegripet konfidentiell 

information och affärshemligheter.
407

 Enligt EU-domstolen är det prövningsorganet som ska 

begära in informationen och, om det är nödvändigt för att upprätthålla skyddet för en sund 

konkurrens eller för de ekonomiska aktörernas legitima intressen, besluta att inte lämna ut 

information i handlingar till parter och deras advokater.
408
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HFD konstaterade mot bakgrund av ovan att det först måste avgöras om det redan av 

domstolens utredningsskyldighet följer att förvaltningsrätten i Malmö borde ha inhämtat den 

aktuella informationen. Efter en redogörelse av RÅ 2009 ref. 69 och målets innebörd 

avseende officialprincipens begränsning och skyldigheten att åberopa relevanta 

omständigheter anförde HFD följande: 

”När det gäller domstolens utredningsansvar i det avseende som nu är aktuellt måste 

hänsyn tas till vad EU-domstolen i Varec-målet uttalat rörande unionsrättens krav. Det 

innebär att det väl kan krävas att part klart anger på vilka omständigheter han grundar 

sin talan liksom den bevisning som åberopas. Om part emellertid utan framgång hos den 

upphandlande myndigheten begärt att få ta del av uppgifter som han önskar åberopa till 

stöd för talan ankommer det på domstolen att pröva om uppgifterna krävs för att 

domstolen ska kunna utsätta förfarandet för en effektiv granskning. Om så befinns vara 

fallet, måste domstolen anses vara skyldig att inom ramen för sitt utredningsansvar 

fordra in uppgifterna från den upphandlande myndigheten.” 

Eftersom Avonova ansågs ha gjort vad som rimligen kunde ankomma på en sökande för att få 

ta del av informationen konstaterade HFD att det ankommer på förvaltningsrätten i Malmö att 

ta ställning till om rätten, med utgångspunkt i vad parterna anfört, behöver informationen för 

att kunna göra en effektiv överprövning. HFD återförvisade därmed målet till 

förvaltningsrätten. 

7.2.5 Utredningsskyldigheten efter HFD 2015 ref. 55 

När HFD meddelade dom i HFD 2015 ref. 55 torde det för en del ha kommit som en 

överraskning att det följde av domstolens utredningsskyldighet att inhämta den aktuella 

informationen med tanke på domen i RÅ 2009 ref. 69.  Frågan är vad 2015 års rättsfall 

innebär vad gäller omfattningen av domstolens utredningsansvar i mål om offentlig 

upphandling.  

Tidigare har konstaterats att domstolens utredningsskyldighet i mål om offentlig upphandling 

är ytterst begränsad, dels eftersom utredningsåtgärder ex officio rent generellt är sekundärt i 

förhållande till domstolens processledningsansvar, dels eftersom HFD i RÅ 2009 ref. 69 

stadgat att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet och infört en slags åberopsbörda. 

Min bedömning är att frågan om vad HFD 2015 ref. 55 har för konsekvenser för rättsläget till 

stor del följer av hur man tolkar 2009 års rättsfall.  

En snäv tolkning av RÅ 2009 ref. 69 medför att domstolens utredningsansvar ”bara” är 

begränsat i mål om offentlig upphandling men inte alls obefintligt. Med en sådan tolkning 

begränsas utredningsansvaret först och främst indirekt eftersom parterna ska ange de 

omständigheter som de grundar sin talan på. En eventuell utredningsåtgärd måste därmed 

hålla sig inom denna processram som bestäms av parterna. Därutöver begränsas också 

utredningsansvaret just av att parterna ska åberopa de omständigheter som ligger till grund för 

deras talan, alltså vad gäller rättsfakta. Vid en snäv tolkning av RÅ 2009 ref. 69 torde 2015 

års rättsfall egentligen inte behöva innebära någon förändring av utredningsansvarets 

omfattning eftersom 2015 års rättsfall gällde bevisning, så kallad bevisfakta. Bevisfakta 



71 

 

behöver inte åberopas.
409

 Därmed torde 2015 års rättsfall ligga i linje med 2009 års rättsfall.  I 

den bemärkelsen kan 2015 års rättsfall närmast ses som ett förtydligande från HFD:s sida, att 

2009 års rättsfall endast föreskriver att officialprincipen ska tillämpas med försiktigt vad 

gäller rättsfakta och att domen egentligen inte medför någon begränsning vad gäller 

bevisfakta.  

En sådan snäv tolkning av 2009 års rättsfall styrks även av vad Asplund anförde år 2012, 

alltså innan Avonova-domen, angående domstolens utredningsansvar i mål om offentlig 

upphandling. Enligt Asplund är det vanligt förekommande att förvaltningsdomstolarna på eget 

initiativ, när det inkommer en ansökan om överprövning, utreder om den upphandlande 

myndigheten har ingått avtal i den aktuella upphandlingen. Om avtal har ingåtts finns det 

nämligen över huvud taget ingen formell möjlighet att pröva målet i sak. Vidare anför 

Asplund att även om domstolen är begränsad att vidta utredningsåtgärder kan denna begära in 

centrala handlingar, exempelvis förfrågningsunderlaget, annonsen eller tilldelningsbeslutet 

om det behövs för att pröva vad parterna anfört som grund för sin talan.
410

  

Vid en extensiv tolkning av RÅ 2009 ref. 69 kan instället framhållas det faktum att mål om 

offentlig upphandling i princip likställs med dispositiva tvistemål där förhandlingsprincipen 

och bevisbördereglerna får som mest genomslag.
411

 Av RB 17 kap. 3 § framgår att en part 

måste åberopa de rättsfakta som ligger till grund för talan för att domstolen ska beakta dessa. 

Domstolen är vidare bunden av parternas dispositioner vilket medför att 

utredningsskyldigheten är kraftigt begränsad.
412

 Vad gäller bevisningen framgår av RB 35 

kap. 6 § att det ankommer på parterna att svara för bevisningen och att domstolen är 

förhindrad att inhämta bevisning ex officio. Mot bakgrund av att mål om offentlig 

upphandling i princip likställs med dispositiva tvistemål i 2009 års rättsfall framstår 2015 års 

rättsfall mer som en utvidgning av utredningsskyldigheten i mål om offentlig upphandling. 

Mot en sådan tolkning, att mål om offentlig upphandlin i allmänhet ska tolkas som dispositiva 

tvistemål, kan dock HFD 2013 ref. 36 framhållas. Målet handlade om huruvida domar i 

upphandlingsmål vinner negativ rättskraft vilket är huvudregeln i förvaltningsmål.
413

 HFD 

konstaterade att det som talade för att domar i upphandlingsmål vinner negativ rättskraft är att 

de i princip anses gälla ekonomiska förhållanden mellan enskilda näringsidkare. Trots det 

menade HFD att det inte fanns någon anledning att frångå huvudregeln i förvaltningsmål. 

Rättsfallet talar således mot att mål om offentlig upphandling på ett mer generellt plan ska 

likställas med dispositiva tvistemål vid avgörande av alla processuella frågor. 

Min bedömning är att HFD 2015 ref. 55 ligger i linje med RÅ 2009 ref. 69 på så vis att 

utredningsansvaret inte kan anses utvidgat genom 2015 års rättsfall. RÅ 2009 ref. 69 innebar 

att utredningsansvaret begränsades men endast avseende rättsfakta. 2015 års rättsfall måste 

däremot anses gälla bevisfakta. Om man framhåller denna skillnad framstår 2015 års rättsfall 
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snarare som ett förtydligande av rättsläget från HFD:s sida, att begränsningen i 

officialprincipens tillämpning endast avser rättsfakta. Vidare följer av nyss nämnda dom i 

HFD 2013 ref. 36 att hänvisningen till upphandlingsmålens dispositiva karaktär inte gäller 

generellt för måltypen.  

Det som talar emot att HFD i 2015 års rättsfall avsåg att förtydliga rättsläget vad gäller 

utredningsskyldigheten av rättsfakta och bevisfakta är att HFD inte alls uttrycker någon sådan 

ambition. Istället torde det ha varit EU-rätten som till stor del låg till grund för den meddelade 

domen. I nästa avsnitt ska den sista frågan behandlas i denna uppsats, nämligen om och på 

vilket sätt EU-rätten påverkar överprövande domstolars utredningsansvar. 

7.3 Utredningsskyldighet enligt EU-rätten  

EU-rättens krav på effektiv prövning påverkade utgången i HFD 2015 ref. 55. I rättsfallet 

tolkade HFD FPL unionskonformt mot bakgrund av rättsmedelsdirektivet ny praxis från EU-

domstolen. Som framgår av avsnitt 5.3.2.2 är kravet på effektivitet inom EU-rätten ett 

mångfaciterat begrepp.
414

 I denna uppsats har behandlats dels, kravet på effektivitet så som 

den kommer till uttryck i Rewe och Comet, effektivitetsprincipen, dels kravet på effektivitet 

genom den allmänna rättsprincipen om effektivt rättsskydd. I HFD:s dom i 2015 års rättsfall 

framträder ytterligare en form av krav på effektivitet i mål om offentlig upphandling, närmare 

bestämt som en direkt följd av rättsmedelsdirektivet.  

7.3.1 Effektivitet enligt rättsmedelsdirektivet 

Rättsmedelsdirektivet, som har implementerats genom LOU kap. 16, samordnar de rättsmedel 

som finns i medlemstaterna samtidigt som de ålägger medlemsstaterna att implementera 

konkreta rättsmedel. Syftet med direktivet är att säkerställa en effektiv tillämpning av 

förfarandedirektivet.
415

 Det finns ingen bestämmelse i varken rättsmedelsdirektivet eller LOU 

kap. 16 som föreskriver en skyldighet att utreda för domstolarna. Av artikel 1.1 i det första 

rättsmedelsdirektivet stadgas följande: 

”Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att en upphandlande 

myndighets beslut vid upphandlingsförfaranden, som omfattas av direktiv 71/305/EEG 

och 77/62/EEG och 92/50/EEG, kan prövas effektivt och, i synnerhet, skyndsamt på de 

villkor som fastställs i följande artiklar[…]”. 

Rättsmedelsdirektivet föreskriver att upphandlingar enligt förfarandedirektivet ska kunna 

prövas effektivt och skyndsamt i medlemsstaterna. Stadgandet föreskriver dock inte hur 

effektiv en prövning ska vara för att leva upp till bestämmelsen. Av EU-domstolens praxis 

följer dock att ett för begränsat överprövningsförfarande kan strida mot direktivet.
416

 I målet 

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik, som handlade om huruvida en återkallelse av en 

anbudsinfordran var rättsstridig, stadgade EU-domstolen att frågan om vilken omfattning en 

domstolsprövning ska ha måste prövas med utgångspunkt i direktivets syfte. Den nationella 
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processen måste tillse att verkan av direktivet inte begränsas. EU-domstolen fann vidare att 

omfattningen av den prövning som ska ske i enlighet med artikel 1.1 inte ska tolkas restriktivt. 

I det aktuella målet hade den nationella rätten föreskrivit att upphandlande myndigheter hade 

ett vidsträckt utrymme för skönsmässiga bedömningar i fråga om återkallelse av 

anbudsinfordran. EU-domstolen fann att till och med i dessa fall måste de nationella 

domstolarna enligt rättsmedelsdirektivet kunna pröva huruvida ett beslut att återkalla en 

anbudsinfordran är förenlig med EU-rätten.
417

 Domstolan anförde slutligen att:  

”Vid sådant förhållande konstaterar domstolen att varken ordalydelsen eller 

andemeningen i direktiv 89/665 tillåter att den slutsatsen dras att medlemsstaterna får 

begränsa prövningen av huruvida ett beslut att återkalla en anbudsinfordran är 

rättsenligt till att endast omfatta frågan huruvida detta beslut är av godtycklig art.”
418

 

Det kan således konstateras att varken rättsmedelsdirektivet eller LOU föreskriver ett 

utredningsansvar för överprövande domstolar. Däremot kan en för begränsad prövning strida 

mot direktivet. I förhållande till rättsfallet Varec som HFD hänvisade till kan slutsatsen dras 

att en för begränsad utredning kan leda till en för begränsad prövning, vilket skulle strida mot 

effektivitetskravet i direktivet. Av Varec framgår att den nationella domstolen ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa rättsmedelsdirektivets ändamålsenliga verkan, alltså att 

säkerställa en effektiv prövning av upphandlingar.
419

 Häri ligger således att ta in utredning. 

Slutsatsvis kan en för begränsad utredning strida mot rättsmedelsdirektivets krav på 

effektivitet.  

7.3.2 Effektivitetsprincipen  

Effektivitetsprincipen, som den följer av Rewe och Comet, uppställer minimikrav på 

medlemsstaternas processordningar. En nationell processregel får inte leda till att det blir i 

praktiken omöjligt eller orimligt svårt för en enskild att tillvarata en rättighet enligt EU-

rätten.
420

 

EU-domstolen har underkänt nationella processregler i mål om offentlig upphandling i 

enlighet med effektivitetsprincipen.
421

 Vid genomgång av praxis har det dock inte förekommit 

något avgörande angående en utredningsskyldighet och offentlig upphandling i den 

bemärkelsen.  Det finns dock avgöranden, även om dessa inte gäller offentlig upphandling, 

där EU-domstolen ålagt den nationella domstolen att vidta ”samtliga processledningsåtgärder” 

med anledning av effektivitetsprincipen. I rättsfallet Belgische Staat mot Direct Parcel 

Distribution Belgium NV, som handlade om bevisfrågor i ett tullärende, stadgade EU-

domstolen att om en nationell domstol finner att det är omöjligt eller orimligt svårt för en 

gäldenär att fullgöra sin bevisbörda, till exempel på grund av att bevisningen avser uppgifter 
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som gäldenären inte kan förfoga över, så är domstolen enligt effektivitetsprincipen skyldig att 

använda sig av ”samtliga processledningsåtgärder som står till dess förfogande enligt 

nationell rätt, bland vilka förekommer möjligheten att förordna om nödvändiga åtgärder för 

bevisupptagning, såsom att förelägga en part eller tredje man att förete en rättsakt eller 

annan handling.”
422

   

I enlighet med effektivitetsprincipen stadgar EU-domstolen således att nationella domstolar 

har en skyldighet att vidta samtliga åtgärder som står till dess förfogande. Exemplet som 

framhållas är att domstolen ska vidta en processledningsåtgärd och förelägga part att komma 

in med utredning. Effektivitetsprincipen torde därmed även kunna medföra att domstolen på 

egen hand ska ta in utredning. Efter HFD 2015 ref. 55 är det även klarlagt att inhämtande av 

utredning från den upphandlande myndigheten är en åtgärd som står till svenska 

förvaltningsdomstolars förfogande, i alla fall om direktivets krav på effektivitet riskerar att 

trädas förnär. Även om det inte framgår direkt av EU-domstolens praxis torde således även 

effektivitetsprincipen kunna ålägga en utredningsskyldighet för domstolarna. Här måste dock 

hållas i åtanke att det refererade målet inte gällde offentlig upphandling. 

7.3.3 Rätten till effektivt rättsskydd 

Slutligen ska här behandlas den sista formen av effektivitet. Rätten till ett effektivt rättsskydd 

är en allmän rättsprincip som framgår av artikel 47 EU-stadgan. Eftersom principen är 

tillämplig på alla åtgärder som aktualiserar en EU-rättslig rättighet så omfattas även de 

rättigheter som tillkommer leverantörer vid offentlig upphandling.
423

 Av utredningen i kapitel 

5 framgår att i den mån rättsmedelsdirektivet reglerar en fråga så torde det medföra en högre 

skyddsnivå. Om direktivet däremot inte reglerar en fråga eller om det finns möjlighet att tolka 

en regel i direktivet mer eller mindre förmånligt för en enskild kan principen få genomslag.
424

 

Ett exempel på upphandlingsområdet är rättsfallet Fastweb angående preklusionsfrister.
425

 

Vid genomgång av praxis torde det dock inte finnas några avgöranden där principen har haft 

betydelse för frågan om överprövande domstols utredningsansvar. Slutsatsvis medför inte 

principen någon skyldighet att utreda i sig själv. Däremot framgår av preambeln till 

rättsmedelsdirektivet att detta ska respektera rätten till effektiva rättsmedel i enlighet med 

artikel 47 i EU-stadgan.
426

 Därmed kan principen anses ha en indirekt påverkan på 

utredningsskyldigheten i enlighet med kraven på överprövande domstolars utredning som 

följer direkt av direktivet enligt ovan.  
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7.4 Sammanfattande slutsatser  

I inledningen till detta kapitel konstaterades att domstolar har det yttersta ansvaret för 

utredningen i förvaltningsmål, även om denna skyldighet generellt sett är sekundär i 

förhållande till domstolens processledning.
427

 Det ansvar som föreligger är att tillse att 

utredningen är fullgod, vilket är avhängigt målets beskaffenhet, så att ett mål kan avgöras med 

hjälp av bevisbördereglerna.
428

 

Syftet med detta kapitel var att utreda den tredje frågeställningen i denna uppsats, närmare 

bestämt i vilken omfattning överprövande domstolar har ett utredningsansvar. Av utredningen 

i det första avsnittet om utredningsskyldigheten enligt den svenska förvaltningsprocessrätten 

dras slutsatsen att överprövande domstolars utredningsskyldighet är ytterst begränsad, men 

inte obefintlig. RÅ 2009 ref. 69 medförde dels, att officialprincipen måste tillämpas på ett 

försiktigt sätt i mål om offentlig upphandling på grund av målets beskaffenhet, dels att det 

som huvudprincip krävs att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett 

klart sätt anger vilka omständigheter parten grundar sin talan på. Avgörandet innebär att 

förhandlingsprincipen får mer genomslag i mål om offentlig upphandling än i andra mål i 

förvaltningsdomstolen, att bevisbördereglerna får starkare genomslag och att utredningen 

anses fullgod vid ett tidigt stadium.
429

 Domstolens möjlighet att ta in utredning anses ytterst 

begränsad i förvaltningsmål i allmänhet och i mål om offentlig upphandling i synnerhet.  

2015 års rättsfall innebar att utredningsskyldigheten i mål om offentlig upphandling 

aktualiserades på nytt. Målet återförvisades till förvaltningsrätten som en följd av bristande 

utredning. Min bedömning är att frågan hur 2015 års rättsfall ska tolkas beror på tolkningen 

av 2009 års rättsfall. Dels kan 2009 års rättsfall tolkas snävt och ”bara” anses begränsa 

utredningsansvaret indirekt genom att en eventuell utredningsåtgärd måste hålla sig inom den 

processram som bestäms av parternas åberopade rättsfakta. Eftersom 2015 års rättsfall gällde 

bevisfakta kan domen anses ligga i linje med 2009 års rättsfall och närmast innebära ett 

förtydligande. Vid en extensiv tolkning av 2009 års rättsfall, vilket skulle innebära mer 

paralleller till RB och dispositiva tvistemål, förefaller 2015 års rättsfall mer som en utveckling 

av rättsläget eftersom det i dispositiva tvistemål är parterna som svara för bevisningen och 

eftersom domstolen är förhindrad att inhämta bevisning ex officio.
430

 Med en extensiv 

tolkning av 2009 års rättsfall kan 2015 års rättsfall därmed anses innebära en utvidgning av 

domstolens utredningsskyldighet. 

Min bedömning är att HFD 2015 ref. 55 ligger i linje med RÅ 2009 ref. 69 och att 

utredningsansvaret därmed inte kan anses utvidgat. RÅ 2009 ref. 69 innebar att 

utredningsansvaret begränsades men endast avseende rättsfakta och 2015 års rättsfall gällde 

bevisfakta. Enligt min bedömning bekräftas denna slutsats även av HFD 2013 ref. 36 som 

visar på att upphandlingsmålens likhet med mål i den allmänna processen inte gäller generellt 
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för måltypen vid avgörandet av alla processuella frågor. Slutsatsvis innebar inte 2015 års 

rättsfall en utvidgning av utredningsskyldigheten utan snarare ett förtydligande av rättsläget, 

att utredningsansvaret är ytterst begränsat i mål om offentlig upphandling vad gäller rättsfakta 

men att det alltjämt kan föreligga en skyldighet att utreda vad gäller bevisfakta. 

Oavsett vilken slutsats som dras angående om HFD 2015 ref. 55 ligger i linje med 2009 års 

rättsfall och förtydligar rättsläget eller går emot 2009 års rättsfall och utvidgar 

utredningsansvaret, så är det tydligt att EU-rätten påverkade utgången i målet. HFD tolkade 

FPL och LOU lojalt mot bakgrund av ny praxis från EU-domstolen och mot bakgrund av 

rättsmedelsdirektivets krav på en effektiv prövning. EU-rättens krav på effektivitet kan anses 

förekomma i många skepnader men i slutändan kan slutsatsen dras att det i 2015 års rättsfall 

var effektivitetskravet som följer direkt av rättsmedelsdirektivet som påverkade utgången i 

målet. Slutsatsen är att en alltför begränsad prövning, vilket kan följa av en alltför begränsad 

utredning, kan leda till brott mot rättsmedelsdirektivet. Detta hade med all sannolikt varit 

fallet om utgången i HFD 2015 ref. 55 hade varit den motsatta eftersom klagandens anförda 

omständigheter inte hade kunnat prövas tillräckligt effektivt.   
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8. SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats var att fastställa gällande rätt angående upphandlande myndigheter 

och överprövande domstolars utredningsansvar i mål om offentlig upphandling. I detta syfte 

låg även att fastställa i vilken mån EU:s processuella regelverk påverkar svensk 

förvaltningsprocessrätt på området eftersom medlemsstaterna anses ha så kallad nationell 

processuell autonomi. 

I kapitel 5-7 har de tre frågeställningarna som utgjorde grunden för undersökningen i 

uppsatsen besvarats i tur och ordning. För en uttömmande redogörelse av sammanfattande 

skutsatser hänvisas läsaren till avsnitten 5.4, 6.4, och 7.4. Här ska endast några korta slutsatser 

presenteras. 

Av utredningen i uppsatsen dras slutsatsen att EU-rätten har begränsat den svenska 

processuella autonomin i betydande omfattning på upphandlingsområdet. Den främsta 

begränsningen följder av att EU, med den delade kompetensen som grund, har antagit 

sekundärlagstiftning och därmed begränsat medlemsstaternas förvaltnings- och processrätt. 

Den processuella autonomin begränsas även av allmänna rättsprinciper, principerna om 

likvärdighet och effektivitet, lojalitetsprincipen samt principen om unionskonform tolkning, 

om än i varierande utsträckning.   

Uppsatsen drar vidare slutsatsen att upphandlande myndigheters utredningsskyldighet är 

ytterst begränsad. Under upphandlingsförfarandet har den upphandlande myndigheten en 

skyldighet att utreda vid ett fåtal tillfällen. Skyldigheten att utreda måste dock hela tiden 

vägas mot leverantörskollektivets intressen, vilka skyddas av de grundläggande principerna på 

upphandlingsområdet, såsom krav på likabehandling och öppenhet. 

Slutligen drar uppsatsen slutsatsen att även överprövande domstolars utredningsskyldighet är 

ytterst begränsad. Det vägledande rättsfallet på området är RÅ 2009 ref. 69 i vilket HFD 

stadgar att upphandlingsmål har mer likheter med mål i den allmänna processen än 

förvaltningsmål samt att utredningsansvaret måste tillämpas med försiktighet. Trots det 

återförvisade HFD målet i HFD 2015 ref. 55 till förvaltningsrätten på grund av bristande 

utredning. Oaktat 2015 års rättsfall dras slutsatsen att upphandlande domstolars 

utredningsskyldighet är ytterst begränsad eftersom rättsfallet måste anses ligga i linje med 

2009 års rättsfall. Utredningsansvaret kan inte anses utvidgat i mål om offentlig upphandling 

utan 2015 års rättsfall anses snarare innebära ett förtydligande av rättsläget, att 

utredningsansvaret är ytterst begränsat i mål om offentlig upphandling vad gäller rättsfakta 

men att det alltjämt kan föreligga en skyldighet att utreda vad gäller bevisfakta. Ytterst var det 

EU-rättens krav på att upphandlingar ska prövas effektivt som föranledde förtydligandet av 

rättsläget. 
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