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Summary 
The purpose of this paper is to examine how the enquiry responsibility of 

the administrative courts relates to a possible burden of proof for the parties 

in some cases. A legal dogmatic method has been used to achieve this 

purpose and I have principally studied sources of law, such as literature and 

judgements from the Supreme Administrative Court. The paper begins with 

three descriptive chapters about the enquiry responsibility of the 

administrative courts, the possible burden of proof for the parties and the 

duty of disclosure. Thereafter follows an account of two procurement cases. 

In the analysis I am trying to find an answer to how the enquiry 

responsibility relates to the burden of proof and when duty of disclosure 

shall be in use.   

 
The enquiry responsibility differs depending on the substantive character of 

the case and the relation between the parties. The enquiry responsibility is 

narrowed in cases with equal parties and only concern individual interests. 

Cases that instead concern public interests or encroach on the sphere of 

individuals and concern parties with unequal power, result in an expanded 

enquiry responsibility for the court. Because of the enquiry responsibility of 

the court there is no burden of proof for the parties. In court practice some 

exceptions have been developed. The parties can be imposed a burden of 

proof in cases that are similar to lawsuit in general court, for example 

procurement cases that often concern financial interests and usually operate 

among equal parties. Therefore procurement cases are similar to cases 

amenable to out-of-court settlement. When the parties are imposed a burden 

of proof, the enquiry responsibility of the court is narrowed down. 

 

In RÅ 2009 ref. 69 the Supreme Administrative Court established that as a 

general rule, the part that demands that a public procurement is preceded 

incorrect must also specify the grounds of appeal. It is not enough that the 

circumstances occur in the case file, it must be clear that the action is based 

on the circumstances. In HFD 2015 ref. 55 the Supreme Administrative 
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Court gave an example for when the general rule not will be conformed to. 

The relations between the parties where different in the two cases and 

therefor the general rule could not be used. In the case from 2015 was the 

question about duty of disclosure also relevant. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förvaltningsdomstolarnas 

utredningsskyldighet förhåller sig till en eventuell åberopsbörda som kan 

åläggas parterna i vissa typer av mål. För att uppnå detta syfte har jag använt 

mig av en rättsdogmatisk metod. I undersökningen har jag främst studerat 

rättskällor, såsom litteratur och domar från Högsta förvaltningsdomstolen. 

Uppsatsen inleds med tre deskriptiva kapitel om förvaltningsdomstols 

utredningsskyldighet, en eventuell åberopsbörda för parterna och editions-

plikten. Därefter följer en redogörelse för två upphandlingsmål. I analysen 

försöker jag sedan komma fram till hur åberopsbördan och utrednings-

skyldigheten samspelar och när editionsföreläggande ska användas. 

 

Domstolens utredningsskyldighet ter sig olika beroende på målets materiella 

karaktär och förhållandet mellan parterna. I mål med jämbördiga parter och 

intressen som främst rör parterna är utredningsskyldigheten inskränkt. I mål 

som rör allmänna intressen eller som inkräktar på den enskildes rättssfär och 

avser parter med olika styrkeförmågor åläggs domstolen istället en större 

utredningsskyldighet. Eftersom domstolen har en utredningsskyldighet 

åläggs inte parterna någon åberopsbörda. Genom praxis har det dock 

utvecklats undantag till detta. Parterna kan åläggas en åberopsbörda i mål 

som har likheter med processer i allmän domstol. En sådan måltyp är 

upphandlingsmål som rör ekonomiska intressen och vanligtvis förs mellan 

jämbördiga parter, detta medför att upphandlingsmålen har stora likheter 

med dispositiva tvistemål. När parterna åläggs en åberopsbörda inskränks 

domstolens utredningsskyldighet. 

 

Genom RÅ 2009 ref. 69 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att som 

huvudprincip ska den part som hävdar att en upphandling är felaktig på ett 

klart sätt ange vilka omständigheter som talan grundas på. Det räcker 

således inte med att uppgifterna endast förekommer i processmaterialet, det 

måste klart framgå att talan grundas på omständigheterna. I HFD 2015 ref. 
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55 gav Högsta förvaltningsdomstolen exempel på när huvudprincipen inte 

ska tillämpas. Förhållandet mellan parterna skiljde sig åt i de två olika fallen 

och därför gjorde domstolen avsteg från huvudprincipen. I 2015 års fall var 

även frågan om editionsföreläggande relevant. 
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Förkortningar 
FPL   Förvaltningsprocesslag (1971:291) 

HFD   Högsta förvaltningsdomstolen 

LOU   Lag (2007:1091) om offentlig 

   upphandling 

Prop.   Regeringens proposition 

RB   Rättegångsbalk 

RÅ   Regeringsrättens årsbok 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet och parts åberopsbörda är väl 

omdiskuterade ämnen eftersom förvaltningsprocessrätten är ett område med 

mycket generella regler som tillämpas på många olika måltyper. I brist på 

specialreglering medför detta att det är upp till rättstillämparen att avgöra 

hur reglerna ska tolkas beroende på måltyp. Det är särskilt intressant att 

undersöka hur bestämmelserna om utredningsskyldighet tillämpas i upp-

handlingsmål och undersöka om parterna åläggs någon åberopsbörda 

eftersom de här målen har stora likheter med processer i allmän domstol. 

Genom ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen år 2009 fast-

ställdes det att domstolens utredningsskyldighet ska vara begränsad i upp-

handlingsmål. Under hösten 2015 kom ett annat avgörande från Högsta 

förvaltningsdomstolen som i en första anblick verkar gå stick i stäv med vad 

som fastslogs i 2009 års fall.  

1.2 Uppsatsens övergripande syfte 
Jag ämnar att undersöka om och hur domstolens utredningsskyldighet och 

parternas eventuella åberopsbörda kommer till uttryck i förvaltningsmål. 

Därutöver ska jag, med hjälp av RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55, 

försöka klargöra hur domstolens utredningsskyldighet ser ut och om något 

ansvar läggs på parterna i upphandlingsmål.  Mitt huvudsakliga syfte är att 

försöka fastställa hur en eventuell åberopsbörda samspelar med utrednings-

skyldigheten. För att kunna uppfylla huvudsyftet är det nödvändigt att även 

undersöka hur utredningsskyldigheten ser ut och om parterna vid något 

tillfälle åläggs någon åberopsbörda. 
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1.3 Frågeställning 
Min huvudsakliga frågeställning är: Hur förhåller förvaltningsdomstols 

utredningsskyldighet och parts eventuella åberopsbörda sig till varandra i 

upphandlingsmål? 

 

För att kunna svara på denna frågeställning är det nödvändigt att även ställa 

sig frågan: Hur ser domstolens utredningsskyldighet ut i förvaltningsmål 

och finns det någon åberopsbörda för parterna? 

1.4 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa den empiriska delen av uppsatsen till förvaltnings-

mål som rör offentlig upphandling eftersom måltypen skiljer sig något från 

de typiska förvaltningsmålen. Min utgångspunkt kommer att vara RÅ 2009 

ref. 69 och HFD 2015 ref. 55 som båda behandlar åberopsbörda och 

utredningsskyldighet i upphandlingsmål. Vidare görs en undersökning av 

bestämmelserna om editionsföreläggande som är av relevans för HFD 2015 

ref. 55. På grund av platsbrist är utredningsskyldigheten avgränsad till att 

endast avse officialprincipen.  

 

I uppsatsen använder jag termerna förvaltningsmål och förvaltningsprocess, 

med detta avses mål och processer som förs i förvaltningsdomstol. Vidare 

benämner jag mål om ingripanden enligt lag (2007:1091) om offentlig 

upphandling, LOU, som förs i förvaltningsdomstol som upphandlingsmål. 

1.5 Metod och perspektiv 
Jag använder mig av en rättsdogmatisk metod i min undersökning. Det är en 

tolkningsmetod som innebär att ett konkret problem formuleras och med 

hjälp av rättskällorna söker man finna en lösning på det konkreta 

problemet.1 Genom att använda denna metod kan det fastställas hur en 

rättsregel ska användas i det konkreta fallet, alltså hur gällande rätt ser ut. 

                                                
1 Kleineman s. 21. 
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Kort sagt innebär tolkningsmetoden att gällande rätt i det konkreta fallet 

fastslås genom att en generell rättsregel appliceras på ett konkret problem.2 

När gällande rätt fastställs sker detta genom en beskrivning av gällande rätt 

och en systematisering av denna. Rättskällorna som används är lagstiftning, 

rättspraxis, lagförarbeten och litteratur. Häri omfattas även europarättsliga 

och unionsrättsliga prejudikat och lagstiftningar.3 

 

Först görs en deskriptiv beskrivning av gällande rätt med hjälp av litteratur. 

Därefter ämnar jag att studera RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55 för att 

förstå hur Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att rättsreglerna bör 

tillämpas i praktiken. Jag försöker fastställa under vilka förutsättningar 

domstolen ska förhålla sig passiv och när den istället ska inta en aktiv roll. 

Genom detta görs en kritisk jämförelse av de olika rättsfallen för att 

undersöka om Högsta förvaltningsdomstolen går emot sitt tidigare av-

görande.  

1.6 Forskningsläge 
Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet är en av de mest omdiskuterade 

frågorna inom förvaltningsprocessrätten. Antagligen beroende på att lag-

regleringen är allmänt hållen och öppnar upp för många olika tolknings-

möjligheter.4 Åberopsbördan som till viss del rör samma spörsmål är även 

väl omdiskuterad, dock inte i samma utsträckning. Tyvärr har det skrivits 

sparsamt om editionsföreläggande i förvaltningsmål och det finns inte heller 

många prejudikat på området.  

 

Viktiga verk på området är Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar 

från 2013 av Bertil Wennergren och Ulrik von Essen och Processramen i 

förvaltningsmål från 2016 av von Essen. Även Förvaltningsprocessrätt från 

2014 och artikeln Civilprocessen och förvaltningsprocessen – en jämförelse 

                                                
2 Kleineman s. 26. 
3 Sandgren s. 43. 
4 Wennergren och von Essen s. 81 f. 
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som publicerades i Juridisk tidskrift 1989/90 som är skrivna av Rune Lavin 

behandlar problematiken på området.  

 

Lavin har haft stor betydelse för såväl utformningen av reglerna som för 

dess tolkning. Wennergren som bland annat har varit justitieombudsman 

och regeringsråd har även varit med och utarbetat gällande förvaltnings-

processlag (1971:291), FPL. Han var tidigare ansvarig utgivare för 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar men från och med den 

senaste upplagan från 2013 är det istället von Essen som är ansvarig 

utgivare. von Essen är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet 

samt redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift. 

1.7 Material 
I uppsatsen använder jag såväl förarbeten och lagstiftning som rättspraxis 

och litteratur. Litteraturen i allmänhet och lagkommentaren i synnerhet har 

varit till hjälp för att få en förståelse för hur lagstiftningen tillämpas och 

tolkas idag. Jag har framförallt utgått ifrån Wennergren och von Essens 

Förvaltningsprocesslagen m.m. En kommentar och von Essens Process-

ramen i förvaltningsmål. Eftersom von Essen är en av de mest framstående 

personerna på området ser jag det inte som ett bekymmer att jag använder 

mig frekvent av litteratur som han står bakom. Jag har försökt att stämma av 

uppgifterna med andra verk och har då kommit fram till att författarna är 

samstämmiga på större delen av området. Följaktligen har jag, i den mer 

empiriska delen av uppsatsen, främst utgått från Högsta förvaltnings-

domstolens referat. 

1.8 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med tre deskriptiva kapitel. Det första berör domstolens 

utredningsskyldighet, det andra handlar om parternas åberopsbörda och det 

tredje kapitlet behandlar editionsföreläggande. Sedan följer en mer empirisk 

del med en redogörelse för två rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen 

som behandlar såväl frågan om utredningsskyldigheten som åberopsbördan i 
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upphandlingsmål. Utifrån rättsfallen försöker jag sedan i min analys komma 

fram till ett svar på om och i så fall hur åberopsbördan och utrednings-

skyldigheten samspelar i upphandlingsmål och vad editionsföreläggande har 

för betydelse i de här målen. 
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2 Utredningsskyldigheten 
Allmän förvaltningsdomstols skyldighet att se till att omständigheterna i 

målen blir klarlagda regleras av 8 § FPL. Bestämmelse består dels av 

officialprincipen i första stycket dels av två tilläggsregler i andra och tredje 

stycket. Tilläggsreglerna behandlar domstolens processledande verksamhet, 

hur de ska agera för att målet ska bli så utrett som dess beskaffenhet kräver.5 

Här nedan följer en redogörelse för innebörden av officialprincipen och hur 

utredningsskyldigheten förändras beroende på målets karaktär. Vidare görs 

en jämförelse med regleringen för processer i allmän domstol. 

2.1 Officialprincipen 
En grundläggande princip inom förvaltningsprocessrätten är official-

principen som ålägger förvaltningsdomstolar en skyldighet att utreda 

omständigheterna i målen. Principen har varit lagstadgad i förvaltnings-

processlagen sedan dess ikraftträdande 1971 men Petrén menar att principen 

har förekommit i svensk rätt längre än så.6 Av officialprincipen framgår det 

att rätten ska se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. 

Ordalydelsen ger en indikation på att utredningsskyldigheten varierar 

beroende på måltyp.7 Hur omfattande domstolens utredningsskyldighet är i 

det enskilda fallet bestäms utifrån målets beskaffenhet. Avgörande är 

huruvida det är ett flerpartsmål, hur parternas styrkeförhållande ser ut och 

målets materiella karaktär.8 Nedan ska de här faktorerna beröras mer 

ingående. 

2.1.1 Förhållandet mellan parterna 
Efter införandet av 7 a § FPL består merparten av processerna av två parter 

med en enskild part mot en offentlig part.9 Processerna kan även föras med 

endast en part eller mellan två enskilda parter, så kallade flerpartsmål. Ett 
                                                
5 Wennergren och von Essen s. 81; Prop. 2012/13:45 s. 114. 
6 Wennergren och von Essen s. 83; Petrén s. 162. 
7 Lundin s. 203. 
8 Wennergren och von Essen s. 89. 
9 Prop. 2012/13:45 s. 114. 
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exempel på flerpartsmål är mål om bygglov. Utredning som i de här målen 

är till ena partens fördel är vanligtvis till nackdel för den andra parten. 

Därför bör domstolen processleda med stor försiktighet i sådana mål för att 

dess objektivitet inte ska ifrågasättas. Detta medför att officialprincipen får 

minskat utrymme i flerpartsmål.10  

 

I mål mellan enskild och offentlig part är det nära på en självklarhet att 

officialprincipen ska styra processen eftersom den enskilda parten vanligtvis 

är svagare än den offentliga parten. En viktig funktion för förvaltnings-

processen är att kontrollera myndighetsbeslut och därmed bereda den 

enskilde rättsskydd. Således ökar domstolens utredningsskyldighet till 

förmån för den enskilda parten och domstolen kan processleda i större 

utsträckning utan att dess objektivitet ifrågasätts.11 Ett mål med jämbördiga 

parter, trots att det rör sig om en offentlig part mot en enskild part, är 

upphandlingsmål. I upphandlingsmålen är domstolens utredningsskyldighet 

inskränkt trots att processen förs mellan en sökande och en upphandlande 

myndighet/enhet.12 

 

Om det föreligger en brist i utredningen på offentliga partens sida är det inte 

lika självklart att domstolen ska utöva processledning. Genom att 

förvaltningsmålen är indispositiva finns det ett intresse som ska skyddas och 

det är viktigt att utgången i målet blir materiellt korrekt. Däremot är det inte 

domstolarna, utan myndigheterna som har ansvar för att intressena i den 

materiella lagstiftningen skyddas. Därmed är det alltså inte domstolens 

uppgift att utreda brister i en offentlig parts framställning. Indirekt kan detta 

dock medföra negativa konsekvenser för den enskilda parten, trots att det är 

motpartens talan som brister. Dels kan detta bidra till materiellt felaktiga 

beslut om domen aldrig överprövas och felet upptäcks. Dels kan målet, om 

bristen upptäcks vid en överprövning, återförvisas till första instans för att 

utredningen ska kunna kompletteras. Icke desto mindre kan domstolen i 

förväg inte veta om uppgifterna som klarläggs genom utredningen är till den 
                                                
10 Wennergren och von Essen s. 94. 
11 Wennergren och von Essen s. 94. 
12 Wennergren och von Essen s. 323. 
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offentliga eller den enskilda partens fördel. Detta talar därmed för att 

domstolen ska processleda den offentliga parten när deras talan är brist-

fällig.13 

 

Följaktligen varierar domstolens utredningsskyldighet beroende på parternas 

styrkeförmåga i processen. Om båda parterna har ombud och således kan 

sköta sin talan på egen hand bör domstolen förhålla sig mer passiv än när 

ombud saknas. Domstolens utredningsskyldighet faller in när parterna inte 

själva har förmåga att tillvarata sina intressen. Därmed kan det framstå som 

att domstolens utredande verksamhet är sekundär till parternas utredning. 

Om parterna inte har samma styrkeförmåga ökar domstolens utrednings-

skyldighet.14 Vidare bör det poängteras att domstolen inte har någon 

skyldighet att se till att den enskilda parten får framgång med sin talan eller 

att den förvaltningsrättsliga lagstiftningens syfte uppfylls, något som 

Wennergren och von Essen benämner officialprövningsskyldighet.15 

2.1.2 Målets materiella karaktär 
För att bedöma hur omfattande domstolens ansvar för utredningen är måste 

hänsyn även tas till vilka intressen som står på spel. Det kan vara såväl 

enskilda som allmänna intressen som bidrar till att utredningsskyldigheten 

ökar.16 De materiella reglerna som tillämpas i målet ligger till grund för 

vilka intressen som påverkas och hur domstolen således ska agera. Exempel 

på allmänna intressen från den materiella lagstiftningen som medför ökad 

utredningsskyldighet är miljöintresset i miljöbalken eller trafiksäkerhets-

hänsyn i plan- och bygglagen (2010:900).17  En måltyp där allmänna 

intressen gör sig gällande i begränsad omfattning är upphandlingsmål, men 

ett allmänt intresse framträder genom att regleringen avseende offentlig 

upphandling sker på europeisk nivå. Det är framförallt parternas enskilda 

intressen och de ekonomiska förhållandena som har en framträdande roll i 

                                                
13 Wennergren och von Essen s. 97. 
14 Lundin s. 205; Ragnemalm s. 82. 
15 Wennergren och von Essen s. 100. 
16 Dahlgren s. 391. 
17 Lundin s. 204 f. 
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upphandlingsmål. Dock är det inte ovanligt att både enskilda och allmänna 

intressen står på spel samtidigt. Exempelvis vid återkallelse av läkar-

legitimation står läkarens enskilda intressen på spel men även ett allmänt 

intresse, genom risken att bli behandlad av en okvalificerad läkare.18 

 

Beslut som rör enskilda intressen kan delas upp i gynnade respektive 

betungade beslut. Som generell regel förutsetts att den enskilde vid 

gynnande beslut visar att förutsättningarna för att förmånen eller tillståndet 

ska beviljas är uppfyllda och lägre krav ställs på domstolens utredning. Ett 

exempel på när officialprincipen är svag är tillstånd enligt alkohollagen 

(2010:1622) eller vid ansökan om bygglov. Förmåner enligt exempelvis 

socialtjänstlagen (2001:453) intar en särställning. Eftersom myndigheten 

kan anses ha ett ansvar för individens hälsa och levnadssituation medför det 

att utredningsskyldigheten ökar, trots att det rör sig om ett gynnande beslut. 

Vid betungade beslut är det däremot domstolen som ska utreda ärendet och 

den enskilda parten behöver inte bidra till utredningen.19 Wennergren och 

von Essen menar att i slutändan är det trots allt sunt förnuft som styr 

utredningsskyldighetens omfattning. Rimligtvis utreds ett mål som rör högre 

värde mer än ett likartat mål som avser ett lägre värde, precis som ett beslut 

som får verkningar under en längre tidsperiod är viktigare än ett likartat 

beslut som endast påverkar en kortare tidsperiod.20 

2.2 Jämförelse med allmän domstol 
Ibland framställs officialprincipen som förhandlings- eller dispositions-

principens motsats, som är central för processerna i allmän domstol.21 

Wennergren och von Essen hävdar dock att principerna inte kan jämföras 

med varandra eftersom officialprincipen inte kan anses ge uttryck för någon 

speciell typ av process. Att jämföra de två principerna som två olika typer 

av processer skulle ge en bristfällig bild av processerna.22 De menar 

                                                
18 Wennergren och von Essen s. 91; Sandin s. 920. 
19 Lundin s. 203 f.  
20 Wennergren och von Essen s. 92. 
21 Strömberg och Lundell s. 108; Lavin s. 76 f. 
22 Wennergren och von Essen s. 83. 
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dessutom, precis som Göran Dahlgren, att officialprincipen kan förekomma 

i alla typer av processer, även i allmän domstol. Officialprincipen gör sig 

minst gällande i dispositiva tvistemål och har desto mer betydelse i 

indispositiva tvistemål och brottmål.23 Officialprincipen har dock störst 

betydelse för förvaltningsprocessen medan dispositionsprincipen har störst 

betydelse för processerna i allmän domstol, ingen av principerna tillämpas 

dock i sin renodlade form.24 

 

I dispositiva tvistemål, å ena sidan, är det allt som oftast endast parternas 

intressen som påverkas. Därför är det parterna själva som sätter ramen för 

processen och bestämmer vad domstolen ska döma över. Detta resulterar i 

att officialprincipen tillämpas i begränsad omfattning och istället är det 

dispositionsprincipen som används. Karakteriserande för indispositiva 

tvistemål å andra sidan är att det finns ett skyddsvärt intresse i den 

materiella lagstiftningen som måste beaktas vid domstolens avgörande. 

Eftersom förlikning inte är tillåten kan parterna vanligtvis inte reglera frågan 

på privat väg. Detta medför att domstolen inte är bunden av parternas 

dispositioner och därför kan domstolen inhämta bevisning ex officio.25 

Brottmål, å sin sida, är av indispositiv karaktär.26 Bakgrunden till detta är att 

en frihetsberövande påföljd är det största ingreppet som samhället kan göra 

mot en enskild medborgare. Det finns således ett starkt intresse av att domen 

blir materiellt korrekt.27 

 

Alla förvaltningsärenden, förutom laglighetsprövning av kommunala beslut, 

är indispositiva vilket också förklarar officialprincipens betydelse. Det är 

viktigt att avgörandet blir materiellt korrekt, precis som i de indispositiva 

tvistemål och brottmålen.28 Genom att målen är indispositiva kan parterna 

inte styra över tillämpningen av 8 § FPL och därigenom bestämma att 

                                                
23 Wennergren och von Essen s. 83; Dahlgren s. 392. 
24 Lavin s. 76. 
25 von Essen s. 102 f. 
26 von Essen s. 104. 
27 Dahlgren s. 393. 
28 Wennergren och von Essen s. 89. 
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domstolen ska bortse från visst material i utredningen eller yrka på mer 

omfattande processledning.29 

2.3 Sammanfattning 
Förvaltningsdomstolarna har således en utredningsskyldighet som innebär 

att ärendet ska utredas som dess beskaffenhet kräver. När utredningen är 

tillräcklig skiljer sig beroende på målets beskaffenhet som bestäms utifrån 

parternas styrkeförmåga, partsställningen och målets materiella karaktär. 

Det är framförallt när processen förs mellan enskild och offentlig part med 

olika styrkeförmågor och när målet rör allmänna intressen eller inkräktar 

mycket på den enskildes rättssfär som officialprincipen får utökad inverkan 

på processen. Flerpartsmål och mål där enskilda ekonomiska intressen 

spelar en större roll resulterar istället i att domstolens utredningsskyldighet 

är inskränkt. 

                                                
29 Wennergren och von Essen s. 320. 
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3 Eventuell åberopsbörda 
Ovan har domstolens skyldighet att utreda omständigheterna i målet 

behandlats. I det här avsnittet utreds huruvida parterna kan åläggas någon 

skyldighet att ange vilka omständigheter domstolen ska beakta vid av-

görandet. Nedan följer en framställning av regleringen i förvaltnings-

processlagen samt eventuella undantag som har utvecklats genom praxis. 

Vidare görs en jämförelse med rådande reglering för process i allmän 

domstol. 

3.1 Ingen åberopsbörda för parterna 
I 30 § FPL framgår ramen för domstolens avgörande. Domen får inte 

grundas på annat processmaterial än det som förekommer i målet. Med 

processmaterial avses vad som sägs, skrivs eller på något annat vis 

förekommer i målet. Därmed finns det inte något krav på att det måste vara 

rätt part som åberopar en viss omständighet, om uppgiften har tillförts 

processmaterialet kan den även ligga till grund för avgörandet.30 Enligt 29 § 

FPL får avgörandet inte heller gå utöver parternas yrkanden. Trots att 

parterna i viss mån ska ange grunderna för sina yrkanden och bestridanden, 

enligt 4 och 11 §§ FPL, är domstolen inte bunden av de grunder som 

parterna åberopar. 30 § FPL ska alltså förstås som så att domstolen inte får 

grunda avgörandet på annat material än det som parterna har fått del av.31 

Det finns alltså en möjlighet för domstolen att grunda avgörandet på 

uppgifter som parterna inte har åberopat men då måste uppgifterna 

kommuniceras parterna enligt 10, 12 eller 18 §§ FPL. Ordalydelsen i 30 § 

FPL antyder att bestämmelsen ska gälla för alla processer, oavsett måltyp. I 

praxis har det dock utvecklats en uppdelning av målen där åberopsbördan 

förändras beroende på måltyp.32  

                                                
30 von Essen s. 57. 
31 Dahlgren s. 393 f. 
32 von Essen s. 58. 
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3.2 Omständigheter som medför 
åberopsbörda 

Utöver de typiska förvaltningsmålen som förvaltningsprocesslagen en gång 

utarbetades för har det tillkommit mål som har stora likheter med brottmål 

och dispositiva tvistemål, exempelvis upphandlingsmål som har likheter 

med dispositiva tvistemål. Genom praxis har det utvecklats en åberopsbörda 

för parterna i de här målen och då är domstolen bunden av de omständlig-

heter som parterna anför.33 

3.2.1 Likhet med brottmål 
Mål som avser ingripanden mot sjukhuspersonal, exempelvis återkallelse av 

läkarlegitimation eller körkortsåterkallelse, och som har initierats av 

offentlig part kan närmast liknas med brottmål där åklagaren har åberops-

börda. Anledningen härtill är att målen avser mycket ingripande åtgärder 

mot den enskilda parten. För att en omständighet ska kunna läggas till grund 

för domen i den här typen av mål måste myndigheten uttryckligen ha 

åberopat omständigheten. Denna börda läggs endast på myndigheten och 

inte om en privatperson inleder processen. Rättssäkerheten för den enskilde 

parten och den brottmålsliknande karaktären ligger till grund för denna 

åberopsbörda. När ena parten åläggs en åberopsbörda räcker det således inte 

med att en omständighet finns med i processmaterialet, omständigheten 

måste uttryckligen åberopas av parten för att domstolen ska beakta 

omständigheten vid avgörandet.34 

3.2.2 Likhet med dispositivt tvistemål 
En måltyp som har likheter med dispositivt tvistemål är upphandlingsmål. 

Anledningen till detta är att rättssaken är av kommersiell natur och att 

processen vanligtvis förs mellan jämbördiga parter. I bakgrunden är det 

enskilda näringsidkare som konkurrerar om ett kontrakt med den 

upphandlande myndigheten/enheten. Detta medför att upphandlingsmålen 

                                                
33 von Essen s. 58; Wennergren och von Essen s. 322. 
34 von Essen s. 58 f. 
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har större likheter med dispositiva tvistemål än med andra förvaltnings-

mål.35 Genom RÅ 2009 ref. 69 fastslog domstolen att som huvudprincip ska 

parterna åläggas en åberopsbörda i upphandlingsmål. Den part som hävdar 

att en upphandling är felaktig ska även, på ett klart sätt, ange vilka om-

ständigheter talan grundas på.36 Detta medför att det istället är dispositions-

principen som ska gälla och därmed bör officialprincipen användas med 

försiktighet.37 Genom HFD 2015 ref. 55 tydliggjordes att domstolen trots 

allt kan ha en utredningsskyldighet i upphandlingsmål, vilket medför att 

parten inte åläggs någon åberopsbörda. Detta berörs mer ingående nedan 

under 5.2. 

 

För såväl brottmålsliknande som tvistemålsliknande förvaltningsmål måste 

rätt part åberopa en omständighet. Om exempelvis läkaren av misstag anger 

omständigheter till sin nackdel ska de inte läggas tillgrund för avgörandet. 

Vidare kan upphandlande myndighet/enhet inte begära att domstolen prövar 

förhållanden som sökanden inte har anfört.38 

3.3 Jämförelse med allmän domstol 
Parternas åberopsbörda i dispositiva tvistemål regleras i 17 kap. 3 § 

rättegångsbalken, RB. Där föreskrivs att domen inte ska grundas på 

omständighet som parten inte har åberopat till grund för sin talan. 

Regleringen ger uttryck för dispositionsprincipen.39 Genom detta gäller, till 

skillnad från huvudregeln i förvaltningsprocessen, att det måste vara rätt 

part som åberopar en omständighet för att omständigheten ska kunna läggas 

till grund för domen. Vanligtvis är det den part som har bevisbördan för en 

omständighet som ska åberopa den. I de indispositiva tvistemålen finns det 

alltsomoftast ett allmänt intresse som den materiella rätten har att skydda 

och domstolen är således inte bunden av parternas dispositioner. En större 

                                                
35 Wennergren och von Essen s. 322 f.  
36 Wennergren och von Essen s. 322. 
37 RÅ 2009 ref. 69 s. 4. 
38 Wennergren och von Essen s. 323. 
39 Fitger m.fl., kommentar till 17 kap. 3 § RB. 
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börda läggs då på domstolen för att målet ska utredas och bli materiellt 

korrekt.40  

 

Åberopsbördan i brottmålen regleras i 30 kap. 3 § RB som anger att dom må 

ej avse annan gärning än den för vilken talan om ansvar i behörig ordning 

förts. Vidare stadgas det i 45 kap. 4 § RB vad åklagarens stämningsansökan 

ska innehålla. Rätten är sedan bunden av åklagarens beskrivning av 

gärningen.41 I merparten av målen i allmän domstol är rätten således bunden 

av vad parterna har åberopat för yrkanden och omständigheter.42 

3.4 Sammanfattning 
Det finns alltså inte någon generell åberopsbörda för parterna i förvaltnings-

målen. Istället kan domstolen själva välja att berika processmaterialet för att 

därigenom tillse att målet blir tillräckligt utrett. Genom praxis har det 

däremot utvecklats en åberopsbörda för parterna i de mål som har stora 

likheter med processer i allmän domstol. Detta medför att domstolen i de 

här fallen är bunden av parternas dispositioner och domstolen kan inte 

berika processmaterialet ex officio. De bakomliggande skillnaderna i mål-

typerna är att allmänna intressen inte gör sig gällande i samma utsträckning 

och det är vanligtvis en process mellan jämbördiga parter. 

 

                                                
40 von Essen s. 55 ff. 
41 von Essen s. 57. 
42 Wennergren och von Essen s. 319. 
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4 Editionsföreläggande 
Frågan om editionsföreläggande i förvaltningsmål behandlas sällan i 

doktrinen och det finns få prejudikat på området. Det ligger därför nära till 

hands att dra slutsatsen att editionsinstitutet sällan utnyttjas i förvaltnings-

målen. Nedan följer en redogörelse för reglerna om editionsföreläggande, 

med fokus på de bestämmelser som är av relevans för HFD 2015 ref. 55. I 

målet yrkade sökanden på editionsföreläggande avseende allmänna hand-

lingar och undantaget om skydd för yrkeshemligheter var relevant.43 

4.1 Förutsättningar för 
editionsföreläggande 

Editionsföreläggande kan användas av en part för att avgöra om det är 

lönsamt att ansöka om stämning. Institutet används främst i tvistemålen och 

genom att parten får tillgång till handlingarna kan en välgrundad talan 

utformas. Efter att parten har fått del av handlingarna är det även möjligt att 

parten avstår från att väcka talan om det inte är möjligt att utforma en 

tillräckligt välgrundad och övertygande stämningsansökan.44 

 

I 20 § FPL finns bestämmelser om processuell och materiell editionsplikt.45 

Bestämmelsen hänvisar till 38 kap. 1-5 och 7-9 §§ RB. Ett editions-

föreläggande kan tas upp av rätten ex officio eller efter yrkande av part. 

Editionsföreläggandet ska innehålla uppgift om var och hur handlingen ska 

tillhandahållas, 38 kap. 5 § RB. Föreläggandet kan även förordnas med en 

påföljd. Innan ett sådant formenligt editionsföreläggande utfärdas måste 

domstolen först kommunicera den som föreläggandet avser. Vanligtvis 

borde ett formenligt editionsföreläggande inte behöva förordnas eftersom 

innehavaren ger in handlingen utan invändning.46 

 
                                                
43 Se Ekelöf, Edelstam och Heuman s. 259-275 för en utförlig beskrivning av 
editionsplikten. 
44 Ekelöf, Edelstam och Heuman s. 259 f. 
45 Wennergren och von Essen s. 202. 
46 Wennergren och von Essen s. 205 f. 
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Den processuella editionsplikten regleras i 38 kap. 2 § RB och riktar sig till 

envar, såväl motpart som tredje man, som besitter en handling som kan 

antas äga betydelse som bevis. Bestämmelsen omfattar endast handlingar 

som inte är allmänna.47 I bestämmelsens andra stycke finns inskränkningar 

till editionsplikten. Begränsningar kan göras för uppgifter som bland annat 

innehåller yrkeshemligheter och för minnesanteckningar.48 Den materiella 

editionsplikten regleras i 38 kap. 3 § RB och innebär att innehavaren av en 

skriftlig handling kan vara skyldig att utge denna på grund av ett rätts-

förhållande eller enligt lag.49 

 

Vidare kan domstolen besluta att allmänna handlingar som kan antas ha 

betydelse som bevis ska tillhandahållas enligt 38 kap. 8 § RB. Detta gäller 

för såväl offentlig som sekretessbelagd handling. Även till denna 

bestämmelse följer en rad undantag då edition inte ska beviljas. Undantagen 

framgår av bestämmelsens andra stycke. Ett av undantagen gäller till skydd 

för yrkeshemligheter.50 

4.2 Skydd för yrkeshemligheter 
Undantaget om skydd för yrkeshemligheter gäller för både 38 kap. 2 och 8 

§§ RB. Yrkeshemlighet bör i det här fallet tolkas på samma vis som 

företagshemlighet som definieras i 1 § lag (1990:409) om skydd för 

företagshemligheter. Där framgår det att företagshemlighet är information 

om affärs- eller driftsförhållanden i en näringsidkares rörelse som närings-

idkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom 

i konkurrenshänseende. I detta är inbegripet att hemligheten ska ha ett 

ekonomiskt värde.51 

 

Om handlingarna innehåller yrkeshemligheter kan edition ändå beviljas om 

det föreligger synnerlig anledning. För att avgöra huruvida synnerlig 

                                                
47 Ekelöf, Edelstam och Heuman s. 262. 
48 Ekelöf, Edelstam och Heuman s. 270 ff. 
49 Wennergren och von Essen s. 205. 
50 Wennergren och von Essen s. 207 f. 
51 Borgström, kommentar till 38 kap. 2 § RB under rubrik 2.2.5. 
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anledning föreligger måste en intresseavvägning ske. Yrkeshemlighetens 

ekonomiska värde vägs då mot handlingens betydelse som bevis. Vem som 

innehar handlingen, part eller tredje man, kan ha betydelse och vanligtvis 

föreligger inte synnerlig anledning om handlingen har ett lågt bevisvärde.52 

4.3 Sammanfattning 
Det finns således en möjlighet att besluta om editionsföreläggande i 

förvaltningsprocesserna, men det verkar dock som att institutet inte används 

i stor utsträckning. Editionsföreläggande kan meddelas för bland annat 

allmänna handlingar, såväl offentliga som sekretessbelagda, men handlingen 

måste ha ett bevisvärde för att edition ska beviljas. Skulle en yrkeshemlighet 

röjas när handlingen lämnas ut ska edition inte beviljas. Om det däremot 

finns synnerlig anledning att handlingen lämnas ut ska editions-

föreläggandet beviljas, trots att en yrkeshemlighet skulle röjas. 

                                                
52 Borgström, kommentar till 38 kap. 2 § RB under rubrik 2.2.5.2; Ekelöf, Edelstam och 
Heuman s. 270. 



 24 

5 Exempel från praxis 
Upphandlingsmålen skiljer sig således från andra förvaltningsmål genom att 

parterna åläggs en åberopsbörda. Detta medför att domstolens utrednings-

skyldighet inskränks. I upphandlingsmål är det parternas ekonomiska 

intressen som står i centrum och allmänna intressen gör sig gällande i 

begränsad omfattning och processen förs vanligtvis mellan två jämnstarka 

parter. Nedan följer en redogörelse för två upphandlingsmål som behandlar 

förhållandet mellan utredningsskyldigheten och åberopsbördan. 

5.1 RÅ 2009 ref. 6953 
Halmstads Fastighets AB (HFAB) genomförde en offentlig upphandling 

avseende rörinfodring av spillvattenledningar. Tre anbud lämnades in och 

Proline AB (Proline) meddelades tilldelningsbeslut. Svensk Rörinfodring 

AB (SRAB), som hade lämnat anbud, yrkade hos länsrätten att ut-

värderingen av anbuden skulle rättas och att deras anbud därmed skulle 

antas och Prolines anbud skulle förkastas. Till stöd för sin talan anförde 

SRAB att Proline inte uppfyllde alla skall-krav i förfrågningsunderlaget. 

 

HFAB bestred yrkandena och menade att de hade antagit ett anbud som 

uppfyllde samtliga skall-krav och att priset blev avgörande vid upp-

handlingen. Länsrätten kom fram till att upphandlingen skulle göras om 

eftersom förfrågningsunderlaget inte var tillräckligt transparent för att en 

anbudsgivare skulle kunna utläsa hur anbuden skulle utvärderas. Domen 

grundades därmed på omständigheter som parten inte hade åberopat. HFAB 

överklagade länsrättens dom men kammarrätten avslog överklagandet. 

Kammarrätten grundade sitt avgörande på en omständighet som parten hade 

åberopat och kom fram till att upphandlingen skulle göras om. Då 

överklagade HFAB domen till Högsta förvaltningsdomstolen som också 

avslog överklagandet. I samband med detta fastslog Högsta förvaltnings-

domstolen att huvudprincipen i upphandlingsmål är att den part som menar 

                                                
53 Avsnittet bygger på RÅ 2009 ref. 69. 
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att upphandlingen är felaktig på ett klart sätt ska ange vilka omständigheter 

talan grundas på. Länsrätten agerade således felaktigt när omständigheter 

som parten inte hade åberopat lades till grund för avgörandet.  

 

Även om målet har likheter med dispositiva tvistemål och dispositions-

principen ska få ökat utrymme är det inte en åberopsbörda enligt RB som 

förespråkas utan istället en restriktiv tillämpning av domstolens utrednings-

skyldighet i 8 § FPL. Domstolen ska inte föra in andra omständigheter än de 

som parterna klart har åberopat och det är således inte tillräckligt att 

omständigheterna endast förekommer i processmaterialet.54 

5.2 HFD 2015 ref. 5555 
Malmö kommun genomförde en upphandling av företagshälsovårdstjänster 

genom ett förenklat förfarande. Feelgood Företagshälsovård (Feelgood) 

tilldelades kontrakt och Avonova Hälsa Syd (Avonova) kom på andra plats. 

Avonova begärde att få ut Feelgoods anbud av kommunen. De fick del av 

Feelgoods anbud, förutom de delar som var sekretessbelagda, nämligen 

specificerade priser och svar på vissa utvärderingskriterier. Avonova över-

klagade beslutet utan framgång. Istället ansökte de om överprövning av upp-

handlingen hos förvaltningsrätten och grundade talan på att Feelgood inte 

uppfyllde samtliga skall-krav. Samtidigt yrkade de på editionsföreläggande 

avseende Feelgoods anbud. Yrkandet om editionsföreläggande avslogs med 

motiveringen att officialprincipen ska tillämpas med försiktighet i upp-

handlingsmål. Eftersom Avonova inte lyckades visa att Malmö kommun 

hade brutit mot bestämmelserna i LOU avslogs även yrkandet om 

ingripande enligt LOU. Även kammarrätten avslog både editionsyrkandet 

och yrkandet om ingripande enligt LOU. 

 

Avonova överklagade då domen i sin helhet till Högsta förvaltnings-

domstolen. Domskälen inleds med en redogörelse för utrednings-

skyldigheten i 8 § FPL och den huvudprincip som fastslogs i RÅ 2009 ref. 

                                                
54 von Essen s. 60 f.  
55 Avsnittet bygger på HFD 2015 ref. 55. 
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69.56 Följaktligen beskriver Högsta förvaltningsdomstolen vad som fram-

kom i EU-domstolens dom i Varec-målet57, där en anbudsgivare hade begärt 

konfidentiell behandling av uppgifter. I Varec-målet fastslogs att det är 

nödvändigt att prövningsorganet har tillgång till all information som krävs 

för att målet ska kunna avgöras, även konfidentiell information och affärs-

hemligheter.58 Det är två EU-direktiv som ligger till grund för den svenska 

lagstiftningen om offentlig upphandling. Dels ett direktiv avseende 

förfarandet59, dels ett avseende rättsmedlen60. I artikel 1.1 i rättsmedels-

direktivet kommer effektivitetsprincipen till uttryck.  Där anges det att 

medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att en upphandlande 

myndighets/enhets beslut effektivt ska kunna prövas. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen tog inte ställning till Avonovas editions-

yrkande utan menade att domstolen först måste avgöra huruvida det följer 

av utredningsskyldigheten att uppgifterna fordras in istället.  

 

Högsta förvaltningsdomstolen menade att eftersom det i förevarande fall 

fanns uppgifter som var sekretessbelagda kunde inte principen från RÅ 

2009 ref. 69 användas utan hänsyn skulle tas till vad som framkom i Varec-

målet. Högsta förvaltningsdomstolen menade att om Avonova inte får till-

gång till handlingarna hos upphandlande myndighet, som är tänkt att 

användas till stöd för deras talan, ska domstolen avgöra om uppgifterna 

krävs för att domstolen effektivt ska kunna granska upphandlings-

förfarandet. Om så är fallet ska domstolen enligt officialprincipen fordra in 

uppgifterna. Därefter ska uppgifterna som huvudregel kommuniceras parten, 

undantag till detta finns i 18 § FPL. Högsta förvaltningsdomstolen menade 

att förvaltningsrätten, på grund av dess utredningsskyldighet, skulle ha 

fordrat in de sekretessbelagda uppgifterna för att därmed kunna göra en 
                                                
56 Se ovan under 5.1. 
57 C-450/06 Varec SA mot État belge och Diehl Ramscheid GmbH & Co, EU:C:2008:91. 
58 C-450/06 Varec SA mot État belge och Diehl Ramscheid GmbH & Co, EU:C:2008:91 
punkt 53. 
59 Direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av 
byggentreprenader, varor och tjänster. 
60 Direktiv 89/665/EEG om samordning av lagar och andra författningar för prövning av 
offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. 
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effektiv granskning av upphandlingsförfarandet. Anledningen till att dom-

stolen skulle göra denna granskning, trots tidigare uttalanden i RÅ 2009 ref. 

69, hade sin grund i att Avonova inte själv hade möjlighet att åberopa 

omständigheterna. Högsta förvaltningsdomstolen återförvisade därför målet 

till förvaltningsrätten för förnyad prövning. 

5.3 Sammanfattning 
Högsta förvaltningsdomstolen hade alltså en större skyldighet att sköta 

utredningen i målet med stöd av 8 § FPL i HFD 2015 ref. 55 än vad de hade 

i RÅ 2009 ref. 69. Eftersom parten (Avonova) inte kunde få del av de upp-

gifter som krävdes för att fullgöra sin åberopsbörda och därmed tillvarata 

sina intressen kunde huvudprincipen från RÅ 2009 ref. 69 inte användas. 

Istället skulle domstolen gripa in och begära in uppgifterna för att upp-

handlingen på ett effektivt sätt skulle kunna granskas och därmed fick 

officialprincipen större betydelse för processen. 
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6 Analys 
Hur förhåller sig då domstolens utredningsskyldighet till parternas åberops-

börda i upphandlingsmål?  

 

Huvudregeln i förvaltningsmål är att parterna inte åläggs någon åberops-

börda. Domen får endast grundas på det material som har förekommit i 

målet. Domstolen kan således fordra in uppgifter ex officio men för att de 

ska kunna läggas till grund för avgörandet ska uppgifterna ha 

kommunicerats parterna. Detta är ett resultat av officialprincipens starka 

inverkan på förvaltningsprocessen, vilken kommer till uttryck i 8 § FPL. 

Här stadgas att domstolen ska utreda målet så som dess beskaffenhet kräver. 

Det som avgör målets beskaffenhet är parternas styrkeförmåga, huruvida det 

är mer än en enskild part och målets materiella karaktär. Upphandlingsmål 

förs vanligtvis mellan två jämbördiga parter och allmänna intressen 

påverkas inte i lika stor utsträckning som parternas ekonomiska intressen. I 

bakgrunden är det näringsidkare som konkurrerar om ett kontrakt med den 

upphandlande myndigheten/enheten. 

 

I praxis har det utvecklats en åberopsbörda för parterna i de mål som har 

stora likheter med processer i allmän domstol. En sådan måltyp är upp-

handlingsmål som kan anses ha likheter med dispositiva tvistemål där 

dispositionsprincipen tillämpas. Av denna anledning fastslog Högsta 

förvaltningsdomstolen i RÅ 2009 ref. 69 en huvudprincip som ska gälla för 

upphandlingsmål. Principen fastslår att den part som hävdar att en upp-

handling är felaktig ska på ett klart sätt även ange vilka omständigheter talan 

grundas på. Då parterna åläggs en åberopsbörda i upphandlingsmålen 

resulterar det i en inskränkning av domstolens tillämpning av official-

principen i 8 § FPL. När parterna åläggs en åberopsbörda får således 

dispositionsprincipen ett ökat utrymme på bekostnad av officialprincipen. 

Eftersom målets beskaffenhet inte kräver att domstolen sköter utredningen 
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och klargör omständigheterna får avgörandet istället grundas på de 

omständigheter som parterna har anfört. 

 

Genom att Högsta förvaltningsdomstolen fastslog en huvudprincip i RÅ 

2009 ref. 69 öppnades det upp för tillfällen när parterna inte ska åläggas 

någon åberopsbörda. Däremot gav domstolen inte någon ledning för när 

huvudprincipen inte ska tillämpas. Ett sådant fall borde dock vara HFD 

2015 ref. 55.  

 

Skillnaderna mellan de två avgörandena är framförallt att i RÅ 2009 ref. 69, 

å ena sidan, hade sökanden tillgång till uppgifterna som var nödvändiga för 

att uppfylla sin åberopsbörda. Likväl valde länsrätten att grunda avgörandet 

på omständigheter som parten inte hade åberopat, därmed kunde domstolens 

objektivitet ifrågasättas. Eftersom parterna var jämbördiga fanns det ingen 

anledning för domstolen att själv utreda omständigheterna.  

 

I HFD 2015 ref. 55, å andra sidan, hade sökande parten (Avonova) utan 

framgång försökt få tillgång till de uppgifter som var nödvändiga för att 

fullgöra åberopsbördan. Det kan ifrågasättas om parterna i det här fallet var 

jämbördiga. Avonova behövde uppgifter som den andra parten (Malmö 

kommun) hade tillgång till. Även om kommunen följde gällande sekretess-

bestämmelser fick kommunen ett övertag eftersom de kunde påverka vilka 

omständighet som motparten kunde åberopa. Hade Avonova fått tillgång till 

alla relevanta uppgifter från kommunen kunde de säkerligen på egen hand 

ha genomfört en effektiv granskning av upphandlingen och sedan bestämt 

sig för om de skulle ansöka om en överprövning av upphandlingen. Om 

editionsföreläggandet hade beviljats kunde parterna ha intagit en mer 

jämbördig ställning eftersom de då hade haft tillgång till samma uppgifter. 

Avonova kunde då ha fattat ett beslut om de överhuvudtaget skulle ansöka 

om överprövning av upphandlingen. Frågan om editionsförläggande 

behandlas mer utförligt nedan. 
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Anledningen till att officialprincipen skulle få ökat utrymme i HFD 2015 

ref. 55 var på grund av förhållandet mellan parterna. Målets materiella 

karaktär var oförändrad eftersom ekonomiska intressen som stod på spel och 

samma materiella regler låg till grund för avgörandet. Däremot var parterna 

inte lika jämställda i HFD 2015 ref. 55 som i RÅ 2009 ref. 69. Detta 

förändrade således målets beskaffenhet vilket påverkade hur stort utrymme 

officialprincipen skulle få i processen. Eftersom officialprincipen fick större 

utrymme minskade dispositionsprincipens påverkan på processen och där-

med ålades parterna inte någon åberopsbörda. Domstolen kan alltså vara 

antingen passiv eller aktiv vilket antingen medför att dispositionsprincipen 

eller officialprincipen är styrande i upphandlingsmålet. Vilket av de två 

perspektiven som intas bestäms i de här fallen utifrån partsförhållandet 

eftersom målets materiella karaktär var oförändrad. 

 

När sökanden inte själv kan tillvara ta sina intressen ska domstolen alltså 

gripa in för att upphandlingen ska kunna granskas på ett effektivt sätt. De 

här kraven kommer från EU-rätten genom Varec-målet. I målet fastslog EU-

domstolen att det är nödvändigt att prövningsorganet har tillgång till full-

ständig information, även konfidentiell information och affärshemligheter, 

för att målet ska kunna avgöras. 

 

På grund av målets beskaffenhet återgick Högsta förvaltningsdomstolen 

således till regleringen i 8 § FPL.  Huvudprincipen borde således fortfarande 

vara att domstolen är bunden av parternas åberopanden i upphandlingsmål 

och att domen inte kan grundas på omständigheter som inte uttryckligen har 

åberopats av part. Skulle parten inte själv kunna tillvarata sina intressen och 

därmed fullgöra sin åberopsbörda ska domstolen ingripa. Domstolen måste 

då se till att de uppgifter som behövs för att upphandlingen ska kunna 

granskas tillförs processmaterialet och således ligger till grund för av-

görandet. 

 

Vidare lämnade dessvärre Högsta förvaltningsdomstolen frågan om 

editionsföreläggande obesvarad. I domskälen angav domstolen att det först 
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skulle avgöras huruvida det följer av utredningsskyldigheten att uppgifterna 

fordras in innan editionsyrkandet prövas. För att reparera det icke jäm-

bördiga förhållandet mellan parterna i 2015 års fall använde domstolen sig 

av utredningsskyldigheten istället för att få parterna jämbördiga genom ett 

editionsföreläggande. Trots att det är frågan om ett mål som liknar ett 

dispositivt tvistemål säger de att utredningsskyldigheten ska tillämpas i 

första hand. 

 

Om utredningsskyldigheten går före prövningen av editionsyrkandet 

kommer domstolen att få tillgång till uppgifterna som editionen avser, 

förutsatt att det följer av utredningsskyldigheten att de fordras in. Sedan tar 

domstolen ställning till om uppgifterna kan kommuniceras parterna. Vare 

sig de kan lämnas ut eller ej har domstolen tillgång till uppgifterna och de 

kan granska förfarandet på ett effektivt sätt. De uppfyller därmed kraven 

från EU-domstolen. 

 

Skulle domstolen istället pröva editionsyrkandet först, sker detta utan 

tillgång till uppgifterna. Om editionsyrkandet beviljas kan upphandlingen 

granskas på ett effektivt sätt, såtillvida att parten gör detta. När editions-

yrkandet prövas istället för att officialprincipen får utökad tillämpning 

åläggs parten en åberopsbörda och då bör domstolen rimligtvis inte själv 

kunna utreda förfarandet i efterhand om partens utredning är bristfällig. 

Risken med att pröva editionsyrkandet först är således att domstolen kan 

avslå yrkandet, exempelvis på grund av undantaget om skydd för yrkes-

hemligheter. Har domstolen då en sekundär uppgift att fordra in uppgifterna 

enligt officialprincipen för att kunna granska upphandlingen eller har den 

möjligheten inskränkts genom att parterna har ålagts en åberopsbörda i 

samband med att editionsyrkandet prövades först?  

 

Skulle domstolen inte kunna fordra in uppgifterna i efterhand för att 

effektivt kunna granska upphandlingen uppfylls inte kraven som uppställdes 

av EU-domstolen i Varec-målet. Kan domstolen trots allt ändå fordra in 

uppgifterna i efterhand uppfyller de förvisso kraven på att upphandlings-
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förfarandet ska kunna granskas på ett effektivt sätt men denna omväg har 

medfört både en mer långdragen process och ökade kostnader. Det hade 

således varit resurssparande om domstolen från början fordrat in uppgifterna 

med stöd av utredningsskyldigheten istället för att först pröva editions-

yrkandet. Möjligen var det av denna anledning som domstolen valde att 

pröva om handlingarna kunde fordras in med stod av officialprincipen 

istället för att editionsyrkandet prövades först. Vilka avsikter Högsta 

förvaltningsdomstolen hade framgår inte av domskälen men likväl uppfyllde 

de kraven från EU-domstolen. 

 

Av Varec-målet framgår det att prövningsorganet ska ha tillgång till 

fullständig information, även sekretessbelagd sådan, för att kunna avgöra 

målet. Därmed är det kanske inte tillräckligt att edition beviljas eftersom 

parten hade fått tillgång till handlingarna, men kanske inte domstolen om 

parten inte åberopar uppgifterna. Genom EU-rätten uppställs krav på att 

domstolen ska ha tillgång till all relevant fakta för att upphandlingen ska 

kunna granskas. Däremot framgår det inte på vilket sätt domstolen ska få 

tillgång till uppgifterna, huruvida domstolen själv måste fordra in dem eller 

om det är tillräckligt att parten åberopar dem är oklart.  

 

Om editionsinstitutet inte ska användas i upphandlingsmål, som är en av de 

måltyper som ligger närmast tvistemålen, där edition främst används, i vilka 

förvaltningsmål ska edition då användas? Anledningen till att parterna inte 

var jämbördiga i processen berodde på att Malmö kommun hade uppgifter 

som Avonova behövde för att kunna fullgöra sin åberopsbörda. Hade 

parterna varit jämställda genom att Avonova hade haft tillgång till de 

sekretessbelagda uppgifterna hade ett editionsföreläggande antagligen inte 

varit aktuellt. 

 

Sammanfattningsvis är huvudprincipen från RÅ 2009 ref. 69 fortfarande 

gällande, vilket poängteras i HFD 2015 ref. 55. Den avgörande faktorn för 

att Högsta förvaltningsdomstolen inte använde sig av huvudprincipen var 

kraven från Varec-målet som var av relevans på grund av att parterna inte 
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var jämbördiga och eftersom det var frågan om sekretessbelagd information. 

Efter att Högsta förvaltningsdomstolen nu har gett anvisning för när huvud-

principen inte ska tillämpas kommer det antagligen att meddelas fler domar 

där huvudprincipen inte tillämpas. Under vilka förutsättningar editions-

föreläggande ska användas i förvaltningsprocessen återstår dock att se. 
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7 Slutsats 
Genom HFD 2015 ref. 55 har domstolen gett exempel på när huvud-

principen från RÅ 2009 ref. 69 inte ska användas. Eftersom EU-rätten 

ställer krav på att prövningsorganet ska ha tillgång till fullständig 

information om fakta för att kunna avgöra målet valde Högsta förvaltnings-

domstolen att utredningsskyldigheten skulle gå före prövningen om 

editionsföreläggandet. Således kan inte alla upphandlingsmål behandlas på 

samma vis, utan beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan 

officialprincipen få utökad betydelse för processen. I vart fall kan inte alla 

upphandlingsmål liknas med de dispositiva tvistemålen utan det finns 

tillfällen där de intar en mer indispositiv karaktär.  

 

Fallet från 2015 medför även att upphandlande myndighet/enhet i viss 

utsträckning inte längre kan gömma sig bakom sekretessbestämmelserna för 

att undgå en prövning av upphandlingen. Detta medför dock en ökad börda 

för domstolen då de ska fatta beslut om att utreda, begära in uppgifter och 

besluta om uppgifterna kan kommuniceras med andra parten eller om de 

omfattas av undantagen från kommuniceringen. 

 

Avslutningsvis finns det inte anledning att anmärka på Högsta förvaltnings-

domstolens agerade eftersom de uppfyllde kraven från Varec-målet och 

visade på när huvudprincipen inte ska tillämpas. Rättsläget har således blivit 

klarare i och med HFD 2015 ref. 55. Däremot är det fortfarande oklart när 

editionsföreläggande kan användas i förvaltningsmålen. När anses parterna 

vara så pass jämlika att officialprincipen är svag, men där den ena parten 

ändå behöver få tillgång till uppgifter genom ett editionsföreläggande? 
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