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Förord  

Varmt tack till alla som uppmuntrat mig under arbetet med denna uppsats. Ett 

särskilt tack till Börje Hed som lämnat värdefulla synpunkter på ämnet och olika 

frågeställningar under arbetets gång. 

 

Vaxholm, mars 2015 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Offentliga upphandlingar regleras både på nationell och EU-rättslig nivå. De 

aktörer som omfattas av upphandlingsreglerna, och därmed har en skyldighet att 

genomföra upphandlingar enligt regelverket, är inte enbart stat och kommun. Även 

bolag som finansieras eller styrs offentligt omfattas av regleringen.  

 

Höga krav ställs på de aktörer som genomför upphandlingar. Kraven avser säkra 

att fri konkurrens föreligger i alla upphandlingar och att offentliga medel 

därigenom används på ett effektivt sätt. Att upphandlingarna går rätt till är av 

största vikt då upphandlingar står för omkring en femtedel av Sveriges BNP, 

närmare 600 miljarder kronor.1 Mot bakgrund av de betydande summor 

skattemedel som används finns ett behov av insyn. Flertalet, men inte alla, av de 

aktörer som genomför upphandlingar omfattas av handlingsoffentlighet. 

Handlingsoffentligheten är en variant av offentlighetsprincipen och stadgar rätten 

att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt garanterar insynen i offentlig 

förvaltning. Utöver den rätt till insyn genom reglerna om handlingsoffentlighet 

tillkommer en upplysningsskyldighet i LOU.  

 

Offentligheten i upphandlingar begränsas av olika sekretessregler. Regleringen 

skiljer sig mellan tiden före och efter tilldelningsbeslutet. Före tilldelningsbeslutet 

föreligger absolut anbudssekretess, inga skaderekvisit finns och ingen 

sekretessbedömning sker. Efter tilldelningsbeslutet görs sekretessbedömningarna 

utifrån olika skyddsintressen, såsom det allmännas ekonomiska intresse och 

skyddet för enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet.  

 

Ifall en leverantör anser sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada på grund 

av att den upphandlande myndigheten brutit mot LOU kan en överprövning av 

upphandlingen ske i domstol. De sekretessregler som vanligtvis gäller vid 

                                                           
1 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1, s. 17.  



10 
  

upphandlingar sätts då ur spel, och istället aktualiseras domstolssekretessen där 

skyddet är svagare för uppgifter som lämnats i en upphandling.  

 

Eftersom inte alla som omfattas av upphandlingsreglerna även omfattas av 

reglerna om handlingsoffentlighet uppkommer en särskild problematik för 

leverantörer som vill ta del av handlingar. Insynen är i dessa fall begränsad 

eftersom handlingarna är privata och inte allmänna. Det finns heller ingen 

möjlighet att överklaga beslutet att handlingen inte lämnas ut.  

 

Syftet med uppsatsen är att utreda gällande rätt avseende offentlighet och sekretess 

i upphandlingar. Hur ser skyddet ut i upphandlingar för intressen som föranleder 

sekretess? Hur värnas offentlighetsprincipen i upphandlingar? I vilka fall tillämpas 

andra sekretessregler och hur skiljer sig de reglerna från den vanliga 

upphandlingssekretessen?  

 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsens fokus ligger på upphandling enligt LOU. Därmed kommer inte lagen 

om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) 

eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), att ingå i 

någon större omfattning. I och med denna avgränsning kommer det klassiska 

direktivet att beröras i större utsträckning än försörjningsdirektivet.  

 

Läsaren förutsätts ha kännedom om grundläggande EU-rätt. Ingen presentation av 

generella EU-rättsliga principer såsom företrädesrätt framför nationell rätt, 

direktivkonform tolkning och direkteffekt kommer att ske. Enbart den reglering 

som är av vikt för den fortsatta utredningen av gällande rätt avseende offentlighet 

och sekretess i upphandlingar kommer att behandlas.  

 

Då regleringen kring allmänna handlingar är mycket omfattande har det varit 

nödvändigt att avgränsa så att enbart de delar som är av direkt intresse för 

uppsatsen behandlas. Avsikten med kapitlet om allmänna handlingar är att skapa 
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en övergripande bild av vad en allmän handling är, men samtidigt ge en mer 

ingående förståelse för den reglering som på olika sätt berör upphandlings-

sekretessen.  

 

Av utrymmesskäl kommer inte uppsatsen att närmare analysera hur skyddet för 

företagshemligheter tillgodoses i upphandlingar. Fokus kommer att ligga på de 

sekretessregler som finns till skydd för det allmännas ekonomiska intresse och 

sekretess till skydd för enskild som har trätt i affärsförbindelse med en myndighet. 

 

Eftersom uppsatsen behandlar sekretess i upphandlingar kommer ingen ingående 

analys göras av domstolssekretessen som sådan, enbart hur denna samspelar med 

upphandlingssekretessen. De kapitel som berör domstolssekretess, kapitlen om 

överprövning och edition, tar sikte på att presentera hur uppgifter som lämnats 

inom ramen för en upphandling skyddas i domstolsförfaranden.  

 

Avslutningsvis har en avgränsning varit nödvändig vad gäller varianterna av 

offentlighetsprincipen. Enbart handlingsoffentligheten är av vikt för studien och 

när begreppet offentlighetsprincipen används generellt är det denna variant av 

principen som åsyftas. Därmed kommer inte förhandlingsoffentlighet vid 

rättegång, meddelarfrihet och yttrandefrihet inbegripas i någon större utsträckning.  

 

1.3 Metod och material 

Den metod som använts är den traditionella rättsdogmatiska metoden. Metoden 

innebär att lag, förarbeten, praxis och doktrin nyttjas för att utreda gällande rätt.2  

 

Läsaren uppmärksammas på att en del av den rättspraxis som hänvisas till är 

kammarrättsavgöranden. KamR:n är inte högsta instans i överprövningsmål och 

därmed får avgörandena ett begränsat prejudikatvärde. Avsaknaden av avgöranden 

från högsta instans, HFD, föranleder dock att gällande rätt belyses med hjälp av 

                                                           
2 Om den traditionella rättsdogmatiska metoden se bl.a. Peczenik, Aleksander, Juridikens allmänna läror, 

SvJT 2005 s. 249 samt Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 1.  
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kammarrättsavgöranden. Detta förhållande diskuteras i boken Överprövning av 

offentlig upphandling, där författarna menar att ett mönster kan utläsas ur 

kammarrätternas avgöranden som tyder ett särskilt rättsläge.3 Författarna väljer 

även att understryka det faktum att avsaknaden av ett prövningstillstånd från HFD 

inte innebär att KamR:ns avgörande var materiellt riktigt, utan enbart att 

rättsfrågorna inte föranleder en prövning som kan leda till ett prejudikat.4 

  

1.4 Disposition  

Inledningsvis kommer i kapitel 2 att redogöras för allmänna regler gällande 

offentliga upphandlingar. Både rättsakter från EU och nationell rätt på området 

kommer att behandlas. I anslutning till EU-rätten kommer även en kort genomgång 

av de grundläggande principer som är av betydelse för offentlig upphandling att 

finnas. De principer som tas upp är likabehandlingsprincipen, icke-

diskrimineringsprincipen, transparensprincipen, principen om ömsesidigt 

erkännande, och proportionalitetsprincipen. Principerna är införlivade i svensk 

rätt, men för att undvika upprepningar kommer principerna inte att redogöras för 

igen i delkapitlet om nationell rätt. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av 

hur ett upphandlingsförfarande går till.  

 

Kapitel 3, avser att sätta läsaren in i den relevanta reglering som finns avseende 

handlingsoffentlighet och sekretess. Vad gäller handlingsoffentligheten kommer 

fokus att läggas på offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Den del som 

behandlar sekretess avser att förklara både syftet med sekretess och hur 

sekretessbedömningar genomförs.  

 

Kapitel 4 är uppdelat i tre delkapitel. Det första delkapitlet, kapitel 4.1, behandlar 

sekretessen före tilldelningsbeslutet. Fokus i denna del ligger på anbudssekretessen 

och sekretess vid avbruten upphandling. Kapitel 4.2 redogör för sekretessen efter 

tilldelningsbeslutet. Delkapitlet inleds med en presentation av de intressen som kan 

                                                           
3 Asplund m.fl., Överprövning av upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, s. 8.  
4 Asplund m.fl., a.a. s. 8.  
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föranleda sekretess, det allmännas intressen och den enskildes intressen. Övriga 

intressen som kan medföra sekretess, såsom företagshemligheter, presenteras kort.  

 

Utöver skyddet för olika intressen efter tilldelningsbeslutet kommer delkapitel 4.3 

att behandla skyddet för uppgifter när en upphandling överprövas i domstol. I 

anslutning till domstolssekretessen studeras även sekretesskyddet vid edition. 

Denna sekretessreglering är inte specifik för upphandlingar, utan det rör sig om 

generella regler för sekretess i domstolsväsendet och vid edition. Mot bakgrund av 

den specifika regleringen kommer uppsatsen presentera hur sekretesskyddet i 

domstol ser ut och hur det påverkar skyddet för uppgifter som lämnats i en 

upphandling. 

 

Kapitel 5 utreder offentlighet och sekretess i offentligt styrda organ som inte 

omfattas av offentlighetsprincipen. Tonvikten ligger här på offentligheten snarare 

än sekretessen, då organens handlingar är privata. Efter en utredning och 

presentation av gällande rätt förs en de lege ferenda-diskussion kring införandet av 

handlingsoffentlighet i de offentligt styrda organen som inte omfattas av OSL. 

Diskussionen tar avstamp i vad som skiljer offentlig förvaltning från privat 

verksamhet och vad konsekvenserna skulle bli för ett privat rättssubjekt som 

åläggs handlingsoffentlighet. Därefter, mot bakgrund av skillnaderna mellan 

verksamheterna och konsekvenserna vid införandet av en ökad offentlighet, utreds 

vad som motiverar en handlingsoffentlighet i dessa organ. Även hur en sådan 

handlingsoffentlighets räckvidd skulle kunna utformas kommer att beröras i 

kapitlet.  

 

I det avslutande kapitlet, kapitel 6, kommer ett par slutliga reflektioner att lämnas. 

Analysen sker löpande i uppsatsen och inte enbart i separata kapitel. Genomgång 

och hänvisningar till relevant praxis kommer också att ske löpande, men en 

förteckning av rättsfall inkluderas i källförteckningen. 
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2 Offentlig upphandling  

2.1 Allmänt 

Upphandlingen är reglerad både nationellt och EU-rättsligt. Syftet med den fasta 

regleringen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och som ett resultat används 

offentliga medel på ett effektivt sätt. Genom konkurrens mellan leverantörer som 

lämnar anbud är tanken att avtalet ska bli så förmånligt som möjligt för 

myndigheten. För att kontraktet ska bli fördelaktigt är det av vikt att konkurrensen 

mellan anbudsgivarna sker på lika villkor.  

 

De offentligt styrda organ som omfattas av LOU kallas upphandlande 

myndigheter, oavsett om det är en myndighet i regeringsformens mening eller ej. 

Upphandlande myndigheter har en skyldighet att genomföra upphandlingar enligt 

regelverket. Både statliga och kommunala myndigheter samt beslutande 

församlingar i kommuner och landsting innefattas i begreppet enligt 2 kap. 19 § 

LOU. Även vissa offentligt styrda organ måste tillämpa reglerna, såsom 

kommunala och statliga bolag. Vidare inbegriper definitionen likväl 

sammanslutningar av en eller flera myndigheter, församlingar eller offentligt 

styrda organ som anses vara upphandlande myndigheter.  

 

Offentligt styrda organ anses enligt 2 kap. 12 § LOU vara upphandlande 

myndigheter om verksamheten tillgodoser behov i det allmännas intresse och 

finansieras till exempel av staten eller en annan upphandlande myndighet. Bolaget 

kan driva industriell eller kommersiell verksamhet och ändå anses vara en 

upphandlade myndighet så länge syftet är att tillgodose behov i det allmännas 

intresse. En förutsättning är dock att behovet som sådant inte är av industriell eller 

kommersiell karaktär. För att räknas som upphandlande myndighet krävs även att 

det rör sig om bolag:  

 

1. som till största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller 

en upphandlande myndighet,  



15 
  

2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller 

en upphandlande myndighet, eller  

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter 

är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet. 

 

Gemensamt för bolagen är att de inte behöver driva sin verksamhet på samma 

konkurrensvillkor som privata företag. Sundstrand menar att stat, kommun eller 

landsting finns som ett ”offentligt skyddsnät”.5  

 

2.2 EU-rättslig reglering 

I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, stadgas de fyra 

friheterna, fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Syftet är att 

upprätthålla den fria inre marknaden inom EU. Bortsett från fri rörlighet för 

personer har de andra tre friheterna betydelse för upphandlingen i Sverige.6 

Allmänna EU-rättsliga principer har sitt ursprung i de fyra friheterna.7 

 

Följande rättsprinciper har mest inflytande på upphandlingsområdet:  

- Likabehandlingsprincipen 

- Principen om icke-diskriminering 

- Proportionalitetsprincipen 

- Transparensprincipen 

- Principen om ömsesidigt erkännande  

 

Dessa fem principer finns på fler områden än enbart inom upphandling, med 

skiftande innehåll beroende på vilket rättsområde det rör sig om. Principerna har 

utmejslats genom rättspraxis från EU-domstolen och är av stor betydelse när 

tolkningsfrågor uppkommer, oavsett om frågorna gäller det nationella regelverket 

eller EU-rätten.  

                                                           
5 Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 55f.  
6 Anställningskontrakt omfattas inte av LOU enligt 1 kap. 6 § 1 st. 5 p. samt 1 kap. 19 § 1 st. 4 p. LOU 

och därmed blir fri rörlighet för personer inte relevant i upphandlingsärenden. 
7 Sundstrand, a.a. s. 26f.   
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Likabehandlingsprincipen syftar till att den upphandlande myndigheten inte ska 

göra åtskillnad mellan olika leverantörer. Varken positiv eller negativ 

särbehandling är tillåten.8 Praktiskt sett innebär likabehandlingen att alla 

leverantörer samtidigt ska få tillgång till information angående upphandlingen och 

därmed ha samma förutsättningar i upphandlingen.9  

 

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att ingen leverantör får diskrimineras på 

grund av nationalitet. I detta sammanhang innebär nationalitet även leverantörens 

medborgarskap eller verksamhetsland. Icke-diskrimineringsprincipen gäller både 

direkt och indirekt diskriminering. Principen innebär också att alla leverantörer 

inom riket behandlas lika, inga fördelar får ges till exempelvis ett företag i den 

upphandlande myndighetens egen kommun.10  

 

Proportionalitetsprincipen har i detta sammanhang innebörden att enbart 

proportionella krav får ställas på leverantörerna. Detta innefattar även de fall då 

kraven som ställs är irrelevanta i förhållande till vad som är syftet med 

upphandlingen.  

 

Den fjärde principen är transparensprincipen som avser säkerställa att 

anbudsgivarna får både tillräcklig information och rätt information om 

upphandlingen. En upphandlande myndighet kan därmed inte ha dolda krav som 

inte framgår av förfrågningsunderlaget.   

 

Den sista principen av betydelse för upphandlingen är principen om ömsesidigt 

erkännande, att åtskillnad inte kan göras mellan till exempel intyg eller certifikat 

som utfärdats nationellt eller hos en annan medlemsstat. Den upphandlande 

myndigheten är skyldig att godta utländska intyg. Några krav på svensk utbildning 

                                                           
8 Sundstrand, a.a. s. 27.  
9 Pedersen, Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i 

försörjningssektorerna, s. 20. 
10 Pedersen, a.a. s. 19. 
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eller certifiering får inte finnas.11 Krav på att leverantören lämnar sitt anbud på 

svenska är dock tillåtet.  

 

De direktiv som finns avseende upphandling är direktiv 2004/18/EG om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, 

varor och tjänster (det klassiska direktivet) och direktiv 2004/17/EG om 

samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, 

transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet). Direktiven avser säkerställa 

att tilldelningsbeslut sker på ett korrekt sätt, utifrån de grundläggande principer 

som finns på området. Dessa direktiv gäller dock inte för alla upphandlingar, utan 

enbart de upphandlingar som överstiger vissa tröskelvärden.12 

 

Ett nytt direktiv från 2014 kommer att träda i kraft 2016, 2014/24/EU. I och med 

ikraftträdandet av 2014 års direktiv upphävs det klassiska direktivet från 2004. Det 

nya direktivet har till syfte att stärka den inre marknaden genom att säkra att 

upphandlingar konkurrensutsätts och sker i enlighet med de fem principerna. 

Enligt delbetänkandet SOU 2014:51 kommer inga ändringar vad gäller 

offentlighet och sekretess göras i svensk reglering mot bakgrund av det nya 

direktivet.13 

 

2.3 Nationell rätt  

Den offentliga upphandlingens nationella reglering utgörs av LOU, som är 

tillämplig på all offentlig upphandling. Det finns även en separat reglering för 

upphandlingar inom försörjningssektorerna i lagen om upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) samt inom försvaret i 

lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Regleringarna 

kompletteras av upphandlingsförordningen (2011:1040).  

                                                           
11 Pedersen, a.a. s. 21. 
12 Tröskelvärdena varierar beroende på vilken aktör som genomför upphandlingen och vad som 

upphandlas. Vidare utesluts vissa tjänster ur direktiven. För vidare läsning: Sundstrand, a.a. s. 113.  
13 SOU 2014:51 s. 66. 
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Tidigare fanns den äldre LOU (ÄLOU) som var ett resultat av införlivandet av sex 

då gällande upphandlingsdirektiv. När de två nya direktiven, det klassiska 

direktivet och försörjningsdirektivet, trädde i kraft 2004 införlivades dessa i nya 

LOU och LUF. Denna uppdelning var en nyhet, tidigare har regleringen för den 

klassiska sektorn och försörjningssektorerna båda funnits i ÄLOU.  

 

De EU-rättsliga principer som presenterats ovan har betydelse för hur den 

nationella rätten tolkas, vilket gör att de är viktiga att ha i åtanke vid tillämpning 

av nationella lagar. EU-rättens principer tydliggörs i generalklausulen, 1 kap. 9 § 

LOU. Där anges att ”Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på 

ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett 

öppet sätt. Vid upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande 

och proportionalitet iakttas.”. Sundstrand menar att avsaknaden av begränsningar 

i bestämmelsen gör principernas tillämpningsområde vidsträckt, och troligtvis 

tillämpliga även på upphandlingar som inte omfattas av EU-rätten.14  

 

2.4 Upphandlingsförfarandet  

Det första steget till att genomföra en upphandling är att ett behov uppkommer på 

en upphandlande myndighet. I början av upphandlingen kretsar arbetet kring att 

göra en behovsanalys, där man dels identifierar vilket behov som finns och 

utvärderar hur behovet ska tillgodoses. I och med att myndigheten gör en 

behovsanalys väljs även vilket upphandlingsförfarande som ska användas. När ett 

förfarande valts anses själva upphandlingen formellt påbörjad.15  

 

Nästa steg är att utforma ett förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget får 

leverantörerna tillgång till all den information de behöver för att lägga ett anbud. 

Förfrågningsunderlaget ska sedan annonseras så att leverantörerna får kännedom 

om upphandlingen.  

 

                                                           
14 Sundstrand, a.a. s. 54.  
15 Mål C-337/98, kommissionen mot Frankrike.  
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Annonseringen ska ske under en viss tid och när denna löpt ut får de inkomna 

anbuden öppnas. Alla anbud öppnas samtidigt. Leverantörer utesluts och 

kvalificeras i enlighet med vad som framgår av förfrågningsunderlaget. Efter 

utvärdering av anbuden sker tilldelning av kontrakt till en eller flera anbudsgivare, 

tilldelningsbeslutet. Därefter börjar den tid att löpa som myndigheten utsatt för 

avtalsspärren, vanligen ges 10 eller 15 dagar under vilken tid leverantörer kan 

ansöka om överprövning. Har ingen begärt överprövning tecknas kontrakt med den 

vinnande leverantören efter avtalsspärrens slut och därmed är upphandlingen 

avslutad.16 I annat fall löper en förlängd avtalsspärr under överprövningen.  

 

3 Handlingsoffentlighet och sekretess  

3.1 Offentlighetsprincipen  

Offentlighetsprincipens syfte är att säkerställa öppenheten och insynen i den 

offentliga verksamheten, en viktig del i en demokrati. Principen har tre 

huvudsyften, den avser garantera rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningen och 

effektiviteten i folkstyret.17 Genom den rätt till kontroll som tillerkänns 

medborgarna kan myndigheternas verksamhet granskas och maktmissbruk 

motverkas. Insynen ger även möjlighet för medborgarna att se om reformer eller 

förändringar måste ske i den offentliga verksamheten.18 Den största betydelsen vad 

gäller insynen i offentlig verksamhet är hos massmedierna, som har större 

möjlighet än den enskilde medborgaren att granska och påverka.19  

 

Offentlighetsprincipen varierar i innebörd beroende på sammanhanget. Exempel 

på olika innebörder av offentlighetsprincipen är förhandlingsoffentligheten vid 

rättegång, yttrande- och informationsfriheten samt handlingsoffentligheten. För 

                                                           
16 Sundstrand, a.a. s. 89.  
17 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet – en introduktion till de grundläggande reglerna, s. 13. Se även 

regeringens definition av offentlighetsprincipen i prop. 1994/95:112 s. 9.  
18 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s. 15. 
19 Strömberg, Lundell, Handlingsoffentlighet och sekretess, s. 9.  
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denna uppsats är handlingsoffentligheten av störst betydelse och därmed kommer 

enbart denna variant av offentlighetsprincipen att undersökas närmare.  

 

3.2 Allmänna handlingar  

Allmänna handlingar sammanfattas av Bohlin som ”olika slags skriftliga 

dokument och tekniska upptagningar, som förvaras hos en myndighet och som nått 

ett visst handläggningsstadium”.20  

 

En handling kan antingen förstås som en framställning i skrift eller bild eller som 

en teknisk upptagning enligt 2 kap. 3 § 1 st. TF. Den senare är en slags handling 

som tillgängliggörs av något tekniskt hjälpmedel medan en framställning i skrift 

eller bild kan uppfattas direkt med synen. Exempel på tekniska upptagningar är e-

postmeddelanden, SMS och ljudinspelningar. 

 

För att en handling ska ses som allmän ställs krav på förvaringen. Enligt 2 kap. 3 

§ TF är handlingen en allmän handling om den förvaras hos en myndighet. Att 

konstatera ifall en handling förvaras hos en myndighet är i regel inte problematiskt 

vad gäller framställningar i skrift eller bild. Däremot kan tvivel uppstå huruvida en 

handling förvaras hos en myndighet om det är fråga om en teknisk upptagning. 

Handlingen som inte är i fysisk form finns ofta att ta del av genom datorprogram 

eller liknande. Tekniska upptagningar anses därför vara förvarade hos myndighet 

om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som 

myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas 

eller på annat sätt uppfattas.  

 

Enligt 2 kap. 6 och 7 §§ TF blir en handlingen allmän om den har inkommit till 

eller upprättats hos en myndighet. Handlingen behöver dock inte ha inkommit till 

myndighetens lokaler för att den ska betraktas som inkommen. En handling kan 

även anses inkommen om den kommit till behörig tjänsteman i ärendet.21 Från 

                                                           
20 Bohlin, a.a. s. 37.  
21 Bohlin, a.a. s. 59.   
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denna huvudregel finns undantag vad gäller anbud i upphandlingar. Enligt 2 kap. 

6 § TF ska inte ett anbud anses ha inkommit till myndigheten före den tidpunkt 

som bestämts för öppnandet.  

 

Begreppet myndighet har i sammanhanget en vidare innebörd än i vanligt 

språkbruk. Inte bara förvaltningsmyndigheterna utan även regeringen, domstolar 

och kommunala nämnder betraktas som myndigheter. Myndighetsbegreppet i 

2 kap. 3 § 1 st. TF ska vara detsamma som i regeringsformen (RF). Dock jämställs 

fristående institutioner som utför offentlig förvaltning i TF. Bolag där kommun 

eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande omfattas av regleringen 

enligt 2 kap. 3 § OSL. Vad gäller statliga bolag är huvudregeln att dessa inte måste 

tillämpa offentlighetsprincipen i sin verksamhet. I en bilaga till OSL finns dock 

vissa statliga bolag, privata rättssubjekt och andra aktörer medtagna som 

därigenom omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet.  

 

3.3 Handlingsoffentlighet 

Trots att offentlighetsprincipen har olika former förknippas den starkt med 

handlingsoffentligheten, rätten att ta del av allmänna handlingar. Redan 1766 

stadgades denna rätt i den dåvarande tryckfrihetsförordningen. Principen om 

handlingsoffentlighet är dock en relativt ovanlig företeelse, i ett stort antal länder 

betraktas myndigheters dokument inte som offentliga utan som hemliga.22 

Däremot finns i dessa länder ofta en starkare kontroll av förvaltningen genom 

domstolar som har till syfte att kompensera bristen på insyn för medborgarna.23  

 

Handlingsoffentligheten är nära sammankopplad med tryckfriheten och regleras 

därför i TF, närmare bestämt 2 kap. 1 § TF. Förbindelsen mellan tryckfriheten och 

handlingsoffentligheten illustreras i 1 kap. 1 § 2 st. TF, där det anges att alla 

medborgare har rätten att offentliggöra allmänna handlingar i tryckt skrift.  

 

                                                           
22 Strömberg, Lundell, a.a. s. 9.  
23 Strömberg, Lundell, a.a. s. 9f.  
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I 2 kap. 1 § TF framgår att ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig 

upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna 

handlingar”, handlingsoffentligheten. Ändamålet med stadgandet, fritt menings-

utbyte och allsidig upplysning, är ett ändamål tryckfriheten och handlings-

offentligheten delar.24 Vidare stadgas i 2 kap. 2 § TF de skyddsintressen som kan 

föranleda att denna rättighet begränsas. Dessa kommer att presenteras närmare i 

kapitlet om sekretess. 

 

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller hemlig. Utgångspunkten är 

emellertid att allmänna handlingar är offentliga. Detta illustreras bland annat 

genom uppbyggnaden av OSL där sekretessbestämmelserna är placerade efter 

offentlighetsbestämmelserna. Handlingsoffentligheten begränsas genom 

sekretessreglerna i OSL men begränsningar kan även regleras på en annan plats 

om hänvisning från OSL finns.  

 

Utan en skyldighet att dokumentera eller bevara har offentlighetsprincipen inget 

egentligt värde. Trots sambandet mellan tryckfriheten och handlingsoffentligheten 

regleras dokumentationsskyldigheten inte i TF utan i 15 § förvaltningslagen (FL) 

avseende antecknande av betydelsefulla uppgifter som inte inkommit i en 

handling. Vad gäller skyldigheten att bevara handlingar anger 2 kap. 18 § TF att 

sådana bestämmelser meddelas i lag. Denna reglering finns att hitta i arkivlagen 

(1990:782).  

 

Utöver handlingsoffentligheten finns möjlighet för privatpersoner att få kännedom 

om innehållet i allmänna handlingar genom den upplysningsplikt myndigheter har 

gentemot det allmänna. Upplysningsplikten som regleras i 6 kap. 4 § OSL är 

separerad från skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar men begränsas av 

sekretessreglerna på samma sätt som om en allmän handling skulle lämnats ut.  

                                                           
24 Strömberg, Lundell, a.a. s. 9.  
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3.4 Sekretess 

Ifall en sekretessregel är tillämplig innebär det enligt 2 kap. 1 § OSL att det finns 

ett förbud mot att röja eller utnyttja uppgiften. Förbudet gäller för myndigheter och 

innebär att den som röjer en uppgift kan dömas enligt 20 kap. 3 § BrB för brott 

mot tystnadsplikt. Vid konflikter mellan olika sekretessbestämmelser stadgar 

7 kap. 3 § OSL att den bestämmelse som föreskriver sekretess ska gälla. 

 

Sekretessreglerna finns samlade i OSL som trädde i kraft 2009. Tidigare fanns 

sekretessregleringen i SekrL som trädde i kraft 1980. Den första sekretesslagen 

tillkom 1936. Det är inte stora skillnader mellan 1980 års sekretesslag och den nya 

OSL. Främst har en strukturering och kapitelindelning skett. Av denna anledning 

är flertalet rättsfall och lagtolkningar avseende SekrL fortfarande aktuella.  

 

3.4.1 Sekretessens syften och skyddsintressen 

Även om huvudregeln är att medborgare ska få ta del av allmänna handlingar finns 

flera undantag. Olika skäl motiverar att insynen i offentlig verksamhet inskränks. 

I 2 kap. 2 § TF stadgas de skyddsintressen som kan föranleda att rätten att ta del 

av allmänna handlingar begränsas. Det finns sju skyddsintressen:  

 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig 

organisation, 

2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, 

3. myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,  

4. intresset att förebygga eller beivra brott, 

5. det allmännas ekonomiska intresse,  

6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och  

7. intresset att bevara djur- eller växtart.  
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Listan är uttömmande.25 De skyddsintressen som har störst betydelse i 

upphandlingsärenden är det allmännas ekonomiska intresse och skyddet för 

enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.  

 

En annan anledning till varför offentlighetsprincipen och insynen begränsats 

utgörs enligt Strömberg och Lundell av praktiska skäl, myndigheter måste ha 

möjlighet att ostörda förbereda avgöranden utan press från allmänheten.26 Detta 

skäl är dock inte upptaget som ett skyddsintresse, men Strömberg och Lundell 

menar att hänsyn till behovet av arbetsro tas i reglerna kring när en handling anses 

upprättad.27  

 

3.4.2 Skaderekvisit  

Sekretessreglerna konstruerades utifrån premissen att tillämpningsområdet inte 

borde göras mer vidsträckt än nödvändigt.28 Tanken var att sekretessen inte ska 

sträcka sig så långt att uppgifter kan hemlighållas trots att ett offentliggörande inte 

skulle skada någon.29 Med detta i åtanke utformades merparten av 

sekretessreglerna på så sätt att man vid varje enskild sekretessbedömning ska ta 

hänsyn till skaderisken.30 Det finns dock förbud som är undantagslösa, inte alla 

bestämmelser har skaderekvisit. Saknar bestämmelsen skaderekvisit innebär det 

att sekretessen är absolut. Skaderekvisitet utgör en presumtion för sekretess om de 

villkor som stadgas i bestämmelsen är uppfyllda.31  

 

Skaderekvisiten delas upp i ”raka” och ”omvända”. Skillnaden dem emellan är 

ifall huvudregeln är offentlighet eller sekretess. Raka skaderekvisit har offentlighet 

som huvudregel. Det innebär att sekretess är undantaget, förbud mot att röja en 

viss uppgift finns bara när man kan anta att det skulle medföra skada. De omvända 

                                                           
25 Bohlin, a.a. s. 166.  
26 Strömberg, Lundell, a.a. s. 7. 
27 Strömberg, Lundell, a.a. s. 40.  
28 Bohlin, a.a. s. 176.   
29 Strömberg, Lundell, a.a. s. 47. 
30 Bohlin, a.a. s. 176f. 
31 Justitiedepartementet, Offentlighetsprincipen och sekretess – information om lagstiftningen, s. 27. 
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skaderekvisiten har istället sekretess som huvudregel. Förbudet mot att röja 

uppgifter finns så länge det inte står klart att skada inte skulle uppkomma.  

 

Raka skaderekvisit kan ibland vara konstruerade som raka kvalificerade 

skaderekvisit. Offentlighet är fortfarande huvudregeln men till skillnad från raka 

skaderekvisit krävs något särskilt för att offentligheten ska begränsas. Ett exempel 

på ett kvalificerat rakt skaderekvisit finns i 21 kap. 3 § OSL där det framgår att 

sekretess gäller om ”det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller 

någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat 

allvarligt men om uppgiften röjs”.  

 

3.4.3 Överföring av sekretess  

Ibland överförs sekretessbelagda uppgifter mellan olika myndigheter, exempelvis 

om ett överklagande ska prövas av domstol. Som huvudregel har OSL inte 

utformats så att sekretessen följer uppgiften i fråga, men i vissa 

sekretessbestämmelser stadgas dock att sekretessen följer uppgiften mellan olika 

myndigheter. Särskilda bestämmelser om överföring av sekretess finns i kapitel 

11, 41, 42 och 43 OSL. Ifall en sekretesskyddad uppgift i en upphandling lämnas 

över till domstol, till exempel vid en överprövning, gäller andra regler för 

sekretessprövningen hos domstol än för den upphandlande myndigheten. 

Sekretessen vid överprövning behandlas närmare i kapitel 4.3.1.  

 

3.4.4 Tystnadsplikten och meddelarfriheten  

Sekretess innebär inte enbart ett förbud mot att ta del av vissa allmänna handlingar. 

Sekretessen medför också en tystnadsplikt för statligt anställda och begränsningar 

i meddelarfriheten.  

 

Tystnadsplikten omfattas av OSL enligt 1 kap. 1 § OSL. Tystnadsplikten i det 

allmännas verksamhet och handlingsoffentligheten regleras i stort sett likartat i 

OSL. Det finns dock skillnader dem emellan. Tystnadsplikten är mer 

sammanlänkad till en annan variant av offentlighetsprincipen än tryckfriheten, 
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nämligen yttrande- och informationsrätten. Tystnadsplikten innebär en 

begränsning av yttrandefriheten. 

 

I 2 kap. 13 § RF anges under vilka förutsättningar yttrandefriheten får begränsas. 

De skäl som motiverar en begränsning är: ”hänsyn till rikets säkerhet, 

folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets 

helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare får friheten att yttra sig 

i näringsverksamhet begränsas. I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och 

informationsfriheten göras endast om särskilt viktiga skäl föranleder det.”. 

Strömberg och Lundell påtalar, mot bakgrund av 2 kap. 13 § RF, att regleringen 

ger intryck av att tystnadsplikt är lättare att stadga än begränsningar av 

handlingsoffentligheten.32  

 

Meddelarfriheten kan inskränkas genom sekretessregler enligt 13 kap. OSL. Ifall 

en kvalificerad tystnadsplikt finns stadgad fungerar det som en begränsning av 

meddelarfriheten, som då inte kan utnyttjas.33 

 

4 Upphandlingssekretess 

Upphandlingssekretessen skiljer sig från sekretess på andra områden. Behovet av 

insyn är påkallat med hänsyn till de stora summor det rör sig om, men det finns 

även ett behov av sekretess för att skydda anbudsgivare och stat från skada.  

 

Inom EU regleras upphandlingssekretessen både i det klassiska direktivet och i 

försörjningsdirektivet. I art. 6 i det klassiska direktivet stadgas att den 

upphandlande myndigheten inte får ”offentliggöra uppgifter som lämnats in och 

förklarats sekretessbelagda av de ekonomiska aktörerna. Sådan information 

omfattar i synnerhet tekniska hemligheter, affärshemligheter och konfidentiella 

aspekter i anbuden.”.34 I samma artikel anges dessutom att sekretessen inte ska 

                                                           
32 Strömberg, Lundell, a.a. s. 40. 
33 Bohlin, a.a. s. 173. 
34 Vad gäller försörjningsdirektivet finns en motsvarande bestämmelse i art. 13.2. 
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påverka tillämpningen av bestämmelser i direktivet avseende upplysnings- och 

informationsskyldighet.35  

 

Bestämmelsen i art. 6 är inte lättillgänglig. Hur bestämmelsen ska förstås har 

behandlats i förarbetena till LOU. I art. 6 anges att de uppgifter som ska skyddas 

av sekretess är de uppgifter leverantörer lämnat in och angett att de önskar ska 

omfattas av sekretess. Leverantörsperspektivet är påtagligt i artikeln. Hur pass 

starkt sekretesskydd som direktivet föreskriver är enligt de svenska förarbetena 

oklart. Det påtalas även att vid en strikt tolkning skulle man kunna uppfatta att 

direktivet alltid föreskriver sekretess för de uppgifter leverantörerna menar ska 

hållas hemliga. Enligt förarbetena krävs att bestämmelsen läses i en större kontext 

där även öppenhet och insyn ingår. En tolkning som innebär att leverantörernas 

önskan om sekretess nästintill automatiskt skulle innebära ett sekretesskydd är 

enligt propositionen felaktig. Leverantörernas ståndpunkter ska emellertid beaktas 

i bedömningen.36 I förarbetena bedöms direktivets avsikt vara att leverantörernas 

uppfattning ska vara grunden för skadeprövningen.37 Sammanfattningsvis kom 

man till slutsatsen att svensk rätt uppfyllde EU-rättens krav. I samband med det 

nya direktivet 2014/24/EU undersöktes återigen svensk rätts överensstämmelse 

med EU-rätten. Vad gäller offentlighet och sekretess kom man även denna gång 

fram till slutsatsen att inga ändringar behöver ske.38  

 

4.1 Sekretess före tilldelningsbeslutet 

4.1.1 Anbudssekretess 

Speciella regler finns för sekretess som gäller före tilldelningsbeslutet, 

anbudssekretessen. Före tilldelningsbeslutet är sekretessen absolut, vilket enligt 

19 kap. 3 § 2 st. OSL innebär att uppgifter inte i något fall får lämnas till någon 

annan än anbudsgivaren. Detta innebär att någon sekretessbedömning inte sker 

eftersom förbudet att röja uppgifter är undantagslöst. Förbudet gäller gentemot alla 

                                                           
35 Upplysnings- och informationsskyldighet stadgas i artikel 35.4 och artikel 41 i det klassiska direktivet.  
36 Prop. 2006/07:128 s. 275f.  
37 Prop. 2006/07:128 s. 275f. 
38 SOU 2014:51 s. 66.  
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utom anbudsgivaren själv. Vill en anbudsgivare hämta ut en uppgift ur sitt eget 

anbud är detta således möjligt.  

 

Eftersom sekretessen är absolut saknar 19 kap. 3 § 2 st. OSL skaderekvisit. Trots 

detta hänvisas ändå till första stycket i samma paragraf, där det allmännas 

ekonomiska intresse finns upptaget som ett skyddsintresse. Enligt förarbetena 

innebär den absoluta sekretessen att man inte gör en prövning av om det allmänna 

skulle lida en ekonomisk skada om en viss uppgift lämnades ut.39 Den enskildes 

ekonomiska förhållanden finns inte upptaget som skyddsintresse i 19 kap. 3 § 2 st. 

OSL, enbart det allmännas ekonomiska intresse. Det allmännas intresse angavs 

även vara syftet med själva anbudssekretessen.40 I förarbetena påtalas att den 

enskildes intressen automatiskt tillgodoses genom den absoluta 

anbudssekretessen.41 De olika intressena och dess innebörd kommer att utvecklas 

i kapitel 4.2.  

 

Som tidigare framgått är huvudregeln enligt 2 kap. 3 § TF att när en handling 

inkommit till myndighet blir den en allmän handling. Denna huvudregel har 

undantag som stadgas i 2 kap. 6 § 2 st. TF. Ett undantag är avsett för bland annat 

tävlingsskrifter och anbud som är en del av ett förfarande som har någon form av 

konkurrens eller tävlingsmoment i sig, till exempel upphandling, entreprenad eller 

liknande.42 Anbuden betraktas inte som inkomna till den upphandlande 

myndigheten förrän de öppnas. Den absoluta anbudssekretessen omfattar även de 

anbud som finns hos myndigheten, trots att de inte öppnats och ännu inte är att 

anse som inkomna.43 Sekretessen för anbudshandlingarna inträder därmed tidigare 

än den tidpunkt då anbudshandlingarna anses vara allmänna handlingar.44  

 

                                                           
39 Prop. 2006/07:128, s. 268. 
40 Prop. 2006/07:128, s. 268. 
41 Prop. 2006/07:128, s. 268.  
42 Bohlin, a.a. s. 63. 
43 Asplund m.fl., a.a. s. 342.  
44 Asplund m.fl., a.a. s. 342.  
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Anbudsöppningen sker på en bestämd tidpunkt då alla anbud öppnas samtidigt. 

Minst två personer från den upphandlande myndigheten ska närvara. Det finns 

även möjlighet för en anbudsgivare att begära att en person utsedd av en 

handelskammare deltar vid anbudsöppningen enligt 9 kap. 7 § LOU. Syftet med 

att öppna alla anbud på samma gång är för att förhindra illojala förfaranden.45 

Regleringen avser säkra att alla anbudsgivare behandlas lika. Den upphandlande 

myndigheten får inte ta del av anbuden före öppnandet. Trots att anbuden öppnats 

kvarstår den absoluta sekretessen till dess att tilldelningsbeslut fattats.  

 

De uppgifter som omfattas av den absoluta sekretessen är enligt 19 kap. 3 § 2 st. 

OSL uppgifter som rör anbud. Det behöver dock inte enbart röra sig om uppgifter 

som framgår av ett anbud, såsom pris eller liknande. Även uppgifter som inte direkt 

rör en del av anbudet är förbjudet att röja, såsom antalet anbud som inkommit.  

 

Ett fall som granskades av JO rörde en kommun som röjt uppgift rörande anbud.46 

En leverantör hade velat ta del av ett förfrågningsunderlag och via epost bett om 

underlaget. Kommunen hade i sitt svar lämnat sändlistan till de leverantörer som 

valts ut för att lämna anbud. Genom att delge leverantören denna information bröt 

kommunen mot den absoluta anbudssekretessen. Eftersom sändlistan skickats av 

misstag ansåg JO att tjänstemannens oaktsamhet enbart skulle betraktas som ringa. 

Förundersökningen för brott mot tystnadsplikt lades ned men JO riktade allvarlig 

kritik mot tjänstemannen och menade att kommunens bristande rutiner var 

oacceptabla.  

 

4.1.1.1 Anbudssekretessens syften 

Anbudssekretessen motiveras av konkurrensskäl, hänförliga till det allmännas 

intressen. Både i SOU 1935:5 samt prop. 1937:107, där anbudssekretessen 

behandlas, påtalas att det är förenat med svårigheter att göra en avvägning av 

                                                           
45 Bohlin, a.a. s. 63. 
46 2004/05:JO1, s. 421-422. Fallet är från 2004/05 och därmed var SekrL tillämplig, dock finns inga 

materiella skillnader mellan 6 kap. 2 § SekrL och 19 kap. 3 § 2 st. OSL.  
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offentlighet och sekretess just på upphandlingsområdet. Behovet av kontroll är 

stort när det rör sig om betydande ekonomiska ersättningar. En sekretess som är 

mycket omfattande banar enligt propositionen väg för mindre önskade 

förfaranden. Den andra sidan av myntet utgörs av det faktum att staten måste kunna 

bedriva verksamhet utan osund konkurrens i upphandlingarna.47 

 

Den enskildes intressen skyddas visserligen genom bestämmelsen om absolut 

sekretess, men det anges i prop. 2011/02:142 att det är främst det allmännas 

ekonomiska intresse som anbudssekretessen avser skydda.48 Eftersom det är det 

allmänna som ska skyddas görs avvägningen mellan behov av insyn i allmän 

verksamhet och det allmännas intresse av sekretess.  

 

Ett syfte med den absoluta anbudssekretessen är att förhindra 

konkurrensbegränsande samarbeten som kan skada myndigheten, såsom 

anbudskarteller.49 En anbudskartell är en form av prissamverkan där två eller flera 

anbudsgivare går samman och på förhand bestämmer till exempel vem som ska 

lämna anbud eller vilka priser som ska sättas.50 Begreppet är avgränsat till att 

enbart gälla prissamverkan vid upphandling. Anbudskarteller är, som andra former 

av konkurrensbegränsande samarbeten, förbjudna enligt art. 101 EUF och 

2 kap. 1 § KL.  

 

Huvudregeln är att samarbete mellan anbudsgivare är förbjudet. Samarbete kan 

dock vara tillåtet om två eller fler leverantörer inte har tillräckliga resurser separat 

för att lämna ett anbud. Leverantörerna lämnar då ett anbud tillsammans. Detta 

anses inte hämma konkurrensen eftersom leverantörerna som samarbetar inte 

betraktas som konkurrenter.51  

 

                                                           
47 Prop. 1937:107 s. 90.  
48 Prop. 2001/02:142 s. 56.  
49 Prop. 1937:107, s. 91.  
50 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1, s. 116f.  
51 Bernitz, a.a. s. 118. 
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Ett uppmärksammat kartellsamarbete var den så kallade ”asfaltkartellen”. Flera 

svenska företag, bland andra NCC, Skanska, Peab Asfalt och Vägverket 

Produktion hade gått samman och delat upp marknaden mellan sig. Företagen hade 

även kommit överens om priser inför upphandlingarna och gett ekonomisk 

ersättning till företag för att få dem att avstå från att lägga anbud eller ange ett 

högre pris i anbudet.52 I oktober 2001 genomförde Konkurrensverket 

gryningsräder och under mars 2003 lämnades en stämningsansökan in. Enligt 

Konkurrensverket hade samarbetet mellan företagen pågått sedan 1993 och 

påverkat ett trettiotal upphandlingar.53 Främst drabbades Vägverket och 

kommuner av den osunda konkurrensen. I domen meddelad den 28 maj 2009 

fälldes flera företag i Marknadsdomstolen, som är högsta instans.54  

 

Den absoluta sekretessen avser att komplicera kartellföretagens samarbete. 

Kartellerna ska få svårigheter att kontrollera ifall de pris man på förhand kommit 

överens om följs av kartellmedlemmarna.55 Anbudssekretessen förhindrar även 

kontroll av om en leverantör som ska avstå från att lämna anbud gjort det eller ej. 

Den sortens uppgifter rör anbud och lämnas därför inte ut. 

 

I prop. 1937:107 anfördes att ”en förutsättning för att det allmänna ska kunna driva 

verksamhet under affärsmässiga former att den är skyddad från insyn från 

konkurrenters sida”.56 Även i prop. 2001/02:142 framhålls att det är viktigt ur 

konkurrenssynpunkt att absolut anbudssekretess föreligger, dock är det enbart 

risken för anbudskarteller som utvecklas mer ingående i propositionen.57 De 

ställningstaganden som görs i prop. 2001/02:142 hänvisar till och baseras på prop. 

1937:107. Trots att den sistnämnda propositionen är tämligen gammal är dess 

slutsatser fortfarande av värde i en fortsatt diskussion.  

 

                                                           
52 Konkurrensverket, Bakgrundsmaterial – Asfaltkartellen 2009-05-28, s. 4. 
53 Konkurrensverket, Bakgrundsmaterial – Asfaltkartellen 2009-05-28, s. 2.  
54 Marknadsdomstolen, dom 2009:11, meddelad 2009-05-28.  
55 Prop. 2001/02:142, s. 56, Prop. 1937:107, s. 91. 
56 Prop. 1937:107, s. 92. 
57 Prop. 2001/02:142, s. 56. 
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Till skillnad från prop. 2001/02:142 diskuteras problematiken kring 

anbudskarteller närmare i 1937 års proposition. Där framhölls att anbudskarteller 

under illojala former utnyttjat offentligheten i upphandlingar. Uttalanden från 

Telegrafstyrelsen och Järnvägsstyrelsen har särskilt lyfts fram. Styrelserna 

underströk att en för omfattande offentlighet skulle medföra att den sunda 

konkurrensen i upphandlingarna hindrades, särskilt på vissa områden där karteller 

bildades.58 De båda myndigheterna påpekade även att vissa leverantörer troligtvis 

avstod från att lägga ett anbud eftersom deras ingivna handlingar inte skyddades.59  

 

Inte enbart konsekvenser med offentligheten framhölls i prop. 1937:107. Även 

behovet av insyn i upphandlingar påtalades, ett ändamål motiverat av hänsyn till 

att insyn minimerar spekulationer om godtycke och partiskhet hos staten.60 

Slutsatsen var dock att offentlighet i upphandlingar skulle medföra hinder för 

”affärsmässig upphandling till skäliga priser” samt ett gynnande av karteller, både 

bildandet samt upprätthållandet av dessa.61  

 

Anbudskartellerna framhålls dock inte som en risk enbart i förhållande till 

offentlighet före tilldelningsbeslutet. Om offentlighet förelåg skulle alla 

anbudsgivare, enligt propositionen, i regel ta reda på vad de andra lagt för pris när 

upphandlingsärendet är avgjort och lägga ett lägre bud vid nästa upphandling.62 En 

slags prisdumpning skulle därigenom uppstå. Det vanligaste tilldelningskriteriet år 

2013 var lägsta pris.63 Den upphandlande myndigheten behöver dock inte utforma 

upphandlingen så att enbart priset utgör tilldelningskriteriet. Det är tillåtet att även 

beakta kvalitetskriterier. Risken att prisdumpning skulle avgöra alla offentliga 

upphandlingar är därmed inte absolut.  

 

                                                           
58 Prop. 1937:107, s. 91. 
59 Prop. 1937:107, s. 91. 
60 Prop. 1937:107, s. 91. 
61 Prop. 1937:107, s. 92.  
62 Prop. 1937:107, s. 92. 
63 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1, s. 43.  
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En aspekt som utvecklas i prop. 1937:107 är vilka indirekta effekter 

kartellsamarbeten kan medföra. Genom offentlighet under upphandlingen skulle 

anbudsgivare som inte tillhörde en kartell kunna skadas. Kartellen skulle kunna ta 

reda på priset som anbudsgivaren lagt och utöva påtryckningar på denne om priset 

var lägre än kartellens priser. Enligt propositionen skulle dessa indirekta effekter 

medföra att anbudsgivaren skulle få upphöra med sin verksamhet eller gå med i 

kartellen.64 Det är en anmärkningsvärd slutsats som man kommer fram till i prop. 

1937:107. Andra alternativ kan säkert finnas för den leverantör som inte vill vara 

med i kartellen, såsom att uppmärksamma myndigheterna på det otillåtna 

samarbetet. Numer finns även möjlighet till överprövning och andra rättsmedel 

samt myndigheter som utövar tillsyn över offentlig upphandling. 

 

Det är givetvis av vikt att förhindra kartellsamarbeten vid upphandlingar. Detta 

skadar både leverantörer och upphandlande myndigheter, och i förlängningen 

skattebetalarna. Anbudssekretessen är dock ett i stort sett tandlöst verktyg mot 

vissa karteller. Anbudskartellerna får svårare att kontrollera priser om sekretess 

föreligger, under förutsättning att anbuden getts in av leverantörerna separat. Ett 

förfarande där en kartell lägger ett gemensamt anbud trots att leverantörerna var 

för sig har tillräckliga resurser hindras däremot inte av anbudssekretessen.  

 

Utöver att vissa samarbeten inte hindras av anbudssekretessen har kartellerna 

möjlighet att efter tilldelningsbeslutet kontrollera inkomna anbud och på så vis 

fortsätta samarbetet ändå.65 Anbudssekretessen försvårade möjligtvis 

asfaltkartellens samarbete, men var inget absolut hinder då samarbetet pågick i 

närmare ett decennium. Samarbeten av detta slag är dessutom inte lagliga oavsett 

om det gäller offentlig upphandling eller privata inköp. En reglering för en sund 

konkurrens finns för marknaden i stort, både nationellt och EU-rättsligt.  

 

                                                           
64 Prop. 1937:107, s. 92. 
65 Konkurrensverkets rapport 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling – om lagöverträdelser 

som konkurrensmedel, s. 139.  
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Sammantaget kan därför ifrågasättas om risken för kartellsamarbeten verkligen 

motiverar en så pass ingripande begränsning i insynen som absolut sekretess 

medför. Upphandlingsregleringen har genomgått stora förändringar sedan 1937, 

när anbudskartellerna som motiv till absolut sekretess senast diskuterades. Det 

leverantörsperspektiv som finns i art. 6 i det klassiska direktivet saknas i den 

svenska anbudssekretessen. Vid en förnyad utredning skulle förhållanden såsom 

anbudssekretess kontra tilldelningskriterier och ändamålsenlighet i stort kunna 

analyseras närmare utifrån de förutsättningar som finns idag.  

 

4.1.2 Sekretess vid avbruten upphandling  

I vissa fall väljer en upphandlande myndighet att avbryta upphandlingen. Den 

upphandlande myndigheten måste ha sakliga skäl för att avbryta förfarandet, 

annars kan domstol upphäva beslutet.66 Ifall beslutet upphävs måste den 

upphandlande myndigheten fortsätta upphandlingen. Inga bestämmelser som 

reglerar när en upphandlande myndighet får avbryta upphandlingar finns i LOU 

eller LUF. Institutet har vuxit fram genom en ännu tämligen knapphändig 

rättspraxis.67  

 

När en upphandlande myndighet avbryter ett påbörjat förfarande upphör även den 

absoluta sekretessen att gälla i samband med att beslutet fattas.68 Det kan ske både 

före och efter tilldelningsbeslutet, men ett avbrytande efter tilldelningsbeslutet har 

ingen egentlig betydelse sekretessmässigt eftersom anbuden ändå offentliggörs. 

Efter myndigheten avbrutit upphandlingen sker sekretessbedömningen utifrån de 

skyddsintressen som stadgas i exempelvis 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 §§ OSL.  

 

I RÅ 2004 not 149 kom Regeringsrätten fram till att tidpunkten för den absoluta 

sekretessens upphörande i ett visst ärende inte kan utsträckas och att uppgifterna i 

det ärendet inte kan komma att omfattas av absolut sekretess återigen därför att 

                                                           
66 Sundstrand, a.a. s. 106. 
67 För vidare läsning: Sundstrand, a.a. s. 106f med rättsfallshänvisningar.  
68 Prop. 2001/02:142 s. 57. 
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motsvarande uppgifter förekommer i ett annat ärende i vilket absolut sekretess 

gäller.69 En uppgift i en upphandling som avbrutits omfattas därför inte av absolut 

sekretess på grund av att uppgifterna även framkommer i en ny upphandling där 

absolut sekretess råder.  

 

Vidare slogs i RÅ 2004 not 149 fast att den absoluta sekretessen i den nya 

upphandlingen kan få betydelse vid prövningen av skaderekvisitet i 

19 kap. 3 § 1 st. OSL. Samma slutsats kommer man till i prop. 2001/02:142 där 

det anges att ”det förhållandet att en upphandlande enhet inte fullföljt 

upphandlingen kan givetvis med hänsyn till kommande anbudsförfaranden 

påverka bedömningen av om sådan skada kan antas föreligga”.70 Med ”sådan 

skada” åsyftas den bedömning som görs utifrån 19 kap. 3 och 31 kap. 16 §§ OSL. 

 

4.2 Sekretess efter tilldelningsbeslutet 

Tidigare gällde att absolut sekretess förelåg fram tills att avtal slutits. Detta innebar 

svårigheter för leverantörer som ville få till stånd en överprövning. Ingen möjlighet 

att överklaga upphandlingarna fanns. EU-domstolen kom i C-81/98, Alcatel 

Austria m.fl. fram till att leverantörer måste ha en möjlighet till överprövning.71 I 

samband med denna ändring var även modifikationer avseende 

sekretessregleringen tvungna att vidtas, då Alcatel-domen presumerade att de 

leverantörer som ville begära överprövning fått information om 

tilldelningsbeslutet innan avtalsslutet.72 Genom en ändring valde man därför att 

låta tidpunkten för anbudssekretessen att upphöra tidigare, redan vid 

tilldelningsbeslutet.73 

 

Upphandlande myndigheter har en skyldighet enligt 9 kap. 9 § LOU att underrätta 

anbudsgivarna om tilldelningsbeslutet och skälen för detta. Denna underrättelse 

                                                           
69 RÅ 2004 not 149.  
70 Prop. 2001/02:142 s. 57.  
71 C-81/98, Alcatel Austria m.fl. 
72 Prop. 2001/02:142 s. 55f. 
73 Prop. 2001/02:142, s. 55f.   
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ska ske på myndighetens eget initiativ. Syftet med underrättelsen är att göra 

leverantörer uppmärksamma på vilka grunder som tilldelningen skett. En 

leverantör kan, genom den information som ges i tilldelningsbeslutet, se om 

upphandlingen gått till på rätt sätt. Om upphandlingen inte utförts korrekt finns 

möjligheten för leverantören att ansöka om överprövning. Generellt anses 

underrättelsen kunna lämnas ut utan att detta varken skadar det allmänna eller den 

enskilde.74 

 

Utöver skyldigheten att underrätta om tilldelningsbeslutet har myndigheter som 

lyder under offentlighetsprincipen en skyldighet att bedriva verksamheten på ett 

öppet sätt. Sekretessen efter tilldelningsbeslutet är till skillnad från 

anbudssekretessen inte absolut. Detta innebär att den upphandlande myndigheten 

skyndsamt ska genomföra en sekretessprövning för att avgöra om en handling helt 

eller delvis kan lämnas ut. Vid sekretessbedömningen tas hänsyn till olika 

skyddade intressen. Dessa skyddade intressen kan medföra att vissa uppgifter ska 

vara belagda med sekretess.  

 

Får anbudsgivaren ett avslagsbeslut på sin begäran att utfå en handling finns 

möjlighet att överklaga beslutet, 6 kap. 7 § OSL.75 Kommer upphandlande 

myndighet eller KamR:n efter ett överklagande fram till att en handling ska lämnas 

ut, kan detta beslut i sin tur inte överklagas. En leverantör har därmed inte 

möjlighet att angripa ett beslut att lämna ut en handling, varken enligt OSL eller 

TF.76 Inte heller en upphandlande myndighet som avslagit ett beslut att lämna ut 

en handling kan överklaga KamR:ns beslut att lämna ut handlingen.77  

 

 

 

                                                           
74 Prop. 2001/02:142, s. 63f.  
75 Överklagandemöjligheten föreligger dock enbart i fråga om beslut fattade av en upphandlande myndighet 

som omfattas av offentlighetsprincipen. Denna problematik utvecklas i kapitel 5.  
76 Asplund m.fl., a.a. s. 345.  
77 Asplund m.fl., a.a. s. 345.  



37 
  

4.2.1 Skyddade intressen  

4.2.1.1 Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse 

I 19 kap. 3 § 1 st. OSL stadgas att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till 

ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst 

eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften 

röjs. Bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att det föreligger en 

presumtion för offentlighet.  

 

För att närmare precisera vad som utgör en skada i sammanhanget finns olika 

rättsfall som belyser skadebegreppet. I RÅ 1988 not 236 angavs att ett 

offentliggörande av bland annat prisuppgifter skulle medföra att myndigheten 

kunde påverkas negativt i kommande upphandlingar. Liknande skäl angavs i RÅ 

1990 not 9, att myndighetens förhandlingsposition skulle försämras i och med att 

verksamheter i konkurrens med myndigheten skulle gynnas av ett utlämnande. 

Även i detta fall handlade de begärda uppgifterna om bland annat pris. Det var 

emellertid i båda fallen myndigheternas försvagade förhandlingsposition i 

kommande upphandlingar som föranledde sekretess. 

 

I RÅ 1993 not 345 förelåg liknande omständigheter som föranledde sekretess. 

Statens invandrarverk hade upphandlat ett stort antal boendeplatser för 

asylsökande till stora belopp. Mot bakgrund av den begränsade kretsen 

anbudsgivare och att en sluten upphandling i vissa fall inte var möjlig menade 

RegR, som anslöt sig till KamR:s bedömning och fastställde domen, att verkets 

förhandlingsposition var ekonomiskt sårbar. Ett offentliggörande av de begärda 

prisuppgifterna skulle innebära ”en stor risk för en för verket skadlig 

konkurrensbegränsning”.78  

 

I RÅ 1991 ref. 56 anförde Lunds energiverk att sekretess var ett måste för att 

bibehålla låga priser vid upphandlingar samt att leverantörerna hade begärt att 

uppgifter skyddades av sekretess. Anledningarna var inte tillräckliga för att ett 

                                                           
78 RÅ 1993 not 345. 
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utlämnande av en anbudssammanställning skulle antas medföra skada. RegR 

uttalade att ”dessa allmänt hållna uppgifter inte utgör tillräcklig grund för 

antagande att ett utlämnande av den begärda handlingen skulle medföra ekonomisk 

skada för energiverket vid kommande upphandlingar av elmateriel eller i annat 

hänseende.”. Enbart allmänt hållna uppgifter utgör alltså inte grund för sekretess, 

och vidare måste även risken för skada konkretiseras för att uppgifterna ska 

skyddas.79 Risken kan konkretiseras genom att ange vad följden av utlämnandet 

skulle bli. Det förhållandet att upphandlingen eventuellt kan behöva göras om är 

inte en tillräckligt konkretiserad risk för skada.80 

 

I ett fall, RÅ 1991 not 307, kom RegR till slutsatsen att en anbudssammanställning 

kunde lämnas ut utan att kommunen ansågs lida skada. Upphandlande 

myndigheten Tomelilla kommun hade nekat utlämning av beslutsprotokoll och 

fullständig anbudssammanställning samt antagen entreprenörs mängdförteckning 

när det gällde beläggningsarbeten. RegR uttalade att ”vad som förekommit i målet 

utgör inte tillräcklig grund för antagande att ett utlämnande av den begärda 

handlingen skulle medföra ekonomisk skada för kommunen vid kommande 

upphandlingar eller i annat hänseende”. Enbart det förhållandet att det rör sig om 

prisuppgifter föranleder därmed inte sekretess.  

 

Sekretess kan aktualiseras om upphandlande myndighets förhandlingsposition 

skulle försvagas. Sekretess kan även föreligga när det rör sig om att myndigheten 

redan från början har en ekonomiskt sårbar situation, dock får man hålla i minnet 

att omständigheterna i RÅ 1993 not 345 var speciella.  

 

Sammanfattningsvis kan skada föreligga om myndigheten skulle påverkas negativt 

i kommande upphandlingar eller om myndighetens förhandlingsposition skulle 

försämras. Risken för skada måste dock vara konkretiserad. Rör det sig om allmänt 

                                                           
79 RÅ 1989 not 208 och RÅ 1992 not 537.  
80 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8210-03, meddelad 2004-01-28.  
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hållna uppgifter omfattas dessa dock inte av sekretess. I regel omfattas heller inte 

prisuppgifter av sekretess. 

 

Ifall den upphandlande myndigheten kommer till slutsatsen att det allmänna skulle 

lida skada om en viss uppgift lämnades ut beläggs uppgiften med sekretess. 

Sekretessen gäller enligt 19 kap. 3 § 4 st. OSL i högst tjugo år för en allmän 

handling. Ifall uppgiften rör villkoren i ett avtal som slutits gäller sekretessen 

enbart i två år från det att avtalet slöts. Sekretessen gäller dock i fem år om avtalet 

ingåtts med ett statligt affärsverk, Försvarets materielverk och Försvarsexport-

myndigheten samt i kommunal affärsverksamhet.  

 

4.2.1.2 Sekretess till skydd för enskilds ekonomiska förhållanden 

När den enskilde har trätt i affärsförbindelse med staten genom till exempel en 

upphandling kan det finnas ett behov av sekretess för att skydda den enskilde. 

Tidigare skyddades den enskildes intressen enbart vid de tillfällen det allmännas 

intressen föranledde sekretess. Skyddet för den enskilde var således indirekt och 

uteslutande beroende av sekretessprövningen som skedde utifrån andra intressen. 

I prop. 1979/80:2 angavs att flera tillfällen kunde tänkas då intressena inte 

sammanföll hos den enskilde och det allmänna.81 Bristen på skydd för den enskilde 

i de fall då det allmänna inte led skada ifall en uppgift skulle lämnas ut 

diskuterades, eftersom det kunde innebära en skada för den enskilde.82 Det ansågs 

uppenbart att den enskildes intressen inte alltid sammanföll med det allmännas och 

därmed borde inneha en separat reglering. 

 

Till skydd för den enskilde finns numer i 31 kap. 16 § 1 st. OSL en reglering skild 

från det allmännas intresse. I bestämmelsen anges att sekretess gäller för uppgift 

om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse 

med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider 

skada om uppgiften röjs. Till skillnad från sekretess till skydd för det allmänna i 

                                                           
81 Prop. 1979/80:2, s. 240.  
82 Prop. 1979/80:2, s. 240f.  
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19 kap. 3 § OSL föreligger här ett rakt kvalificerat skaderekvisit. Handlingen 

presumeras vara offentlig och det krävs särskilda skäl för att denna presumtion ska 

frångås. Detta innebär att sekretessen är starkare till skydd för det allmännas 

intresse enligt 19 kap. 3 § OSL än för den enskilde, eftersom presumtionen för 

offentlighet är starkare i 31 kap. 16 § OSL.  

 

Begreppet skada syftar i sammanhanget på ekonomisk skada.83 Skadebegreppet 

har preciserats genom rättspraxis. Ett mål från KamR:n, mål 6701-1184, gällde 

utlämnande av handlingar där prisuppgifter framkom. TeliaSonera, som hade 

begärt överprövning av upphandlingen, ville ta del av prisbilagor för att kontrollera 

ifall vinnande leverantören Telenors anbud uppfyllde förfrågningsunderlagets krav 

samt hur utvärderingen av detta anbud gått till.  

 

KamR:n uttalade att i princip medförde inte den omständigheten att uppgifterna 

som begärts ut var prisuppgifter att det förelåg anledning besluta om sekretess med 

stöd av 31 kap. 16 § OSL. Det fanns dock flertalet andra skäl som spelade in och 

medförde att uppgifterna hemlighölls. Dessa skäl var syftet med TeliaSoneras 

begäran att få del av uppgifterna, att det rörde avrop med få stora aktörer där 

konkurrensen mellan dessa var stark samt att ett offentliggörande skulle medföra 

att de överväganden Telenor gjort vid prissättningen skulle avslöjas. Med hänsyn 

till detta ansåg KamR:n att det förelåg särskilda skäl att anta att Telenor skulle lida 

skada om uppgifterna lämnades ut.   

 

Trots presumtionen för offentlighet i 31 kap. 16 § OSL fann KamR:n att dessa 

förhållanden tillsammans motiverade sekretess. Att avropet rör få aktörer är dock 

inte ovanligt. I regel lämnas anbud av 4,5 anbudsgivare per kontrakt och 1,8 

anbudsgivare per kontrakt utses till vinnare.85 I upphandlingen i fråga hade tre 

leverantörer lämnat anbud, och totalt fyra hade möjlighet att lämna ett anbud. Vad 

gäller antalet anbudsgivare är det inte en större skillnad i detta avrop från 

                                                           
83 Prop. 1979/80:2, s. 79. 
84 KamR:n i Stockholm, mål 6701-11, meddelad 2012-01-02.  
85 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1, s. 65.  
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genomsnittsantalet som lämnar anbud. Likt förhållandena i RÅ 1993 not 345, där 

en begränsad anbudsgivarkrets föranledde sekretess till skydd för det allmänna, får 

man anta att en skillnad görs mellan få faktiska anbudsgivare som har lämnat 

anbud och få potentiella anbudsgivare som kan lämna anbud. 

 

I mål 6701-11 hade även leverantörens syfte med sin begäran om att utfå 

handlingar haft betydelse för att sekretess skulle föreligga. Skadebegreppet 

omfattar inte bara ekonomisk skada, även rättsenliga åtgärder inkluderas.86 Syftet 

med TeliaSoneras begäran var som tidigare nämnts att kontrollera ifall Telenors 

anbud uppfyllde villkoren i förfrågningsunderlaget och hur anbudet utvärderats. 

TeliaSonera, som begärt överprövning, är troligtvis inte ensamma om att inneha 

ett sådant motiv för sin begäran. Även i RÅ 2007 not 154 var motivet med begäran 

avgörande för att handlingarna inte skulle lämnas ut.  

 

Enligt 31 kap. 16 § OSL gäller sekretessen till skydd för enskild som har trätt i 

affärsförbindelse med en myndighet. Sekretessen är dock inte enbart till skydd för 

den anbudsgivare som vinner upphandlingen, utan alla leverantörer som gett in 

anbud. Sekretess gäller oavsett om ett avtal ingåtts mellan upphandlande 

myndighet och den enskilde. Asplund m.fl. påtalar att upphandlingens utgång eller 

det faktum att upphandlingen avslutats inte påverkar förekomsten av de 

skaderisker som bestämmelsen avser skydda.87  

 

Sammanfattningsvis krävs särskilda skäl för att en uppgift inte ska vara offentlig. 

Skada har inte ansetts föreligga enbart mot bakgrund av att uppgifterna rör pris. 

Syftet med begäran om utlämnande kan dock medföra att särskilda skäl föreligger.  

 

I 31 kap. 16 § OSL anges att sekretessen gäller i högst tjugo år för uppgift i en 

allmän handling. Ifall uppgifterna gäller villkoren i ett avtal i som längst två år. 

Hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten 

                                                           
86 Prop. 1979/80:2 s. 83.  
87 Asplund m.fl., a.a. s. 343.  
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samt i kommunal affärsverksamhet gäller sekretessen i fem år från det att avtalet 

slöts.  

 

4.2.2 Övriga skyddade intressen 

Utöver sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse och sekretess till 

skydd för den som trätt i affärsförbindelse med en myndighet finns andra intressen 

som föranleder begränsningar i insynen.  

 

I lagen om skydd för företagshemligheter, FHL, regleras skydd för information om 

affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. Skyddet i FHL är 

subsidiärt till regleringen i OSL. En förutsättning för skydd är att näringsidkaren 

håller uppgiften hemlig och att ett röjande är ägnat att medföra skada för honom i 

konkurrenshänseende. Ifall en upphandlande myndighet röjer en sådan uppgift i 

strid med FHL kan den ådra sig skadeståndsansvar, 6 § FHL.  

 

Även sekretess till skydd för allmänna intressen kan inskränka handlings-

offentligheten. Dessa intressen regleras i 15 kap. OSL och handlar bland annat om 

utrikessekretess och försvarssekretess.  

 

4.2.3 Dispens, undantag och hävande av sekretess för viss uppgift  

Trots att en handling enligt 31 kap. 16 § OSL är hemlig, kan regeringen enligt 31 

kap. 19 § OSL besluta om dispens och därmed görs ett undantag från sekretessen. 

De tillfällen då dispens beviljas är när det är av vikt att uppgiften lämnas ut. 

Generellt kan regeringen bevilja dispens från reglerna i OSL genom 10 kap. 6 § 

andra meningen OSL, där det anges att regeringen i särskilda fall får besluta om 

undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga skäl.  

 

Utöver dispens från regeringens sida kan den enskilde själv helt eller delvis häva 

sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, 12 kap. 2 § 1 st. OSL. Detta 

följer av att sekretess till skydd för den enskilde inte gäller i förhållande till den 

enskilde själv, 12 kap. 1 § OSL. Förutsättningen är dock att uppgiften inte omfattas 
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av någon annan bestämmelse i OSL som förhindrar ett utlämnande. Den sekretess 

som påförts en uppgift med stöd av 31 kap. 16 § OSL kan därmed hävas av den 

enskilde. Omfattas uppgiften även av sekretess till skydd för det allmänna går det 

dock inte för den enskilde att häva sekretessen.  

 

Om den enskilde väljer att häva sekretessen för en viss uppgift, kan han eller hon 

samtidigt begära att myndigheten enligt 12 kap. 2 § 2 st. OSL ålägger den som får 

ta del av uppgifterna ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att nyttja eller 

lämna vidare uppgiften. Detta medför att en tystnadsplikt med tillhörande 

straffansvar uppkommer för mottagaren.  

 

4.3 Domstolssekretess  

4.3.1 Överprövning av upphandling 

Överprövningar är ett av flera rättsmedel som ställs till leverantörernas 

förfogande.88 Möjligheten till överprövning är en skyldighet som medlems-

staterna i EU ska tillhandahålla leverantörer som vill få tilldelningsbeslutet prövat 

innan upphandlingen avslutas vid kontraktsskrivningen.89 År 2013 överprövades 

omkring åtta procent av upphandlingarna.90 Genom möjligheten till överprövning 

kan en leverantör ta tillvara sin rätt gentemot den upphandlande myndigheten.  

 

En förutsättning för överprövning är att en leverantör som anser sig ha lidit eller 

kunna komma att lida skada på grund av ett beslut i upphandlingen lämnar in en 

ansökan om överprövning. Skadan ska ha orsakats av att upphandlande myndighet 

genom ett beslut eller en åtgärd brutit mot principerna i 1 kap. 9 § LOU eller någon 

annan bestämmelse i LOU. Möjligheterna till överprövning stadgas i 16 kap. 4 och 

6 §§ LOU.  

 

                                                           
88 Tre olika slag av överprövningar finns; överprövning av upphandling, begäran om ogiltighet av avtal 

och överprövning av beslut att avbryta upphandling. 
89 C-81/98, Alcatel Austria m.fl.  
90 Konkurrensverkets rapportserie 2014:1, s. 67ff.  
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För att en överprövning ska komma till stånd krävs även att leverantören lämnar 

in en ansökan under avtalsspärren. Avtalsspärren utgörs av tiden från 

tilldelningsbeslutet fram till att avtal tecknas, vanligtvis 10 eller 15 dagar. Enligt 

16 kap. 1 § LOU varierar denna tidsrymd beroende på hur den upphandlande 

myndigheten valt att underrätta leverantörerna om tilldelningsbeslutet. Har 

myndigheten underrättat leverantörerna elektroniskt är tidsrymden 10 dagar. Har 

leverantörerna underrättats på annat sätt än elektroniskt så utsträcks avtalsspärren 

till 15 dagar. Avtalsspärren ska framgå när leverantörerna underrättas om 

tilldelningsbeslutet, 9 kap 9 § LOU.  

 

När en ansökan om överprövning inkommer till förvaltningsrätten börjar en 

förlängd avtalsspärr att löpa. Detta innebär att den upphandlande myndigheten inte 

kan teckna kontrakt med den leverantör som vunnit upphandlingen.91 Om en 

överprövning initierats, och därmed även en förlängd avtalsspärr, kan inte en 

annan leverantör samtidigt ansöka om överprövning om tidsfristen gått ut.92 Den 

förlängda avtalsspärren har på så vis inte samma funktion som den ordinarie 

avtalsspärren.  

 

En möjlighet finns att under pågående upphandling ansöka om överprövning.93 

Detta förutsätter att de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och som måste 

uppfyllas är utformade på så sätt att det vore poänglöst för leverantören att lämna 

anbud.94 Leverantören kan begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut att 

upphandlingen inte kan avslutas förrän saken prövats. Skulle ett interimistiskt 

beslut föranleda större skada än vad skadan för leverantören skulle bli, kan dock 

förvaltningsrätten välja att inte fatta ett sådant beslut.95  

 

                                                           
91 Avtalsrättsligt kan den upphandlande myndigheten bli bunden av ett kontrakt som tecknats med en 

leverantör redan i och med underrättelsen om tilldelningsbeslutet. Avtalsspärren innebär att avtalet kan 

ogiltigförklaras och den upphandlande myndigheten kan bli skadeståndsskyldig gentemot den vinnande 

leverantören. 
92 Sundstrand, a.a. s. 219f. 
93 Sundstrand, a.a. s. 219f. 
94 Sundstrand, a.a. s. 219f. 
95 Sundstrand, a.a. s. 220.  



45 
  

4.3.2 Sekretess vid överprövning 

Sekretessen i domstol skiljer sig från sekretessen hos myndigheter. På grund av 

domstolarnas rättskipande verksamhet finns ett större behov av insyn för att 

garantera rättssäkerhet i den dömande verksamheten. Förtroendet för domstolarnas 

rättskipning motiverar också öppenhet i verksamheten. 96 Att domstolssekretessen 

i särskild grad präglas av offentlighet framgår bland annat i 2 kap. 11 § RF, där det 

anges att ”förhandling vid domstol ska vara offentlig”.  

 

4.3.2.1 Partsinsyn          

Ifall ett mål om överprövning kommer till stånd har leverantören som är part rätt 

att ta del av handlingar som annars varit sekretessbelagda. Partsinsynen stadgas i 

43 § FPL samt 10 kap. 3 § 1 st. OSL, där det i sistnämnda paragraf framgår att 

”sekretess inte hindrar att en enskild eller myndighet som är part i ett mål eller 

ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning 

har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i 

målet eller ärendet”.  

 

Även om partsinsynen medför att leverantören får ta del av uppgifter ur 

upphandlingen som denne annars inte skulle fått tillgång till om en vanlig 

sekretessprövning skett, finns dock begränsningar i insynen. I 10 kap. 3 § 1 st. OSL 

anges vidare att ”en sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas 

ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är 

av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs”. Denna 

begränsning ska enligt prop. 2006/07:128 tillämpas restriktivt.97  

 

I de fall då handlingar inte kan lämnas ut har myndigheten en skyldighet att hjälpa 

leverantören att tillvarata sin rätt genom att lämna upplysningar om innehållet i 

handlingarna. Skyldigheten att lämna upplysningar om materialet i fråga 

                                                           
96 Strömberg, Lundell, a.a. s. 55.  
97 Prop. 2006/07:128, s. 269. 
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förutsätter att det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska 

skydda. 

 

4.3.2.2 Övrig sekretess hos domstol vid överprövning  

De sekretessregler som avser skydda den enskilde och det allmänna gäller inte i ett 

mål hos domstol. Detta är ett avsteg från huvudregeln, att uppgifter domstolen får 

i sin egenskap av rättskipande eller rättsvårdande verksamhet förblir 

sekretessbelagda, 43 kap. 2 § OSL. Undantag till huvudregeln stadgas i 43 kap. 3 

§ 1 st. OSL, där bland annat 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL räknas upp. Detta 

innebär att sekretessen inte följer uppgifterna till domstolen.  

 

Även om sekretessen inte följer med uppgiften innebär det inte att uppgiften 

automatiskt blir offentlig. Den primära sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § 1 st. 

OSL reglerar den sekretessprövning som istället görs i domstolen. Där framgår att 

”sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller 

rättsvårdande verksamhet för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- 

eller driftförhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd 

skada om uppgiften röjs”. Detta är likt 31 kap. 16 § OSL ett kvalificerat rakt 

skaderekvisit, men man bör ha i åtanke att skaderekvisitet har en annan 

formulering. Asplund m.fl. påtalar denna diskrepans samt gör en jämförelse mellan 

de båda bestämmelsernas formuleringar. Formuleringen i 36 kap. 2 § 1 st. OSL, 

”om det kan antas att … lider avsevärd skada”, tyder på att sekretesskyddet är 

svagare än i 31 kap. 16 § OSL.98 I sistnämnda bestämmelse uttrycks 

skaderekvisitet som ”av särskild anledning kan antas att … lider skada”. Enligt 

Asplund m.fl. tyder detta på att presumtionen för offentlighet är starkare för samma 

uppgift när denna förts över till domstol.99 Holstad noterar att 36 kap. 2 § OSL 

enbart medför sekretess när ”behovet av sekretess verkligen är kännbart”.100 

 

                                                           
98 Asplund m.fl., a.a. s. 346 not 813.  
99 Asplund m.fl., a.a. s. 346 not 813. 
100 Holstad, a.a. s. 186.  
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36 kap. 2 § 1 st. OSL aktualiseras om uppgiften rör en företagshemlighet, men 

skulle ett utlämnande inte medföra några nämnvärda ekonomiska konsekvenser 

för leverantören kan uppgiften däremot lämnas ut.101 Bestämmelsen tar inte enbart 

sikte på skyddet för den enskilde, utan omfattar även skyddet för det allmännas 

intressen.102 I upphandlingar är regleringen istället uppdelad i fråga om skydd för 

det allmänna respektive den enskilde i 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL.  

 

Skulle en uppgift i mål om överprövning sekretessbeläggas mot bakgrund av 

skyddet i 36 kap. 2 § 1 st. OSL kan uppgiften ändå lämnas ut till en part i målet, 

med stöd av reglerna om partsinsyn. Enligt 10 kap. 3 § OSL är en förutsättning för 

utlämnande att det inte är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Den 

bestämmelse som föreskriver sekretess ska enligt 7 kap. 3 § OSL gälla ifall en 

konflikt mellan olika sekretessbestämmelser uppstår. I fall där det rör sig om 

partsinsyn finns ett undantag till huvudregeln, sekretessen måste ge vika för 

partsinsynen. 

 

Även en uppgift som sekretessbelagts i domstolen blir offentlig om uppgiften lagts 

fram i en muntlig förhandling, vilket framgår av 43 kap. 5 § OSL. Som regel är 

muntliga förhandlingar offentliga. Har den muntliga förhandlingen däremot hållits 

inom stängda dörrar fortsätter uppgiften att vara under sekretess. Uppgiften anses 

inte automatiskt framlagd vid förhandlingen enbart för att den ingår i det material 

som rätten kan grunda sitt avgörande på.103 Ett åberopande av uppgiften vid den 

muntliga förhandlingen krävs för att sekretessen ska upphöra att gälla. Ifall en 

uppgift inte åberopats fortsätter uppgiften att vara sekretessbelagd.104 

 

En möjlighet finns enligt 16 § FPL samt 5 kap. 1 § RB att hålla en del av 

förhandlingen inom stängda dörrar då man kan anta att en uppgift som är 

sekretessbelagd kan komma att åberopas. Enbart den omständigheten att det rör 

                                                           
101 Asplund m.fl., a.a. s. 346. Se även Holstad, a.a. s. 186.  
102 Asplund m.fl., a.a. s. 346. 
103 Jfr. 30 § FPL. 
104 Asplund m.fl., a.a. s. 347f.  
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sig om sekretess enligt 36 kap. 2 § OSL möjliggör för domstolen att hålla en 

förhandling inom stängda dörrar, det krävs inte någon ytterligare bedömning av 

huruvida det är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.105 Trots den begränsning i 

insynen det innebär att hålla förhandlingen inom stängda dörrar får man hålla i 

åtanke att redan presumtionen för offentlighet medför att enbart uppgifter som 

skulle innebära avsevärd skada för den enskilde om de offentliggjordes kan 

föranleda ett sådant förfarande.  

 

När målet avgjorts fortsätter en uppgift att vara sekretessbelagd ifall domstolen 

förordnat fortsatt sekretess i sitt avgörande enligt 43 kap. 5 § 2 st. OSL. Har en 

uppgift lagts fram i förhandlingen blir denna offentliggjord i och med målets 

avgörande trots att förhandlingen varit inom stängda dörrar, om inte domstolen 

beslutar om fortsatt sekretess. Tas uppgiften upp i domen medför detta att den 

offentliggörs. Sekretessen upphör därmed att gälla enligt 43 kap. 8 § 1 st. OSL, 

som är tillämplig oavsett om det varit en stängd eller öppen förhandling. 

Möjligheten att sekretessbelägga en del av domslutet är ytterst liten, då 

formuleringen i 43 kap. 8 § 3 st. OSL lyder ”såvida inte rikets säkerhet eller annat 

intresse av synnerlig vikt oundgängligen påkallar det”.  

 

En domstol kan inte för framtiden sekretessbelägga en uppgift, utan enbart 

förordna om sekretess genom bestämmelserna i 43 kap. OSL. Även om en uppgift 

är sekretessbelagd under förhandlingen eller i domen så medför inte detta 

automatiskt att uppgiften även i framtiden är belagd med sekretess.106 

 

                                                           
105 Asplund m.fl., a.a. s. 348.  
106 Asplund m.fl., a.a. s. 348.  
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4.3.3 Sekretess vid överprövning – EU-rättsliga aspekter 

Domstolssekretessen behandlas inte i de EU-rättsliga direktiven på 

upphandlingsområdet. I domen Varec107 har EU-domstolen redogjort för hur en 

intresseavvägning ska göras i överprövningsmål.  

 

EU-domstolen påtalar i punkt 36 i domen den förtroenderelation som föreligger 

mellan upphandlande myndigheter och de ekonomiska aktörer som deltar i 

upphandlingarna. Förtroenderelationen innebär att de ekonomiska aktörerna ska 

ha möjlighet att lämna all användbar information till de upphandlande 

myndigheterna utan att befara att uppgifterna lämnas ut. Med utlämnandet avses 

ett röjande till tredje man vilket skulle kunna vara till skada för nämnda aktörer.108 

Ett effektivt skydd måste också finnas för den leverantör som lämnat uppgifter till 

den upphandlande myndigheten, men inte är part i överprövningsmålet. EU-

domstolen menar att ett system för att skydda dessa leverantörers intressen måste 

finnas.109  

 

I domen framhålls även vikten av att uppgifter som skulle kunna användas till att 

snedvrida konkurrensen i ett pågående eller kommande upphandlingsförfarande 

inte ska lämnas ut.110 Ifall en part skulle få obegränsad tillgång till handlingar i 

upphandlingen när målet överprövas skulle sekretessreglerna sättas ur spel. En risk 

skulle då uppkomma att överprövningar initierades enbart av intresset att ta del av 

andra leverantörers företagshemligheter.111 

 

Vidare ska den nationella domstolen ha en möjlighet att inte lämna ut information 

ifall det är nödvändigt för att säkerställa ett skydd för en sund konkurrens eller för 

att skydda leverantörernas legitima ekonomiska intressen.112  

                                                           
107 Mål C-450/06 Varec. Målet behandlar art. 15.2 i direktiv 93/36/EG, nuvarande art. 6 i direktiv 

2004/18/EG. Eftersom inga materiella skillnader finns mellan den äldre och den nyare bestämmelsen är 

avgörandet fortfarande av intresse vad gäller sekretessen hos domstolar som överprövar upphandlingar.  
108 Mål C-450/06 Varec, punkt 36.  
109 Mål C-450/06 Varec, punkt 41. 
110 Mål C-450/06 Varec, punkt 35.  
111 Mål C-450/06 Varec, punkt 39-40.  
112 Mål C-450/06 Varec, punkt 43.  
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EU-domstolen prövade även om tolkningen i Varec skulle stämma överens med 

art. 6 i Europakonventionen som stadgar rätten till en rättvis rättegång. En 

omständighet som framhölls kunna antyda att prövningen i den nationella 

domstolen är rättvis eller ej är ett kontradiktoriskt domstolsförfarande.113 Det 

kontradiktoriska förfarandet kännetecknas av att parter ska ha möjlighet att ta del 

av och yttra sig över all bevisning som inkommit till domstolen.114 Trots detta kan 

intressen föranleda att en part inte får ta del av all information. En intresse-

avvägning görs där tredje mans grundläggande rättigheter, såsom skyddet för 

privatliv, och skyddet för väsentliga allmänintressen beaktas. Ett väsentligt 

allmänintresse som kan föranleda sekretessbegränsningar är lojal konkurrens i 

upphandlingen.115 Utöver detta framhålls att skyddet för affärshemligheter är en 

allmän princip som ska beaktas.116 

 

4.3.4 Sekretess och edition 

Ifall en handling åberopas som bevis i domstol ska den tillställas rätten utan 

dröjsmål enligt 20 § FPL. För de fall då parten inte själv har handlingen kan det 

bli aktuellt att med hjälp av reglerna om edition i RB ge domstolen tillgång till 

handlingen. 38 kap. 2 § RB stadgar en plikt för den som innehar en handling som 

kan antas äga betydelse som bevis att framlägga handlingen. Editionsplikten gäller 

inte bara för de som är parter i rättegången, utan omfattar även tredje man.  

 

Ett editionsföreläggande blir aktuellt i de fall då en part eller tredje man som 

innehar en handling inte vill lämna denna frivilligt till domstolen. Den skyldighet 

som editionsplikten innebär är tänkt att vara lika vidsträckt som skyldigheten för 

parten i målet eller ett vittne att lämna en muntlig utsaga.117 Närstående till part 

omfattas däremot av editionsplikt trots att ingen skyldighet finns att vittna.  

 

                                                           
113 Mål C-450/06 Varec, punkt 46. 
114 Asplund m.fl., a.a. s. 350f. 
115 Mål C-450/06 Varec, punkt 46-50. 
116 Mål C-450/06 Varec, punkt 49. 
117 Ekelöf m.fl., Rättegång, fjärde häftet, s. 263.  
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Det finns flera krav som ställs på den editionssökande parten för att denne ska nå 

framgång med sitt yrkande, såsom identifikationskrav, krav på bevisrelevans, 

rättslig relevans och krav på innehav. De krav som kan bli problematiska för en 

editionssökande vid ett mål enligt LOU ska i det följande presenteras.  

 

Identifikationskravet innebär att det är upp till sökanden att identifiera vilka 

handlingar denne vill ha. Det kan dock vara problematiskt för en sökande som inte 

vet vilka handlingar som finns eller vad innehållet i dessa är, men samtidigt vinner 

vaga editionsyrkanden, så kallade ”fishing expeditions”, inte bifall.118 Ett sätt för 

den sökande att uppfylla kravet på identifikation är exempelvis att avgränsa 

yrkandet till en viss sorts handlingar som upprättats under en speciell tidsperiod.119 

En annan möjlighet är att begära editionsförhör i enlighet med 38 kap. 4 § RB.  

 

Kravet på identifikation, att den editionssökande ska identifiera de handlingar han 

eller hon vill ha tillgång till, innebär däremot inte att det enbart är redan existerande 

handlingar som kan bli aktuella för edition. En editionssökande kan vinna 

framgång med sitt yrkande även om det krävs en stor arbetsinsats för att få fram 

den information som begärs ut.120 De yttre ramarna för hur stor arbetsinsatsen kan 

bli utgörs av kravet på att handlingens innehavare inte åläggs ett 

sakkunniguppdrag. Avancerad bearbetning av material och sakkunskap faller 

utanför vad en innehavare av en handling kan krävas göra.121 Skiljelinjen tycks gå 

mellan kvalitet och kvantitet. 

 

Kravet på att det föreligger bevisrelevans innebär att yrkanden där handlingen i 

fråga inte har betydelse för bevistemat eller ska styrka ett ostridigt faktum inte 

lämnas ut. Inte heller kan en editionssökande få tillgång till handlingar som ska 

användas för att se vilken annan bevisning som finns eller handlingar som den 

sökande kan använda för att avgöra om ytterligare grunder eller yrkanden finns att 

                                                           
118 NJA 1959 s. 230.  
119 Ekelöf m.fl., a.a. s. 263. 
120 Ekelöf m.fl., a.a. s. 268, Asplund m.fl., a.a. s. 353f.  
121 Ekelöf m.fl., a.a. s. 268.  
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åberopa.122 Att handlingen har bevisbetydelse innebär att den har ett bevisvärde 

för ett i målet aktuellt bevistema. Ifall bevistemat inte kan leda till framgång i målet 

kan den editionssökande inte inom ramen för det bevistemat få tillgång till 

handlingen.123 

 

Vad gäller allmänna handlingar så omfattas dessa inte av 38 kap. 2 § RB. En part 

som inte bereds tillgång till en handling på grund av sekretess kan ansöka om 

edition, och handlingen kan då tillhandahållas trots att den är sekretessbelagd. I 

38 kap. 8 § RB stadgas att om en allmän handling kan antas ha betydelse som 

bevis, får rätten besluta att handlingen ska, trots sekretessen, lämnas ut. Undantag 

till denna huvudregel följer i andra stycket samma paragraf. Ifall en 

yrkeshemlighet skulle röjas kan detta medföra att handlingen inte lämnas ut enligt 

38 kap. 8 § tredje punkten RB.  

 

Ifall en sökande vill ha ut handlingar som innehåller yrkeshemligheter kan 

domstolen bevilja detta efter en intresseavvägning. För att intresseavvägningen ska 

utfalla till sökandens fördel krävs synnerliga skäl. Ett yrkande avseende en 

handling som innehåller yrkeshemligheter lär inte bifallas om handlingen enbart 

har ett ringa bevisvärde.124 Undantaget för yrkeshemligheter aktualiseras bland 

annat för hemligheter som även skyddas av FHL.  

 

För en part i ett upphandlingsmål är det ofta omständigheter som prövas som 

aktualiserar edition av en handling hos den upphandlande myndigheten.125 I de fall 

den upphandlande myndigheten inte lyder under offentlighetsprincipen är 

handlingarna privata istället för allmänna. Därmed blir 38 kap. 2 – 5 §§ RB 

aktuella.  

 

                                                           
122 Ekelöf m.fl., a.a. s. 264. 
123 Asplund m.fl., a.a. s. 353. 
124 Ekelöf m.fl., a.a. s. 272.  
125 Asplund m.fl., a.a. s. 354.  
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Enbart de undantag som finns stadgade i 38 kap. 2-5, 8 §§ RB kan förhindra edition 

av en handling, förutsatt att den editionssökande uppfyllt de krav som ställs. Ifall 

domstolen kommer fram till att handlingen kan antas ha bevisbetydelse i målet 

måste myndigheten lämna över handlingen. Myndigheten har då ingen egen 

prövningsrätt utan måste följa domstolens beslut.126 Ingen möjlighet finns heller 

för myndigheten eller motparten att överklaga beslutet.127 När handlingen kommit 

domstolen till handa tillämpas samma regler kring offentliggörande och sekretess 

som vid överprövning.128 Domstolen gör en egen sekretessprövning och fri tillgång 

till handlingen behöver inte ges till den editionssökande.  

 

4.3.5 Domstolssekretessen – sammanfattande reflektioner 

Både överprövningen och editionsreglerna en ökad möjlighet till insyn för 

leverantörerna. Trots huvudregeln att en bestämmelse som föreskriver sekretess 

går före en bestämmelse som inte föreskriver sekretess finns ett undantag härtill i 

form av partsinsynen. Inte enbart detta undantag föranleder det svagare skyddet 

för uppgifter i domstol. Främst är regleringen svagare för att tillgodose dels 

rättssäkerhetsaspekter och även den mer omfattande offentligheten som 

kännetecknar domstolsväsendet.  

 

Även om sekretesskyddet i domstol är svagare än hos upphandlande myndigheter 

påtalar Asplund m.fl. att EU-domstolen troligen skulle ge en bred marginal för de 

nationella domstolarna i deras sekretessprövningar. Sannolikheten att en nationell 

domstols bedömning vad gäller sekretessen skulle underkännas är liten om en 

intresseavvägning gjorts med hänsyn till tredje mans grundläggande rättigheter 

eller skyddet av ett väsentligt allmänintresse.129 Asplund m.fl. menar att den 

                                                           
126 Ekelöf m.fl., a.a. s. 273, JO 1961:11.  
127 Ekelöf m.fl., a.a. s. 273, NJA 1981 s. 982. 
128 Se kapitel 4.3.2 angående domstolssekretess.  
129 Varec-domen har dock ansetts innebära att presumtionen inte är för offentlighet, utan att man 

presumerar sekretess i överprövningsmål. Asplund m.fl., a.a. s. 352 med hänvisning till Brown, 

Protection of Confidential Information in Procurement Cases before National Review Bodies: Varec v 

Belgian State (C-450/06), Public Procurement Law Review, 2008, NA 123. 
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intresseavvägning som ska ske enligt svensk rätt överensstämmer med EU-

domstolens uttalanden i Varec.130 

 

Även om offentlighet i större utsträckning är huvudregel i domstolsförfaranden är 

det inte en given slutsats att en prövning i domstol, med eller utan edition av 

handlingar, medför att den leverantör som var part får en bättre ställning som 

anbudsgivare i en ny upphandling. Sekretesskyddet är svagare för uppgifter som 

lämnats i anbuden, men en överprövning eller edition innebär inte nödvändigtvis 

att handlingen lämnas ut till parten i målet. Det kan visserligen inte uteslutas att en 

mer gynnsam ställning kan uppkomma för en leverantör som varit part. Oavsett 

om upphandlingen görs om eller enbart rättas kan kännedom om andra anbud vara 

fördelaktigt.  

 

5 Upphandlande myndigheter och offentlighet  

5.1 Myndighet eller upphandlande myndighet? 

En viss diskrepans finns mellan vad som utgör en upphandlande myndighet enligt 

LOU och en myndighet eller annan verksamhet som lyder under offentlighets-

principen. Upphandlande myndighet är enligt 2 kap. 12 och 19 §§ LOU stat, 

kommun eller offentligt styrt organ. De offentligt styrda organen som omfattas av 

upphandlingsskyldigheten har gemensamt att de finansieras eller styrs av stat eller 

kommun och tillgodoser behov i det allmännas intresse.  

 

Inte enbart myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Ytterligare 

rättssubjekt kan också vara skyldiga att tillämpa reglerna om handlings-

offentlighet. I 2 kap. 3 § OSL anges vilka organ som ska jämställas med 

myndigheter i detta hänseende. Dessa organ utgörs av aktiebolag, handelsbolag, 

ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett 

rättsligt bestämmande inflytande. Statligt ägda bolag inkluderas inte i 

                                                           
130 Asplund m.fl., a.a. s. 352.  
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bestämmelsen. De statliga och privata organ som omfattas av 

offentlighetsprincipen finns samlade i en bilaga till OSL. I bilagan framgår även 

under vilka förutsättningar rätten att ta del av allmänna handlingar finns. Hos 

flertalet organ är reglerna om handlingsoffentlighet enbart tillämpliga gällande en 

viss del av verksamheten. Besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) 

omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet gällande fordonskontroll, medan all 

verksamhet för till exempel Stiftelsen för miljöstrategisk forskning omfattas.  

 

De organ som inte lyder under offentlighetsprincipen men likväl genomför 

upphandlingar har enbart ett ansvar att underrätta anbudsgivarna om 

tilldelningsbeslutet och skälen för detta, 9 kap. 9 § LOU. En upplysningsskyldighet 

stadgas även i 9 kap. 10 § LOU. Skyldighet att lämna ut handlingar eller andra 

uppgifter finns däremot inte eftersom organen inte omfattas av OSL. I regel 

uppkommer denna problematik i de offentligt styrda organ som omfattas av 

upphandlingsskyldighet, men inte av reglerna om handlingsoffentlighet. Vissa, 

men inte alla, offentligt styrda organ finns upptagna i bilagan till OSL. Eftersom 

inte alla organ som genomför upphandlingar även omfattas av handlings-

offentligheten skapas en betydande skillnad i insyn mellan olika upphandlande 

myndigheter.  

 

5.1.1 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8459-12 

I ett mål från KamR:n, mål nr 8459-12131, illustreras problematiken kring 

upphandlande myndigheter som inte omfattas av handlingsoffentligheten. En 

leverantör hade begärt ut handlingar från SKL Kommentus Inköpscentral AB, SKI. 

SKI hade nekat leverantören handlingarna med hänvisning till att de inte 

omfattades av offentlighetsprincipen. Leverantören fullföljde talan i KamR:n och 

yrkade utlämning av de begärda handlingarna. Frågan i målet var om kommuner 

eller landsting utövade ett rättsligt bestämmande inflytande i bolaget som 

föranledde att detta skulle omfattas av regleringen i 2 kap. 3 § 2 st. OSL.  

 

                                                           
131 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8459-12, meddelad 2013-04-24. 



56 
  

Kommun eller landsting anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande i ett 

företag om de ger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med 

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt 

förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen. Rättsligt bestämmande 

inflytande föreligger även när kommun eller landsting har rätt att utse eller avsätta 

mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening 

eller en stiftelse.  

 

SKI är ägt till 98 % av SKL Kommentus, som i sin tur är ägt av Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL). Resterande 2 % ägs av 256 kommuner. KamR:n 

kom till slutsatsen att SKI inte var att jämställa med en myndighet. Kommunerna 

ägde enbart en mindre del av aktierna genom SKL Kommentus. Resterande del 

ägdes inte av kommunerna, varken direkt eller indirekt. Inte heller ansågs 

kommunerna ha möjlighet att förfoga över mer än hälften av rösterna i SKI. Någon 

rätt fanns dessutom inte att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna 

i SKI. Varken första eller andra punkten blev då tillämplig och SKI ansågs vara ett 

privat rättssubjekt.  

 

KamR:n tog även i beaktande att upphandlingen i fråga inte hade genomförts på 

uppdrag av någon kommun. SKI hade upphandlat ramavtal för egen räkning. Ifall 

SKI upphandlat varor eller tjänster på en kommuns vägnar hade man kunnat anse 

SKI vara ombud för kommunen. Hade så varit fallet menade KamR:n att 

handlingarna kunnat betraktas som allmänna med hänsyn till förvaringskravet, att 

SKI förvarade handlingarna för kommunens räkning.  

 

Den 24 april 2013 meddelade KamR:n sitt beslut att avvisa leverantörens 

överklagan. Det hade då passerat närmare ett halvår från det att SKI beslutat att 

inte lämna ut handlingarna, 30 november 2012. Oavsett leverantörens motiv med 

sin begäran har möjligheterna att ta tillvara sin rätt genom en överprövning av 

upphandlingen således förgått, förutsatt att leverantören inte kunde utforma sin 

talan utan handlingarna.  
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5.1.2 Leverantörernas möjlighet till insyn och kontroll 

När det offentligt styrda organet inte omfattas av reglerna om handlings-

offentlighet kan en särskild problematik uppkomma för leverantörer som vill få en 

överprövning till stånd. En leverantör kan enbart göra sin bedömning angående en 

eventuell överprövning genom att läsa tilldelningsbeslutet och dess skäl. Först i en 

överprövningsprocess kan leverantören använda sig av möjligheter såsom 

partsinsyn och edition för att få tillgång till ytterligare handlingar.   

 

I underrättelsen ska skälen för beslutet framgå enligt 9 kap. 9 § LOU.132 En 

upphandlande myndighet som enbart anger att vinnande leverantören hade det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet uppfyller inte detta krav. Det fordras att den 

upphandlande myndigheten även anger vilka omständigheter som föranlett 

bedömningen att just det vinnande anbudet var det ekonomiskt mest fördelaktiga. 

Ifall underrättelsen brister i detta hänseende börjar avtalsspärren inte att löpa 

eftersom man anser att den upphandlande myndigheten inte informerat om skälen 

för beslutet. Det bedöms från fall till fall om underrättelsen är tillräcklig.133  

 

Oaktat om underrättelsen är tillräcklig eller ej finns en skyldighet att lämna 

upplysningar till en leverantör som begär det. I 9 kap. 10 § 1 st. LOU stadgas att 

”en upphandlande myndighet skall till den anbudssökande eller anbudsgivare som 

begär det lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits 

eller anbud förkastats”. Vidare anges i andra stycket samma paragraf att ”en 

upphandlande myndighet skall på begäran av en anbudsgivare som har lämnat ett 

godtagbart anbud lämna upplysningar om utformningen av och de relativa 

fördelarna med det valda anbudet samt namnet på den anbudsgivare som tilldelats 

kontraktet eller parterna i ramavtalet”.  

 

                                                           
132 Bestämmelsen avser garantera en möjlighet till överprövning för de leverantörer som inte tilldelades 

kontraktet, EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom, och mål C-

328/96 Kommissionen mot Österrike.  
133 Prop. 2009/10:180, del 1, s. 114 ff.  
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Upplysningsskyldigheten i 9 kap. 10 § LOU ska fungera som en garant för 

leverantörens rätt att få ta del av information om upphandlingen. Det finns dock 

en risk att upplysningsskyldigheten ur ett överprövningsperspektiv inte ger 

leverantören någon fördel. I 9 kap. 10 § 3 st. LOU anges att upplysningarna ska 

lämnas så snart som möjligt, dock senast inom 15 dagar från att begäran kom in. 

Avtalsspärren kan således ha passerat när leverantören väl får de uppgifter han 

eller hon behöver för att förbereda sin talan i en överprövning.  

 

Möjligheten för en leverantör att få ut fler handlingar är troligtvis större om en 

överprövning kommer till stånd. Då kan reglerna om dels partsinsyn och 

möjligheterna till edition utnyttjas. Genom att det enbart inom ramen för en 

överprövning eller annan process är möjligt att ta del av fler handlingar kan 

svårigheter uppkomma för en leverantör. Redan i ansökan om överprövning krävs 

enligt 4 § FPL att leverantören specificerar vilka omständigheter som åberopas till 

stöd för yrkandet. En leverantör kan inte föra en talan om överprövning för att i 

denna process bereda sig tillgång till privata handlingar och därefter bestämma 

grunderna för yrkandet. Som tidigare utvecklats i kapitlet om edition är ”fishing 

expeditions” förbjudna i svensk rätt. Varken partsinsyn eller edition ger någon 

möjlighet att på förhand bestämma yrkanden inför en överprövning.  

 

De möjligheter som finns för en leverantör som vill bereda sig tillgång till 

handlingar från ett organ som inte omfattas av handlingsoffentlighet utan att först 

initiera en överprövning eller annan process synes vara små. Väljer organet att 

neka leverantören handlingar mot bakgrund av att detsamma inte omfattas av 

reglerna om handlingsoffentlighet lär en eventuell överklagan avvisas. 

Leverantörens överklagan kan enbart vinna framgång om kommun eller landsting 

utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över organet eller det finns upptaget i 

bilagan till OSL.134 

 

                                                           
134 Jfr. Kammarrätten i Stockholm, mål nr 8459-12, meddelad 2013-04-24.  
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Den problematik som är kopplad till det faktum att en process måste initieras för 

att leverantören ska kunna ta del av handlingar illustreras av svårigheterna att 

bestämma grunder och yrkanden. Den information leverantören har rätt att ta del 

av från en upphandlande myndighet som inte omfattas av offentlighetsprincipen 

bestäms av reglerna i 9 kap. 9 och 10 §§ LOU.  

 

Trots att leverantörerna genom reglerna i LOU garanteras ett minimum av 

upplysningar och information kring upphandlingen är det en stor skillnad från 

möjligheterna att ta del av allmänna handlingar. I vissa fall riskerar den begränsade 

insynen i offentligt styrda organ som inte lyder under offentlighetsprincipen att 

resultera i felaktiga upphandlingar som inte kan granskas. Den begränsade 

granskningen leder i sin tur till att rättsmedel såsom överprövning kan bli mer 

svårtillgängligt för leverantörerna.135 

 

5.2 Handlingsoffentlighet i alla upphandlande myndigheter? 

Ovan diskuterades den problematik som kan uppstå när den upphandlande 

myndigheten inte omfattas av offentlighetsprincipen. Den begränsade insynen kan 

komma att försvåra bland annat leverantörens möjlighet att få till stånd en 

överprövning. I det följande kommer diskuteras huruvida en handlingsoffentlighet 

bör införas för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av 

offentlighetsprincipen.  

 

Den skillnad som tidigare påtalats vad gäller statliga bolag gentemot kommunala 

och landstingsstyrda vad gäller offentligheten har tidigare utretts i SOU 2004:75. 

Utredningen gav som förslag att ta med statliga bolag i 1 kap. 9 § SekrL, nuvarande 

2 kap. 3 § OSL. Förslaget har inte lett till lagstiftning. Problematiken kring de 

offentligt styrda organ som inte omfattas av offentlighetsprincipen skulle dock 

fortfarande kvarstå oaktat att statliga bolag upptogs i 2 kap. 3 § OSL. Det är inte 

enbart statliga bolag där dessa insynsproblem finns. Även kommunala bolag såsom 

                                                           
135 En intressant argumentation gällande den begränsade insynen i förhållande till transparensprincipen 

förs av Compass Group AB i Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr. 5627-14, meddelad 2014-09-26. 
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SKI som genomför upphandlingar omfattas för närvarande inte av offentligheten. 

Förslaget i SOU 2004:75 skulle innebära en värdefull insyn i statliga bolag, men 

svårigheterna med insyn i vissa upphandlande myndigheters verksamhet skulle 

kvarstå. Av dessa anledningar kommer den fortsatta diskussionen ta sikte på vad 

som kan motivera handlingsoffentlighet hos samtliga upphandlande myndigheter.  

 

5.2.1 Offentlig förvaltning kontra enskild verksamhet  

Upphandlingar sker i såväl enskild som offentlig verksamhet. Det finns dock 

viktiga skillnader mellan verksamhetsformerna. Offentlig förvaltning utmärks av 

ett system av rättsregler som enskild verksamhet inte omfattas av. De rättsregler 

som offentlig förvaltning omfattas av har även säregna drag som skiljer sig från 

regler som tillämpas i enskild verksamhet.136 

 

Utöver rättsreglernas struktur är de maktbefogenheter som tillkommer offentlig 

förvaltning en viktig skillnad mellan verksamhetsformerna.137 Maktbefogenhet-

erna består i att ålägga förbud, sanktioner eller tvångsmedel.  

 

Vidare finns en skillnad vad gäller normbundenheten. Denna skillnad menar 

Strömberg och Lundell är tydligast när det gäller en offentlig verksamhet som drivs 

på ett sätt som liknar enskild verksamhet.138 Ett exempel på normbundenheten är 

skyldigheten att genomföra offentliga upphandlingar, där friheten att ingå avtal 

begränsats. Kontrollen över den offentliga förvaltningen genom normbundenheten 

kompletteras av övervakning av organ som JK och JO, överklagandemöjligheter 

och handlingsoffentligheten.139 

 

 

                                                           
136 Strömberg, Lundell, Allmän förvaltningsrätt, s. 17.  
137 Strömberg, Lundell, a.a. s. 17.  
138 Strömberg, Lundell, a.a. s. 17.  
139 Strömberg, Lundell, a.a. s. 18.  
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5.2.2 Konsekvenser vid införande av handlingsoffentlighet  

För närvarande omfattas inte statliga bolag av reglerna om handlingsoffentlighet. 

Vissa organ har dock tagits med i bilagan till OSL. De organ som finns upptagna i 

bilagan har inkluderats bland annat mot bakgrund av att de fullgör uppgifter som 

innefattar myndighetsutövning eller allmänna angelägenheter.140 För att besvara 

vad som kan motivera handlingsoffentlighet i de offentligt styrda organ som för 

närvarande inte omfattas av OSL krävs att man även utreder vad handlings-

offentlighet innebär för en verksamhet som faktiskt inte fullgör uppgifter som 

innebär myndighetsutövning.  

 

I prop. 2008/09:52 diskuterades konsekvenser vid införande av handlings-

offentlighet i ett företag. I och med att ansvaret för de s.k. startprogrammen 

överfördes från Sida till Swedfund tog man ställning till ifall bolaget skulle upptas 

i bilagan till OSL. Sida hade tidigare ansvaret för att fördela stöd i form av krediter 

till företag i vissa länder, och enligt propositionen uppkom då inga frågor om 

handlingsoffentlighet.141 Alla remissinstanser utom Swedfund själva var positiva 

till förslaget. Swedfund anförde att handlingsoffentligheten skulle medföra stora 

konsekvenser för verksamheten. I och med de enskilda affärskontakter de innehade 

skulle en handlingsoffentlighet påverka deras trovärdighet gentemot 

näringslivet.142   

 

Enligt propositionen visade man förståelse för Swedfunds synpunkter. Men mot 

bakgrund av att ansvaret för startprogrammen innebar fördelning av statliga medel, 

och dessutom stora summor, var det av vikt att insynen i verksamheten kunde 

garanteras.143 Vidare fördes en diskussion angående de konsekvenser som 

handlingsoffentligheten innebär för ett företag. De följder som regeringen påtalade 

var inte samma som Swedfund anförde. Regeringens analys tog sikte på de 

rättsliga skyldigheter som handlingsoffentligheten medför såsom regler om 

                                                           
140 Prop. 1986/87:151 s. 149, Justitiedepartementet, Offentlighetsprincipen och sekretess – information 

om lagstiftningen, s. 16.  
141 Prop. 2008/09:52 s. 21.  
142 Prop. 2008/09:52 s. 20.  
143 Prop. 2008/09:52 s. 21. 
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hantering, registrering och överklagande vilka blir tillämpliga på organets 

handlingar enligt 4-6 kap. OSL. Även en skyldighet att upprätta ett arkiv 

aktualiseras, bevarandeskyldigheten.  

 

Bevarandeskyldigheten framgår i arkivlagen som ger bestämmelser om vissa 

myndigheters arkiv. I 3 § stadgas att en myndighets arkiv bildas av allmänna 

handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Att låta 

offentligt styrda organ omfattas helt eller delvis av handlingsoffentligheten innebär 

att ett arkiv med allmänna handlingar måste skapas. Skyldigheten att arkivera 

handlingar föreligger enligt 2 § arkivlagen för de organ som omfattas av 

2 kap. 3 § OSL och de organ som är upptagna i bilagan till OSL.144 Enligt 

3 § arkivlagen ska arkiven hållas ordnade och vårdade för att tillgodose rätten att 

ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och 

förvaltningen samt forskningens behov. För närvarande finns en viss skyldighet 

för de organ som inte omfattas av arkivlagen att bevara handlingar. Anbud, 

sammanställningar och andra handlingar från upphandlingen ska bevaras på ett 

betryggande sätt i fyra år enligt 9 kap. 13 § LOU. Den bevarandeskyldighet som 

föreligger i 9 kap. 13 § LOU är inte lika omfattande som regleringen i arkivlagen, 

skillnader finns bland annat gällande arkivvård. För de organ som inte omfattas av 

OSL skulle bevarandeskyldigheten utvidgas vid införandet av handlings-

offentlighet i verksamheten. 

 

En ytterligare konsekvens som inte diskuterades i ovan nämnda proposition var 

utlämnandefrågan. I och med att handlingarna blir allmänna innebär prövningen 

om utlämnande myndighetsutövning. Organen kan därmed åtalas för tjänstefel, 20 

kap. 1 § BrB, eller brott mot tystnadsplikt, 20 kap. 3 § BrB. Även 3 kap. 2 § SkL 

angående skadeståndsansvar för stat och kommun blir tillämpligt. Utöver att både 

straff- och skadeståndsrättsliga bestämmelser blir aktuella underkastas organet den 

                                                           
144 Bevarandeskyldigheten gäller redan för allmänna handlingar som förvaras hos ett organ för stat eller 

kommuns räkning, dock inte för den privata verksamhetens handlingar. 
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tillsyn JO och JK utövar eftersom prövningen av utlämnande innefattar 

myndighetsutövning. 

 

Ett resultat av att låta organen omfattas av handlingsoffentlighet är att 

6 kap. 7 § OSL blir tillämplig, vilket innebär att leverantörer har möjlighet att 

överklaga ett beslut i utlämnandefrågan. Överklaganderätten skulle bli en av de 

större positiva ändringarna för leverantörerna, som i dagsläget inte har någon 

möjlighet att föra talan mot ett negativt beslut.  

 

Flertalet krav på verksamheten tillkommer ifall man väljer att ålägga de offentligt 

styrda organen en handlingsoffentlighet. Man bör dock ha i åtanke att det finns 

olikheter mellan de organ som finns upptagna i bilagan till OSL och genom 2 kap. 

4 § OSL omfattas av offentlighetsprincipen och de offentligt styrda organen som 

innehar en upphandlingsskyldighet. De organ som omfattas av 

offentlighetsprincipen genom bilagan till OSL är som huvudregel organ som redan 

innehar andra förvaltningsuppgifter än enbart skyldigheten att pröva utlämnande 

av handlingar. Som tidigare belystes i kapitel 5.2.1 utgörs skillnaderna mellan 

offentlig förvaltning och privat verksamhet av reglernas struktur, 

maktbefogenheterna och normbundenheten. Ett organ som finansieras av det 

offentliga innehar inte alltid maktbefogenheter. Vad gäller normbundenheten finns 

dock fler likheter, då de företag som finansieras offentligt har begränsningar i 

friheten att ingå avtal.  

 

5.2.3 Motiv för handlingsoffentlighet 

Olika motiv kan diskuteras för införande av handlingsoffentlighet i de offentligt 

styrda organ som för närvarande inte omfattas av OSL.145 Ett tungt vägande 

argument brukar vara att organet fullgör myndighetsutövning gentemot enskilda 

och förvaltningsuppgifter. Ett argument som ofta anförs i dessa sammanhang är att 

även om uppgifter hänförliga till offentlig förvaltning anförtros enskilda 

                                                           
145 Motiv hänförliga till obligatorisk kontroll genom teknisk provning, fördelning av statliga medel m.fl. 

kommer inte att analyseras närmare. För vidare läsning hänvisas till prop. 1986/87:151. 
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rättssubjekt är valet av verksamhetsform inget som ska drabba allmänheten, 

intresset av insyn är fortfarande lika starkt.146 Argumentet har oftast framförts när 

det gäller offentlig förvaltning som efter verksamhetsreformer bedrivits i privat 

regi. I och med reformen av verksamheten har den möjlighet som tidigare fanns 

vad gäller insyn gått förlorad. Det är osäkert vilket värde resonemanget har i en 

diskussion kring handlingsoffentlighet i offentligt styrda organ på grund av 

upphandlingsskyldighet, inte offentlig förvaltning. Organens uppgifter är inte 

myndighetsutövning, i vart fall inte förrän handlingsoffentlighet ålagts organet där 

frågan om utlämnande av handlingar innebär myndighetsutövning.  

 

I prop. 2008/09:52 diskuterades offentlig finansiering som motiv för 

handlingsoffentlighet.147 Regeringen anförde att 1 kap. 8 § SekrL tidigare 

diskuterats i lagstiftningssammanhang där det påtalats att bestämmelsens 

tillämpningsområde inte inskränker sig till myndighetsutövning, utan att även 

organ som befattar sig med allmänna angelägenheter. Ett argument för 

handlingsoffentligheten var den offentliga finansieringen.148 I anslutning till detta 

påtalades Swedfunds karaktär som enskilt rättssubjekt, men behovet av insyn vid 

fördelningen av de stora summorna offentliga medel föranledde att man ansåg att 

företaget skulle upptas i bilagan till OSL.149  

 

Trots att den offentliga finansieringen diskuterades kan inte paralleller 

reservationslöst dras mellan Swedfund och offentligt styrda organ som inte lyder 

under offentlighetsprincipen. Fördelningen av statliga bidrag har tidigare ansetts 

vara ett tungt argument för offentlighet i verksamheten.150  

 

En möjlighet snarlik den offentliga finansieringen är att låta upphandlings-

skyldigheten som sådan motivera handlingsoffentlighet. En sådan lösning skulle 

                                                           
146 Prop. 1986/87:151 s. 148. 
147 Diskussionen fördes utifrån SekrL men då 1 kap. 8 § SekrL motsvarar 2 kap. 3-5 §§ OSL är de 

synpunkter som anförts fortfarande aktuella. 
148 Prop. 2008/09:52 s. 20.  
149 Prop. 2008/09:52 s. 20f.  
150 Prop. 1986/87:151 s. 151f.  
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innebära att en förhållandevis avgränsad krets av organ antingen upptas i bilagan 

till OSL eller genom en mer generaliserad lagregel, med en ökad öppenhet som 

följd. I förlängningen handlar det dock om offentligt finansierade organ. I och med 

att man tar hänsyn till upphandlingsskyldigheten kan även aspekter kring lika 

villkor för leverantörerna tillkomma, oavsett hur verksamheten drivs. Intresset av 

insyn härrör inte enbart från finansieringen, det finns flera intressen som kan 

motivera insyn i de upphandlande myndigheterna.  

 

5.2.4 En eventuell handlingsoffentlighets räckvidd  

Ifall man anser att motiv finns för handlingsoffentlighetens införande i alla 

offentligt styrda organ uppkommer genast frågan hur handlingsoffentligheten ska 

utformas. Antingen kan man låta all verksamhet omfattas av reglerna, eller enbart 

en viss del av verksamheten.  

 

Handlingsoffentlighetens omfång kan enbart begränsas genom vilka handlingar 

som omfattas. En lösning där tillhörande konsekvenser som registrerings- och 

arkivskyldighet begränsas är omöjlig, och dessutom olämplig. I bilagan till OSL 

finns inget organ upptaget där handlingsoffentlighet uttryckligen föreligger för 

verksamhetens upphandlingsärenden, annat än indirekt i de fall där all verksamhet 

omfattas av offentlighet.  

 

En ytterligare fråga som då uppkommer är ifall det skulle vara lämpligt att ålägga 

de upphandlande myndigheter som inte omfattas av OSL en handlingsoffentlighet 

avseende just upphandlingar som genomförs. Att låta de offentligt styrda organen 

till fullo omfattas av handlingsoffentlighet skulle förmodligen bli en mycket 

ingripande åtgärd, då de trots upphandlingsskyldigheten är privata rättssubjekt.  

 

Att låta organen till viss del omfattas av handlingsoffentlighet medför också stora 

förändringar i verksamheten. I dagsläget är insynen i de offentligt styrda organen 

mycket begränsad, enbart reglerna om upplysningsskyldighet i LOU möjliggör 

kontroll och insyn. Vad gäller bevarandeskyldigheten skulle däremot 
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förändringarna vara mindre än om all verksamhet i organet skulle omfattas av 

handlingsoffentlighet. De organ som inte omfattas av OSL har redan en viss 

bevarandeskyldighet stadgad i 9 kap. 13 § OSL, vilket innebär att övergången till 

att omfattas av arkivlagen inte blir lika stor. En lösning där handlingsoffentlighet 

avseende upphandlingsverksamheten åläggs alla offentligt styrda organ är dock att 

föredra, oavsett om detta sker genom ett upptagande till bilagan eller genom en 

mer generell regel. Flertalet positiva resultat kan tänkas för leverantörerna i och 

med öppenheten.  

 

6 Avslutande reflektioner  

Varje år upphandlar stat, kommun och andra upphandlande myndigheter varor och 

tjänster till betydande summor. Insynen i verksamheternas upphandlingar är dock 

begränsad. Redan i prop. 1937:107 diskuterades sekretessen utifrån premissen att 

staten innehade en särskilt skyddsvärd ställning. Väldigt lite fokus låg på behovet 

av insyn och desto mer på sekretess. Numer tillgodoses dock insynen i offentlig 

förvaltning i större utsträckning, i och med de ändringar som gjorts i Alcatel-

domens kölvatten. Fortfarande kan dock problematik kring insynen påtalas. Den 

absoluta anbudssekretessen har, sedan 1937, motiverats med risken för 

kartellbildning och andra skäl hänförliga till konkurrens. Diskussionen kring dessa 

argument känns ofta otillräcklig, eftersom omständigheter som talar emot 

anbudssekretessens motiv uteblivit. Karteller kan samarbeta trots anbuds-

sekretessen. Huruvida anbudssekretessen verkligen förhindrar karteller är inte en 

självklarhet. Eftersom insynen i offentlig förvaltning begränsas bör det utredas 

noga huruvida grunderna är adekvata eller ej.  

 

När tilldelningsbeslut fattats finns ökade möjligheter till insyn eftersom en 

sekretessprövning sker när handlingar begärs ut. Vid överprövning av 

upphandlingar gäller domstolssekretessen som innebär ett svagare sekretesskydd 

än de bestämmelser som reglerar sekretessprövningen hos upphandlande 

myndigheter. Både domstolssekretessen som sådan och reglerna om edition kan 
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medföra att en uppgift som tidigare varit sekretessbelagd istället offentliggörs i 

samband med domen. Det kan heller inte uteslutas att part i ett överprövningsmål 

kan komma att hamna i en mer fördelaktig ställning i ett nytt upphandlings-

förfarande, oavsett om uppgifter från överprövningen offentliggörs eller ej.  

 

En särskilt problematisk punkt inom upphandlingssekretessen är svårigheterna för 

leverantörer som deltagit i en upphandling där den upphandlande myndigheten inte 

omfattas av reglerna om handlingsoffentlighet. Leverantörerna har mycket mindre 

insyn i upphandlingarna än om verksamheten omfattats av offentlighetsprincipen. 

En inskränkt insyn kan leda till minskade möjligheter att bereda sin talan och 

ansöka om överprövning.  

 

Flera fördelar kan tänkas med att ålägga alla upphandlande myndigheter 

handlingsoffentlighet. Samtidigt är offentligheten, med tillhörande skyldigheter, 

en mycket ingripande åtgärd i ett privat rättssubjekt. Offentlig finansiering har 

diskuterats som motiv till handlingsoffentlighet, men även 

upphandlingsskyldigheten som sådan kan tänkas motivera en ökad insyn. I och 

med begränsningarna som föreligger vad gäller avtalsfriheten för organen, ett 

kännetecken för offentlig förvaltning, samt den offentliga finansieringen 

alternativt, eller i kombination med, upphandlingsskyldigheten finns en grund för 

handlingsoffentlighet. Genom att enbart låta handlingar som hör till 

upphandlingsverksamheten omfattas kan man begränsa konsekvenserna för 

organen. En sådan lösning skulle innebära ett stort steg mot en ökad offentlighet 

på ett område där insynen för närvarande är väldigt begränsad.  
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