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Sammanfattning 

 

Uppsatsen behandlar överprövningsmål av offentliga upphandlingar enligt LOU, 

och mer specifikt vinnande leverantörers talerätt gentemot domar som påverkar 

den vinnande leverantören på ett negativt sätt.  

 

Tidigare rättspraxis innebar att en vinnande leverantör inte hade talerätt gentemot 

en dom i ett överprövningsmål där denne uteslöts från upphandlingen eller inte 

längre skulle tilldelas kontraktet. Detta förändrades i och med det s.k. Arqdesign-

målet (HFD 2011 ref. 29) där HFD ändrade rättsläget till att medge talerätt för 

vinnande leverantör i vissa fall. I efterföljande praxis har HFD uttalat att 

talerätten bara omfattar domar som berör den vinnande leverantören på ett precist 

och påtagligt sätt (HFD 2012 ref. 2).  

 

Processramen för den vinnande leverantören har prövats av HFD, och har i 

Europark-målet (HFD 2013 ref. 24) ansetts bara omfatta yrkanden som håller sig 

inom det ursprungliga överklagandets yrkanden, och inte självständiga yrkanden.  

 

I uppsatsen diskuteras om vinnande leverantör bör ha talerätt gentemot en dom 

där denne påverkas negativt, och vad talerätten bör omfatta. Författaren 

förespråkar att särskilda interventionsbestämmelser för vinnande leverantör 

införs i LOU.  
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1 Inledning 

  

1.2 Bakgrund  

 

Offentlig upphandling kan beskrivas som en process där offentliga organ köper in 

varor och tjänster. Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppskattas 

till mellan 450-535 miljarder kronor per år.
1 

Sedan Sverige blev medlemmar i EU 

bygger de svenska reglerna rörande offentlig upphandling på flertalet EU-

direktiv, som förverkligar grundläggande principer i EU-fördraget såsom fri 

rörlighet för varor och tjänster. Direktiven innehåller även ett antal principer som 

skyddar enskilda leverantörers rättssäkerhet i offentliga upphandlingar, såsom 

t.ex. likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och principen om icke-

diskriminering.  

 

För att tillse att medlemsländerna har tillräckligt effektiva rättsmedel för att 

enskilda leverantörers rättssäkerhet ska tillgodoses har ett antal rättsmedels-

direktiv antagits. Ett av rättsmedlen som finns tillgängliga i offentliga 

upphandlingar är överprövning. Överprövning innebär att en domstol prövar en 

upphandlande enhets beslut inom ramen för en offentlig upphandling. Domstolen 

kan ingripa mot en upphandlande enhets beslut på olika sätt, bland annat genom 

att utesluta enskilda leverantörer, eller förordna att upphandlingen görs om.  

 

Överprövningar av offentliga upphandlingar hör till förvaltningsprocessen, trots 

att den formella prövningen har väldigt många likheter med en civilprocessuell 

prövning. Bland annat är domstolens utredningsskyldighet i mål om offentliga 

                                                 
1
 http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6244.aspx 
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upphandlingar i princip obefintlig, i motsats till andra förvaltningsrättsliga mål.
2
 

Ett annat särdrag är specialbestämmelserna i LOU som berör talerätten.  

 

Talerätt mot ett beslut tillkommer enligt de allmänna bestämmelserna i FPL den 

som beslutet angår, om beslutet har gått denne emot.
3 

Talerätten enligt 

specialreglerna om överprövning i LOU är annorlunda utformade än de allmänna 

reglerna i FPL. Enligt LOU krävs istället att den upphandlande myndigheten har 

brutit mot LOU, och att den leverantör som ansöker om överprövning ska ha 

riskerat att lida skada på grund av det felaktiga handlandet.
4
 För talerätt i första 

instans mot ett beslut av en upphandlande myndighet gäller specialbestäm-

melserna om talerätt i LOU. För talerätt mot en dom där domstolen ingriper i en 

offentlig upphandling ska däremot de allmänna bestämmelserna i FPL tillämpas, 

eftersom specialbestämmelserna i LOU inte gäller i överrätt. 

 

En leverantör som inte har blivit tilldelad ett kontrakt i en upphandling kan ha ett 

intresse av att få den upphandlande enhetens beslut ändrat genom överprövning. 

Leverantören som har tilldelats kontraktet har å sin sida ett intresse av att 

fortsätta vara tilldelad kontraktet. Således kan en dom, där konsekvensen av 

rättens domslut blir att någon annan leverantör tilldelas kontraktet, få betydande 

följder för den vinnande leverantören.  

 

Frågan om den vinnande leverantören har talerätt mot en sådan dom har varit 

föremål för ändringar i praxis. Tidigare rättsordning innebar att en vinnande 

leverantör inte hade talerätt mot en sådan dom. Ordningen ändrades i och med 

HFD:s pleniavgörande i Arqdesign-målet (HFD 2011 ref. 29). I Arqdesign-målet 

medgav HFD talerätt och rätt till insyn för en vinnande leverantör som till följd 

av en förvaltningsrättsdom hade uteslutits från en upphandling. HFD har i 

                                                 
2
 RÅ 2009 ref. 69.  

3
 33 § andra stycket FPL. 

4
 16 kap. 4 § LOU. 
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efterföljande praxis preciserat att talerätt ska medges om den vinnande 

leverantören berörs av en dom på ett precist och påtagligt sätt, oavsett 

domstolens val av åtgärd.
5
 

 

I Europark-målet har vidden av den vinnande leverantörens talerätt utvecklats, 

d.v.s. vad den vinnande leverantören kan yrka när denne utövar sin talerätt. I 

Europark-målet (HFD 2013 ref. 24) konstaterade HFD att yrkanden från den 

vinnande leverantören inte får omfatta yrkanden som går utöver vad sökanden 

har anfört i sin ansökan om överprövning.  

 

Avgörandet har tolkats på olika sätt i efterföljande kammarrättsavgöranden 

gällande frågan om den vinnande leverantören har rätt att föra fram kritik mot 

sökandens anbud. Frågan har också påverkats av EU-domstolens avgörande i C-

100/12 Fastweb där EU-domstolen slår fast att en sökandes rätt till 

domstolsprövning inte får hindras av en vinnande leverantörs invändningar mot 

sökandens anbud. Rättsläget gällande vinnande leverantörs talerätt och 

processram är idag delvis klarlagt, och delvis fortfarande oklart.  

 

Problemen som uppstår i frågan om vinnande leverantörs talerätt är att väga den 

enskilde leverantörens rätt till rättssäkerhet och effektiva rättsmedel mot ökade 

behov av effektiva och processekonomiska domstolsprövningar. Statistik från 

Konkurrensverket visar att antalet överprövningsmål ökar.
6
 LOU-mål har 

förturskaraktär, vilket gör att prövningarna måste ske snabbt och effektivt.
7
 Detta 

försvåras om prövningarna, som redan idag ofta är ganska omfattande, blir ännu 

större med mer omständigheter, fler yrkanden och fler parter. Balansen mellan 

                                                 
5
 HFD 2012 ref. 2. 

6
 Konkurrensverkets rapport 2013:5 s. 7. 

7
 Prop. 2009/10:180 s. 165. Att en måltyp har förturskaraktär innebär att de handläggs med förtur i 

domstolarna, till skillnad från den vanliga löpnummerordningen där äldst mål handläggs först.  
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dessa värden påverkas beroende på hur talerätten för vinnande leverantörer 

utformas. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar till att diskutera vinnande leverantörers talerätt och processram i 

domstolsprövningar i överprövningsmål av offentliga upphandlingar enligt LOU. 

Uppsatsen behandlar förfarandet i domstol och berör inte processen hos den 

upphandlande enheten. För att uppnå syftet kommer två frågor att bevaras.  

 

- Ska vinnande leverantörer ha talerätt mot en domstols överprövningsbeslut?  

- Om ja, hurdan är den vinnande leverantörens processram, d.v.s., vilka 

yrkanden ska den vinnande leverantören ha rätt att föra fram? 

 

 

1.4 Metod och material 

 

Uppsatsen följer en traditionell rättsdogmatisk metod, det vill säga undersökning 

av lag, förarbeten och svensk och internationell praxis. Uppsatsens tyngdpunkt 

gällande rättskällorna ligger på praxis, eftersom det är främst i praxis som den 

rättsliga utvecklingen på senare år har skett. Eftersom rättsområdet utvecklas i 

snabb takt är det viktigt att ta del av vad som är aktuellt just nu i branschen. 

Därför behandlar uppsatsen till viss del också debattartiklar och analyser ifrån 

hemsidan Upphandling24.se, som har författats av praktiserande upphandlings-

jurister. Rättskällevärdet av dessa debattartiklar är inte särskilt högt, men det kan 

ändå vara av intresse för uppsatsen eftersom den litteratur som finns på området 

inte hinner med att uppdateras i samma takt som artiklarna. Med vinnande 
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leverantör syftar jag på den leverantör som genom ett beslut av den 

upphandlande enheten har tilldelats ett kontrakt i en offentlig upphandling. I 

uppsatsen används termerna klagorätt och talerätt synonymt. Med sökanden 

åsyftas den leverantör som har ansökt om överprövning.  

 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i ett antal kapitel. Uppsatsen inleds med en allmän 

introduktion av begreppet offentlig upphandling (2). Tredje kapitlet presenterar 

hur överklagande i förvaltningsprocess går till, och hur tredje man på andra sätt 

kan delta i en process (3). I kapitel fyra behandlas överprövning enligt LOU (4). 

Dessa framställningar efterföljs av ett kapitel som innehåller en fördjupad 

beskrivning av rättsutvecklingen avseende vinnande parts talerätt (5). Uppsatsen 

avslutas med en diskussion om rättsläget och dess utveckling (6) och några 

sammanfattande slutsatser (7). 
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2 Offentlig upphandling 

 

 

2.1 Definition  

 

Begreppet offentlig upphandling enligt definitionen i 2 kap. 13 § LOU beskrivas 

som en process där en myndighet anskaffar varor, tjänster och byggentreprenader. 

Upphandling kan gå till på ett antal olika sätt, bland annat beroende på värdet av 

upphandlingen, t.ex. genom ett öppet förfarande, en direktupphandling, selektivt 

förfarande, förenklat förfarande, förhandlat förfarande m.fl.
8
 En upphandling kan 

resultera i att ett kontrakt tilldelas eller ett ramavtal ingås med någon eller några 

av leverantörerna. Begreppet omfattar alla händelser i hela processen från 

inledande fram till slutande av kontrakt eller ramavtal.
9
  

 

De enheter som träffas av lagstiftningen är enligt 2 kap. 19 § LOU statliga och 

kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, 

offentligt styrda organ samt sammanslutningar av de ovan nämnda kategorierna. 

Dessa enheter är med andra ord förpliktade att följa LOU vid inköp av varor och 

tjänster, med vissa undantag. Lagens tillämpningsområde regleras i 1 kap. 2-8 §§ 

LOU.  

 

 

2.2 Historisk utveckling  

 

Sverige har under en väldigt lång tid haft regler för hur offentliga upphandlingar 

ska gå till. I detta avsnitt följer en historisk genomgång av hur reglerna har 

                                                 
8
 Begreppen definieras i 2 kap. 9, 16, 22, 23 och 24 §§ LOU. 

9
 Prop. 2006/07:128 s. 150. 
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utvecklats i Sverige. Bestämmelser för hur statens pengar skulle hanteras på 

bästa sätt vid inköp av varor fanns redan under Gustav Vasas tid.
10

 Svenska regler 

om offentlig upphandling har funnits sedan 1900-talets början.
 
 De ursprungliga 

syftena med reglerna avsåg att tillgodose dåtidens krav på affärsmässighet, 

rättssäkerhet och offentlighet vid statliga myndigheters inköp.  

 

Fram till 1952 var ett av målen att främja svensk handel, produktion och 

arbetsmarknad genom att svenska varor fick företräde framför utländska varor. 

Målet togs bort i och med att kravet på affärsmässighet stärktes vilket innebar att 

sysselsättningssituationen inte fick inverka på myndigheternas beslut.
11

 

 

De svenska upphandlingsreglerna förnyades från och med 1 januari 1994 i och 

med Sveriges inträde i EES-samarbetet. Sedan Sveriges medlemskap i EU har de 

svenska upphandlingsreglerna blivit mer detaljerade än vad de tidigare var.
12

 Det 

främsta intresset är dock fortfarande att åstadkomma en affärsmässig, öppen och 

konkurrensutsatt marknad för statliga inköp.
13

  

 

Det senaste EU-direktivet på området 2004/18/EG (upphandlingsdirektivet) utgör 

grunden för den idag gällande svenska lagstiftningen som trädde i kraft den 1 

januari 2008. Syftet med upphandlingsdirektivet är att förstärka skyddet för EU-

fördragets grundprinciper som fri rörlighet för varor, principen om etablerings-

frihet och frihet att tillhandahålla tjänster.
14

 Även andra rättigheter på individnivå 

har förstärkts i och med direktivet. Dessa rättigheter yttrar sig i grundläggande 

principer, såsom principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, 

principen om transparens, proportionalitetsprincipen och principen om ömsesi-

                                                 
10

 Wernling, Offentlig upphandling från A till Ö s. 9.  
11

 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
12

 Prop. 1992/93:88 s. 33. 
13

 Prop. 2006/07:128 s. 156. 
14

 Direktivet 2004/18/EG preambel (2). 
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digt erkännande. Dessa principer har införlivats i svensk lagstiftning i 1 kap. 9 § 

LOU.  

 

För att förstärka en effektiv tillämpning av principerna och garantera insyn och 

konkurrens mellan medlemsstater har ett antal rättsmedelsdirektiv antagits.
15

 

Dock lämnade det första rättsmedelsdirektivet utrymme för att medlemsstaterna 

själva skulle bestämma hur överprövningsinstitutet borde utformas, vilket ledde 

till att effektiviteten i överprövningsförfaranden varierade kraftigt mellan 

medlemsstaterna.
16

 Därför antogs ett nytt rättsmedelsdirektiv år 2007.  

 

Med ändringen ville man främst komma till rätta med problemet att 

upphandlande myndigheter skyndade sig att teckna ett upphandlingskontrakt för 

att hindra möjligheten till överprövning (s.k. race to signature).
17 

Det andra 

huvudsyftet med ändringen var att effektivisera rättsmedlen mot otillåtna 

direktupphandlingar.
18

 Det nya rättsmedelsdirektivet och de ändringar som har 

följt som ett led i och med direktivet har införlivats i LOU och trädde i kraft den 

15 juli 2010.
19

 

                                                 
15

 Direktivet 89/665/EEG preambel. 
16

 Direktivet 2007/66/EG preambel (3). 
17

 Direktivet 2007/66/EG preambel (4). 
18

 Direktivet 2007/66/EG preambel (13). 
19

 SFS 2010:571. 
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3 Överklagande i förvaltningsprocess 

 

 

3.1 Allmänt 

 

Eftersom LOU inte innehåller några regler om överprövning i överrätt så 

tillämpas de allmänna reglerna i FPL då en dom från förvaltningsrätten 

överklagas till kammarrätt och vidare till HFD. För att tydliggöra diskrepansen 

mellan bestämmelserna om överprövning i FPL och LOU beskrivs i det följande 

de allmänna förvaltningsprocessrättsliga reglerna angående talerätt. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av hur de allmänna reglerna om överklagande i FPL 

fungerar och hur rekvisiten för talerätt enligt FPL ska tillämpas (avsnitt 3.1.1 och 

3.1.2). I avsnitt 3.2 beskrivs hur en intressent som inte är att anse som part i en 

process kan inträda och påverka processen.  

 

Enskilda medborgare tillförsäkras rättssäkerhet genom möjligheten att överklaga 

beslut som berör dem negativt. Begreppet talerätt avser rätten att föra talan inför 

domstol i en rättslig angelägenhet som avser fullgörelse eller fastställelse av ett 

rättsförhållande.
20 

De allmänna regler om överklagande som finns i FPL är 

relativt öppet utformade. Bestämmelserna i FPL är enligt 2 § FPL subsidiära 

gentemot regler om talerätt i speciallagstiftning. Förvaltningsrätt är ett område 

som innefattar många olika rättsområden med skiftande karaktär. Därför har 

lagstiftaren lämnat öppet för speciallagstiftning och rättstillämpning att utveckla 

                                                 
20

 Wernling, Offentlig upphandling från A till Ö s. 288. 
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detaljerna i talerätten.
21 

Talerätten kan därmed utvidgas och snävas in genom 

speciallagstiftning, vilket också har gjorts i t.ex. PBL, MB, AML och LOU.
22

  

 

Den förvaltningsprocessrättsliga bestämmelse som aktualiseras när det kommer 

till överklagande av förvaltningsdomstolars beslut är 33 § andra stycket FPL. Av 

bestämmelsen framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår 

(saklegitimation), om beslutet gått denne emot (kontraritet). Några mer specifika 

kriterier för hur bedömningen för dessa rekvisit ska gå till finns inte i lag.
23

  

 

 

3.1.1 Saklegitimation 

 

Normalt kan en person inneha saklegitimation i tre olika scenarion. Saklegitima-

tion föreligger för den som är part, den som har ett av rättsordningen erkänt 

intresse i saken, eller för den vars rättsställning har påverkats av beslutet. De två 

senare situationerna, att någon har ett av rättsordningen erkänt intresse och att 

någons rättsställning har påverkats av beslutet, sammanfaller ofta.
24

  

 

Saklegitimation föreligger som ovan nämnts för den som har varit i partsställning 

i ärendet hos beslutsmyndigheten.
25

 Ett beslut angår i princip alltid en part på så 

sätt att denne ska anses ha klagorätt gentemot beslutet.
26

 Partsbegreppet har inte 

definierats i lag, men baseras på den terminologi som användes i 39 § i 1937 års 

sekretesslag.
27

 Part innebär enligt definitionen den sökande, klagande, eller annan 

part. Partsställning i förvaltningsprocesslagens mening har den som har anhäng-

                                                 
21

 Prop. 1971:30 Del 2 s. 398 f. och prop. 1985/86:80 s. 45 ff., jfr SOU 1983:73 s. 133. 
22

 Jfr t.ex. RÅ 1989 ref. 76, RÅ 1991 ref. 80, RÅ 1994 ref. 66, RÅ 1995 ref. 74, RÅ 2003 ref. 19, samt 9 

kap. 3 § AML och 16 kap. 12 och 13 §§ MB. 
23

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s. 168. 
24

 Hela stycket Zeteos lagkommentar till 33 § FPL. 
25

 RÅ 1993 ref. 5. 
26

 Zeteos lagkommentar till 33 § FPL. 
27

 Prop. 1971:30 Del 2 s. 441 f.  
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iggjort målet i domstolen samt motparten, som enligt 7 a § FPL är beslutsmynd-

igheten. Det finns en tendens i praxis att i vissa fall också ge intressenter 

ställning som motpart i förvaltningsdomstol.
28

 

 

Saklegitimation kan förekomma för den som innehar ett av rättsordningen erkänt 

intresse i saken. Rekvisitet innebär att den presumtiva parten har ett intresse som 

beslutet omfattar och som domstolen tar hänsyn till i sin avvägning.
29

 Enbart 

allmänna intressen, t.ex. allmänna miljö- och hälsosynpunkter kan inte medföra 

talerätt.
30

  

 

I vissa fall finns skyddsvärda intressenter uppräknade i lagstiftningen.
31

 Ett 

exempel på ett skyddsvärt intresse som har erkänts av rättstillämpningen är en 

grannes rätt att i vissa fall överklaga en byggnadsnämnds beslut om bygglov 

enligt PBL.
32 

I motsats till grannarnas skyddsvärda intresse kan rättsfallet HFD 

2012 ref. 24 nämnas. I målet förlorade en bank tillstånd att driva bankrörelse och 

värdepappersrörelse samt tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar. 

Banken överklagade beslutet. Banken ägdes av ett bolag, som anslöt sig till 

bankens överklagande. Banken drog senare tillbaka sitt överklagande och såldes 

vidare ifrån bolaget till en annan bank. Frågan kvarstod om bolaget kunde anses 

ha saklegitimation för överklagandet. Frågan svarades nekande då bolaget inte 

längre ansågs ha ett intresse som var möjligt att beakta vid sakens prövning.  

 

Slutligen kan saklegitimation föreligga för någon vars rättsställning har påverkats 

av beslutet.
33

 En hållpunkt för talerätt på denna grund är att beslutets verkningar 

mot parten enligt lag direkt leds över till motparten i det civilrättsliga 

                                                 
28

 Jfr RÅ 2008 ref. 4, RÅ 1996 ref. 2 och RÅ 1991 ref. 24.  
29

 SOU 2010:29 s. 660. 
30

 Jfr RÅ 1982 2:21 och RÅ 1992 ref. 13 I. 
31

 Se t.ex. MB 16 kap. 12 §.  
32

 Se t.ex. JO 2006/07 s. 427 och JO 2007/08 s. 502. 
33

 Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder s. 168.  
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förhållandet.
34 

Exempel på sådana situationer är t.ex. att en hyresgäst haft talerätt 

mot ett beslut riktat mot fastighetsägaren, i det fallen där beslutet har påverkat 

hyresavtalets giltighet.
35

  

 

Att vara berörd av ett beslut är däremot inte samma sak som att rättsställningen 

påverkas. Till exempel kan avvisningsbeslut enligt utlänningslagen påverka andra 

än parten i beslutet, eftersom beslutet att avvisa en person även får konsekvenser 

för personens närstående som stannar kvar i landet. Konkurrenter och 

underleverantörer kan också påverkas av ett beslut som riktas mot någon annan, 

men trots detta inte anses ha saklegitimation i målet.
36

  

 

En sista omständighet som enligt von Essen troligtvis kan grunda saklegitimation 

är då intressenten har ett beaktansvärt intresse av att få sin talan prövad. I RÅ 

2006 ref. 9 anges att klaganden har talerätt om klaganden har beaktansvärda skäl 

för att få frågan prövad. Detta ger intressenten ett rättsskyddsintresse att få sin 

talan prövad.
37

  

 

 

3.1.2 Kontraritet  

 

För att klagorätt ska föreligga krävs även att beslutet har gått klaganden emot. 

Rekvisitet, som inte är helt särskild ifrån frågan om beslutet angår klaganden, 

vållar sällan några större problem varför framställningen är relativt kortfattad.  

 

                                                 
34

 Zeteos lagkommentar till 33 § FPL. 
35

 Jfr RÅ 1946 ref. 18, RÅ 1963 ref. 20 och RÅ 1964 ref. 50. 
36

 RÅ 1995 ref. 77. 
37

 Jfr Zeteos lagkommentar till 33 § FPL. En viss ledning kan också hämtas i RÅ 2001 ref 3 där 

Regeringsrätten inte explicit påtalar vilket skyddssyfte som skulle vara aktuellt.  
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För att ett beslut ska ha gått klaganden emot krävs att klaganden inte fullt ut har 

fått det domslut som denne har begärt.
38

 Det innebär att även delvis bifall och 

beslut som är förmånliga för en person kan anses ha gått den klagande emot. I 

fallet RÅ 1997 not. 128 hade ett beslut om allmän pension lett till att klaganden 

hade gått miste om en privat försäkringsersättning, vilket innebar att beslutet 

ansågs ha gått klaganden emot. Avgörande för om ett beslut ska anses ha gått 

klaganden emot kan sägas vara klagandens egen uppfattning.
39 

Det är utgången i 

målet som ska ha gått klaganden emot, det har därmed ingen betydelse om 

klaganden anser att domstolens domskäl skulle ha gått denne emot.
40

 

 

 

3.2 Tredje mans inträde i en process 

 

Eftersom offentlig upphandling på många sätt tänjer på gränserna mellan civil-

process och förvaltningsprocess anser jag att det kan vara en relevant jämförelse i 

denna studie. För att underlätta förståelsen av det förslag som presenteras i 

avsnitt 6.3 är en presentation av interventionsbestämmelserna nödvändig.  

 

Att delta som intervenient är ett sätt för en tredje man att delta i en process där 

denne inte är att anse som part. Om en tredje man vill hävda att saken i en 

rättegång rör hans rätt, och visar sannolika skäl för påståendet, kan den tredje 

mannen ansöka om intervention enligt bestämmelserna i 14 kapitlet RB. Institutet 

intervention är först och främst civilrättsligt, men har ansetts kunna gälla analogt 

i mål om förverkande av egendom.
41 

En intervention ändrar inte processföremålet 

och intervenienten blir inte bunden av ett avgörande på andra sätt än av t.ex. 

                                                 
38

 RÅ 1980 2:49.  
39

 Se t.ex. RÅ 2006 ref. 10 och RÅ 2000 not. 92.  
40

 Se t.ex. RÅ 1990 not. 45, RÅ 1990 ref. 74 och RÅ 2006 ref. 21. 
41

 Se t.ex. NJA 1968 s. 336, NJA 1991 s. 496 och NJA 1995 s. 6. 
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rättskraft. En intervention kan vara antingen ordinär eller självständig, vilket ger 

intervenienten annorlunda ställning och befogenheter i processen. Detta är 

beroende av grunden för interventionen. en ordinär intervenients rättsställning 

framgår av 14 kap. 11 § första stycket RB, och en självständig intervenients av 

andra stycket i samma bestämmelse.  

 

En ordinär intervenient deltar vid sidan av en av parterna (interventen) och kan 

vidta processhandlingar som står öppna för interventen. Intervenienten får inte 

ändra interventens talan eller företa handlingar som står i strid med interventens 

talan. Intervenienten får inte heller överklaga annat än tillsammans med 

interventen.
42

 Det hindrar inte att intervenienten under processens gång finner att 

dennes intressen är motstridiga i förhållande till interventen och därför byter sida.  

 

En omdiskuterad fråga i doktrin är om en ordinär intervenient får åberopa nya 

omständigheter, vilket besvarats nekande av bl.a. Ekelöf och Boman. En 

självständig intervenient får i princip partsställning, men anses inte formellt 

utgöra part i målet.
43

 När en intervention har medgetts har varierat i praxis 

beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
44

  Intervenienterna har dock 

bara ansetts vara ordinära.  

 

Intervention inom förvaltningsprocessen förekommer också, och kan ske på så 

sätt att en tredje man tillåts träda in och bevaka sina intressen i en pågående 

förvaltningsprocess. Intervention i förvaltningsprocessen finns inte reglerat i 

FPL. Leverantörer i överprövningsmål enligt LOU har dock en självständig 

klagorätt eftersom avgöranden från förvaltningsdomstolar i överprövningsmål 

inte vinner negativ rättskraft.
45

 Detta innebär att ett avgörande inte hindrar att en 

                                                 
42

 NJA 1988 s. 433.  
43

 NJA 1982 s. 10.  
44

 Se t.ex. NJA 1959 s. 12, NJA 1953 s. 324, NJA 2004 s. 836 och NJA 1991 s. 496.  
45

 HFD 2013 ref. 36. 
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upphandling överprövas igen. Interventionsbestämmelser kan införas i special-

lagstiftning, vilket också har skett på fastighetsrättens område i 11 kap. 50 § 

PBL. Bestämmelsen hänvisar till bestämmelserna i RB. Det finns inte någon 

praxis där en intervention har gjorts när specialbestämmelser saknas.  
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4 Överprövning enligt LOU 

 

 

4.1 Allmänt 

 

Att klaga på beslut inom offentliga upphandlingar kan ske genom överprövning 

(före kontrakt har skrivits), ogiltighetsförklaring (efter kontrakt har skrivits), 

upphandlingsskadeavgift och skadestånd (allmän domstol, civilmål). En över-

prövning innebär enligt 16 kap. 6 § LOU att rätten beslutar att upphandlingen ska 

göras om eller att den inte får avslutas innan upphandlingen rättats i enlighet med 

rättens dom.  

 

I 16 kap. 4 § LOU finns två huvudsakliga rekvisit för att en överprövning ska 

ske, leverantörskravet och skaderekvisitet. Dessa rekvisit beskrivs mer ingående i 

avsnitt 4.2 och 4.3. För att få ansöka om en överprövning av en offentlig 

upphandling ska sökanden anses utgöra leverantör och ha lidit eller riskerat att 

lida skada på grund av ett felaktigt förfarande från beslutsmyndigheten. 

Bestämmelsen tillkom för att domstolar ska kunna ingripa så snabbt som möjligt 

för att förhindra att någon faktisk skada uppkommer.
46

  

 

Utöver dessa rekvisit finns ett antal skillnader mellan LOU-mål och övriga 

förvaltningsrättsliga mål. I ett mål om överprövning av en offentlig upphandling 

har parterna en strikt åberopsbörda, vilket skiljer sig från den övriga förvaltnings-

processrätten där domstolarna utövar sin utredningsskyldighet. I överpröv-

ningsmål krävs att parterna själva visar att alla rekvisit för överprövning är 

uppfyllda.
47 

En annan processuell skillnad är att domstolen inte är bunden av 

                                                 
46

 C-81/98 Alcatel p. 33. 
47

 RÅ 2009 ref. 69. 
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parternas yrkanden. Med andra ord, oavsett hur parternas yrkanden är utformade 

så kan domstolen besluta att upphandlingen ska göras om eller rättas om den 

finner att förutsättningar för åtgärd föreligger.
48

 Därför anses inte en dom där 

klaganden har yrkat en särskild åtgärd och domstolen beslutat en annan gå 

klaganden emot. 

 

Alla beslut inom ett upphandlingsförfarande kan överprövas, och motsatsvis kan 

beslut som inte har fattats inom en upphandling inte överprövas. Förstudier eller 

rent förberedande arbete kan däremot inte överprövas.
49

 Rätten är skyldig att 

ingripa mot en upphandling om det står klart att den upphandlande myndigheten 

har brutit mot bestämmelserna i LOU, och myndighetens handlande har medfört 

att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada.  

 

 

4.2 Leverantörskravet 

 

För att upphandlingar ska kunna genomföras på ett effektivt sätt har rätten att 

ansöka om överprövning av beslut i en upphandling begränsats till att omfatta 

leverantörer.
50

 Rätten att ansöka om överprövning av ett upphandlingsbeslut 

tillkommer alla leverantörer som har ett intresse av att tilldelas ett offentligt 

kontrakt. Ansökan kan ske från och med den tidpunkt då den upphandlande 

myndigheten har uttryckt sin vilja på något sätt som kan ha rättslig verkan.
51

  

 

En definition av begreppet leverantör återfinns i 2 kap. 11 § LOU. Bestämmelsen 

anger att en leverantör är den eller de grupper som tillhandahåller varor eller 

tjänster eller utför byggentreprenader. Definitionen omfattar alla fysiska och 

                                                 
48

 RÅ 2005 ref. 47 och RÅ 2008 not. 26. 
49

 C-26/03 Stadt Halle m.fl. p. 35. 
50

 Rosén Andersson m.fl., Lagen om offentlig upphandling, en kommentar s. 585. 
51

 C-26/03 Stadt Halle m.fl. p. 41.  
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juridiska personer som deltar i en upphandling.
52 

Definitionen har visat sig vara 

besvärlig i praxis och lett till följdfrågor.  

 

En annan fråga som har tagits upp i praxis är huruvida en sökande måste ha 

deltagit i upphandlingen för att uppfylla leverantörskravet och ha talerätt. EU-

domstolen har uttalat att något formellt krav på att ett anbud måste ha lagts inte 

behövs.
53

 Även grupper av leverantörer omfattas av definitionen av leverantör 

enligt 2 kap. 11 § andra stycket LOU. Också enskilda medlemmar i samman-

slutningar har ansetts utgöra leverantörer.
54

  Underleverantörer är däremot inte att 

anse som leverantörer i lagens mening, och kan därför inte ansöka om 

överprövning.
55

 Inte heller privatpersoner utgör leverantörer.
56

  

 

 

4.3 Skaderekvisitet 

 

Bara en leverantör som har lidit skada eller har riskerat att lida skada genom den 

upphandlande enhetens felaktiga förfarande får ansöka om överprövning av upp-

handlingen. Ordningen innebär att en leverantör som tilldelas kontraktet inte kan 

ansöka om överprövning av beslutet.
57

 Med skada menas inte ekonomisk skada, 

även om en ekonomisk skada kan bli en konsekvens av skadan. Med skada 

menas istället faktumet att leverantören har förlorat eller riskerar att förlora en 

upphandling, vilket i sin tur gör att leverantören riskerar att gå miste om affärer 

och en potentiell vinst.  

 

                                                 
52 

Prop. 2006/07:128 s. 302. 
53

 C-26/03 Stadt Halle m.fl. och C-230/02 Grossman p.27. 
54

 Angående enskilda medlemmar i konsortium se C-129/04 Espace Trianon och Sofibail och angående 

företagsgrupper C-57/01 Michaniki. 
55

 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar s. 488.  
56

  Kammarrätten i Göteborgs beslut den 27 februari 2009 i mål nr 7477-08. 
57

 Rosén Andersson m.fl. Lag om offentlig upphandling - en kommentar s. 592. 
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Enligt praxis ska sökanden i sin talan förklara på ett konkret och precist sätt hur 

denne har lidit eller kan komma att lida skada.
58

 Det räcker dock med att 

sökanden visar att dennes möjligheter att få kontraktet har minskat eller riskerar 

att minska på grund av ett lagstridigt förfarande av den upphandlande enheten.
59 

  

 

                                                 
58

 RÅ 2009 ref 69. 
59

 Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar s. 457. 
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5 Vinnande leverantörs talerätt och processram 

 

 

5.1 Allmänt  

 

Rättsutvecklingen angående vinnande leverantörs rättsställning har till stor del 

utspelat sig i praxis från EU-domstolen och HFD. Domarna har i sin tur tolkats 

och tillämpats på olika sätt i underrätt och doktrin. I det följande presenteras 

utvecklingen av rättspraxis i kronologisk ordning, med huvudfokus på ändringen 

som skedde i och med Arqdesign-målet, och följderna av Europark-målet. I 

kapitel 6 diskuteras vilka konsekvenser dessa domar har haft på rättsutvecklingen 

angående vinnande leverantörs talerätt.  

 

 

5.2 Talerättens utveckling i rättspraxis 

 

5.2.1 Rättsutvecklingen före Arqdesign-målet 

 

Senare rättspraxis angående vinnande leverantörs talerätt tar sin början i RÅ 

2002 ref. 5. I rättsfallet ansågs en vinnande leverantör inte ha talerätt gentemot en 

dom där länsrätten beslutade att upphandlingen inte fick avslutas utan att 

sökandens anbud tagits upp till prövning. Kammarrätten ansåg att en vinnande 

leverantörs rättssäkerhet inte ska tillgodoses genom möjligheten att överklaga 

domen. Istället skulle rättssäkerheten garanteras genom en självständig klagorätt 

mot det nya beslut som den upphandlande enheten tar till följd av länsrättens 

dom. Kammarrätten ansåg vidare att en vinnande leverantör inte kunde anses ha 
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ett sådant av LOU erkänt intresse av att domen inte skulle bli gällande, vilket 

innebär att domen inte kunde anses ha gått den vinnande leverantören emot.  

 

Kammarrättsrådet Pettersén var skiljaktig och ansåg att bestämmelsen i 33 § FPL 

bör tolkas i samklang med LOU, vilket skulle innebära att den leverantör som 

riskerar att lida skada borde ha talerätt mot det skadegörande beslutet. Angående 

frågan om domen gått den vinnande leverantören emot konstaterar Pettersén att 

den vinnande leverantören genom domen inte längre var antagen leverantör, och 

att det finns en risk för att de inte kommer att vinna upphandlingen. Därmed 

måste domen enligt Pettersén anses ha gått den vinnande leverantören emot.  

 

Regeringsrätten fastställde Kammarrättens avvisningsbeslut baserat på följande. 

Regeringsrätten konstaterade att frågan om en leverantörs talerätt mot ett beslut 

är nära sammankopplat med frågan om sökanden och den vinnande leverantören 

är att anse som motparter. Alla beslut om att en upphandling ska göras om eller 

inte får avslutas innan rättelse skett är ägnade att påverka leverantörerna positivt 

eller negativt. Besluten gör dock inte att anbudsgivarna hamnar i motparts-

ställning mot varandra. Beslutet ansågs inte heller angå den vinnande 

leverantören på det sätt som krävs för att talerätt ska föreligga, då beslutet rörde 

sökandens rättsställning i upphandlingen och inte den vinnande leverantörens.  

 

I rättsfallet RÅ 2007 not 131 ansågs den vinnande leverantören inte talerätt mot 

en kammarrättsdom som innebar att en annan leverantör tilldelades uppdraget. 

Regeringsrätten hänvisade till 2002 års rättsfall som refererats ovan och 

konstaterade att överklagandet skulle avvisas då det inte framkommit skäl till att 

avvika ifrån praxis.  

 

Slutsatsen av dessa två rättsfall kan sägas vara följande. Rättsläget vid detta 

tillfälle inte medgav talerätt för en vinnande leverantör gentemot en dom som 
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påverkade denna negativt, oavsett hur sökandens yrkande eller domstolens dom 

hade utformats. Detta motiverades med att den vinnande leverantörens 

rättssäkerhet kunde garanteras genom en självständig klagorätt i ett efterföljande 

beslut. Frågan var dock inte ostridig, det skiljaktiga som Pettersén som ansåg att 

frågan skulle ha tolkats annorlunda.  

 

 

5.2.2 Arqdesign-målet 

 

Arqdesign-målet är målet där HFD beslutade att ändra rättspraxis för frågan om 

vinnande leverantörs talerätt. Fallet byggde på följande omständigheter. 

Järfällahus AB (Järfällahus) genomförde en upphandling avseende fönsterreno-

veringar. Flera anbud inkom, däribland från Astral AB (Astral), Arqdesign 

Byggprodukter AB (Arqdesign) och Windoor Sverige AB (Windoor). Astral 

tilldelades kontraktet. Både Arqdesign och Windoor ansökte om överprövning av 

Järfällahus beslut. Ansökningarna handlades separat hos förvaltningsrätten och 

två domar meddelades. I Windoors dom förordnade förvaltningsrätten att Astrals 

och Arqdesigns anbud skulle uteslutas. I Arqdesigns dom förordnade förvaltnin-

gsrätten att endast Astrals anbud skulle uteslutas. Arqdesign överklagade 

Windoors dom.  

 

Kammarrätten avvisade överklagandet med hänvisning till RÅ 2002 ref. 5 och 

RÅ 2007 not. 131. I domskälen motiverades avgörandet med att en vinnande 

leverantör enligt praxis inte har rätt att överklaga ett sådant beslut. Eftersom en 

vinnande leverantör som tilldelats ett kontrakt inte har rätt att överklaga beslutet, 

så har inte heller en leverantör som inte har tilldelats kontraktet någon talerätt 

mot en sådan dom.  
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HFD prövade målen gemensamt in pleno och HFD tolkade gällande rätt på 

följande vis. En vinnande leverantör har inte talerätt mot en dom som tillåter en 

till part att delta i en upphandling. En vinnande leverantör har inte heller talerätt 

mot en dom som innebär att någon annan leverantör ska tilldelas uppdraget. 

Däremot ansåg HFD att en vinnande leverantör bör ha talerätt mot en dom som 

innebär att leverantören utesluts från upphandlingen. En sådan dom skulle anses 

angå leverantören och ha gått denne emot på det sätt som avses i 33 § FPL.  

 

Därför avvek HFD från den rättstillämpning som kommit till uttryck i 2007 års 

mål och fastslog att Arqdesign hade rätt att överklaga förvaltningsrättens dom. På 

grund av att yrkandet har innehållit påtalade fel och brister i Arqdesigns anbud 

uttalade HFD också att Arqdesign borde ha beretts tillfälle att yttra sig om 

påståendena i enlighet med 10 § i FPL. Målet återförvisades till förvaltningsrät-

ten.  

 

Justitierådet Nord var av skiljaktig mening och ansåg att överklagandet borde fått 

avslag. Nord resonerade att upphandling inte är att anse som myndighetsutöv-

ning, utan utgör kommersiell verksamhet där den upphandlande myndigheten 

uppträder som en ekonomisk aktör. Ordningen som följde av 2002 års fall 

medförde inte att någon leverantör gick miste om sin rätt att få den upphandlande 

enhetens beslut prövat av en domstol. Därför ansåg Nord att tidigare praxis var 

förenligt med rättsmedelsdirektivens krav på rätten till överprövning.
60

 Det 

förelåg enligt Nord inga skäl för att avvika från denna rättspraxis. En ändring av 

praxis var inte befogad enligt Nord eftersom detta kräver stor försiktighet och 

bärande skäl.
61

  

 

                                                 
60

 Jfr Stadt Halle m.fl. p. 41.  
61

 RÅ 2004 ref. 1. 
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Arqdesign-målet kan sammanfattas enligt följande. HFD medgav talerätt till en 

leverantör som berörts negativt av en dom, vilket gjorde att domen bedömdes 

angå Arqdesign på att sådant sätt att talerätt och ett tillfälle att yttra sig skulle 

medges. Arqdesign uteslöts från upphandlingen genom domen, vilket gjorde att 

HFD medgav dem talerätt, trots att Arqdesign inte hade tilldelats kontraktet. 

 

 

5.2.3 Rättsutvecklingen efter Arqdesign-målet 

 

I målet HFD 2011 ref. 85 förordnade förvaltningsrätten att upphandlingen i det 

aktuella målet skulle rättas genom att utvärderingen för ett av skall-kraven skulle 

göras om. Den vinnande leverantören överklagade förvaltningsrättens dom och 

yrkade upphävande av förvaltningsrättens dom och förordnande om en lämplig 

åtgärd enligt LOU. Angående talerätten hänvisade den vinnande leverantören till 

Arqdesign-målet och anförde att förvaltningsrättens dom skulle innebära att 

leverantören skulle komma att förlora sitt kontrakt. Kammarrätten tolkade 

Arqdesign-målet och 2002 års fall så att bara ett preciserat förordnande från 

rätten som innebär att ett visst anbud ska uteslutas kan medföra talerätt. Därmed 

avvisade kammarrätten den vinnande leverantörens talan för att förordnandet från 

förvaltningsrätten inte var tillräckligt precist. HFD instämde i Kammarrättens 

tolkning av praxis. 

 

I rättsfallet HFD 2012 ref. 2 var frågan om en sökandes talerätt, dock uttalar 

HFD vad som generellt bör gälla i talerättsfrågan. I rättsfallet yrkade sökanden 

att utvärderingen av den offentliga upphandlingen skulle göras om. Den 

upphandlande enheten yrkade å sin sida att hela upphandlingen skulle göras om, 

om domstolen skulle finna skäl att ingripa mot upphandlingen. Förvaltningsrätten 

biföll den upphandlande enhetens yrkande. Sökanden överklagade domen, vilket 
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kammarrätten avvisade eftersom domen inte gått leverantören emot, då 

domstolen inte är bunden av vad parterna har yrkat. Rätten ska vidta den åtgärd 

som rätten finner lämplig, oavsett hur parternas yrkanden har utformats.
62

 HFD 

uttalar vidare att frågan om talerätt beror på omständigheterna i det enskilda 

fallet. Det överklagade beslutet måste ha en precis och påtaglig betydelse för 

sökanden, oavsett vad utfallet blir av den åtgärd som domstolen valt att förordna. 

HFD ansåg att förvaltningsrättens förordnande inte kunde anses ha en sådan 

betydelse för sökanden att denne borde medgetts talerätt.  

 

 

5.3 Processramens utveckling i rättspraxis 

 

Processramen för den vinnande leverantören är en relativt ny fråga eftersom det 

inte fanns någon processram att förhålla sig till innan Arqdesign målet. Flera 

avgöranden har avkunnats under kort tid som skiljer sig lite ifrån varandra.  

 

I en dom avkunnad i maj 2012 från Kammarrätten i Stockholm
63

 diskuteras 

frågan om vinnande leverantörs talerätt ganska ingående med relativt mycket 

beaktande av EU-praxis. Kammarrätten började med att konstatera att det inte 

har ansetts möjligt för en vinnande leverantör att klaga på sökandens anbud 

eftersom det strider mot principen om reformatio in pejus, d.v.s. att en sökandes 

talan inte ska behöva försämras för att denne överklagar ett beslut. Den enskilde 

som överklagar ska inte komma i ett sämre läge om ett myndighetsbeslut eller en 

dom överklagas.  
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 RÅ 2005 ref. 47 och RÅ 2008 not. 26. 
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 Kammarrätten i Stockholms dom 2012-05-30 i mål nr 924-12. 
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Vikten av att medlemsländerna i EU respekterar likabehandlingsprincipen och 

uppfyller de skyldigheter som medföljer därtill har uppmärksammats av EU-

domstolen.
64

 Likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer inte får 

behandlas olika utan sakliga skäl.
65

 Vidare får nationella processregler inte hindra 

att EU-rätten får fullt genomslag.
66

  

 

Eftersom överprövningar enligt LOU mer liknar civilprocessuella förhållanden 

då parterna oftast är lika starka så kan principen om reformatio in pejus försvagas 

ytterligare. Kammarrätten tolkar Arqdesign-målet så att en vinnande leverantör 

faktiskt har partsställning när en förvaltningsrätt avser att bifalla en ansökan om 

överprövning enligt LOU. Det är även mer processekonomiskt att pröva 

invändningarna i ett sammanhang. Upphandlingsmål är av förturskaraktär
67

 och 

ska även handläggas skyndsamt, då de ofta rör stora pengavärden och frågor som 

är viktiga för samhället.  

 

Med hänsyn till EU-praxis och omständigheterna runt måltypen ansåg kammar-

rätten att principen om reformatio in pejus borde få stå åt sidan om den hindrar 

att rättsmedelsdirektivet får fullt genomslag. Därför ansåg kammarrätten att den 

vinnande leverantörens invändningar mot klagandens anbud skulle prövas. 

 

Den senaste HFD-domen avkunnades i april 2013 som berör vinnande 

leverantörs talerätt är Europark-målet som behandlar den vinnande leverantörens 

processram. I målet förelåg följande omständigheter. Sökanden yrkade bl.a. att 

den vinnande leverantörens (Europark) anbud skulle uteslutas från utvärderingen. 

Den upphandlande enheten medgav yrkandet. Europark förelades att yttra sig om 

uppgifterna i ansökan i enlighet med Arqdesign-målet. I sitt yttrande framställde 
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 Se t.ex. mål C-513/99 Concordia Bus Finland, p. 81. 
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 Se t.ex. mål C-434/02 Arnold André GmbH, p. 68 och mål C-210/03 Swedish Match AB m.fl. p. 70. 
66

 Se t.ex. mål C-106/77 Simmenthal S.p.A och mål C-221/89 Factorame Ltd m.fl. 
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 Förturskaraktär innebär att domstolarna behandlar målen med förtur, till skillnad ifrån det ordinära 

förfarandet att behandla målen i den ordning de kommer in.  



35 

Europark fyra yrkanden. Europark yrkade avslag till sökandens talan och 

fastställande av det tidigare tilldelningsbeslutet, ett interimistiskt yrkande och att 

domstolen skulle förbjuda den upphandlande enheten att meddela ett nytt beslut, 

om förvaltningsrättens dom skulle gå Europark emot. Samtliga av Europarks 

yrkanden avvisades av både förvaltningsrätten och kammarrätten som ansåg att 

bolaget inte var part i målet och därför inte kunde framställa yrkanden med 

hänvisning till Arqdesign-målet. 

 

HFD tolkade Arqdesign-målet annorlunda, och ansåg att Europarks talerätt skulle 

vara beroende av det materiella innehållet i yrkandena. Två av Europarks 

yrkanden kunde enligt HFD:s domskäl ses som en sammanfattning av bolagets 

bemötande av ansökningens innehåll. Yrkandena utgjorde därmed ett uttryck för 

Europarks inställning till ansökningen. De två andra yrkandena var självständiga 

gentemot ansökan och kunde därför inte prövas. Målet avskrevs dock eftersom 

frågan redan slutligen hade avgjorts av en lagakraftvunnen dom.  

 

EU-domstolen har den 4 juli 2013 prövat frågan om anslutningsöverklaganden i 

offentliga upphandlingar i Fastweb-målet.
68

 En sökande hade i ett italienskt 

upphandlingsmål anfört att den vinnande leverantörens anbud inte uppfyllde de 

tekniska kraven som ställts upp i de tekniska specifikationerna. Den vinnande 

leverantören hade lämnat in ett anslutningsöverklagande där denne åberopade att 

sökanden inte heller uppfyllde dessa krav. Frågan i målet var om det ursprungliga 

överklagandet kunde avvisas på de grunder som anfördes i vinnande leverantörs 

anslutningsöverklagande, med andra ord, vilken betydelse anslutningsöverkla-

gandet skulle kunna ha för det ursprungliga överklagandet. EU-domstolen fann 

att artikel 1.3 i EU-direktivet 89/665/EEG utgör ett hinder för att sökandens talan 

avvisas utan att både sökandens anbud och den vinnande leverantörens anbud 

prövas i sak.  
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 C-100/12 Fastweb. 
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Efter Fastweb-domen har några kammarrättsavgöranden behandlat samma fråga, 

d.v.s. vad den vinnande leverantören har rätt att yrka. I en dom avkunnad i 

november 2013 från Kammarrätten i Göteborg
69

 var omständigheterna ungefär 

likvärdiga som i Fastweb-målet. Sökanden hade invänt att den vinnande 

leverantörens anbud haft skallkravsbrister och att sökanden inte hade fått 

komplettera sitt anbud efter anbudstidens utgång i strid med LOU. Den vinnande 

leverantören tilläts yttra sig och yrkade att hela upphandlingen skulle göras om 

då sökandens anbud också hade brustit, vilket medförde att sökanden inte hade 

lidit skada av beslutet. Förvaltningsrätten biföll sökandens talan och förordnade 

att en ny utvärdering skulle göras utan beaktande av den vinnande leverantörens 

anbud. Den vinnande leverantörens yrkanden avvisades med hänvisning till 

Europark-målet.  

 

Den vinnande leverantören överklagade domen till kammarrätten som delade 

förvaltningsrättens bedömning i sak. Utöver detta återförvisade kammarrätten 

målet till förvaltningsrätten för prövning av den vinnande leverantörens 

invändningar om sökandens anbud. Kammarrätten hänvisade bland annat till det 

tidigare avgörandet ifrån Kammarrätten i Stockholm, och inte till Europark-

domen. 
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 Kammarrätten i Göteborgs dom 2013-11-14 i mål nr 4224-13. 
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6 Diskussion  

 

 

6.1 Talerätten  

 

Som anförts ovan krävs saklegitimation och kontraritet för att talerätt ska 

föreligga enligt 33 § andra stycket i FPL. Utgångspunkten för kontraritet kan 

generellt sägas vara den klagandes uppfattning. Kontrariteten är därför inte ett 

problem i dessa situationer, eftersom en dom som innebär att en leverantör blir 

utesluten eller riskerar att uteslutas från en upphandling, måste anses gå 

leverantören emot.  

 

Någon annan ordning är otänkbar. Saklegitimationen kan dock diskuteras. Att en 

vinnande leverantör får talerätt mot en dom som har uteslutit leverantören från att 

delta i upphandlingen tolkar jag som ett utflöde av att dennes rättsställning har 

påverkats av beslutet. Man kan även tänka sig att leverantörens rätt till 

domstolsprövning kan vara en grund för talerätten, åtminstone i Arqdesign-målet.  

 

Regeringsrätten konstaterade i RÅ 2002 ref. 5 att frågan om talerätt står nära 

frågan om leverantörerna är att anse som motparter till varandra. Regeringsrätten 

ansåg i fallet att leverantörerna inte är att anse som motparter. Denna ordning 

verkar vara på väg att förändras. Båda kammarrättsavgöranden som har refererats 

ovan har på försättsbladet till domen angett att det finns två motparter i målet, 

nämligen den upphandlande enheten och den vinnande leverantören.  

 

Jag anser att den upphandlande myndigheten inte måste vara den enda givna 

motparten. Det som talar emot detta resonemang kan vara att den upphandlande 
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myndigheten anges vara motparten i 7 a § FPL, och enligt RÅ 2004 ref. 48. 

Enligt min mening uppstår motpartsförhållandet mellan leverantörerna redan när 

de båda lämnar in anbud i samma upphandling, och därmed blir konkurrenter. 

Leverantörernas intresse är alltid att vinna upphandlingen, och att de övriga 

leverantörerna förlorar. Denna hållpunkt stöds av EU-domstolens uttalande i 

Fastweb-målet att leverantörerna har ett beaktansvärt intresse av att de andra 

leverantörerna utesluts.
70

 Det kan även diskuteras om inte faktumet att HFD i 

Arqdesign-målet ger Arqdesign rätt att uttala sig enligt 10 § FPL. I bestämmelsen 

framgår att det är en motpart ska kommuniceras en handling som inleder ett mål, 

och föreläggas att yttra sig i målet.  

 

Vidare ansåg Kammarrätten i Stockholm att Arqdesign-målet innebär att en 

vinnande leverantör har partsställning om en domstol överväger att bifalla ett 

överprövningsmål enligt LOU.
71

 Jag anser dock att kammarrättens tolkning i 

detta hänseende är för långtgående, och inte särskilt rättssäkert.  

 

Om talerätten blir beroende av vad domstolen kan förväntas att bifalla eller att 

avslå, så blir det nästintill omöjligt att på förhand säga i vilka fall som en 

vinnande leverantör kommer att ha talerätt. Ordningen leder till följden att 

indicier om vad domstolen kommer att besluta bestämmer om vinnande 

leverantör har talerätt eller inte, redan innan en fullvärdig undersökning av 

omständigheterna har skett. Denna ordning är enligt min mening inte tillräckligt 

förutsebar. Jag anser inte också att det är direkt felaktigt att tolka Arqdesign på 

det sättet att den vinnande leverantören automatiskt blir part i ett 

överprövningsmål. Arqdesign-målet innebär dels en rätt för vinnande leverantör 

att överklaga ett domstolsbeslut enligt 33 § FPL, och dels en rätt att yttra sig över 

uppgifterna i ansökan enligt 10 § FPL, men inte en regelrätt partsställning.  
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 C-100/12 Fastweb p. 33. 
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 Kammarrätten i Stockholms dom 2012-05-30 i mål nr 924-12. 
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Varför HFD valde att ändra rättsläget kan diskuteras. En anledning som har 

framhållits i doktrin är att den uppkomna situationen i målet krävde en ändring.
72

 

Förvaltningsrätten uteslöt två leverantörer ur upphandlingen som i ett senare 

skede inte kunde ansöka om överprövning av den upphandlande enhetens nya 

beslut. Domen i Arqdesign-målet påverkade de uteslutna leverantörernas status i 

upphandlingen på ett sätt som inte hade förekommit tidigare.
73

 Man blev med 

andra ord tvungen att skydda leverantörernas rätt till effektiva rättsmedel.  

 

Jag menar att det var nödvändigt för HFD att ändra rättsläget även av andra 

anledningar än just den uppkomna situationen i Arqdesign-målet. Ordningen som 

rådde innan Arqdesign-målet skulle idag medföra ett större antal efterföljande 

prövningar i första instans, vilket skulle innebära att samma fråga skulle komma 

att prövas flera gånger av samma domstol.  

 

Att undvika efterföljande överprövningar och att pröva flera frågor inom samma 

process bör ses som mål att sträva efter för att målen behandlas så effektivt och 

processekonomiskt som möjligt. Att en domstol först förordnar om att en viss 

handling ska verkställas, vilket sedan prövas igen i samma instans, vilket kan 

resultera till ytterligare en ändring är i mitt tycke ineffektivt och rimmar illa med 

principen om res judicata. Principen har dock ingen betydelse i upphandlingsmål 

eftersom ett avgörande i ett upphandlingsmål inte vinner negativ rättskraft i den 

meningen att det hindrar en ny överprövning av upphandlingen.
74

 Dock syns det 

för mig ineffektivt och orimligt att samma domstol ska pröva ett beslut som den 

själv förordnat. Upphandlingar skulle dra ut på tiden på grund av flera domstols-

prövningar, som varken är effektivt eller samhällsekonomiskt.  

                                                 
72

 Zeteos lagkommentar till 33 § FPL.  
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 Lavin, R, En överraskande svängning i upphandlingsprocessen i Förvaltningsrättslig tidskrift 2011 s. 

463 f. 
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 HFD 2013 ref. 36. 
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Att vinnande leverantörs rätt till överprövning skulle tillgodoses genom en 

efterföljande prövning skulle innebära att leverantörer skulle kunna ansöka om 

överprövning endast av taktiska skäl för att försöka dra ut på upphandlings-

processen. Den tidigare ordningen gjorde i mitt tycke att man som leverantör inte 

ville vinna en upphandling, därför att man inte kunde känna sig helt säker på att 

upphandlingen inte skulle överprövas till ens nackdel. På grund av ovanstående 

argumentation anser jag att en ändring av rättsläget var nödvändig i Arqdesign-

målet för att ordningen som tillämpades innan var ineffektiv och inte 

processekonomisk. 

 

I och med ändringen i praxis blåste HFD liv i en fråga som tidigare ansågs vara 

död.
75

 Jag undrar däremot om inte HFD har gjort tillämpningen obehövligt 

krånglig genom att begränsa talerätten på det sätt som de gjort. Den vinnande 

leverantören tillerkänns talerätt om rätten överväger att utesluta leverantörens 

anbud. Praxis har därefter utvecklats till att inte omfatta bara vissa typer av 

beslut, utan att beslutet i sig ska ha en precis och påtaglig betydelse i det enskilda 

fallet. 

 

Jag anser att denna ordning innebär att domstolarna har möjlighet att kringgå 

vinnande leverantörs talerätt genom att meddela en mindre precis dom. Även om 

HFD i praxis har förtydligat att rekvisitet precis och påtaglig betydelse inte är 

inriktad på en specifik åtgärd, är det inte säkert att domstolarna bedömer att 

andra åtgärder än uteslutande av en leverantörs anbud de facto kan vara så 

precisa och påtagliga att de bör medföra talerätt och rätt till insyn. Jag anser att 

denna ordning lämnar luckor för rättslig osäkerhet. Alternativ till denna ordning 

presenteras nedan i avsnitt 6.3.  
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 Lavin, R, En överraskande svängning i upphandlingsprocessen i Förvaltningsrättslig tidskrift 2011 s. 

463 f. 
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6.2 Den vinnande leverantörens processram 

 

Efter Arqdesign-målet har frågan om den vinnande leverantörens processram 

tolkats olika i domstolarna. Det kvarstår fortfarande vissa skiljaktigheter om vad 

en vinnande leverantör får framställa i en process.  

 

Den grundläggande tanken med att begränsa den vinnande leverantörens talerätt 

måste anses vara att leverantören faktiskt inte är att anse som part. I doktrin har 

Europark-domen ansetts ge stöd för att den leverantör som riskerar att bli 

utesluten från en upphandling får partsställning i målet.
76

 Jag håller inte med om 

denna analys. HFD ger Europark möjlighet att yttra sig i målet, men begränsar 

Europarks talan till vad som förekommit i ansökan om överprövning. Om 

Europark hade intagit partsställning, så hade inte bolagets talan begränsats på det 

sättet. Det enda som HFD har medgett är för den leverantör som hotas av 

uteslutning, en rätt att yttra sig i målet enligt 10 § FPL. Bestämmelsen i sig 

begränsar inte innehållet i den vinnande leverantörens yttrande.  

 

Enligt Europark-domen kan en vinnande leverantör endast bemöta det som 

anförts i ansökan om överprövning. I en krönika har Ulfsdotter Forssell och 

Olovsson diskuterat Europark-målet. De yrkanden som inte godtogs i Europark-

domen syftade till att hindra den upphandlande enheten från att omedelbart 

verkställa ett domstolsbeslut som skulle gå Europark emot. Författarna anser att 

detta var anledningen till att HFD ansåg att yrkandena var självständiga i 

förhållande till ansökan om överprövning. Författarna efterfrågar ett uttalande 

från HFD om den vinnande leverantören har rätt att yttra sig om brister i 

klagandens anbud eller inte.
77

  

 

                                                 
76

 Zeteos lagkommentar till 10 § FPL. 
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 Hela stycket http://upphandling24.idg.se/2.23948/1.509230/efterlangtat-fortydligande-av-hogsta-

forvaltningsdomstolen?queryText=sara-li 
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Kammarrätten i Stockholms dom, som avkunnades först av de ovan refererade 

domarna, belyste frågan om den vinnande leverantören får kritisera sökandens 

anbud i ett ganska kraftigt EU-perspektiv. Principen om reformatio in pejus togs 

upp som det främsta argumentet till varför vinnande leverantörer inte ska få 

framföra kritik mot sökandens anbud. Däremot konstaterade kammarrätten att 

principen får stå åt sidan till förmån för EU-rättens effektiva genomslag, d.v.s. 

den enskildes rätt till effektiva rättsmedel. Justitierådet Nord som var skiljaktig i 

Arqdesign-målet anförde att det är av gängse mening att offentlig upphandling 

inte utgör myndighetsutövning. Den upphandlade enheten agerar som ekonomisk 

aktör, och inte myndighetsutövare. Detta bör medföra att reformatio in pejus 

försvagas ytterligare.  

 

Jag anser att det även finns andra intressen än den vinnande leverantörens rätt till 

effektiva rättsmedel som talar för att reformatio in pejus bör få stryka på foten. 

Det jag särskilt vill lyfta fram är intresset av en materiellt korrekt dom. En 

vinnande leverantörs talerätt handlar inte om att sätta sökanden i ett sämre 

rättsläge än denne var i vid ansökningstillfället. De omständigheter som 

framkommer i den vinnande leverantörens invändningar har med största 

sannolikhet förelegat hela tiden, även vid ansökan om överprövning. Därför 

utgör inte ett hänsynstagande till dessa omständigheter ett försämrande av 

leverantörens rättsställning, utan endast ett klarläggande av alla omständigheter i 

målet. Att inte ta hänsyn till alla omständigheter som föreligger i ett mål ger 

sällan en rättvisande bild av situationen.  

 

Jag anser att alla faktiska omständigheter ska komma fram från första början, så 

att en så korrekt dom som möjligt kan avkunnas. Även om rättens 

utredningsskyldighet är i princip obefintlig i upphandlingsmål betyder inte det att 

man bör bortse från vissa omständigheter i målet bara för att de talar emot 

sökanden. I och med att domstolen tar hänsyn till alla omständigheter från början 
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kan risken för att domstolen ändrar sitt tidigare beslut vid en efterföljande 

överprövning minimeras, vilket bidrar till ökad trovärdighet för domstolen.  

 

Prejudikatet av Fastweb-domen är att vinnande leverantörs invändningar inte får 

hindra sökandens rätt till prövning av sin talan. Fallet ger också stöd för att det 

inte föreligger några EU-rättsliga hinder för att en vinnande leverantör ska få 

komma med invändningar gentemot sökandens anbud. Både Fastweb-domen och 

Kammarrätten i Stockholms dom medger att den vinnande leverantörens invänd-

ningar gentemot sökandens anbud ska prövas i sak, med den enda begränsningen 

att det inte får hindra sökandens rätt till överprövning. EU-domstolen anger även 

att båda parterna har ett berättigat intresse av att den andra utesluts.
78

  

 

På grund av det som framförts om Fastweb-målet anser jag att Fastweb öppnade 

upp för en vidare tillämpning av vinnande leverantörs processram än vad 

Europark-målet medgav. De yrkanden som HFD inte godkände i Europark 

begränsade inte sökandens rätt till domstolsprövning av beslutet, och därmed 

skulle HFD kanske ha gjort en annorlunda bedömning Europark-målet om 

domen hade avkunnats idag. Därför anser jag att Europark-målet är förlegat, trots 

att domen är relativt ny.  

 

Gadman, Lavér och Johansson har i en debattartikel analyserat Kammarrätten i 

Göteborgs avgörande som refererats ovan, och som enligt författarna kan leda till 

ett ställningstagande i praxis i denna fråga.
79

 Författarna anser att rätten för 

vinnande leverantör att uttala sig om brister i sökandens anbud ligger i linje med 

EU-domstolens avgörande i C-100/12 Fastweb.  
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 C-100/12 Fastweb p. 33.  
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 Http://upphandling24.idg.se/2.23948/1.540862/kursandring-i-vinnande-leverantors-taleratt 



44 

Fastweb-domen innebär enligt Gadman, Lavér och Johansson att så många frågor 

som möjligt avgörs inom ett och samma mål, vilket är fördelaktigt och skulle 

minska risken för efterföljande överprövningar.
80

 Detta gäller åtminstone så länge 

det är fråga om en upphandling med bara två inblandade leverantörer. Författarna 

menar att en vinnande leverantörs talerätt kan leda till problem i upphandlingar 

där det finns fler än leverantörer, och den klagande leverantören anför brister i 

flera andra leverantörers anbud, som i sin tur skulle få talerätt och skulle behöva 

kommuniceras. Den ordningen skulle kunna öka risken för efterföljande 

överprövningar enligt författarna. Jag är beredd att hålla med författarna om att 

detta skulle kunna bli ett problem om talerätten utvidgas allt för mycket.  

 

Författarna är dock osäkra på om inte den vinnande leverantörens rätt att klandra 

klagandens anbud istället skulle kunna genomföras i en senare överprövnings-

process mot det nya tilldelningsbeslutet, då upphandlingsmål inte vinner negativ 

rättskraft.
81

 Författarna konstaterar att rättsläget är fortsatt oklart och att det är 

upp till HFD att sätta ramarna för den lucka som öppnats i och med Arqdesign-

målet.  

 

Även om rättsläget inte är helt klarlagt så är min tolkning av praxis följande. 

Vinnande leverantörer har rätt att överklaga domar som innebär att de riskerar att 

uteslutas från upphandlingen. De har även rätt att uttala sig om innehållet i 

ansökan, men inte komma med självständiga yrkanden. En vinnande leverantör 

får i sitt yttrande framföra brister i sökandens anbud. Min högst personliga åsikt 

är dock att vinnande leverantörs talerätt bör utökas. Nedan presenterar jag ett 

förslag till hur talerätten skulle kunna se ut i framtiden.  
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 HFD 2013 ref. 36. 
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6.3 En alternativ lösning i talerättsfrågan 

 

LOU-mål är redan nu omfattande och har förturskaraktär, vilket gör att 

prövningarna måste ske snabbt och effektivt. Statistik från Konkurrensverket 

visar att antalet överprövningsmål ökar.
82 

Lösningarna med att vinnande 

leverantör inte får talerätt effektiviserar prövningen, men leder till att risken för 

en ny prövning baserat på det nya tilldelningsbeslutet ökar. Även lösningen att 

medge talerätt kan öka antalet överprövningar och särskilt överprövningarnas 

omfattning och komplexitet.  

 

I överrätt bör dock inte detta vara ett problem, eftersom även kammarrätterna 

kräver prövningstillstånd enligt 16 kap. 5 § andra stycket LOU för att pröva en 

talan. Detta innebär att de inte behöver pröva överklaganden där de anser att 

förvaltningsrätten har gjort en korrekt bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet. Däremot skulle kammarrätten förmodligen anse att förvaltnings-

rätten har gjort en felaktig bedömning om de inte har tagit hänsyn till alla 

omständigheter som den vinnande leverantören har åberopat. Därför anser jag att 

det är viktigt att ta hänsyn till den vinnande leverantörens invändningar mot 

sökandens anbud och ansökan om överprövning.  

 

Att öppna upp för talerätt för vinnande leverantör är enligt min mening positivt. 

Att tolka FPL i ljuset av LOU som kammarrättsrådet Pettersén föreslog anser jag 

som en bra utgångspunkt för talerätten. Utgångspunkten bör vara att en 

leverantör som riskerar att skadas bör anses ha talerätt. Om man skulle öppna 

upp för talerätt för vinnande leverantör så skulle talerättsfrågorna i målen bli 

enklare och risken för felaktiga domar skulle öka. Visserligen kan prövningarna 

bli mer omfattande, det kan vara processekonomiskt fördelaktigt att exkludera 

parter ifrån talerätt eftersom prövningarna då blir mindre. Prövningarna kan 
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samtidigt effektiviseras om talerätt medges, eftersom alla invändningar prövas 

samtidigt, vilket också leder till en materiellt mer korrekt dom. Däremot bör inte 

talerätten släppas helt fri, eftersom det kan få orimliga konsekvenser i form av 

antalet överprövningar och dess omfattning.  

 

Mitt förslag är att en vinnande leverantör bör få rätt att som intervenient få delta i 

processen. Domstolen kan på det sättet besluta om den vinnande leverantören ska 

ha talerätt, och om den vinnande leverantören ska få ställning som en ordinär 

intervenient vid sidan av någon av parterna, eller självständig interventionsrätt. 

En ordinär intervenient kan ha rätt att framföra kritik mot ansökan, men 

begränsas av interventens talan. En ordinär intervention kan beviljas åt en 

leverantör som inte skulle ha fått talerätt enligt nu gällande ordning, men som 

ändå kan lida skada av ett domstolsbeslut.  

 

En självständig interventionsrätt bör införas där en självständig intervenient har 

möjlighet att framföra kritik mot självständiga yrkanden, eftersom leverantörer 

kan ha berättigade intressen av att få igenom t.ex. ett interimistiskt förfarande. 

Den självständiga interventionsrätten bör tillkomma den som riskerar att 

uteslutas från en upphandling i och med domstolens beslut. En självständig 

intervention kan också villkoras med att intervenienten bör ha särskilda skäl för 

att få en självständig interventionsrätt. Den självständiga intervenienten får i 

princip partsställning.  

 

I praxis har dock ingen intervention skett utan speciallagstiftning. Jag anser 

därför att det bör införas en särskild interventionsbestämmelse i LOU liknande 

den som finns i 14 kapitlet RB, eller en hänvisning till denna bestämmelse. 

Eftersom praxis redan har ändrat rättsläget en gång anser jag även att det är på 

sin plats att även lagstiftaren inblandas i processen, för att rättsläget ska vara 

legitimt. Däremot kan den snabba utvecklingen på upphandlingsområdet och den 
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långsamma lagstiftningsprocessen bli ett problem. Jag anser inte att den 

ordningen strider mot upphandlingsdirektiven, så länge som sökandens rätt till 

överprövning inte kränks av den vinnande leverantörens invändningar i enlighet 

med Fastweb-domen. Interventionsrätten skulle kunna villkoras beroende på om 

den strider mot andra beaktansvärda rättigheter eller principer.  

 

En interventionsbestämmelse skulle kunna medföra ett principiellt starkare skydd 

för den vinnande leverantören. Där kan domstolen bedöma från fall till fall vilken 

rättsställning som den vinnande leverantören eventuellt bör ha. Denna ordning 

skulle kunna innebära en lösning till det problem som Gadman, Lavér och 

Johansson skrev om, d.v.s. att det kan bli väldigt krångligt i upphandlingar där 

det finns många leverantörer. Till exempel kan en av leverantörerna få en 

självständig interventionsrätt, medan de andra får en ordinär interventionsrätt, 

eller ingen interventionsrätt alls.  

 

Argument som talar emot denna ordning är att tillämpningen av talerätten 

egentligen inte skulle förändras, vilket gör det ganska meningslöst att gå igenom 

en lagstiftningsprocess med frågan. Fördelen med denna konstruktion är dock att 

talerättsfrågan blir mer förutsebar. Ett annat argument mot att en sådan 

bestämmelse införs är att överprövningsmål ändå inte vinner negativ rättskraft, 

och därför ändå inte stoppar en efterföljande prövning av samma fråga. Oavsett 

vilken lösning man väljer så offentliga upphandlingar kräva mer resurser om den 

ökande trenden håller i sig.  

 

Den vinnande leverantören bör ha rätt att anföra självständiga yrkanden, om den 

blir självständig intervenient, och yrkanden som inte går utöver det som 

interventen har yrkat om det är fråga om en ordinär intervention.  
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7 Slutsatser 

 

Antalet överprövningsmål ökar,
83

 vilket med största sannolikhet kommer att 

innebära att offentliga överprövningsmål kommer att kräva mer resurser i 

framtiden.  

 

Det finns flera intressen att beakta i frågan om vinnande leverantörer bör ha 

talerätt eller inte, och i vilken utsträckning. Dels sökandens och vinnande 

leverantörs rättssäkerhet, dels effektivitet och processekonomi. Problemet är att 

garantera den sökande och den vinnande leverantören sin rätt till prövning. Jag 

anser att den bästa lösningen för detta, både processekonomiskt, rättssäkert och 

förutsebart, är att medge talerätt för vinnande leverantör i större utsträckning.  

 

Jag anser att en vinnande leverantörs talerätt inte bör begränsas mer än till den 

grad att den inte får hindra sökandens rätt till domstolsprövning av beslutet, Detta 

för att minska efterföljande överprövningar och för att domstolen ska fatta ett 

materiellt korrekt beslut från början, genom att se till alla kända omständigheter. 

Talerätt bör alltså begränsas, men vara mer öppen än vad den är idag.  

 

Mitt förslag för hur talerätten kan regleras är att en vinnande leverantör kan få 

talerätt i frågan genom en interventionsbestämmelse som bör föras in i 

lagstiftningen. Den vinnande leverantören bör kunna höras både som ordinär 

eller självständig intervenient, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Interventionsrätten får inte hindra sökandens rätt till prövning av beslutet, men en 

självständig interventionsrätt bör inte medges utan att särskilda skäl föreligger.  
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