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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett företag, som ofta deltog i offentliga upphandlingar, upplevde att olika kommuner gjorde 

väldigt olika bedömningar av vilken information i ett anbud som belades med sekretess. 

Enligt företaget medgav vissa kommuner sekretess på allt det som anbudsgivare begärde 

medan andra kommuner aldrig medgav sekretess. Representanten för företaget uppgav att det 

begärde ut konkurrenters anbud och att det varit svårt att avgöra om deras eget anbud 

egentligen varit det bästa anbudet, om företaget inte fick ta del av de delar i konkurrenternas 

anbud som varit avgörande för utgången av upphandlingen. Framförallt om en upphandlande 

myndighet inte skrivit ett utförligt meddelande om tilldelningsbeslut. 

 

Offentlig upphandling är av stor samhällsekonomisk betydelse. Enligt konkurrensverket 

upphandlas varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 500 miljarder årligen. Det 

motsvarar ca 16 % av Sveriges BNP.
1
 Samtidigt omsätter den offentliga upphandlingen inom 

hela EU omkring 5 000 miljarder kronor.
2
 Det har i Sverige funnits bestämmelser som 

reglerat delar av den offentliga upphandlingen sedan 1800-talet. Från början reglerade 

bestämmelserna endast statlig upphandling, men reglerna har sedan dess utvecklats.
3
 I Sverige 

har det sedan länge även funnits regler om allmänhetens rätt till insyn i det offentligas 

verksamhet. Handlingsoffentligheten, rätten att ta del av allmänna handlingar, är en del av 

offentlighetsprincipen och har funnits i någon form sedan Sveriges första 

tryckfrihetsförordning 1766. Handlingsoffentligheten är inte absolut och kan begränsas till 

särskilda intressen, däribland till skydd för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. 

 

I privata företag finns ofta information som de vill hemlighålla. Ett företag kan normalt välja 

om det vill dela med sig av information till någon. Företaget kan då bestämma hur 

informationen får användas eller spridas vidare. Om samma företag istället gör affärer med 

det offentliga, uppkommer frågan hur information som finns i företaget och som företaget vill 

hemlighålla kan skyddas från att spridas vidare. 

 

                                                 
1
 Konkurrensverkets rapportserie 2011:1, s. 5. 

2
 Sundstrand, s. 33. 

3
 Sveman, s. 9. 
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1.2 Problematisering 

Det kan finnas många anledningar till att ett företag vill hålla information hemlig. 

Informationen kan avslöja kanske företagets investeringsstrategi, dess optimering av 

personalbemanning eller andra tekniska lösningar som finns i företaget. Christina Wainikka 

definierar företagshemligheter
4
 som ”information som hålls hemlig av något skäl som grundar 

sig på affärsmässiga bedömningar”.
5
 Ett företag som riskerar att sådan information röjs vid 

deltagandet i en offentlig upphandling kan välja att inte delta. Det är frivilligt för ett företag 

att delta i en offentlig upphandling och genom att inte delta i en upphandling kan företaget 

skydda sina affärshemligheter. Färre anbudsgivare skulle dock innebära minskad konkurrens 

och i slutändan dyrare priser eller sämre kvalitet för det allmänna. Ett företag som väljer att 

delta i en offentlig upphandling, där för företaget känslig information röjs, kan skadas genom 

att det förlorar en annan upphandling eller att en konkurrent kan utnyttja informationen för att 

motverka företagets framtidsplaner. Det finns starka skäl som talar för att ett företag ska 

kunna skydda sina affärshemligheter. Samtidigt måste ett skydd för sådana hemligheter vägas 

mot intresset av allmänhetens intresse av en god allmän förvaltning och övriga anbudsgivares 

intresse av en korrekt upphandling. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skyddet för information som ett företag vill hålla 

hemligt när det deltar i en offentlig upphandling, dels med hänsyn till allmänhetens intresse av 

insyn i det offentligas förvaltning, dels i ljuset av upphandlingslagsstiftningens ändamål. 

Fokus ligger på en genomgång av praxis och vad som varit avgörande för om en uppgift 

bedömts vara offentlig eller inte. Slutligen ska skyddet och vad som kan utgöra en lämplig 

avvägning mellan de olika intressena diskuteras. 

 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla bestämmelserna om upphandling inom den klassiska 

sektorn. Den klassiska sektorn är, staten, kommunerna, landstingen, deras företag, föreningar 

och stiftelser och vilkas verksamhet inte omfattas av försörjningssektorn. Den klassiska 

                                                 
4
 Begreppet företagshemligheter eller affärshemligheter har i uppsatsen använts synonymt med varandra för att 

beskriva information som ett företag vill hemlighålla. Även om begreppet ”företagshemligheter” rent språkligt är 

ett bra uttryck för att beskriva information som ett företag vill hålla hemligt, så ska det inte blandas samman med 

begreppet företagshemligheter enligt FHL. 
5
 Wainikka, Företagshemligheter – en introduktion, s. 11. 
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sektorn ska tillämpa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 

Försörjningssektorerna är; vatten-, energi-, transport-, och postsektorerna, de sektorer som ska 

tillämpa LUF
6
. I de fall rättspraxis berör försörjningssektorerna men ändå kan ge ledning om 

hur bestämmelserna ska tolkas för den klassiska sektorn kommer det att användas. Uppsatsen 

beaktar inte heller särskilt huruvida en upphandling upphandlas enligt 15 kap. LOU
7
. 

 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla de offentliga organ som omfattas av reglerna om 

sekretess och handlingsoffentlighet. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet gäller 

myndigheter. Begreppet myndighet definieras inte i tryckfrihetsförordningen men begreppet 

är detsamma som i 3 § Regeringsformen.
8
 Enligt 2 kap. 5 § Tryckfrihetsförordningen 

(1949:105) (TF) ska även riksdagen och beslutande kommunala församlingar likställas med 

myndighetsbegreppet. Likaså ska, enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) (OSL), reglerna i tryckfrihetsförordningen även tillämpas på aktiebolag m.m. där 

kommuner och landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande.
9
 Uppsatsen kommer inte 

behandla sekretesskyddet i förhållande till upphandlande myndigheter som inte omfattas av 

tryckfrihetsförordningens regler om handlingsoffentlighet. 

 

Sekretesskyddet för enskild som trätt i affärsförbindelse med det allmänna, genom att t.ex. 

lämna in ett anbud, regleras i 31 kap. 16 § OSL. Därför är det också den paragrafen som 

främst aktualiseras i förhållande till skyddet för enskild även om skyddet för andra intressen 

kommer att behandlas för att ge läsaren en överblick. Uppsatsen behandlar de situationer där 

en sökande
10

 begärt att få ta del av anbudshandlingar eller information som blivit känd för en 

upphandlande myndighet genom ett anbudsförfarande. Därmed kommer frågorna om rätten 

att få ta del av handlingar som part i ett överprövnings- eller skadeståndsmål endast ytligt 

behandlas.  

 

                                                 
6
 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 

7
 I 15 kap. LOU återfinns de upphandlingar vilka inte regleras av de EU-rättsliga direktiven om offentlig 

upphandling men som frivilligt reglerats i Sverige. Däribland B-tjänster, vilket är tjänster som bedömts sakna ett 

gränsöverskridande intresse (t.ex. juridiska tjänster) och upphandlingar under tröskelvärdet. Tröskelvärdet 

bestäms av EU-kommissionen. 
8
 Strömberg och Lundell, s. 19. 

9
 Zetterström, s. 25 f. 

10
 Med termen ”den sökande” avses i uppsatsen den person eller organisation som begär att få ta del av en 

handling hos en myndighet. 
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1.5 Metod 

Jag använder mig av en svensk rättsdogmatisk metod, där jag vid fastställandet av gällande 

rätt utgår från normhierarkin; EU-rätten, svensk nationell lagstiftning, domstolspraxis, 

förarbeten och doktrin.  

 

Jag började med att gå igenom lagstiftningen för att få en första överblick över rättsområdena, 

för att sedan studera förarbeten och doktrin för att undersöka syftet med lagstiftningen. Sedan 

gick jag mer specifikt igenom vilka skyldigheter det finns, i LOU, TF, Rådets direktiv 

2004/18/EG
11

, OSL, lagen (1990:409) om företagshemligheter (FHL), för en upphandlande 

myndighet att lämna ut eller hemlighålla information som de fått ta del av vid en offentlig 

upphandling. Därefter studerades rättspraxis på området. Rättsfallen har studerats efter 

hänvisningar i doktrin eller efter sökning i databasen Zeteo, med olika kombinationer av 

sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” . 

Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som 

hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar 

utlämnande av anbudshandlingar, har sorterats ut och refererats i uppsatsen. Sista sökning i 

databasen Zeteo skedde i november 2010. 

 

Kapitel 2 och 3 utgår till stor del från doktrin. Detta bedömdes dock vara tillräckligt i och med 

kapitlens övergripande natur och med hänsyn till uppsatsens omfattning.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Kapitel ett är ett inledningskapitel som formulerar problemet 

uppsatsen behandlar. Kapitel två och tre syftar till att ge läsaren en bakgrund till rättsområdet. 

Kapitel två behandlar övergripande upphandlingslagstiftningen och själva 

upphandlingsprocessen. Kapitel tre behandlar dels rätten att ta del av allmänna handlingar och 

processen för att ta del av information i allmänna handlingar, och dels lagstiftningen som 

begränsar denna rätt. I kapitel fyra behandlas de närmare bestämmelserna om skyldigheten för 

en upphandlande myndighet att lämna ut eller hemlighålla information. För att ge läsaren en 

bakgrund till de mer specifika bestämmelserna som införts i svensk rätt inleds kapitlet med 

EU-rättsliga bestämmelser och ett par rättsfall av vikt från EU-domstolen. I kapitel fem 

                                                 
11

 Rådets direktiv 2004/18/EG kommer vidare i uppsatsen även att benämnas ”det klassiska direktivet”. 
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refereras rättsfall som behandlar utlämnande av allmänna handlingar. I kapitel sex diskuteras 

sekretesskyddet. 

 

 

 

2 Offentlig upphandling 
 

2.1 Upphandlingslagstiftningens bakgrund och syfte 

Skulle det offentliga ta irrelevant hänsyn vid införskaffandet av varor eller tjänster skulle det 

drabba medborgarna. Köper t.ex. en kommun en dyrare snöskottningstjänst från ett företag 

eftersom företaget sponsrar ett lokalt hockeylag, skulle den extra kostnaden egentligen inte 

drabba kommunen utan skattebetalarna. Kommunen skulle kunna höja skatten för att täcka de 

extra kostnaderna. Upphandlingsbestämmelser har tillkommit för att det offentliga inte ska ta 

annat än strikt ekonomisk hänsyn. Syftet med upphandlingslagstiftningen och 

upphandlingsprocessen är dock att bidra till en öppen och transparent inre marknad i EU.
12

 

 

Det har i Sverige funnits regler som reglerat delar av det offentligas inköp sedan 1800-talet. 

Från början behandlande reglerna statliga upphandlingar av material till militären. Den första 

upphandlingsförordningen kom 1920 och har sedan stegvis förändrats 1952, 1973, 1980 och 

1986 innan den äldre lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU) trädde i kraft 1 

januari 1994. ÄLOU hade sitt ursprung i EU-rätten liksom LOU idag bygger på EU-rätten och 

direktiven
13

 om offentlig upphandling. Sveriges skyldighet att följa direktiven om offentlig 

upphandling uppkom genom Sveriges medlemskap i EES 1994, men har fortsatt efter 

Sveriges medlemskap i EU.
14

 

 

2.2 Upphandlingsrätten och EU 

Det uppmärksammades tidigt att principerna om fri rörlighet inte var tillräckligt för att den 

offentliga upphandlingen skulle skötas på ett bra sätt mellan medlemsstaterna varför ett antal 

rättsakter antogs för att reglera upphandlingen inom unionen. Rättsakterna avsåg att 

åstadkomma en öppen och konkurrensutsatt upphandlingsmarknad för alla offentliga sektorer 

                                                 
12

 Sundstrand s. 23. 
13

 Det s.k. klassiska direktivet, 2004/18/EG, och tre rättsmedelsdirektiv Rådets direktiv 2007/66/EG, 92/13/EEG 

och 89/665/EEG. 
14

 Prop. 1992/93:88 s. 1, se även Sundstrand, s. 23 f. 
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av vikt inom EU.
15

 EU-direktiven om offentlig upphandling syftar till att bidra till 

genomförandet av den gemensamma marknaden vilket bland annat konstaterats i målet Varec 

vs. État Belge.
16

 

 

EU-domstolen är högsta dömande organ inom EU och dess domar är viktiga för tolkningen av 

den EU-rättsliga upphandlingsrätten. Ett stort antal domar har avgjorts som direkt behandlar 

frågor om offentlig upphandling.
17

 EU-rätten bygger till stor del på ett antal principer som 

dock kan ha olika uttryck inom olika områden. Principerna som har fått störst betydelse för 

upphandlingsrätten, och som utvecklats av EU-domstolen, är: likabehandlingsprincipen, 

principen om icke-diskriminering, proportionalitetsprincipen, principen om transparens och 

principen om ömsesidigt erkännande.
18

 

 

Principerna har bland annat skrivits in i andra beaktandesatsen i det klassiska direktivet.
19

 

Kortfattat innebär likabehandlingsprincipen att alla leverantörer ska behandlas lika på ett 

sådant sätt att alla leverantörer får samma förutsättning. Principen om icke-diskriminering 

innebär att det inte är tillåtet att ställa upp sådana krav att en leverantör från ett visst område 

gynnas eller missgynnas. Principen om transparens innebär bland annat att upphandlingen ska 

annonseras och att leverantörerna ska få den information som behövs. Regeringen uttrycker i 

propositionen 2006/07:128 att ”Principen om öppenhet förutsätter t.ex. ... att de som deltagit i 

ett anbudsförfarande informeras om resultatet av upphandlingen och att 

upphandlingshandlingarna i princip är offentliga.” Proportionalitetsprincipen innebär att de 

krav som ställs upp i upphandlingen ska stå i proportion till de mål den upphandlande 

myndigheten eftersträvar med upphandlingen.
20

 Principen om ömsesidigt erkännande innebär 

att certifikat och liknande som utfärdas i ett EU-land också ska godtas i övriga EU-länder.
21

 

Ovan nämnda principer, vilka styr den offentliga upphandlingen, har tagits in i 1 kap. 9 § 

LOU och gjorts tillämplig på all offentlig upphandling i Sverige. 

 

                                                 
15

 Sundstrand, s. 33. 
16

 C-450/06 Varec SA mot État Belge, p. 34, prop. 2006/07:128 s. 154. 
17

 Sundstrand, s. 36 f. 
18

 Sundstrand, s. 31-33. 
19

 Rådets direktiv 2004/18/EG beaktandesats 2. 
20

 Prop. 2006/07:128 s. 155. 
21

 Sundstrand, s. 33. 
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2.3 Upphandlingslagstiftningens tillämplighet 

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är endast tillämplig på själva 

upphandlingsprocessen. Den är påbörjad när den upphandlande myndigheten valt förfarande 

för upphandlingen och den är avslutad när den upphandlande myndigheter har tecknat ett 

giltigt avtal med en leverantör.
22

 

 

I 1 kap. 1 § LOU ges en översikt av lagens innehåll och i 1 kap. 2 § LOU anges att lagen 

gäller för offentlig upphandling av bland annat varor och tjänster. I 1 kap. 3-8 §§ LOU 

återfinns undantagen från lagen. Däribland upphandlingar som omfattas av LUF. 

Av 2 kap. 13 § LOU framgår att det med offentlig upphandling ”avses de åtgärder som vidtas 

av en upphandlande myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt… avseende varor, tjänster…”. 

Med upphandlande myndighet avses enligt 2 kap. 19 § LOU statliga och kommunala 

myndigheter, men det framgår även att beslutande församlingar i kommuner och offentligt 

styrda organ som definieras i 2 kap. 12 § LOU ska likställas med begreppet. Med offentligt 

styrda organ avses t.ex. allmännyttiga bolag som finansieras eller kontrolleras av det 

offentliga och inte är av kommersiell karaktär. Av 2 kap. 13 § LOU framgår att det är den 

procedur som avser införskaffning av varor eller tjänster, som t.ex. snöröjning, som är 

offentlig upphandling. LOU reglerar denna upphandlingsprocess, dvs. de åtgärder en 

upphandlande myndighet måste vidta vid införskaffningen av vad den behöver. 

 

2.4 Upphandlingsprocessen 

En upphandlande myndighet behöver först bedöma om deras verksamhet omfattas av LOU. 

Sedan kommer den behöva bedöma upphandlingens värde, omfattning och komplexitet och 

välja ett lämpligt förfarande. 

 

Vid en upphandling enligt LOU som inte ska upphandlas enligt 15 kap. finns tre olika 

upphandlingsförfaranden: öppet, selektivt och förhandlat förfarande.
23

 Vid ett öppet 

förfarande får alla intresserade leverantörer lämna anbud medan det vid ett selektivt 

förfarande först sker en utgallring bland de leverantörer som har ansökt om att få delta i en 

upphandling. Efter utgallringen får de anbudssökande som godkänts av den upphandlande 

enheten lämna anbud. Ett selektivt förfarande kan t.ex. vara lämpligt om det finns många 

                                                 
22

 Sundstrand, s. 39. 
23

 Falk, s. 147. 
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leverantörer.
24

 Förhandlat förfarande används främst vid komplicerade upphandlingar men får 

i den klassiska sektorn endast användas i undantagsfall.
25

 Efter att den upphandlande 

myndigheten valt förfarande ska upphandlingen annonseras enligt vad som gäller för det 

förfarandet. 

 

Annonseringen är till för att ge leverantörerna information om de offentliga upphandlingar 

som ska genomföras inom EU. Annonserna ska skickas till Publikationskontoret, vilket är ett 

EU-organ som bl.a. publicerar upphandlingsannonser i EU:s databas TED
26

. En upphandlande 

myndighet får inte publicera en annons före det att underlaget har skickats till 

Publikationskontoret.
27

 I annonsen eller förfrågningsunderlaget måste alla de krav, kriterier 

och övriga förutsättningar som gäller för upphandlingen finnas med.
28

 

 

Efter att förfrågningsunderlaget har lämnats ut är förutsättningar som gäller för upphandlingen 

satta och den upphandlande myndigheten får sedan inte väsentligt ändra förutsättningarna för 

upphandlingen. Förfrågningsunderlaget ska vara så klart och tydligt att en leverantör kan 

avgöra vad den upphandlande myndigheten tillmäter betydelse vid upphandlingen. 

Förfrågningsunderlaget ska bl.a. innehålla de krav som ställs på leverantören 

(urvalskriterierna) och kravet på föremålet för upphandlingen (tilldelningskriterierna).
29

 

 

I RÅ 1997 ref 40 behandlades en överprövning av en upphandling av 

arbetsmarknadsutbildningar. Den upphandlande myndigheten hade ställt upp ett krav i 

förfrågningsunderlaget som innebar att leverantörerna skulle ange en kostnadsspecifikation på 

deras kostnader för uppdraget. Frågan i målet var huruvida kravet var konkurrensbegränsande 

och därmed oförenligt med ÄLOU. NOU
30

 hänvisade, i ett yttrande till domstolen, till artikel 

32.4 i det tidigare upphandlingsdirektivet 92/50/EEG, och den upphandlande myndighetens 

skyldighet att ta hänsyn till leverantörernas intresse av att skydda sina tekniska hemligheter 

och handelshemligheter. NOU påpekade att regeln inte införts i ÄLOU men att den fick anses 

återfinnas i regeln om affärsmässighet i 1 kap. 4 § ÄLOU och i sekretesslagens bestämmelser. 

                                                 
24

 Sundstrand, s. 109-111. 
25

 Falk, s. 147. 
26

 Tenders Electronic Daily 
27

 Sundstrand, s. 149 f. 
28

 Sundstrand, s. 126. 
29

 Pedersen, s. 89, se även Sundstrand, s. 126 f. 
30

 Nämnden för offentlig upphandling, en statlig organisation som mellan åren 1993 och 2007 ansvarade för 

tillsynen av lagen om offentlig upphandling. NOU:s verksamhet fördes sedan i september 2007 över till 

konkurrensverket. 
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NOU påpekade att den information som den upphandlande myndighetens begärt in från 

anbudsgivarna ofta betraktades som företagshemligheter. Sådan information kunde enligt 

NOU anses utgöra företagshemligheter även om de inte skyddades av sekretesslagen. Det 

skulle i normalfallet kunna vara konkurrensbegränsande att begära insyn i leverantörernas 

kalkyler och leverantörerna kunde avhålla sig från att lämna anbud. Konkurrensverket 

instämde i NOU:s yttrande och angav att ett sådant krav i många fall motverkade en effektiv 

upphandling och konkurrens. Konkurrensverket angav att företag uppgett att de avstod från att 

lämna anbud om sådana krav ställts upp. Regeringsrätten instämde i vad NOU och 

konkurrensverket anfört om att kravet på att inge kostnadsspecifikationer fick anses vara 

konkurrensbegränsande, men att ett sådant krav skulle kunna aktualiseras om ett anbud ansågs 

orimligt lågt.
31

 I rättsfallet bedömdes ett krav på att inge kostnadsspecifikationer, vilken enligt 

tillsynsmyndigheten ofta ansågs utgöra företagshemligheter, konkurrensbegränsande. De 

uppgifter som begärs in ska vara proportionerligt med hänsyn till vad som ska upphandlas och 

den upphandlande myndigheten har ett ansvar för att skydda leverantörers tekniska 

hemligheter och handelshemligheter. 

 

När en upphandlande myndighet tagit emot anbudshandlingarna ansvarar den för att ingen 

obehörig får tillgång till uppgifterna innan tidsfristen för anbudsutgången löpt ut. Anbuden får 

inte heller öppnas före den tid som är satt för anbudsöppningen. Huvudregeln i 9 kap. 7 § 2 st. 

LOU innebär att alla anbud ska öppnas samtidigt och att minst två personer som är utsedda av 

den upphandlande myndigheten deltar vid förrättningen. Det är möjligt för en leverantör att 

bekosta att en representant från handelskammaren deltar vid anbudsöppningen för att se att 

inget otillbörligt förekommer. Representanten har tystnadsplikt och sekretess gäller mot 

klienten, men får meddela om något otillbörligt förekommit.
32

  

 

Efter att anbuden har öppnats, ska leverantörerna först prövas och sedan ska anbuden 

utvärderas. I 10 kap. 1 § LOU finns vissa obligatoriska uteslutningsgrunder som innebär att en 

leverantör ska uteslutas, t.ex. om leverantören är medlem i en kriminell organisation. Den 

upphandlande myndigheten behöver inte undersöka varje leverantör, utan endast när den får 

kännedom om att så kan vara fallet. I 10 kap. 2 § LOU återfinns några frivilliga 

uteslutningsgrunder som möjliggör för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör 

som t.ex. inte har betalt sina skatter. Efter uteslutningsfasen ska den upphandlande 

                                                 
31

 RÅ 1997 ref. 40. 
32

 Sundstrand, s. 167-169. 
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myndigheten bedöma om kvarvarande leverantörer uppfyller urvalskriterierna, de krav som 

ställts upp i förfrågningsunderlaget för att leverantörerna ska ha den ekonomiska, tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet som krävs för att klara av uppdraget.
33

 Anbuden ska sedan utvärderas. 

I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska alla de krav som ställs i upphandlingen finnas 

med, och det är de kraven som ska utvärderas. Den upphandlande myndigheten får välja att 

anta anbudet med lägst pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Ska det 

ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas ska detta anges i annonsen eller i 

förfrågningsunderlaget tillsammans med tilldelningskriterierna.
34

  

 

Efter att den upphandlande myndigheten fattat beslut om vilken leverantör som ska antas så 

ska detta meddelas leverantörerna. Av 9 kap. 9 § LOU framgår att en upphandlande 

myndighet snarast möjligt skriftligen ska underrätta anbudsgivarna och de anbudssökande 

som deltagit i upphandlingen om de beslut som fattats. Tilldelningsmeddelandet ska innehålla 

information om vem som vunnit upphandling och varför. Denna skyldighet behandlas vidare i 

stycke 4.2.1. Efter att tilldelningsbeslutet skickats börjar en frist att löpa under vilken den 

upphandlande myndigheten inte får ingå avtal med den vinnande leverantören. Fristen har 

tillkommit för att ge förlorande leverantörer en möjlighet att begära överprövning av 

upphandlingen eftersom det inte är möjligt att begära överprövning efter att upphandlingen 

avslutats.
35

  

 

En leverantör, som anser att en upphandlande myndighet brutit mot LOU och därigenom kan 

komma att lida skada, kan ansöka om överprövning vid den förvaltningsrätt i vars domkrets 

den upphandlande myndigheten har sin hemvist. Förvaltningsrätten kan besluta att en 

upphandling ska göras om eller att den får avslutas först efter att rättelse gjorts. Det är möjligt 

att ansöka om överprövning när som helst under upphandlingens gång men inte efter att ett 

giltigt kontrakt har tecknats. Därefter är det endast möjligt att ansöka om skadestånd eller att 

kontraktet ogiltigförklaras.
36

 En skadeståndstalan ska väckas vid allmän domstol. Det är inte 

enbart de leverantörer som har deltagit i en upphandling som kan ha rätt till skadestånd. Även 

leverantörer som t.ex. inte deltagit i upphandlingen på grund av att den upphandlande 

myndigheten brustit i sin annonseringsplikt kan ha rätt till skadestånd. En leverantör som kan 

                                                 
33

 Sveman, s. 60-63. 
34

 Sundstrand, s. 133 f. 
35

 Pedersen, s. 127 f. 
36

 Pedersen s. 159 f. 
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visa att den skulle ha vunnit en upphandling om den upphandlande myndigheten hade följt 

LOU kan få ersättning med hela det positiva kontraktsintresset.
37

 

 

 

 

3 Offentlighet och informationsskydd 
 

3.1 Handlingsoffentlighet 

I tryckfrihetsförordningens andra kapitel återfinns reglerna om handlingsoffentligheten. I 

2 kap. 1 § TF stipuleras rätten för alla svenska medborgare att ta del av allmänna handlingar. 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar är dock inte oinskränkt. Att inskränkningar måste 

göras i särskild lag eller i lag som den lagen hänvisar till framgår av 2 kap. 2 § TF. Där 

framgår även för vilka intressen som handlingsoffentligheter får inskränkas. Tillgången till 

allmänna handlingar för medborgare fungerar bl.a. som en kontroll av myndigheterna.
38

 

Handlingsoffentligheten möjliggör en allmän insyn i den offentliga verksamheten. 

Möjligheten till insyn är inte viktig enbart för det enskilda fallet, utan även preventivt . I och 

med att verksamheten när som helst kan komma att granskas ger det incitament åt 

myndigheten att alltid sköta förvaltningen korrekt.
39

 

 

3.1.1 Allmän handling 

Handlingsoffentligheten gäller allmänna handlingar och vad som utgör en allmän handling 

framgår av 2 kap. 3 § TF. En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och är att 

anse som inkommen eller upprättad. Det krävs först att objektet som efterfrågas är en 

handling. En handling är en framställning som kan läsas eller på annat sätt uppfattas med 

hjälp av ett tekniskt hjälpmedel och vars huvudsakliga syfte är att lämna information. Ett 

telefonsamtal som kommer in till en myndighet är inte en handling, men om det skrivs ned 

eller spelas in blir det en handling.
40

 

 

                                                 
37

 Pedersen, s. 168. 
38

 Prop. 2008/09:150 s. 272. 
39

 Strömberg och Lundell, s. 9. 
40

 Zetterström, s. 19. 
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Att handlingen ska förvaras hos myndigheten innebär att handlingen vid tidpunkten för den 

sökandes begäran ska finnas hos myndigheten. Det går t.ex. inte att begära ut en handling som 

förväntas inkomma till myndigheten och en myndighet har ingen skyldighet att producera nya 

handlingar; t.ex. genom att sammanställa uppgifter ur olika handlingar.
41

 I LOU återfinns 

dock krav för de upphandlande myndigheterna att lämna viss information till de leverantörer 

som deltagit i en upphandling och som begär det, se vidare stycke 4.2.1. 

 

En handling måste dessutom vara antingen inkommen eller upprättad för att anses vara 

allmän. Av 2 kap. 6 § TF framgår att en handling anses inkommen när den anlänt till 

myndighet eller har kommit behörig befattningshavare till handa.
42

 En handling anses ha 

anlänt till myndigheten när den finns i myndighetens lokaler, vilket innebär att det inte räcker 

att en postavi har kommit för att handlingen ska anses ha inkommit.
43

 Anbudshandlingar 

anses enligt 2 kap. 6 § 2 st. TF inte vara inkomna förrän tidpunkten för anbudsöppnandet, mer 

om detta i stycke 4.3.1. 

 

Av 2 kap. 7 § TF framgår att en handling anses upprättad när den expedierats, d.v.s. när den 

avsänts. Enligt paragrafen anses en handling även expedierad när den finns tillgänglig för 

avhämtning eller när det ärende till vilken handling hänför sig till har slutbehandlats och 

handlingen justerats. I mål från kammarrätten i Göteborg, mål nr. 5551-07 hade en sökande 

bland annat överklagat beslutet att inte få ta del av anbudsutvärderingen. Kammarrätten 

konstaterade där att en anbudsutvärdering inte tillförde målet någon ny information till 

ärendet och att den utgjorde en minnesanteckning. Då den inte expedierats var handlingen inte 

allmän.
44

 Uppfyller handlingen kravet på att vara en allmän handling, finns regler om rätten 

att ta del av allmänna handlingar i 2 kap. 12 och 13 §§ TF. 

 

3.1.2 Processen och rätten att få ta del av allmänna handlingar. 

I 2 kap. 12 § behandlas rätten att få tillgång till en allmän handling på stället. Den sökande har 

rätt att genast och utan dröjsmål, på stället och utan avgift, ta del av en handling i sådan form 

att den kan uppfattas.
45

 Kan handlingen inte lämnas ut genast p.g.a. att en omfattande 

                                                 
41

 Zetterström, s. 21 f. 
42

 Holstad, s. 68. 
43

 Zetterström s. 29, not 20. 
44

 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 5551-07. 
45

 Holstad, s. 80 f. 
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sekretessprövning behöver göras eller att sekretessbelagda uppgifter t.ex. ska maskas
46

 får 

dröjsmålet ändå inte ta mer än någon eller några dagar.
47

 Att uppgifter i en handling är 

sekretessbelagda hindrar inte att den sökande ska få ta del av de uppgifter i handlingen som är 

offentliga.
48

 I 2 kap. 13 § behandlas den sökandes rätt att få en avskrift eller kopia av en 

allmän handling mot en fastställd avgift.
49

 En begäran om att få en avskrift eller kopia ska 

behandlas skyndsamt och borde normalt handläggs inom samma tid som om begäran gällt att 

den skulle tillhandahållas på stället.
50

 Innan en handling lämnas ut ska en tjänsteman pröva 

om handlingen omfattas av sekretess enligt 2 kap. 14 § TF. Närmare regler om 

sekretessprövningen finns i 6 kap. OSL.  

 

I kammarrätten i Jönköpings, mål. nr. 3260-07  återförvisades ett avslagsbeslut till den 

upphandlande myndigheten eftersom en tillräcklig sekretessprövning inte gjorts. I målet hade 

en sökande begärt att få ta del av avtalet mellan den vinnande leverantören och den 

upphandlande myndigheten och samtliga anbud. Den sökande fick ta del av det avtalet och det 

vinnande anbudet med undantag för de undantag som den vinnande anbudsgivaren ”valt att 

sekretessbelägga”. Eftersom det i övriga anbud inte framgick vilka delar anbudsgivarna 

önskade sekretessbelagda hade den upphandlande myndigheten valt att sekretessbelägga dessa 

anbud i sin helhet. Kammarrätten uttalade att eftersom den upphandlande myndigheten inte 

kunnat ange exakt i vilken omfattning ett utlämnande hade skett var det inte heller möjligt för 

kammarrätten att bestämma vilka handlingar eller delar som deras prövning skulle omfatta. 

Kammarrätten konstaterade att en anbudsgivares önskemål om att uppgifter ska omfattas av 

sekretess inte i sig utgjorde en grund för sekretess och kammarrätten uttalade att det var 

tveksamt huruvida en fullständig sekretessprövning skett hos den upphandlande myndigheten. 

Kammarrätten undanröjde därför avslagsbeslutet och återförvisade målet för en ny 

sekretessprövning. Kortfattat innebär målet att en upphandlande myndighet alltid är skyldig 

att genomföra en noggrann och självständig sekretessprövning oavsett om leverantörerna 

begärt sekretess för handlingar eller inte.
51

 

 

En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar 

handlingen enligt 2 kap. 14 § TF. Det regleras i 6 kap. 3 § OSL vem på myndigheten som ska 

                                                 
46

 Maskning innebär att sekretessbelagda uppgifter skiljs från allmänna genom att uppgifterna styrks över. 
47

 Zetterström, s. 47. 
48

 Zetterström, s. 45 f. 
49

 Zetterström, s. 50. 
50

 Holstad, s. 85. 
51

 Kammarrätten i Jönköping, mål. nr. 3260-07. 
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pröva begäran om utlämnande. Avslås en begäran i någon del kan den sökande begära att 

befattningshavaren skickar vidare begäran till myndigheten. Det krävs att det är myndigheten 

som fattat avslagsbeslutet för att den sökande ska kunna överklaga beslutet. Att få ta del av 

handlingen med förbehåll räknas också som ett avslagsbeslut och är möjligt att överklaga.
52

 

 

Rätten för en sökande att överklaga ett beslut om att inte få ta del av en allmän handling, eller 

att få ta del av handlingen med förbehåll stipuleras i 2 kap. 15 § TF. Det framgår av 6 kap. 

7 § OSL att det är beslut fattat av en myndighet om att inte lämna ut en handling som kan 

överklagas och att det endast är den sökande som har klagorätt. Det är kammarrätten som är 

prövningsinstans för beslut som överklagas av enskild vilket framgår av 6 kap. 8 § OSL.
53

 I 

RÅ 2006 not. 62 biföll kammarrätten en överklagan om att inte få ta del av vissa delar av ett 

anbud. Den anbudsgivare vars anbud kom att lämnas ut överklagade till Regeringsrätten och 

yrkade att kammarrättens dom skulle upphävas. Regeringsrätten avvisade överklagan 

eftersom det endast var beslut om att inte lämna ut en allmän handling som kunde överklagas, 

vilket följde av 2 kap. 15 § TF och 15 kap. 7 § SekrL.
54

 En leverantör saknar alltså möjlighet 

att skydda information som getts in till en upphandlande myndighet i ett anbud, efter ett beslut 

om att uppgifter kan lämnas ut. Detta oavsett om det är en upphandlande myndighet eller 

domstol som bedömt att handlingarna kan lämnas ut. 

 

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte uppge namn eller syfte för sin 

begäran och myndigheten är förbjuden att efterforska det enligt 2 kap. 14 § TF. Identiteten på 

personen kan emellertid vara av betydelse när myndigheten prövar om sekretess gäller i 

förhållande till den sökande, t.ex. att en patient som önskar se sin journal behöver legitimera 

sig. Även den som överklagar ett beslut behöver uppge sin identitet till domstolen.
55

 Den 

sökandes identitet och syfte har bland annat varit av betydelse i rättsfallen RÅ 2007 not. 154 

och Kammarrätten i Stockholms, mål nr. 5999-04. Målen behandlas vidare i kapitel 5. För att 

underlätta sekretessprövningen får myndigheterna enligt 2 kap. 16 § TF anteckna på 

handlingen eller i dokumentet att det kan finnas hinder mot att lämna ut handlingen. En sådan 

markering kallas för en sekretessmarkering. 
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Begreppet sekretessmarkering är teknikneutralt och ersätter den tidigare benämningen 

hemligstämpling. 5 kap. 5 § OSL kompletterar bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen och 

anger att ”Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund 

av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild 

anteckning (sekretessmarkering)…” Att en handling innehåller en sekretessmarkering innebär 

inte att handlingen är hemlig. Den är främst en påminnelse om behovet av en genomgående 

sekretessprövning. Varje gång en handling begärs utlämnad ska begäran prövas och en 

handling med sekretessmarkering kan begäras utlämnad.
56

 Den särskilda lag som 

tryckfrihetsförordningen hänvisar till, och där begränsningar av handlingsoffentligheten får 

göras, är offentlighets- och sekretesslagen.  

 

3.2 Sekretess och sekretessbestämmelser 

OSL har inte medfört större materiella förändringar av den tidigare sekretesslagen (1980:100) 

(SekrL) utan är till största delen en redaktionell omarbetning.
57

 Av 1 kap. 1 § OSL framgår att 

lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning, utlämnande och övrig 

hantering av allmänna handlingar. Före 1980-års sekretesslag reglerades tystnadsplikten i 

många olika lagar. Eftersom behovet av sekretess i princip var detsamma oavsett om en 

uppgift var dokumenterad i en allmän handling eller inte infördes bestämmelserna om 

tystnadsplikt i sekretesslagen.
58

 Att sekretess gäller för en uppgift innebär att uppgiften inte 

får lämnas ut förutom vid vissa undantag.
59

 I OSL anges endast en bortre tidsgräns för hur 

länge en uppgift kan skyddas, en maximitid. Föreligger t.ex. ingen risk för skada efter halva 

maximitiden medges inte sekretess för uppgiften då.
60

 

 

En sekretessbestämmelses styrka avgörs av skaderekvisitet. En bestämmelse innehåller oftast 

av ett rakt eller omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär en presumtion för att 

uppgiften är offentlig och att sekretess endast gäller för uppgiften om det kan antas att viss 

skada uppstår om uppgiften lämnas ut. Skadebedömningen ska göras med utgångspunkt om 

en uppgift typiskt sett är ägnad att medföra skada för det intresse som ska skyddas.
61

 Är arten 

av uppgiften sådan att den typiskt innebär skada vid ett röjande så ska uppgiften 
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 Zetterström, s. 57. 
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59

 Holstad, s. 17. 
60

 Holstad, s. 39, Zetterström, s. 64. 
61
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17 

sekretessbeläggas och om uppgiften normalt sett inte innebär skada så ska den lämnas ut.
62

 

När ett omvänt skaderekvisit används är utgångspunkten att uppgifterna omfattas av sekretess 

och att det då måste stå klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att en viss skada uppstår.
63

 Ett 

omvänt skaderekvisit innebär att den som gör sekretessprövningen i många fall inte kan lämna 

ut en uppgift som skyddas av ett omvänt skaderekvisit utan att ha kännedom om den sökandes 

identitet och dess syfte med uppgifterna.
64

 Saknar en sekretessregel ett skaderekvisit gäller 

absolut sekretess för uppgifterna. Det innebär att en skadeprövning inte görs och sekretess 

gäller för uppgifterna.
65

 T.ex. saknar19 kap. 3 § 2 st. OSL, som behandlar anbudssekretessen, 

ett skaderekvisit. Även om sekretess gäller för en uppgift, finns det i OSL bestämmelser som 

ibland bryter sekretessen. Intressant för uppsatsen är bl.a. bestämmelsen om partsinsyn i 10 

kap. 3 § OSL, vilken behandlas vidare i stycke 4.3.4. 

  

3.3 Skydd för affärshemligheter utöver bestämmelserna i OSL 

3.3.1 Lagen om skydd för företagshemligheter 

I FHL finns regler om straff- och skadeståndsansvar för den som obehörigen angriper 

företagshemligheter. Lagstiftningen har en speciell rättslig konstruktion och innehåller inslag 

av straffrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och skadeståndsrätt.
66

 

 

Lagen tillkom för att stärka företagens skydd för företagshemligheter. I förarbetena 

argumenterades det för att företagens vilja att investera i tekniskt utvecklingssamarbete skulle 

mattas och att det skulle vara svårt för företag att attrahera utländskt kunnande om skyddet 

inte stärktes.
67

 Lagstiftaren beskrev kunskap som en viktig del av ett företags 

konkurrensförmåga och att brister i skyddet för kunskapen kunde bromsa företagens vilja att 

investera och samarbeta. Lagens mål är bland annat att främja en sund och effektiv 

konkurrens.
68

  

 

FHL är dock subsidiär till bestämmelserna i OSL. Bestämmelserna om offentlighet och 

sekretess är tvingande och vid konkurrens mellan bestämmelserna i OSL och FHL gäller 
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bestämmelserna i OSL.
69

 Både TF och OSL är tvingande och anger vad som är offentligt och 

vad som ska sekretessbeläggas. Avgörande för om en uppgift skyddas, till förmån för enskild 

som trätt i affärsförbindelse med det allmänna genom t.ex. ett anbudsförfarande är därför 

bestämmelsen i OSL, d.v.s. 31 kap. 16 § OSL, FHL saknar därmed en avgörande betydelse 

för om en uppgift i en allmän handling kan lämnas ut eller inte. Enligt Fahlbeck och 

förarbetena till FHL gäller dock sekretess normalt för uppgifter som FHL avser att skydda.
70

 

Se vidare i stycke 4.3.3 om sekretess enligt 31 kap. 16 § OSL. Även om FHL vid en närmare 

undersökning visat sig sakna betydelse för om uppgifter i en handling kan lämnas ut eller inte, 

kan FHL ändå vara intressant för uppsatsen.  

 

Begreppet företagshemlighet enligt lagen definieras i 1 § FHL; ”Med företagshemlighet avses 

i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse 

som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i 

konkurrenshänseende”. 

 

För att information ska anses utgöra en företagshemlighet enligt FHL ska informationen för 

det första utgöra information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse. För 

det andra ska informationen hållas hemlig av näringsidkaren och för det tredje ska ett röjande 

av informationen vara ägnat att medföra skada för näringsidkaren.
71

 För att informationen ska 

anses vara hemlig enligt lagen måste näringsidkaren ha vidtagit åtgärder för att hålla 

informationen hemlig liksom att informationen inte spridits utanför en avgränsad, definierbar 

och sluten krets.  

 

Då det skulle kunna vara frågan om vilken information som helst är rekvisitet ägnat att 

medföra skada för näringsidkaren i konkurrenshänseende det som ställer krav på att 

informationen ska vara av väsentlig betydelse för näringsidkaren.
72

 Ägnat att medföra skada 

innebär också att det inte behöver ha uppstått en verklig skada utan räcker att röjandet typiskt 

sett medför skada vilket gör det möjligt att angripa en överträdelse innan en skada 

uppkommit.
73

 

 

                                                 
69

 Fahlbeck, s. 52 
70

 Fahlbeck. s. 63 f. 
71

 Prop. 1987/88:155 s. 34. 
72

 Prop. 1987/88:155 s. 13. 
73

 Prop. 1987/88:155 s. 36 f. 



19 

3.3.2 Brott mot tystnadsplikten 

I 20 kap. 3 § Brottsbalken (BrB), återfinns brottet ”brott mot tystnadsplikt”. Enligt 

bestämmelsen kan den som uppsåtligen röjer en sekretessbelagd uppgift, som den är skyldig 

att hemligghålla enligt lag eller annan författning, dömas för brott mot tystnadsplikten. 

Straffet kan resultera i böter eller i fängelse i högst ett år. I 20 kap. 3 § 2 st. BrB är ett sådant 

röjande straffbart om det sker av oaktsamhet med böter som en möjlig påföljd. För ringa fall 

av oaktsamhet ska ansvar inte dömas ut. 

 

För straffansvar krävs att personen är ålagd en skyldighet enligt lag eller annan författning. 

T.ex. är myndigheter och dess personal enligt 2 kap. 1 § OSL skyldiga att följa OSL. Ett 

röjande i strid med OSL kan därför vara straffbart enligt OSL. Med hänsyn till 

bestämmelserna i OSL, kan även den som fått ta del av uppgifter med förbehåll om att 

uppgifterna inte får föras vidare, dömas till ansvar enligt lagrummet. Det saknar betydelse om 

röjandet av den sekretessbelagda informationen sker muntligen eller genom utlämnande av 

allmänna handlingar.
74

 

 

En tjänsteman på en upphandlande myndighet som felaktigt lämnar ut en allmän handling på 

grund av en felaktig sekretessbedömning kan endast dömas till ansvar för oaktsamhet. Enligt 

Holstad kan det ofta finnas skäl att betrakta ett oaktsamt röjande som ett ringa brott och att det 

inte döms ut ansvar i ”svårbedömbara gränsfall”.
75

 Huruvida brottet är ringa ska göras efter 

en bedömning i det enskilda fallet, med hänsyn till omständigheter såsom vilken uppgift som 

lämnats ut och vilken skada detta medfört.
76

 

 

 

 

4 Informationsskyldighet och sekretess 
 

4.1 Informationsskyldighet och sekretess i den EU-rättsliga 
upphandlingsrätten 

I den EU-rättsliga upphandlingsrätten finns regler om skydd för leverantörers information 

som upphandlande myndigheter får kunskap om, men det finns även en rätt till effektiva 
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rättsmedel för leverantörerna. Det finns i direktiven även skyldighet för de upphandlande 

myndigheterna att lämna viss information till leverantörerna. Artikel 6 i det klassiska 

direktivet är en portalparagraf över hur de upphandlande myndigheterna ska behandla 

information från anbudsgivarna.
77

 

 

Artikel 6 i det klassiska direktivet, lyder: 

”Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv, särskilt 

bestämmelserna om upplysnings- och informationsskyldigheter i fråga om ingångna kontrakt 

och gentemot anbudssökande och anbudsgivare enligt artikel 35.4 och artikel 41, och i 

enlighet med den nationella lagstiftningen som gäller för den upphandlande myndigheten, får 

denna inte 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.” 

 

Artikel 41, i det klassiska direktivet, innehåller bestämmelser om information till 

anbudssökande och anbudsgivare. I artikel 41.1 återfinns en skyldighet för den upphandlande 

myndigheten att snarast möjligt underrätta anbudssökande och anbudsgivare om de beslut 

som fattats i upphandlingen medan artikel 41.2 anger en upphandlande myndighets skyldighet 

att tillhandahålla viss information till den part som begär det. I artikel 41.3 finns en 

sekretessregel som möjliggör för den upphandlande myndigheten att inte lämna ut viss 

information ”… om detta skulle hindra tillämpningen av lag, strida mot allmänintresset, 

skada berättigade kommersiella intressen för offentliga eller privata ekonomiska aktörer eller 

motverka en sund konkurrens dem emellan.” Skyldigheten för upphandlande myndigheter att 

lämna viss information till leverantörerna är ett uttryck för leverantörernas rätt till effektiva 

rättsmedel. En leverantörs rätt till effektiva rättsmedel behandlades bland annat i Alcatel-

målet. 

4.1.1 Målet Alcatel och effektiva rättsmedel 

Alcatel-målet bygger på ett förhandsavgörande och rör tolkningen av rådets direktiv 

89/665/EEG. Enligt österrikisk rätt blev den upphandlande myndigheten bunden av ett avtal 

vid den tidpunkt den vinnande leverantören underrättades om tilldelningsbeslutet. Vilket 

inneburit att upphandlingen var avslutad och att övriga leverantörer efter den tidpunkten inte 

längre kunde angripa tilldelningsbeslutet med hjälp av överprövning. Det var dock möjligt att 
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begära skadestånd. EU-domstolen konstaterade att syftet med direktivet var att säkerställa att 

gemenskapens direktiv om offentlig upphandling tillämpades. Särskilt att åtgärder kunde 

vidtas när överträdelser fortfarande kunde rättas. EU-domstolen pekade på att 

medlemsstaterna enligt direktivet var skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder, för att en 

upphandlande myndighets beslut skulle kunna prövas effektivt och skyndsamt, för att 

säkerställa att gemenskapsdirektiven om offentlig upphandling iakttogs. Domstolen 

konstaterade att medlemsstaterna var skyldiga att i samtliga fall tillhandahålla ett 

prövningsförfarande där det är möjligt att undanröja den upphandlande myndighetens beslut 

innan ett kontrakt ingicks.
78

 I Sverige infördes bland annat tiodagarsfristen och skyldigheten 

för en upphandlande myndighet att kommunicera resultatet av tilldelningsbeslutet som ett 

resultat av domen.
79

  

 

EU-domstolen har även prövat frågan om en parts rätt att få ta del av en konkurrents 

handlingar i samband med en överprövning. 

 

4.1.2 Målet Varec SA och rätten att ta del konkurrenters handlingar i domstol  

Målet behandlar tolkningen av artikel 1.1 i direktiv 89/665/EEG
80

.  Frågan var om artikeln 

skulle tolkas så att prövningsorganet var skyldigt att säkerställa upprätthållandet av en 

konfidentiell behandling och iakttagandet av rätt till skydd för affärshemligheter i de 

handlingar organet fick ta del av samtidigt som organet själv kunde beakta uppgifterna. 

Frågan hade väckts efter att en vinnande leverantör vägrat att lämna in viss information till det 

belgiska organ som ansvarade för överprövningen av upphandlingen. 

 

EU-domstolen resonerade kring att huvudsyftet med de gemenskapsrättsliga bestämmelserna 

om offentlig upphandling var att området öppnades upp för icke snedvriden konkurrens och 

att det därför var väsentligt att de upphandlande myndigheterna inte lämnade ut information 

som kunna användas för att snedvrida konkurrensen. Domstolen menade att de ekonomiska 

aktörerna skulle kunna lämna all användbar information till de upphandlande myndigheterna, 

inom ramen för upphandlingsförfarandet, utan att befara att dessa lämnade ut uppgifter som 

kunde skada dem. Likaså skulle de bestämmelser, som möjliggjorde att en upphandlande 
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myndighet inte lämnade ut viss information som kunde innebära skada, äventyras om 

klaganden kunde få obegränsad tillgång till all information vid en prövning. Prövningsorganet 

skulle därför säkerställa, bestämmelsernas ändamålsenliga verkan, upprätthållandet av en 

sund konkurrens och skyddet för berörda ekonomiska legitima intressen. Det skulle därmed 

finnas en möjlighet för prövningsorganet att kunna besluta att inte lämna ut viss information. 

 

EU-domstolen konstaterade att huvudregeln vid ett kontradiktoriskt förfarande innebar en rätt 

för alla parter att ta del av all bevisning i ett mål. Trots denna huvudregel var det i vissa fall 

möjligt att inte lämna ut viss information för att bl.a. skydda ett väsentligt allmänintresse. 

Skydd för företagshemligheter utgjorde ett sådant allmänintresse. Det saknades alltså en 

obegränsad och absolut rätt till all information som lämnats in till prövningsorganet. 

Prövningsorganet behövde dock få tillgång till all den information som krävdes för att avgöra 

målet. Prövningsorganet var skyldigt att säkerställa en konfidentiell behandling och rätten till 

skydd för affärshemligheter som den fick ta del av samtidigt som den själv kunde beakta 

denna information. Det ankom på prövningsorganet att besluta i vilken omfattning och på 

vilket sätt sekretessen säkerställdes, samtidigt som rätten till en rättvis rättegång beaktades 

med krav på ett effektivt rättsligt skydd och rätten till försvar.
81

 

 

Vissa slutsatser går att dra av domen. Rätten till skydd för företagshemligheter och 

affärshemligheter är långtgående inom EU-rätten. Det kan även konstateras att det i EU-rätten 

saknas en obegränsad rätt att få ta del av sådan information. Upphandlande myndigheter och 

prövningsorgan är skyldiga att respektera skyddet för affärshemligheter. Likaså krävs att den 

nationella lagstiftningen innehåller en möjlighet för ett prövningsorgan att behandla hemlig 

information samtidigt som det ska kunna besluta att sekretessbelägga information. En sådan 

bestämmelse finns i 10 kap. 3 § OSL. Se vidare i stycke 4.3.4. 

 

4.2 Informationsskyldighet och sekretess i den svenska rätten 

I propositionen till LOU diskuterades sekretessreglerna i det klassiska direktivet, däribland 

artikel 6. Regeringen konstaterade att artikel 6 utgjorde en generell bestämmelse om att 

information som lämnats in av en leverantör med önskemål om att den ska vara hemlig, inte 

fick offentliggöras. Särskilt information som innehöll tekniska hemligheter, affärshemligheter 

eller annan hemlig information som lämnas in i anbuden. Lagstiftaren konstaterade att det 
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även fanns ytterligare möjligheter i artikel 35.4 och 41.3 att skydda information som vid ett 

röjande kunde vara till skada för det allmänna eller för enskild. Regeringen menade att det vid 

en strikt tolkning av artikel 6 skulle innebära att all information i alla situationer skulle 

sekretessbeläggas när en leverantör önskade det, men att en sådan tolkning skulle vara orimlig 

om bestämmelsen tolkades i sitt sammanhang, med beaktande av övriga bestämmelser om 

öppenhet och rätten till effektiva rättsmedel. Med hänsyn till detta menade Regeringen att 

”[d]en enda rimliga tolkningen av… sekretessbestämmelserna är alltså att de innebär att 

upphandlande myndigheter… skall beakta vad en leverantör har uppgett i fråga om vad 

uppgifters offentliggörande skulle kunna innebära för skada för denne…” Regeringen 

menade att en sådan tolkning av direktivet innebar ett krav på att det skulle göras en 

skadeprövning motsvarade den skadeprövning som redan gjordes enligt sekretesslagen. Det 

saknades därmed en anledning att införa en särskild sekretessbestämmelse i LOU eller att 

förändra redan gällande sekretessbestämmelser.
82

 

 

Upphandlande myndigheter ska därmed tillämpa offentlighets- och sekretesslagen i 

förhållande till uppgifter som lämnats in i anbuden men som ska kommuniceras till 

leverantörerna enligt 9 kap. 9 och 10 §§ LOU. 

 

4.2.1 Information som ska kommuniceras till leverantörerna enligt LOU 

Som tidigare behandlades i kapitel 4.1.2, konstaterade EU-domstolen i Alcatel-målet, att 

syftet med rättsmedelsdirektiven var att säkerställa att procedurdirektiven om offentlig 

upphandling tillämpades. Medlemsstaterna var skyldiga att tillhandahålla ett förfarande där 

leverantörerna hade möjlighet att undanröja ett tilldelningsbeslut innan ett kontrakt tilldelats.
83

 

Av detta följer att det i 16 kap. 6 § LOU finns en bestämmelse som innebär att en 

upphandlande myndighet, som är skyldig att meddela beslut till leverantörerna enligt 9 kap. 

9 § 1 stycket LOU, inte får ingå avtal med en leverantör förrän tio dagar gått från det att 

underrättelsen skickats. Bryts denna tidsfrist och i kombination med annan överträdelse av 

LOU, kan ett sådant avtal ogiltigförklaras. De prestationer som utgått ska då återgå.
84
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9 kap. 9 § 1 stycket LOU lyder: 

”En upphandlande myndighet skall snarast möjligt skriftligt underrätta anbudssökandena och 

anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt 

och om skälen för beslutet” 

 

Paragrafen anger att skälen för besluten ska meddelas leverantörerna. Är uppgifterna inte 

tillräckligt klargörande om varför en viss leverantör tilldelats ett upphandlingskontrakt kan det 

innebära att den upphandlande myndigheten inte anses ha lämnat skälen för beslutet. Det 

skulle innebära att tiodagarsfristen i 16 kap. 6 § LOU inte börjar löpa.
85

 

Tilldelningsmeddelandet måste således innehålla tillräckligt med information för att 

leverantörerna ska kunna bilda sig en uppfattning om de beslut som har fattats. Enligt Jan-

Erik Falk förväntar sig leverantörerna att få information om resultatet av upphandlingen samt 

en utförlig förklaring till hur resultatet har kommit fram. Tilldelningsmeddelandets kanske 

viktigaste funktion är att det ska kunna fungera som en grund för de förlorande 

leverantörernas beslut om de ska ansöka om överprövning. Redovisar en upphandlande 

myndighet inte alla skäl som varit avgörande för tilldelningsbeslutet kan det vara svårt för 

förlorande leverantörer att tillvarata sin rätt.
86

  

 

Frågan om tillräckliga skäl har lämnats, har bland annat behandlats i tre mål från 

kammarrätterna. I samtliga fall ansågs den upphandlande myndigheten inte ha lämnat 

tillräckliga skäl för att tiodagarsfristen skulle börjat löpa. I det första målet hade den 

upphandlande myndigheten angett att ”det antagna anbudet uppfyll[de] samtliga krav och 

[var] det mest ekonomisk mest fördelaktiga anbudet utifrån de i förfrågningsunderlaget 

redovisade kriterierna.” Kammarrätten menade att det inte fanns några absoluta krav för hur 

skälen skulle vara utformade men att skälen inte får vara allt för intetsägande.
87

 I det andra 

rättsfallet hade den upphandlande myndigheten angett att den hade ”antag[it]en annan 

anbudsgivare med för oss förmånligare villkor”. Anbudsgivaren som begärt överprövning 

hade fått ytterligare uppgifter när den begärt det. Kammarrätten pekade dock på att det var när 

upplysningarna till den sista mottagaren lämnades som tidsfristen började löpa. D.v.s. oavsett 

om en anbudsgivare fått kompletterande uppgifter så var det inte tillräckligt för att tidsfristen 
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skulle börja löpa.
88

 I det tredje rättsfallet hade den upphandlande myndigheten angett att den 

valt ett visst anbud på grund av ”terapitraditionskäl”. Den upphandlande myndigheten menade 

att ”terapitraditionskäl” var en del i bedömningen av ett av kraven som ställts upp i 

förfrågningsunderlaget och att termen var ett vedertaget begrepp inom läkemedelsvärlden, 

samt att det var just den delen som var avgörande för antagandet av ett annat anbud. 

Kammarrätten menade att tilldelningsmeddelandet måste innehålla information så att 

anbudsgivarna kan bedöma hur utvärdering skett och vad som lett till det redovisade 

resultatet. I tilldelningsmeddelandet hade ingen information getts om hur 

utvärderingskriterierna hade beaktats.
89

 

 

När regeln, om att på eget initiativ meddela leverantörerna om de beslut som fattats, togs in i 

ÄLOU påpekades i propositionen att ”[o]m [den] upphandlande [myndigheten] redovisat 

skäl för beslutet men leverantören anser att det behövs ytterligare information kan 

leverantören med stöd av andra regler få del av ytterligare uppgifter om leverantören väljer 

att begära överprövning av upphandlingen eller väcker talan om skadestånd.”
90

 Främst 

hänvisades då till reglerna om partsinsyn och edition i förvaltningsprocesslagen och i 

rättegångsbalken i kombination med 14 kap. 5 § SekrL, numera 10 kap. 3 § OSL.
91

 Det går 

inte dra vidare slutsatser av detta än att lagstiftaren påpekat att det finns fler regler som 

möjliggör för en leverantör att få ytterligare information. Det ger dock en indikation om att en 

upphandlande myndighet i tilldelningsmeddelandet inte behöver lämna all information till en 

förlorande leverantör, men att en leverantör kan få de kompletterande uppgifter den behöver 

för att tillvarata sin rätt vid domstolsprövningen. 

 

I varken LOU eller i EU-direktiven om offentlig upphandling är det reglerat exakt vilken 

information som ska ingå i ett tilldelningsmeddelande.
92

 I 9 kap. 10 § LOU behandlas 

skyldigheten för upphandlande myndigheter att lämna information till en leverantör som 

begär det. 
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9 kap. 10 § 1 och 2 stycket LOU lyder: 

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. 

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. 

 

I 9 kap. 10 § andra stycket LOU anges att den upphandlande myndigheten är skyldig att till en 

leverantör som lämnat ett godtagbart anbud, upplysa om utformningen av och de relativa 

fördelarna med det anbud som valdes. Enligt Falk vore det fel att tolka detta på så sätt att de 

relativa fördelarna med det valda anbudet inte ska lämnas i tilldelningsmeddelandet enligt 

9 kap. 9 § LOU.
93

 Lagrådet uttryckte att bestämmelsen räckvidd och förhållande till 9 kap. 9 § 

LOU inte var helt klarlagda och ansåg att det borde belysas ytterligare.
94

 Regeringen menade 

att skälen för att tilldela ett kontrakt inte var desamma som skälen för att inte tilldela ett 

kontrakt. De uppgifter som ska lämnas ut enligt 10 § torde i många fall vara uppgifter utöver 

vad som ska lämnas ut enligt 9 § då ”… det valda anbudet skall ställas mot det anbud som 

har lämnats av den leverantör som begär upplysningar.”
95

 

 

Enligt 9 kap. 9 § 1 st. LOU ska skälen för alla beslut anges. Det innebär att det inte enbart är 

skälen för beslutet att inte tilldela en kontrakt som skall anges, utan även skälen för att tilldela 

ett kontrakt.
96

  

 

Eftersom införlivningen av sekretessbestämmelsen i artikel 41.3 i direktiv 2004/18/EG inte 

resulterade i att en särskild sekretessbestämmelse infördes i LOU utan ansågs motsvaras av 

sekretessbestämmelserna i den dåvarande sekretesslagen är det Offentlighets- och 

sekretesslagen som aktualiseras ifråga om vilka uppgifter som kan lämnas ut i 

tilldelningsmeddelandet.
97

 En sekretessprövning ska alltid göras innan uppgifter lämnas ut í 

                                                 
93

 Falk, s. 275. 
94

 Prop. 2006/07:128 Del 2, bilaga 14, s. 627. 
95

 Prop. 2006/07:128 s. 379 f, se även prop. 2001/02:142 s. 68. 
96

 Prop. 2006/07:128 s. 377 f. 
97

 Prop. 2006/07:128 s. 380. 



27 

ett tilldelningsmeddelande i enlighet med 9 kap. 9 § LOU eller uppgifter lämnas ut på begäran 

av anbudsgivare enligt 9 kap. 10 § LOU.
98

 

 

4.3 Sekretess vid offentlig upphandling 

I tryckfrihetsförordning återfinns, som tidigare behandlats i kapitel 3, de regler om 

handlingsoffentlighet som ger allmänheten rätt till allmänna handlingar. Dessutom finns 

regler om vad som utgör allmänna handlingar och hur en enskild ska gå till väga för att få 

tillgång till dessa. De sekretessregler som främst aktualiseras vid upphandlingar, är dels 

bestämmelsen i 19 kap. 3 § OSL som behandlar sekretess till skydd för det allmännas 

ekonomiska intresse vid upphandlingar, och dels bestämmelsen i 31 kap. 16 § OSL som 

behandlar sekretess för uppgift till skydd för enskild som trätt i affärsförbindelse med det 

allmänna.
99

  

 

4.3.1 Den absoluta anbudssekretessen 

Ett anbud som anländer till en upphandlande myndighet anses inte inkommet vid tidpunkten 

då handlingen anländer till myndigheten. Enligt regeln i 2 kap. 6 § andra stycket TF anses 

handlingen inte inkommen förrän tidpunkten som bestämts för öppnandet. Det innebär att 

rekvisitet för vad som är att anse som en allmän handling inte är uppfyllt förrän 

anbudsöppningen. Ett anbud kan därmed inte begäras ut med stöd av reglerna i 

tryckfrihetsförordningen före anbudsöppningen. 

 

Den absoluta anbudssekretessen som regleras i 19 kap. 3 § andra stycket OSL innebär vidare 

att en uppgift som rör ett anbud inte får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet 

förrän tidpunkten för offentliggörandet av anbuden. Paragrafen innehåller inte något 

skaderekvisit så sekretessen är absolut och uppgifterna får inte på något sätt lämnas ut. 

Bestämmelsen gäller för uppgift som rör anbud vilket innebär att det inte enbart är 

information i anbuden som skyddas utan även uppgifter om vem som har lämnat in anbuden. 

Den absoluta sekretessen gäller fram till den tidpunkt då alla anbud offentliggörs. Den 

absoluta sekretessen bryts i och med att anbuden offentliggörs. Detta kan ske genom att 
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upphandlingen avbryts eller att den upphandlande myndigheten beslutar att tilldela ett 

kontrakt.
100

 

 

Före 2002 upphörde den absoluta anbudssekretessen när ett avtal tecknades mellan den 

vinnande leverantören och den upphandlande myndigheten. Anledning till förändringen var 

Alcatel-målet och kraven på effektiva rättsmedel för en förlorande leverantör. NOU ansåg att 

frågan, om vad som skulle hända om en upphandlande myndighets beslut blev föremål för en 

överprövning, inte tillräckligt hade utretts.
101

 

 

Frågan aktualiserades dock i målet RÅ 2004 not 149. Efter att tilldelningsbeslutet hade 

skickats hade den sökande begärt att få ta del av det vinnande anbudet. Den upphandlande 

myndigheten hade avslagit begäran med hänvisning till att den skulle kunna lida skada om 

upphandlingen behövde göras om. Kammarrätten uttalade att det faktum att en upphandling 

skulle kunna komma att göras om inte utgjorde en tillräckligt konkretiserad risk för skada för 

att skaderekvisitet skulle vara uppfyllt. Vid tidpunkten för prövningen hade den upphandlande 

myndigheten på eget initiativ avbrutit upphandlingen och beslutat att göra om den med 

väsentligt samma innehåll. Kammarrätten ansåg, att uppgifter som förekom i både den 

avbrutna upphandlingen och i den nya upphandlingen, omfattades av absolut sekretess. 

Regeringsrätten uttryckte att detta inte var rätt, och att tidpunkten för den absoluta 

sekretessens upphörande aldrig kunde flyttas längre fram än till offentliggörandet av anbuden. 

Däremot kunde förhållandet att uppgifterna omfattades av absolut sekretess i ett annat 

motsvarande ärende påverka skadebedömningen.
102

 

 

4.3.2 Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse 

I specialmotiveringen till föregångaren till 19 kap. 3 § OSL, beskrevs ett betydande intresse 

av insyn i myndigheternas handläggning av bland annat upphandlingsärenden. Insynen borde 

däremot inte sträcka sig så långt att det allmänna därigenom skulle lida ekonomisk skada.
103

 

Vid införandet av en föregångare till bestämmelsen uttryckte lagstiftaren då att det var en svår 

sekretessavvägning på detta område. Delvis eftersom det fanns ett starkt sekretessbehov för 

att förhindra anbudskarteller men även att det fanns ett betydande offentlighetsintresse då det 
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var fråga om stora ekonomiska värden.
104

 Det är uppgifter som kan skada det allmännas 

ekonomiska intresse som skyddas av paragrafen. Skaderekvisitet är rakt vilket innebär en 

presumtion för offentlighet. Uppgifter som ett företag vill hålla hemligt kan indirekt skyddas 

av paragrafen. I många rättsfall har sekretessen prövats i förhållande till båda 

bestämmelserna. 

 

4.3.3 Sekretess till skydd för enskild som trätt i affärsförbindelse med myndighet 

Den paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som direkt syftar till att skydda enskild som 

har trätt i affärsförbindelse med det allmänna är 31 kap. 16 § OSL. Paragrafen ersatte den 

tidigare bestämmelsen i 8 kap. 10 § SekrL. 

 

31 kap. 16 § lyder: ”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 

 

Vad som kan anses utgöra uppgifter om affärs- eller driftförhållanden diskuterades i 

specialmotiveringen till 6 kap. 1 § SekrL. Med uppgifter om affärs- och driftförhållanden 

avsågs förutom uppgifter i konkreta ärenden, t.ex. uppgifter om förvärv, även 

”affärshemligheter av mera allmänt slag…” I specialmotiveringen angavs några förslag på 

vad som kunde utgöra sådana uppgifter, däribland marknadsundersökningar, 

prissättningskalkyler, planer rörande reklamkampanjer, förhandlingar m.m.
105

 För att 

paragrafen ska bli aktuell krävs att enskild har trätt i affärsförbindelse med det allmänna. Det 

är tydligt att en affärsförbindelse finns om det föreligger ett avtal mellan en upphandlande 

myndighet och en leverantör. En sådan affärsförbindelse borde dock uppstå redan på ett 

tidigare stadium.
106

 Justitiekanslern har i ett ärende, efter en offentlig upphandling av 

ambulanstjänster, uttalat att en affärsförbindelse uppstår redan när en upphandlande 

myndighet tar emot ett anbud från en leverantör.
107

 En affärsförbindelse bör således existera i 

samtliga fall när en anbudsgivare deltar i en upphandling. Det innebär att rekvisitet i samtliga 

fall kommer att vara uppfyllt i samtliga fall som berörs av uppsatsen. 
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Det är ett rakt skaderekvisit som gäller för bestämmelsen vilket innebär en presumtion för att 

uppgiften är offentlig. Uppgifterna ska vid ett rakt skaderekvisit lämnas ut om uppgifterna 

typiskt sett inte innebär skada.
108

 Bedömningen om det raka skaderekvisitet är uppfyllt eller 

inte ska göras med utgångspunkt i själva uppgiften vilket innebär att bedömningen inte 

behöver bindas till bedömningen i det enskilda fallet.
109

 En myndighet behöver endast göra en 

närmare prövning av om skaderekvisitet är uppfyllt om det finns särskild anledning till det.
110

 

I förarbetena till sekretesslagen diskuterades hur skaderekvisitet lämpligen skulle utformas för 

att ge en lämplig avvägning mellan den enskildes behov av sekretess och allmänhetens 

intresse av insyn. En lämplig avvägning återfanns i militieombudsmannens
111

 tolkning av 34 § 

1937 års sekretesslag.
112

 Tolkningen har sedan varit av stor betydelse för praxis. Den 

föredragande återgav vad militieombudsmannen anfört, men något språkligt modernare. 

 

”Anledningen att hemlighålla anbudshandlingar som avses i lagrummet kan sägas föreligga, 

när det finns anledning att befara att ett offentliggörande av handlingarna skulle medföra en 

inte alltför obetydlig skada för vederbörande verk eller anbudsgivare. Det bör emellertid för 

lagrummets tillämpning krävas att det skall föreligga någon speciell omständighet eller 

särskilda förhållanden som kan åberopas som skäl härför. Något krav på en mera ingående 

utredning härom bör emellertid inte ställas upp. Om vederbörande myndighet med hänsyn till 

omständigheterna finner sannolikt att handlingarnas offentliggörande skulle medföra skada 

för verket i fråga eller myndigheten finner sig böra sätta tilltro till vad anbudsgivare har 

uppgett om att handlingarnas offentliggörande kan befaras medföra skada för honom, bör 

något hinder för anbudshandlingarnas hemlighållande i regel inte anses föreligga. En viss 

avvägning bör alltid företas med hänsyn till offentlighetsintresset. En begäran om 

konfidentiell behandling, som framställs av en anbudsgivare men som inte närmare motiveras 

och inte heller har karaktären av ett anbudsvillkor, bör i regel inte föranleda beslut om 

handlingarnas hemlighållande. Om det på grund av omständigheter, som är kända för 

myndigheten, kan befaras att underlåtenhet att efterkomma en sådan begäran skulle kunna 

medföra skada eller olägenhet för vederbörande verk eller för anbudsgivaren, bör dock 

handlingarna kunna hemlighållas.”
113
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Vad militieombudsmannen anförde har citerats i ett flertal av de rättsfall som gås igenom i 

kapitel 5. I två rättsfall från kammarrätten i Sundsvall har frågan om styrkan på rekvisitet ”om 

det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs”. 

 

I kammarrätten i Sundsvall mål nr. 642-2003, hade en sökande begärt att få ta del av 

à-prisuppgifter och mängdförteckningar i en upphandling som Vägverket genomfört. 

Vägverket produktion hade i upphandlingen deltagit jämsides med ett flertal andra privata 

aktörer. De uppgifter som den sökande begärde ut var i samtliga fall motsvarande. Domstolen 

delade upp den sökandes begäran i två delar, dels vad gällde de uppgifter som Vägverket 

produktion hade lämnat in och dels övriga privata anbudsgivare. Angående de uppgifter som 

Vägverket produktion hade lämnat in konstaterade domstolen att de skyddas av bestämmelsen 

i 6 kap. 1 § SekrL, om skydd för allmännas ekonomiska intresse som bedriver 

affärsverksamhet. Domstolen konstaterade att bestämmelsen innehöll ett rakt skaderekvisit 

och vidare att uppgifterna typiskt sett skulle gynna den som bedrev konkurrens med 

Vägverket produktion. Uppgifterna skulle därför sekretessbeläggas.  

 

Vad som gällde övriga uppgifter inlämnade av de privata näringsidkarna konstaterade 

domstolen att den bestämmelse som blev tillämplig var 8 kap. 10 § SekrL. Kammarrätten 

menade att lagstiftaren kunde ha formulerat bestämmelsen med ett normalt rakt skaderekvisit, 

d.v.s. ”om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs”, om det var vad som 

åsyftades. Enligt kammarrättens mening var den valda formuleringen ett uttryck för att 

sekretessen enligt 8 kap. 10 § SekrL var svagare än om ett normalt skaderekvisit använts. 

Ingen av de privata näringsidkarna hade begärt att uppgifterna skulle omfattas av sekretess 

och den upphandlande myndigheten hade endast hänvisat till uppgifternas detaljerade 

karaktär. Kammarrätten menade att det saknades en konkretisering av vad som utgjorde 

skälen för hemlighållandet. Varför varken uppgifterna i sig eller vad som i övrigt kommit 

fram i målet gav anledning att anta att det fanns särskild anledning att anta att de privata 

leverantörerna skulle lida skada vid ett röjande. 

 

I det andra målet från kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 668-05, hade en sökande begärt att få 

ta del av ett förlikningsavtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör efter att 

upphandlingen avslutats och genomförts. Den sökande anförde att en leverantör måste räkna 

med att uppgifter av ekonomisk natur blir offentliga vid affärer med det allmänna. I målet 

hade den leverantör vilken den upphandlande myndigheten haft ett avtal med begärt sekretess 
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för förlikningsavtalet. Domstolen uttryckte, liknande vad som gjorts i det tidigare målet från 

kammarrätten i Sundsvall, att lagstiftaren kunnat uttrycka skaderekvisitet i bestämmelsen som 

ett normalt rakt skaderekvisit, men att lagstiftaren velat ge uttryck för att sekretesskyddet är 

svagare enligt bestämmelsen än om ett normalt skaderekvisit hade använts. Kammarrätten 

bedömde att varken uppgifterna i sig eller vad som framkommit i målet gjorde att det fanns 

särskild anledning att anta leverantören skulle kunna lida skada vid ett röjande. Att 

leverantören begärt sekretess för uppgifterna bedömdes inte. 

 

I båda rättsfallen från kammarrätten i Sundsvall var domstolen av den meningen att 

lagstiftaren velat ge uttryck för att sekretesskyddet enligt bestämmelsen var svagare än 

normalt. Avgörande för uppgifternas hemlighållande eller inte hänvisades, som ovan nämnts, 

till militieombudsmannens uttalande. Även Fahlbeck anser att sekretesskyddet är svagare än 

om ett normalt skaderekvisit hade använts.
114 

Uppsatsen återkommer till frågan om 

sekretesskyddets styrka i diskussionen. 

 

Även om en uppgift skyddas av sekretess enligt t.ex. 31 kap. 16 § OSL, finns en möjlighet för 

en sökande att få ta del sekretessbelagt material vid en domstolsprövning med stöd av 

reglerna om partsinsyn. 

 

4.3.4 Partsinsyn 

En leverantör som begär överprövning av ett beslut eller väcker en skadeståndstalan har 

normalt rätt till alla handlingar i målet enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) 

och rättegångsbalken (1942:740), i enlighet med 10 kap. 3 § OSL. Detta även om 

handlingarna normalt sett skulle vara sekretessbelagda enligt t.ex. 31 kap. 16 § OSL. Det 

finns likväl en begränsning i rätten att ta del av allmänna handlingar enligt 10 kap. 3 § OSL. 

”En sådan handling… får dock inte lämnas ut…[om] det av hänsyn till allmänt eller enskilt 

intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.” Skulle 

domstolen inte tillåta att leverantören får ta del av materialet i målet, är den enligt samma 

paragraf skyldig att på annat sätt se till att parten kan ta tillvara sin rätt, utan att det innebär 

allvarlig skada för det sekretessen ska skydda.
115

 Undantaget ska tolkas restriktivt.
116

 

Bestämmelsen om partsinsyn innebär dock inte att en part i ett upphandlingsärende får rätt att 
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ta del av allt material i själva upphandlingsärendet, se t.ex. kammarrätten i Stockholms mål 

nr. 606-09 som behandlas i stycke 5.2.  

 

I utredningen om ett förstärkt skydd för företagshemligheter utreddes bland annat frågan om 

det fanns ett tillräckligt skydd för företagshemligheter i den dåvarande sekretesslagen. 

Utredningen tittade på domstolssekretessen, vilket inte ska förväxlas med reglerna om 

partsinsyn. I utredningen konstaterades att det normalt gäller sekretess för företagshemligheter 

hos domstol och hos andra myndigheter men att en part i ett mål ”i allmänhet inte kan nekas 

att få del av uppgifter i ett mål eller ärende”.
117

 Detta skulle innebära att en part, i ett 

överprövningsärende, har goda möjligheter att få ta del av uppgifter som en leverantör vill 

hålla hemliga.  

 

 

 

5 Praxis 
Det finns en stor mängd praxis inom området men rättsfallen är av varierande betydelse. Vissa 

rättsfall innehåller en stark motivering och en tydlig argumentation från domstolarna. I andra 

rättsfall saknas en djupare motivering. Rättsfallen är systematiskt sorterade efter utgången i 

målet, sedan efter i vilken instans avgörandet föll och slutligen efter målnumret. 

 

5.1 Rättsfall där samtliga begärda uppgifter kommit att lämnas ut 

 

I RÅ 1991 ref 56, behandlades frågan huruvida sekretess skulle gälla för en förteckning över 

infordrade och inkomna anbud. Uppgifter om bl.a. företag, fabrikat och styckepris, samt 

förslag till leverantör med uppgifter om företagets namn, antal enheter som beställts och 

totalkostnaden. Regeringsrätten bedömde att vad den upphandlande myndigheten uppgivit i 

sitt yttrande; att det var fråga om en årligt återkommande upphandling, att de riskerade skada 

om uppgifterna lämnades ut, att sekretess var en förutsättning för fortsatt låg prisnivå och att 

flera leverantörer ställt krav på sekretess, var för allmänt hållet för att utgöra en tillräcklig 

grund för ett antagande om ett röjande skulle medföra skada för den upphandlande 

myndigheten enligt 6 kap. 2 § SekrL. På eget initiativ utredde Regeringsrätten om sekretess 
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förelåg i förhållande till enskild enligt 8 kap. 10 § SekrL. Regeringsrätten bedömde att 

sekretess inte förelåg i förhållande till enskild eftersom varken innehållet i handlingen eller 

vad som framkommit i målet, inneburit att det fanns särskild anledning att anta att en enskild 

skulle lida skada om uppgifterna röjdes. Detta även om leverantörer har begärt sekretess för 

handlingarna. Målet avgjordes innan ÄLOU trädde ikraft och innan Sverige ådrog sig 

skyldigheter att följa EU-direktiven. Regeringsrätten ställde krav på att varken uppgifternas 

innehåll eller invändningarna fick vara för allmänt hållna för att sekretess skulle gälla. 

Regeringsrätten diskuterade dock inte betydelsen av att leverantörerna begärt sekretess för 

uppgifterna.
118

 

 

I målet från Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 5551-07 hade en sökande överklagat 

beslutet att inte få ta del av prisuppgifterna och anbudsutvärderingen i en upphandling. 

Kammarrätten uttalade att ett röjande av prisuppgifter i upphandlingar som gällde 

okomplicerade leveranser av standardprodukter inte i sig innebar att det av särskild anledning 

kan antas att anbudsgivaren lider skada. I detta mål hade ingen omständighet, som talade för 

att det fanns särskild anledning att anta att anbudsgivaren skulle lida skada vid ett röjande, 

framkommit. Den leverantör som hade lämnat in uppgifterna i målet hade inte begärt 

sekretess för uppgifterna. Prisuppgifter befanns här inte vara uppgifter som typiskt sett 

innebar skada om de röjdes.
119

 

 

I målet från Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8295-07, hade ett sökande företag 

överklagat ett avslag på deras begäran få ta del av prisuppgifterna (à-priset) i ett anbud. Den 

sökande yrkade även att den upphandlande myndigheten skulle föreläggas att utge de delar av 

anbudet som inte blev avslaget. Den upphandlande myndigheten hade avslagit den sökandes 

begäran då den vinnande leverantören begärt att priserna i anbudet skulle sekretessbeläggas. 

Den vinnande leverantören hade i sin begäran angett att de kunde lida skada om 

prisuppgifterna röjdes, eftersom prisuppgifterna skulle användas vid andra upphandlingar med 

liknande produkter inom den närmsta tiden. Kammarrätten avvisade de delar av den sökandes 

talan som inte omfattades av avslagsbeslutet eftersom endast avslagsbeslutet kunde 

överklagas. Kammarrätten anförde att myndigheten alltid måste göra en självständig 

bedömning av vilka uppgifter som gick att lämna ut. Vidare anförde den att ett avslagsbeslut 

ska precisera vilka skadeverkningar ett röjande kan innebära. Kammarrätten bedömde att den 
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vinnande leverantören inte närmare hade motiverat sin begäran om sekretess och inte heller 

hade preciserat vilka skadeverkningar ett utlämnande kunde medföra. Kammarrätten uttalade 

att vad den upphandlande myndigheten anfört i avslagsbeslutet om eventuella 

skadeverkningar för den vinnande leverantören var för allmänt hållet för att det skulle finnas 

fog för att sekretessbelägga uppgifterna.  

 

Skiljaktig i kammarrätten ansåg att det inte var rimligt att kräva en mer ingående precisering 

av hur en affärsmässig skada skulle kunna uppstå. Genom att den vinnande leverantören 

hänvisat till liknande upphandlingar den närmaste tiden ansåg den skiljaktige att den vinnande 

leverantören i tillräcklig mån preciserat på vilket sätt denne skulle kunna komma att lida. 

Kammarrätten ställde i målet höga krav på leverantörens begäran om sekretess och 

preciseringen av vilka skadeverkningar ett utlämnade kunnat medföra. Dessutom påpekades 

den upphandlande myndighetens skyldighet att göra en självständig sekretessprövning.
120

 

 

Efter en upphandling av nätutbyggnad begärde en sökande ut de vinnande anbuden. Den 

sökande fick ta del av majoriteten av uppgifterna men fick inte uppgifter om leverantörernas 

kostnadsbilder, mängder eller nätets sträckning. I överklagan frånträdde den sökande begäran 

om att få ta del av uppgifter som avslöjade nätets sträckning. I Kammarrätten i Stockholm, 

mål nr. 239-08 prövades frågan om övriga uppgifter kunde lämnas ut. I målet anförde den 

upphandlande myndigheten att anbudsgivarna begärt att uppgifterna inte skulle lämnas ut och 

att uppgifterna som begärts ut innehöll kostnadsberäkningar och andra uppgifter om 

anbudsgivarnas affärs- och driftförhållanden. Den upphandlande myndigheten uppgav att den 

satte tilltro till vad anbudsgivarna angivit i sin begäran om sekretess. Enligt kammarrätten var 

vad den upphandlande myndigheten anfört om uppgifterna för allmänt hållet för att 

sekretessbelägga uppgifterna. Anbudsgivarna hade inte närmare motiverat sin begäran om 

sekretess och inte heller preciserat vilka skadeverkningar ett utlämnande skulle kunna 

medföra. Eftersom inget annat hade framkommit i målet, som gav särskild anledning att anta 

att anbudsgivarna skulle lida skada om uppgifterna röjdes, skulle uppgifterna lämnas ut till 

den sökande. Trots att leverantörerna begärt sekretess för uppgifterna eftersom de bestod av 

kostnadsberäkningar och andra uppgifter om affärs- och driftförhållanden, ställde 

kammarrätten högre krav på begäran om sekretess. Då denna begäran inte var tillräcklig och 

eftersom inget annat framkommit i målet och eftersom ett röjande av uppgifterna i sig inte 
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typsikt sett var ägnat att medföra skada, saknades anledning att sekretessbelägga 

uppgifterna.
121

 

 

Målet i Kammarrätten i Stockholms, mål nr. 2597-08 behandlade en överklagan av en 

upphandlande myndighets beslut att inte lämna ut kapitlet ”projektplan” ur ett vinnande 

anbud. Den upphandlande myndigheten hade avslagit begäran med hänvisning till att den 

vinnande leverantören begärt sekretess för uppgifterna och att de utgjorde affärshemligheter 

som skulle skada anbudsgivaren om de kom till konkurrenters kännedom. Kammarrätten 

menade att anbudsgivaren inte tillräckligt specificerat vilka uppgifter i handlingen som den 

hävdade skulle vara sekretessbelagda och varför. Dessutom hade anbudsgivaren inte närmare 

angett vilken skada den skulle lida om uppgifterna lämnades ut. Av de anledningarna 

bedömde kammarrätten att det saknades särskild anledning att anta att den enskilde skulle 

komma att lida skada vid ett utlämnande. Kammarrätten ansåg att den vinnande leverantörens 

begäran varit för opreciserad för att besluta om sekretess då leverantören: 

1. Inte tillräckligt specificerat vilka uppgifter i handlingarna den ville skydda, 

2. Inte angett varför uppgifterna skulle skyddas och 

3. Inte preciserat på vilket sätt ett röjande skulle medföra skada.
 122

 

 

I Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 2270-09, behandlades en överklagan av ett beslut om 

att inte lämna ut en anbudsgivares anbud efter en upphandling. Den upphandlande 

myndigheten anförde att anbudsgivaren begärt sekretess för anbudshandlingarna eftersom 

informationen ingick i andra upphandlingar och var att betrakta som affärshemligheter som 

allvarligt skulle skada leverantörens affärsverksamhet om uppgifterna kom till konkurrenters 

kännedom. Kammarrätten bedömde, att vad den upphandlande myndigheten anfört om varför 

handlingarna inte kunde lämnas ut, var för allmänt hållet. Då det inte framkommit något annat 

i målet som gjorde att det fanns särskild anledning att anta att ett röjande skulle medföra 

skada för anbudsgivaren saknades anledning att sekretessbelägga handlingarna. 

Kammarrättens motivering var inte särskilt djup, utan konstaterade enbart att vad den 

upphandlande myndigheten anfört var för allmänt hållet för att besluta om sekretess. Det var 

dock inte tillräckligt att hänvisa till att uppgifterna ingick i en annan upphandling för att det 

skulle finnas anledning att besluta om sekretess.
123
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5.1.1 Slutsatser från rättsfall där samtliga begärda uppgifter lämnats ut 

I ovanstående rättsfall har samtliga uppgifter som begärts utlämnade kommit att lämnas ut. I 

målen har det inte ansetts visat att skaderekvisitet har varit uppfyllt. Anledningar till att 

skaderekvisitet inte ansetts vara uppfyllt har varit: 

 att varken innehållet i handlingarna eller vad som i övrigt framkommit i målet har 

utgjort en särskild omständighet som krävts för att uppgifterna ska sekretessbeläggas, 

 att invändningarna mot att uppgifterna inte kan lämnas ut varit för allmänt hållna, 

 att anbudsgivarna inte närmare motiverat sina begäranden, 

 att anbudsgivarna inte närmare preciserat vilken skada ett röjande skulle innebära, 

 att anbudsgivarna inte preciserat vilka uppgifter i ett anbud som sekretess skulle gälla 

för. 

 

I samtliga fall hade anbudsgivarna begärt att sekretess skulle gälla för uppgifterna. Det går 

inte att dra slutsatsen att en begäran om sekretess saknar betydelse, men däremot att en sådan 

begäran ska vara tillräckligt preciserad för att vara av betydelse. En generell begäran, att 

uppgifter som lämnats in till en upphandlande myndighet inte ska lämnas ut, är inte tillräckligt 

för att domstolen ska acceptera en sådan begäran. I varken kammarrätten i Göteborg mål nr. 

2270-09 eller i kammarrätten i Stockholm mål nr. 8295-07 tillmättes invändningen, att de 

efterfrågade uppgifterna var aktuella i andra upphandlingar, någon betydelse. 

 

5.2 Rättsfall där samtliga begärda uppgifter sekretessbelagts 

 

I RÅ 2007 not. 82 sekretessbelades uppgifter i en leverantörs anbud som behandlade 

uppgifter om leverantörens orderkedja och leveranskapacitet. Regeringsrätten motiverade inte 

beslutet utan konstaterade att de fann att det fanns särskild anledning att anta att enskild skulle 

lida skada om efterfrågade uppgifter lämnades ut.
124

 

 

I RÅ 2007 not. 154 hade en sökande begärt att få ut alla anbudshandlingar efter en avslutad 

upphandling men hade inte fått ta del av den vinnande leverantörens prissatta 

mängdförteckningar. Den vinnande leverantören hade i samband med anbudsgivandet begärt 

att uppgifterna i anbudet skulle omfattas av sekretess och att det skulle vara till stor skada om 

de närmare detaljerna i anbudet kom konkurrenter till handa. Vid tolkningen av huruvida 
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skada skulle föreligga hänvisade kammarrätten till sekretesslagens förarbeten och 

militieombudsmannens tolkning av 34 § 1937 års sekretesslag. Kammarrätten konstaterade, 

att enbart den omständigheten att de begärda uppgifterna utgjorde prisangivelser, så innebar 

inte det att det fanns särskild anledning att besluta om sekretess. Däremot hade den vinnande 

leverantören begärt att uppgifterna skulle sekretessbeläggas. Kammarrätten ansåg att det fanns 

anledning att sätta tilltro till vad den vinnande leverantören angett om att bolaget skulle lida 

skada om uppgifterna röjdes. Den sökande hade i kammarrätten angivit sitt syfte till att vilja 

utröna huruvida den vinnande leverantören spekulerat i vilka arbeten i anbudet som skulle 

komma att utföras och underprissatt dem som troligtvis inte skulle utföras. Den sökande ville 

därmed kunna tillgodogöra sig den informationen och verka för rättvisare upphandlingar. Mot 

det syftet fann Regeringsrätten att det fanns särskild anledning att anta att den vinnande 

leverantören skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut.  

 

I kammarrättens dom, som överklagades, var det den vinnande anbudsgivarens begäran om 

sekretess för uppgifterna som var avgörande för att sekretess medgavs. Regeringsrätten tog 

inte ställning till anbudsgivarens begäran om sekretess, utan konstaterade att fanns det 

särskild anledning att anta att anbudsgivaren kunde lida skada om uppgifterna röjdes, då syftet 

med den sökandes begäran var att skada den vinnande leverantören. I rättsfallet utgjorde den 

sökandes begäran en sådan särskild omständighet för vilken det fanns anledning att anta att 

enskild kunde lida skada vid ett röjande.
125

   

 

I Kammarrätten i Sundsvalls, mål nr. 2579-04. hade en sökande begärt att få ta del av ett 

vinnande anbud. Den sökande hade fått avslag på begäran vad gällde prisuppgifterna och 

överklagat beslutet till kammarrätten. Den vinnande leverantören hade uppgett att den 

lämnade anbud i upphandlingar när tillfälle gavs och att de efterfrågade prisuppgifterna var 

aktuella i andra upphandlingar. Att de begärda uppgifterna utgjorde prisuppgifter var enligt 

kammarrätten inte tillräckligt att besluta om sekretess, men då leverantören begärt sekretess 

för uppgifterna och då uppgifterna var aktuella i andra upphandlingar, fanns särskild 

anledning att anta att ett röjande kunde medföra skada. Det avgörande i målet var att den 

vinnande leverantören begärt att uppgifterna skulle omfattas av sekretess och att uppgifterna 

var aktuella i andra upphandlingar.
126

 I detta mål, till skillnad från kammarrätten i Stockholm, 

mål nr. 8295-07 och kammarrätten i Göteborg, mål nr. 2270-09, var det tillräckligt att i 
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begäran hänvisa till att uppgifterna var aktuella i andra upphandlingar för att uppgifterna 

skulle omfattas av sekretess.
 
 

 

I Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3692-06, hade en sökande efter en upphandling begärt 

att få ta del av ett vinnande anbud. Begäran avslogs vad gällde uppgifterna i kapitlet tekniska 

beskrivningar. Den sökande överklagade till kammarrätten och anförde att upphandlingen 

begärts överprövad och att det var jämnt mellan den sökandes eget anbud och den vinnande 

leverantörens anbud. Den sökande ville därför granska och jämföra anbuden. Den 

upphandlande myndigheten anförde att den vinnande leverantören begärt att kapitlet tekniska 

beskrivningar skulle omfattas av sekretess då kapitlet innehöll detaljerade tekniska 

beskrivningar. Den upphandlande myndigheten pekade vidare på att de den sökande fått ta del 

av de delar i det vinnande anbudet där den sökande i upphandlingsprocessen riktat kritik mot 

den upphandlande myndighetens utvärdering. Kammarrätten konstaterade att det begärda 

kapitlet innehöll mycket detaljerade uppgifter om den vinnande leverantörens tekniska 

lösningar, som fick antas vara av västentlig betydelse för den vinnande leverantören.  

 

Kammarrätten fann att det för merparten av uppgifterna förelåg sekretess men att uppgifterna 

i innehållsförteckningen och vissa allmänna inledande stycken i kapitlet kunde lämnas ut.
127

 

Kammarrätten har i målet inte tagit ställning till den vinnande leverantörens begäran om 

sekretess. Kammarrätten har bedömt uppgifterna i sig och kommit fram till att sådana 

detaljerade uppgifter som återfanns i kapitlet tekniska beskrivningar var av väsentlig 

betydelse för leverantören varför ett röjande också kunde medföra skada. 

 

Ett intressant rättsfall, där parternas argumentation belyser flera intressanta aspekter på 

frågorna uppsatsen behandlar är Kammarrätten i Stockholms mål nr. 606-09. Efter 

upphandlingen av tunnelbanedriften i Stockholm förlorade den tidigare leverantören Veolia 

till MTR. Efter tilldelningsmeddelandet begärde Veolia att få ta del av MTR:s anbud. Den 

upphandlande myndigheten, SL, avslog Veolias begäran förutom vad gällde rubriker och 

vissa inledande stycken, med hänvisning till sekretess för både det allmänna och för enskild. I 

avslagsbeslutet angav SL att MTR begärt sekretess för uppgifterna och att anbudet innehöll 

uppgifter som gav en detaljerad bild om hur MTR praktiskt och ekonomisk avsåg att 

genomföra kontraktet och att uppgifterna avslöjade MTR:s affärsmässiga och strategiska 
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upplägg. Fick MTR:s konkurrenter insikt i hur MTR valt att särskilja sig på marknaden skulle 

det skada deras konkurrensmöjligheter. SL angav i avslagsbeslutet att ett utlämnande av 

MTR:s handlingar även skulle leda till skada för SL. Detta eftersom drift av 

tunnelbaneverksamhet var en begränsad marknad med få företag som hade kapacitet att tävla 

om kontrakten. Bedömde potentiella anbudsgivare att de riskerade att lämna ut affärsmässigt 

känsliga uppgifter vilket skulle kunna leda till skada för dem fanns risken att antalet 

anbudsgivare skulle minska. Skulle antalet anbudsgivare minska på en sådan begränsad 

marknad skulle SL lida skada. 

 

I överklagan till kammarrätten anförde Veolia att det saknades grund för sekretess och att 

även om anbudsgivarna själva beskrivit sitt behov av sekretess så var SL skyldig att göra en 

självständig prövning. Veolia invände mot att handlingarna skulle ge någon vägledning om 

MTR:s affärsmässiga och strategiska upplägg då uppgifterna var specifika för att driva 

tunnelbanan i Stockholm. Veolia anförde att även om sekretess var motiverat för vissa 

uppgifter i handlingen motiverade det inte att samtliga uppgifter maskades. SL svarade att de 

efter en självständig prövning bedömt att i stort sett hela anbudet utgjordes av 

företagshemligheter eller affärsstrategiska uppgifter och att det inte endast var uppgifter som 

kvalificerades som företagshemligheter som kunde innebära skada för enskild. 

 

Veolia anförde att det var viktigt att en anbudsgivare som inte blivit tilldelat ett kontrakt hade 

möjlighet att kontrollera upphandlingen vilket följde av EU-rättens krav på effektiva 

rättsmedel. En upphandlande myndighet som slentrianmässigt sekretessbelade ett vinnande 

anbud skulle omöjliggöra en sådan kontroll. SL anförde att EU-rätten inte ställde krav på att 

anbudsgivare skulle ha rätt att ta del av sina konkurrenters anbud och att EU-domstolen i 

målet Varec SA mot Ètat Belge betonat vikten av att de upphandlande myndigheterna 

respekterade den konfidentiella naturen av information från leverantörerna. Veolia invände att 

det endast var SL som kunde bedöma hur anbuden svarade mot förfrågningsunderlaget varför 

det stred mot EU-rättens krav på insyn och rätt till effektiva rättsmedel vilket bland annat 

följde av Alcatel-målet. SL påtalade att Veolia redan informerats om de omständigheter som 

tilldelningsbeslutet var fattat på och att Veolia begärt upphandlingen överprövad och 

därigenom hade alla möjligheter att tillvarata sin rätt som leverantör.  

  

Veolia ansåg att SL borde använt sig av en mindre ingripande åtgärd än att sekretessbelägga 

hela anbudet. T.ex. genom att lämna ut uppgifterna med ett förbehåll som innebar att 
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uppgifterna endast fick användas i överprövningsprocessen. SL menade att skadan redan 

skulle vara skedd om Veolia en gång fått tillgång till uppgifterna. Veolia invände i sin tur att 

om SL:s tolkning accepterades kunde regeln om förbehåll aldrig användas. Veolia anförde att 

det var högst osannolikt att färre anbudsgivare skull lämna anbud om anbud inte till fullo 

sekretessbelades och att en sådan invändning inte kunde anses utgöra en tillräcklig grund för 

ett antagande om att ett röjande skulle medföra skada för SL. Veolia påpekade att om SL:s 

resonemang accepterades skulle en upphandlande myndighet alltid kunna ignorera 

offentlighetsprincipen. Veolia anförde vidare att en part i ett överprövningsmål enligt 

huvudregeln i 14 kap. 5 § SekrL hade rätt till allt material i ett mål även om materialet var 

sekretessbelagt, såtillvida det inte var av synnerlig vikt att uppgifterna inte röjdes. 

 

Kammarrätten började med att konstatera att de efter en prövning fann att det fanns särskild 

anledning att anta att MTR skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Detta utan att 

närmare motivera skälen för bedömningen. Kammarrätten konstaterade sedan att vad som 

framkommit i målet var tillräckligt för ett antagande att ett utlämnande av handlingarna även 

kunde resultera i skada för SL vid framtida upphandlingar. Kammarrätten instämde sedan i 

SL:s bedömning om att uppgifterna inte kunde lämnas ut med förbehåll om att uppgifterna 

inte fick användas utanför överprövningsprocessen. Kammarrätten poängterade att regeln om 

partsinsyn i sekretesslagen inte gav Veolia rätt till partsinsyn hos SL även om de lämnat in ett 

anbud. Rätten till partsinsyn i sekretesslagen gav inte i sig rätt till partsinsyn utan den rätten 

måste framgå av en annan lagregel eller av allmänna rättsgrundsatser.  

 

Det är i målet oklart vad som varit avgörande för kammarrättens bedömning om att MTR 

skulle kunna lida skada då en närmare motivering saknas. Det kan dock konstateras att 

Veolias argumentation inte vägt tillräckligt tungt. Kammarrätten instämde även i den 

upphandlande myndighetens bedömning om att uppgifterna inte kunde lämnas ut till en 

konkurrent med förbehåll utan att skada uppstod.
128

 

 

5.2.1 Slutsatser från rättsfall där samtliga begärda uppgifter sekretessbelagts 

Det har inte varit lika tydligt om vad som har varit avgörande för att uppgifter har 

sekretessbelagts som när de har befunnits vara offentliga. Anledningarna till att alla uppgifter 

som efterfrågades sekretessbelades har varit: 
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 att det saknats stöd för ett annat antagande än att ett röjande skulle innebära skada för 

den upphandlande myndigheten och dess samarbetspartners, 

 att den sökandes syfte med begäran inneburit att skaderekvisitet uppfyllts, 

 att den vinnande leverantören begärt sekretess för uppgifterna och att de efterfrågade 

uppgifterna varit aktuella i andra upphandlingar, 

 att uppgifterna i sig utgjort mycket detaljerad information som antogs vara av 

väsentlig betydelse för leverantörens verksamhet, 

 att domstolen bedömt att sekretess gällt för uppgifterna utan att särskilt motivera 

varför. 

 

I samtliga fall har leverantörerna vars handlingar begärts utlämnande begärt att sekretess ska 

gälla för uppgifterna. Det var dock endast i kammarrätten i Sundsvalls, mål nr. 2579-04, där 

det uttryckligen diskuterades och tillmättes betydelse. I övriga fall är det svårare att bedöma 

exakt vilken betydelse en sådan begäran har haft för utgången av målet. Detta är särskilt svårt 

att avgöra i de fall där domstolen fattat beslutet om att sekretess råder utan att ytterligare 

motivera varför. 

 

5.3 Rättsfall där viss information sekretessbelagts medan annan lämnats 
ut 

I RÅ 1994 not 596 hade en sökande begärt att få ta del av samtliga handlingar i fråga om en 

upphandling gällande hyra av byggmaskiner. Begäran avslogs beträffande uppgifter om den 

upphandlande myndighetens genomsnittliga uthyrningsvolym, anbudsgivarnas kvantitativa 

prisuppgifter och avtalet med den vinnande leverantören. Den upphandlande myndigheten 

anförde i ett yttrande till domstolen att den bedrev verksamhet i konkurrens med det privata 

näringslivet och att uppgifterna den inte lämnat ut skulle kunna innebära skada för den själv 

eller sina samarbetspartners. Kammarrätten avslog överklagan eftersom utredningen inte gav 

stöd för något annat antagande än att utlämnande av uppgifterna kunde gynna den som drev 

konkurrens med den upphandlande myndigheten. Dessutom kunde den upphandlande 

myndighetens samarbetspartners antas lida skada om uppgifterna lämnades ut. 

Regeringsrätten delade kammarrättens uppfattning förutom vad gällde avtalet då mer än två år 

förflutit sedan det slöts. I målet kom sekretess att gälla för uppgifterna enligt både 6 kap. 1 § 
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och 8 kap. 10 § SekrL. Ett röjande av uppgifterna i sig befanns här tillräckligt för att besluta 

om sekretess.
129

 

 

I RÅ 2006 not. 103 hade en sökande begärt att få ta del av tre avtal mellan en myndighet och 

en privat aktör. I avtalen fanns en paragraf där parterna förband sig att inte lämna ut avtalen 

under avtalstiden. Den sökande fick ta del av avtalen förutom prisuppgifterna som hade 

maskats. Kammarrätten uttalade att det inte endast var uppgifter som kvalificerades som 

företagshemligheter som kunde innebära skada för enskilda, och bedömde i målet att det 

fanns en särskild anledning att anta enskild kunde lida skada vid ett röjande. Kammarrätten 

konstaterade att det fanns en klausul om att avtalen inte skulle lämnas ut till tredje man, men 

diskuterade det inte närmare. Regeringsrätten instämde i kammarrättens bedömning, men 

konstaterade att uppgifterna i de två första avtalen kunde lämnas ut eftersom det gått så pass 

lång tid. Det är inte endast företagshemligheter som skyddas av lagrummet. De två första 

avtalen som lämnades ut hade slutits 1999, dvs. sju år tidigare. Det senare avtalet, för vilket 

sekretes gällde, hade slutits i juni 2002, dvs. endast tre år tidigare.
130

 

 

I Kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 565-04, i samband med att en förlorande leverantör 

ansökte om överprövning av en upphandling, begärde den förlorande leverantören att få ta del 

av beslutsunderlaget för tilldelningsbeslutet. Länsrätten avslog begäran vad gällde 

prisuppgifterna i handlingarna med hänvisning till sekretess. Länsrättens bedömde att det var 

av synnerlig vikt att prisuppgifterna inte röjdes, även med beaktande av reglerna om 

partsinsyn. Den sökande överklagade beslutet till kammarrätten. Kammarrätten bedömde att 

det inte fanns någon anledning att anta att den vinnande leverantören skulle lida om totalpriset 

lämnades ut. Övrig prisinformation var däremot så detaljerad att det kunde antas att den 

vinnande leverantören skulle lida skada om de uppgifterna röjdes. I målet bedömdes à-priset 

utgöra så pass detaljerad prisinformation att den inte kunde lämnas ut, medan det saknades en 

särskild anledning att anta att den vinnande leverantören skulle lida skada vid ett utlämnande 

av totalpriset. I målet hade den leverantören vars handlingar begärts ut inte begärt sekretess. 

Det var således de detaljerade prisuppgifternas natur som i sig utgjorde en sådan särskild 

omständighet som gjorde att det fanns särskild anledning att anta att ett röjande kunde 

medföra skada för enskild.
131
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I Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 5999-04, prövades frågan om utlämnande av 

handlingar efter en upphandling av juridiska tjänster. Anbudsgivarnas anbud begärdes 

utlämnade, men den upphandlande myndigheten avslog begäran och frågan om handlingarnas 

utlämnande prövades i kammarrätten i Stockholm mål nr. 3850-04. Målet återförvisades till 

den upphandlande myndigheten eftersom en tillräcklig sekretessprövning inte hade skett. Den 

upphandlande myndigheten lämnade ut större delen av de efterfrågade handlingarna förutom 

uppgifter i handlingarna om anbudsgivarnas presentation av vid byråerna verksamma jurister 

och uppgifter om anbudsgivarnas referenser och referensuppdrag. Kammarrätten konstaterade 

att ingen anbudsgivare begärt sekretess för presentationen av de vid byråerna verksamma 

juristerna. I målet hade inget ytterligare framkommit som gav särskild anledning att anta ett 

röjande av efterfrågade uppgifter skulle innebära skada om de röjdes.  En av anbudsgivarna 

hade däremot begärt sekretess för uppgifterna om referensuppdragen med hänvisning till den 

sekretess som gäller för advokatverksamhet. Kammarrätten konstaterade även att den sökande 

bedrev likartad verksamhet med de båda anbudsgivarna och kunde tänkas konkurrera om 

samma klienter. Därmed bedömde kammarrätten att det fanns särskild anledning att anta att 

enskild skulle lida skada vid ett röjande av uppgifterna rörande referenserna. Det framgick av 

målet att omsändigheten att den sökande var en konkurrent till anbudsgivarna var av en 

omständighet som talade för sekretess. Det går dock inte att avgöra vilken betydelse det haft 

för utgången av målet.
 132

 

 

I målet Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 7006-07, hade en sökande överklagat en 

upphandlande myndighets beslut att inte lämna ut tekniska specifikationer eller 

kontaktuppgifter till referenter i ett vinnande anbud. Det var i målet intressant att 

kammarrätten angav att de skulle pröva, om de tekniska specifikationerna samt 

kontaktuppgifterna till referenserna, var den vinnande leverantörens affärshemligheter eller 

om ett röjande på något annat sätt skulle ge otillbörliga konkurrensfördelar till en konkurrent. 

Kammarrätten bedömde att uppgifterna om anbudsgivarens tekniska specifikationer bestod av 

relativt omfattande och detaljerad information som fick antas vara av väsentlig betydelse för 

anbudsgivarens verksamhet. Uppgifterna utgjorde affärshemligheter varför det enligt 

kammarrätten fanns särskild anledning att anta att anbudsgivaren kunde komma att lida skada 

om handlingarna lämnades ut. Kammarrätten bedömde att kontaktuppgifterna till 

referenspersonerna inte utgjorde affärshemligheter. Det saknades anledning att hemlighålla 
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uppgifterna då referenspersonernas svar hade lämnats ut.
133

 Fallet skiljer sig från andra 

rättsfall i fråga om kammarrättens argumentation. Domstolen argumenterade utifrån om 

uppgifterna var att anse som affärshemligheter och därmed skulle skyddas av sekretess.  

 

 I Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 5970-09, hade en sökande begärt att få ta del av 

avtalet som tecknats mellan den upphandlande myndigheten och den vinnande leverantören. 

Den sökande anförde att det saknades skäl att ur en upphandlingssynpunkt sekretessbelägga 

uppgifterna då tilldelningsbeslutet vunnit laga kraft. Avtalet innehöll uppgifter om planering, 

beställning, tillverkning, produktion och leverans av influensavaccin inför en pandemisk 

influensa. Kammarrätten konstaterade att det inte endast var uppgifter som kvalificerades som 

företagshemligheter, som kunde innebära skada för det allmänna eller för enskilda. Vidare 

konstaterade kammarrätten att ett utlämnande av efterfrågade uppgifter skulle kunna innebära 

skada för både det allmänna och för enskild. Dock hade den upphandlande myndigheten och 

leverantören i en bilaga tagit ställning till vilka uppgifter i avtalet som kunde offentliggöras. 

De uppgifter som parterna bedömt kunde lämnas ut men som inte lämnats ut skulle enligt 

kammarrätten lämnas ut, men för övriga uppgifter fann kammarrätten att det fanns särskild 

anledning att anta att både enskild och det allmänna kunde lida skada vid ett röjande.
134

 

 

5.3.1 Slutsatser från de rättsfall där vissa uppgifter sekretessbelagts men inte alla 

I det första rättsfallet var uppgifterna i sig direkt avgörande för huruvida de kunde lämnas ut 

eller inte. Det saknades där anledning att sekretessbelägga totalpriset, medan ett röjande av 

à-priset kunde innebära skada för enskild. I det andra målet var det av betydelse att 

anbudsgivaren begärt sekretess för uppgifter i sitt anbud, och begäran var en omständighet 

som talade för sekretess. Anbudsgivaren hade angivit vilka uppgifter i anbudet det var fråga 

om och vilken skada som skulle kunna uppkomma vid ett röjande. Även den omständighet att 

det var en konkurrent som begärde ut uppgifterna tillmättes betydelse. I det tredje rättsfallet 

resonerade kammarrätten om uppgifterna utgjorde affärshemligheter eller om de på något 

annat sätt skulle kunna innebära skada för den enskilde. Det var det enda rättsfallet där 

uppgifternas karaktär som affärs- eller företagshemligheter diskuterades som en lägsta gräns 

för om uppgifterna skulle sekretessbeläggas. 
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6 Diskussion 

6.1 Sammanfattning inför diskussion 

Inledningsvis kan vi börja med att konstatera att offentlig upphandling, eller det offentligas 

tilldelning av kontrakt, är av stor betydelse för samhällsekonomin och utgör en stor del av 

BNP. Upphandlingens syfte är att skydda medborgarna och säkerställa att de får ut mesta 

möjliga av skattekronorna. Syftet med upphandlingslagstiftningen är att skapa en öppen och 

transparent upphandlingsmarknad. EU-direktiven om offentlig upphandling syftar till att bidra 

till genomförandet av den gemensamma inre marknaden.
135

 

 

I upphandlingsprocessen krävs att de leverantörer som deltar i en upphandling lämnar 

information till den upphandlande myndigheten. Begär en upphandlande myndighet in 

information från leverantörerna som inte står i proportion till vad som krävs för att genomföra 

upphandlingen kan det utgöra ett fel enligt LOU. Enligt både NOU och konkurrensverket kan 

krav från upphandlande myndigheter, på att företag ska lämna in företagshemligheter, 

innebära att företag väljer att inte delta. Det skulle i sin tur innebära att ett sådant krav skulle 

begränsa konkurrensen. I normala fall har privata aktörer kontroll över den information som 

finns i företagen. Detta gäller dock inte för allmänna handlingar. För allmänna handlingar 

gäller offentlighets- och sekretesslagstiftningen som finns i tryckfrihetsförordningen och i 

offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelserna är uttömmande och ovillkorliga och kan 

inte avtalas bort.
136

 Huvudregeln enligt tryckfrihetsförordningen är att alla allmänna 

handlingar är offentliga och att alla svenska medborgare har rätt att ta del av dem. När 

allmänna handlingar inte är offentliga regleras i OSL.  

 

Ur ett upphandlingsperspektiv är det viktigt att upphandlingen går rätt till väga, men det är 

även ur ett offentlighetsperspektiv viktigt att myndigheternas verksamhet går att kontrollera. 

 

Information är en viktig del för företagens konkurrenskraft och deras vilja att utvecklas. Färre 

företag som deltar vid offentliga upphandlingar innebär sämre konkurrens. Är skyddet för 

affärs- och företagshemligheter bristfälligt kan det hämma företagens vilja att på egen hand 

investera i ny kunskap vilket i slutändan skulle drabba samhällsekonomin. Även en osäkerhet 

om vilken information som skyddas kan vara problematiskt. Dels kan företag som bedömer 

att deras uppgifter kan komma att lämnas ut, välja att inte delta i en upphandling. Medan ett 
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företag, som bedömer att deras uppgifter inte kommer att lämnas ut, och därmed deltar i en 

upphandling, kan lida skada när uppgifterna röjs. 

 

6.1.1 Lagstiftningen 

Vid upphandlingsärenden är det svensk lagstiftning som ska tillämpas. Den ska dock tolkas så 

att den stämmer överens med EU-rätten. LOU reglerar upphandlingsprocessen och är 

tillämplig från det att upphandlingen startats, till dess att upphandlingen avslutats. I varken 

LOU eller i EU-direktiven om offentlig upphandling finns regler som förpliktigar en 

upphandlande myndighet att utge anbudsgivarnas anbud till andra anbudsgivare. Tvärtom, en 

upphandlande myndighet ska enligt EU-rätten respektera den konfidentiella naturen hos 

information som den får ta del av från leverantörerna. I LOU och i direktiven om offentlig 

upphandling finns skyldigheter för de upphandlande myndigheterna att kommunicera besluten 

som fattats till leverantörerna. All information behöver inte kommuniceras och i EU-

direktiven finns begränsningar om vad som inte behöver kommuniceras. Dessa begränsningar 

införlivades inte i LOU utan ansågs vara motsvarade av redan befintliga regler i SekrL (nu 

OSL), och i FHL. Bestämmelserna i FHL saknar betydelse i fråga om handlingarnas 

utlämnande. I OSL är det främst 31 kap. 16 § som skyddar enskild som trätt i 

affärsförbindelse med det allmänna genom att lämna in ett anbud. Både vad gäller vilken 

information som kan lämnas ut i ett tilldelningsmeddelande och om någon begär att få ta del 

av ett anbud. 

 

6.1.2 Processen för att skydda uppgifter 

Varje gång någon begär att få ta del av allmänna handlingar är myndigheten skyldig att göra 

en sekretessprövning. Om uppgifter inte lämnas ut, samtidigt som en fullständig 

sekretessprövning inte gjorts, kan ett sådant avslagsbeslut återförvisas till myndigheten för en 

ny sekretessprövning.
137

 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet röjer sekretessbelagd 

information kan dömas för brott mot tystnadsplikten i 20 kap. 3 § BrB. Föreligger svårighet 

att avgöra huruvida en uppgift får lämnas ut eller inte är sannolikheten stor att brottet anses 

ringa. Vid ringa fall av oaktsamhet döms inte ansvar ut, se stycke 3.3.2. Ett beslut om att 

lämna ut uppgifter kan dock inte överklagas. 
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En upphandlande myndighet, som bedömer att efterfrågade uppgifter inte till fullo kan lämnas 

ut, ska ändå lämna ut uppgifterna om skada kan undvikas genom att t.ex. ett förbehåll ställs 

upp. Om uppgifterna lämnas ut med en begränsning eller om en begäran helt avslås kan ett 

beslut fattat av myndigheten överklagas. Det är endast avslagsbeslut som kan överklagas, ett 

bifall kan således inte överklagas. Den som har lämnat in uppgifterna till myndigheten saknar 

talerätt. Bifaller kammarrätten överklagan ska handlingarna lämnas ut, och domen går inte 

överklaga. Bedömer kammarrätten att uppgifterna inte kan lämnas ut, kan domen överklagas 

till Regeringsrätten. 

 

I varken offentlighets- eller sekretesslagstiftningen finns bestämmelser som förpliktigar en 

myndighet, att underrätta en aktör som har lämnat in uppgifter, om att uppgifterna begärts 

utlämnade eller att uppgifterna lämnats ut. För en anbudsgivare finns, efter inlämnandet av ett 

anbud, inga rättsliga möjligheter att skydda sina uppgifter. En anbudsgivare som önskar att 

hemlighålla uppgifter i sitt anbud kan ”begära” sekretess för uppgifterna. En sådan begäran är 

inte bindande för myndigheten även om en sådan begäran kan påverka sekretessprövningen. 

Varje gång en uppgift begärs utlämnad ska en sekretessprövning göras. 

  

6.2 Sekretessbedömningen 

Sekretessprövningen för uppgifter som lämnats in av en anbudsgivare i en upphandling ska 

främst prövas enligt 31 kap. 16 § OSL. Skaderekvisitet i bestämmelsen är rakt vilket innebär 

en presumtion om att inlämnande uppgifter är offentliga. Skaderekvisitet är inte formulerat 

som ett ”normalt rakt skaderekvisit”, vilket kan uttryckas som ”om det kan antas att enskild 

lider skada om uppgiften röjs”. I 31 kap. 16 § OSL uttrycks skaderekvisitet som ” om det av 

särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs”. Rekvisitet 

bygger på militieombudsmannens tolkning av 34 § 1937 års sekretesslag, vilket behandlats i 

stycke 4.3.3. Skaderekvisitet tillkom för att utgöra en lämplig avvägning mellan behovet av 

insyn i det offentligas verksamhet och företagens behov av skydd för sina affärshemligheter. I 

två fall från kammarrätten i Sundsvall bedömdes skaderekvisitet, enligt föregångaren till 31 

kap. 16 § OSL, vara svagare än om sekretessen uttryckts som ett normalt rakt skaderekvisit.  

 

Denna syn delades även av Reinhold Fahlbeck, som i andra upplagan till sin kommentar till 

lagen om företagshemligheter, uttryckte att det svagare sekretesskyddet framgick av 

förarbetena och av bestämmelsens lydelse. Jag ser dock inte att detta tydligt framgår av 
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förarbetena. I stället för att uttrycka att sekretessen är svagare än i normala fall skulle jag välja 

att uttrycka det som att sekretessen är speciell i förhållande till andra fall. Sekretessen 

framstår visserligen som svagare eftersom det krävs en ”särskild” anledning att anta skada och 

att skadan inte bör vara allt för obetydlig. Däremot förefaller även skyddet som starkare enligt 

bestämmelsen. Dels på grund av den i förarbetena uttalade möjligheten för anbudsgivare att 

begära sekretess och dels på grund av möjligheten för en upphandlande myndighet att beakta 

vad anbudsgiven anfört, och sätta tilltro till det utan att närmare undersöka de faktiska 

förhållandena. Detta talar för att skaderekvisitet är anpassat till den särskilda situation som 

uppkommer vid affärsförhållanden mellan enskilda och det allmänna. Inte enbart att 

sekretesskyddet är svagare än om ett normalt skaderekvisit hade uttryckts. 

 

Möjligheten att beakta vad en anbudsgivare anfört från fråntar inte en upphandlande 

myndighet från skyldigheten att göra en självständig sekretessprövning. 

Militieombudsmannens uttalande bör huvudsakligen kunna brytas ned i fem punkter. 

  

1. Det får inte vara fråga om en allt för obetydlig skada. D.v.s. det räcker inte enbart att 

en anbudsgivare lider skada. 

2. Det bör föreligga någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden som talar 

för ett hemlighållande. 

3. Om en upphandlande myndighet finner sannolikt att ett röjande kan medföra skada, 

eller om en upphandlande myndighet sätter tilltro till vad en anbudsgivare anfört bör 

det inte finnas något hinder för sekretess. Samtidigt som en viss avvägning ska göras 

med hänsyn till offentlighetsintresset. 

4. En begäran om sekretess som inte är särskild motiverad och inte framstår som ett 

anbudsvillkor bör inte föranleda sekretess. 

5. Uppgifter bör kunna hemlighållas om en upphandlande myndighet har kunskap om 

faktiska förhållanden som innebär att ett röjande innebär skada för anbudsgivaren. 

 

6.2.1 Avgörande för att uppgifter bedömdes vara offentliga 

I den första gruppen av rättsfall som behandlades i stycke 5.1 hade samtliga anbudsgivare 

begärt sekretess för sina uppgifter. Trots detta bedömdes ett röjande inte medföra att det fanns 

särskild anledning att anta att enskild kunde lida skada. Motiveringen till att sekretess inte 

medgavs var att: 
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 att varken innehållet i handlingarna eller vad som i övrigt framkommit i målet hade 

utgjort en särskild omständighet som krävts för uppgifterna ska sekretessbeläggas, 

 att invändningarna mot att uppgifterna inte kunde lämnas ut varit för allmänt hållet, 

 att anbudsgivarna inte närmare motiverat sin begäran om sekretess, 

 att anbudsgivarna inte närmare preciserat vilken skada ett röjande skulle innebära,  

 att anbudsgivarna i sin begäran om sekretess inte preciserat vilka uppgifter som 

sekretess skulle gälla för. 

 

Som tidigare nämnts är en begäran om sekretess inte bindande. Vad som tydliggörs av praxis 

är att en sådan begäran måste vara väl motiverad. Den bör vara avgränsad och förklarande i 

den mening att det bör framgå vilka uppgifter som kan medföra skada om de liksom och 

vilken skada ett röjande kan innebära. En begäran kan omfatta ett helt anbud. Det finns heller 

inte något som garanterar ett en specificerad begäran når framgång. Detta ligger väl i linje 

med Militieombudsmannens uttalande. Se t.ex. RÅ 1991 ref. 56 om att en begäran om 

sekretess inte får vara för allmänt hållen.  

 

6.2.2 Avgörande för att uppgifter belades med sekretess 

I de mål där samtliga begärda uppgifter kom att lämnas ut, var en bristfällig begäran om 

sekretess inte tillräckligt för att besluta om sekretess. Inte i något av fallen bedömdes 

uppgifterna i sig vara av avgörande betydelse för att besluta om sekretess. Det är därför 

intressant att det endast i ett mål tydligt framgått att anbudsgivarens begäran om sekretess 

varit avgörande för beslutet att sekretessbelägga begärda uppgifter. I övriga mål är det svårare 

att avgöra vilken betydelse en sådan begäran haft för utgången av målet. 

 

Anledningarna till att uppgifter sekretessbelagts har varit: 

 att det saknats stöd för ett annat antagande än att ett röjande skulle innebära skada för 

den upphandlande myndigheten och dess samarbetspartners, 

 att den sökandes syfte med begäran inneburit att skaderekvisitet uppfyllts, 

 att den vinnande leverantören begärt sekretess för uppgifterna och att de efterfrågade 

uppgifterna varit aktuella i andra upphandlingar, 

 att uppgifterna utgjort mycket detaljerad information som antogs vara av väsentlig 

betydelse för leverantörens verksamhet, och 
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 att domstolen bedömt att sekretess gällt för uppgifterna utan att särskilt motivera 

varför. 

 

I de fall domstolen inte närmare motiverat domen utan endast konstaterat att uppgiften efter 

deras bedömning omfattas av sekretess, så är det inte möjligt att dra djupare slutsatser än att 

en viss typ av uppgift i en viss situation har omfattats av sekretess.  

 

6.2.3 Efter genomgång av praxis 

Det går inte efter en genomgång av praxis avgöra exakt vilka uppgifter som kommer att 

sekretessbeläggas respektive inte. Huvudregeln är att uppgifter i anbuden presumeras vara 

offentliga. Det går att konstatera att vad Militieombudsmannen uttryckt, och som legat till 

grund för skaderekvisit i 31 kap. 16 § OSL, är av stor betydelse för tolkningen av 

bestämmelsen. Bland annat krävs någon särskild omständighet som talar för sekretess. 

Uppgifternas innehåll kan också ligga till grund för skadebedömningen. I rättsfallen 

kammarrätten i Göteborg mål nr. 3692-06 och kammarrätten i Sundsvall mål nr. 565-04 

bedömdes uppgifter i sig vara så detaljerade och avslöjande och därmed av väsentlig 

betydelse för leverantören, att ett röjande av uppgifterna skulle kunna innebära skada.  

 

En stor del av rättsfallen har behandlat frågan om utlämnande av prisuppgifter. À-pris har 

vissa mål lämnats ut medan det i andra mål har sekretessbelagts. I RÅ 1994 not. 596, RÅ 

2007 not. 154 och i kammarrätten i Sundsval mål nr. 2579-04 sekretessbelades 

prisuppgifterna medan à-priset i RÅ 1991 ref 56, kammarrätten i Göteborg mål nr. 5551-07, 

kammarrätten i Stockholm mål nr. 8295-07 och kammarrätten i Stockholm 239-08 kom att 

lämnas ut. I kammarrätten i Göteborg mål nr. 5551-07 uttryckte kammarrätten att à-pris vid 

okomplicerade leveranser av standardprodukter typiskt sett inte innebär skada. Det betyder 

dock inte att någon annan omständighet skulle kunna tala för sekretess eller att à-pris vid mer 

komplicerade upphandlingar kommer att sekretessbeläggas. 

 

Den sökandes identitet och syfte har varit av betydelse för att uppgifter har kommit att 

sekretessbeläggas. I RÅ 2007 not. 154 bedömdes själva syftet med den sökandes begäran vara 

tillräckligt för att domstolen skulle bedöma att det fanns särskild anledning att anta att ett 

röjande kunde medföra skada. I RÅ 2007 not. 154 och i kammarrätten i Stockholm, mål nr. 

5999-04 tillmätts viss betydelse att den sökande var en konkurrent till anbudsgivarna. I 
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kammarrätten i Göteborg, mål nr 7006-07 angav kammarrätten bland annat att de hade att 

pröva om ett röjande gav den sökande otillbörliga konkurrensfördelar. 

 

En upphandlande myndighet är förbjuden att efterforska identiteten och syftet med en 

sökandes begäran, se stycke 3.1.2. En sökande måste dock ange sitt namn om avslaget 

överklagas. Då en upphandlande myndighet är förbjuden att efterforska identiteten på en 

sökande och den sökandes syfte, kan en upphandlande myndighet svårligen använda det som 

grund för sekretessprövningen. 

 

Sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § OSL syftar till att skydda enskild som trätt i 

affärsförbindelse med det allmänna. Bestämmelsen skyddar all information som lämnats in till 

den upphandlande myndigheten och som kan innebära skada, inte endast företagshemligheter. 

Detta är något som även uttrycktes av Regeringsrätten i RÅ 2006 not. 103.  Rent språkligt kan 

en företagshemlighet visserligen vara en hemlighet som ett företag önskar skydda utan att ett 

röjande för den skull innebär skada. Enligt definitionen av begreppet företagshemlighet i FHL 

krävs att röjandet är ”ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende”. Därmed kan inte 

vilken information som helst utgöra en företagshemlighet enligt FHL. För sekretess enligt 31 

kap. 16 § OSL bör skadan vid ett röjande inte vara allt för obetydlig. Enligt Fahlbeck skyddar 

bestämmelsen i 31 kap. 16 § OSL normalt sådan information som FHL skyddar mellan 

näringsidkare.  

 

Enligt min mening bör en uppgift, som utgör en företagshemlighet enligt definitionen i FHL, 

även sekretessbeläggas enligt OSL. Som tidigare nämndes i stycke 3.3.1, krävs det att en 

näringsidkare vidtar åtgärder för att information ska skyddas enligt FHL. Ett sådant krav kan 

jämföras med möjligheten för en leverantör att begära sekretess för sitt anbud. Enligt min 

mening är det rimligt att ställa upp krav på att en näringsidkare måste vidta åtgärder för att 

skydda sina företagshemligheter. T.ex. genom att lämna en väl motiverad begäran om 

sekretess för hemlig information i ett anbud. Om leverantören däremot inte finner det värt att 

spendera resurser eller tid på att motivera behovet av sekretess på ett tydligt och klargörande 

sätt kan det indikera på att informationens hemlighållande är av mindre vikt. Däremot, om en 

leverantör på ett tydligt och klargörande sätt förklarar vilka uppgifter som på vilket sätt kan 

innebära skada vid ett eventuellt röjande, saknas det enligt min mening anledning för en 

upphandlande myndighet att misstro detta. Uppkommer en tvist kring 
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upphandlingsförfarandet, finns ytterligare möjligheter för en förlorande leverantör att få ta del 

av ytterligare, t.ex. med stöd av reglerna om partsinsyn. 

 

I målen från, kammarrätten i Sundsvall mål nr. 565-04, kammarrätten i Göteborg, mål nr. 

3692-06 och kammarrätten i Stockholm mål nr. 606-09, argumenterade de sökande delvis 

ifrån en utgångspunkt om att den behövde tillgång till de efterfrågade uppgifterna för att 

kunna tillvarata sin rätt enligt LOU, eller för att kunna jämföra anbuden. Inte i något av målen 

nådde en sådan argumentation framgång. I kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 565-04 

lämnades visserligen uppgifter ut, men domstolen bemötte inte argumentationen om att 

leverantören behövde uppgifterna för att ta tillvara sin rätt som leverantör. Däremot har den 

sökandes syfte med begäran, som tidigare nämnts, varit av betydelse för bedömningen av att 

en uppgift inte har kunnat lämnas ut. 

 

Det saknas ett egentligt samband mellan offentlighetsprincipen och LOU. Det finns i 

upphandlingslagstiftningen, som bygger på EU-direktiven, ingen rätt att få ta del av övriga 

anbudsgivares anbud. I Alcatel-målet behandlades leverantörers rätt till effektiva rättsmedel 

och deras rätt att ta del av information för att kunna tillvarata sina rättigheter. Även om en 

leverantör enligt LOU har rätt att ta få reda på de relativa fördelarna med ett valt anbud saknas 

en ovillkorlig rätt att ta del av alla uppgifter i övriga anbudsgivares upphandlingar. Vilken 

information som kan kommuniceras begränsas av OSL. Om en upphandlande myndighet inte 

lämnat tillräckligt med information i sitt meddelande om tilldelningsbeslut kan konsekvensen 

bli att tiodagarsfristen, under vilken den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal med 

den vinnande leverantören, inte börjar löpa.  

 

6.3 Avslutande diskussion 

Information som en näringsidkare vill hålla hemlig när den deltar vid offentliga 

upphandlingar skyddas först och främst av OSL. Att en upphandlande myndighet sköter sina 

upphandlingar på ett korrekt sätt tillses genom både TF och LOU. Handlingsoffentligheten 

syftar till att se till att en myndighet sköter sin förvaltning på ett korrekt sätt genom att 

medborgarna kan kontrollera deras förvaltning. LOU syftar också till att den upphandlande 

myndigheten sköter sina upphandlingar på ett korrekt sätt genom själva 

upphandlingsprocessen. Det är dock leverantörerna på marknaden som kontrollerar att en 

upphandling går rätt tillväga. Den offentlighetsprincip som gäller i Sverige hör till 
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ovanligheten i Europa,
138

 vilket är viktigt att ha i åtanke när man beaktar hur EU-direktiven 

om offentlig upphandling är utformade.  

 

Genom skyldigheten för upphandlande myndigheter att kommunicera beslut till 

leverantörerna, deras skyldighet att annonsera både före och efter en upphandling samt 

rättigheterna för leverantörerna att begära överprövning, skadestånd eller ogiltigförklaring av 

ingångna avtal vid brister i upphandlingen, så finns verktyg för leverantörerna att ifrågasätta 

bristfälliga eller felaktiga upphandlingar. Det ligger i de förlorande leverantörernas intresse att 

ta vara på sin rätt om upphandlingen varit bristfällig. Genom de förlorande leverantörernas 

kontroll finns incitament för de upphandlande myndigheterna att sköta sin förvaltning på ett 

korrekt sätt då brister och felaktigheter kan bli kostsamma.  

 

Att uppgifter som ett företag önskar hålla hemligt röjs, eller att det finns en stor risk att de 

röjs, kan innebära skada antingen för det enskilda företaget eller för allmänheten. Att ett 

företags information röjs kan vara konkurrensbegränsande, se t.ex. RÅ 1997 ref. 40 och 

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3692-06. Endast av den anledningen att ett företag önskar 

hålla information hemlig innebär inte att informationen vid ett röjande faktiskt kommer att 

skada företaget. Att ett företag vill hålla information hemlig antyder dock att det gjort någon 

form av bedömning där det kommit fram till att det inte vill att informationen ska vara 

offentlig. Ett företag som kan skydda sina hemligheter och företagshemligheter har incitament 

att investera långsiktigt i ny teknologi och förbättringar. Det är möjligt att argumentera att ett 

företag som bedriver verksamhet som konkurrerar om offentliga kontrakt har accepterat de 

spelregler som gäller för den marknaden. Ett sådant resonemang skulle dock leda till 

långsiktig skada för det allmänna eftersom företag som bedrev sådan verksamhet skulle sakna 

incitament till långsiktiga förbättringar om de skulle ha fri tillgång till en konkurrents 

förbättringar utan att själva bekosta utvecklingen. Likaså skulle ett företag som stod för 

investeringskostnaderna hamna i en sämre ekonomisk ställning jämfört med det företag som 

absorberade förbättringarna. 

 

Efter att ett anbud har lämnats in saknar företag möjlighet att försvara informationen då de 

saknar talerätt ifråga om uppgifternas utlämnande. Förutom att leverantörerna saknar talerätt 

ifråga om utlämnandet, finns ingen skyldighet för myndigheterna att informera ”ägaren till de 
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efterfrågade uppgifterna” om att uppgifterna kan komma att lämnas ut. Visserligen är det 

enligt 20 kap. 3 § BrB straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet lämna ut sekretessbelagd 

information, men rätten blir dock relativt tandlös då uppgifterna kan lämnas ut utan att 

”ägaren till informationen” får kännedom om utlämnandet. 

 

6.3.1 Skyddet för företagshemligheter och EU 

Som tidigare behandlats i kapitel 4 innehåller det klassiska direktivet i artikel 6 en generell 

klausul om sekretess för företagshemligheter. Rent språkligt innebär artikel 6 att 

upphandlande myndigheter inte får offentliggöra uppgifter som förklarats sekretessbelagda av 

leverantörerna. Artikeln inleds dock med: ”Utan att det påverkar tillämpningen av 

bestämmelserna i detta direktiv, särskilt bestämmelserna om upplysnings- och 

informationsskyldigheter… gentemot anbudssökande och anbudsgivare enligt artikel 35.4 och 

artikel 41...” Enligt min mening innebär detta att en myndighet måste fullfölja sin skyldighet 

enligt detta direktiv, även om en anbudsgivare begärt att informationen i anbudet ska omfattas 

av sekretess. En sådan tolkning skulle t.ex. innebära att en upphandlande myndighet är 

skyldig att tillhandahålla tillräckligt med information i ett tilldelningsmeddelande utan någon 

begränsning av sekretess. I övriga situationer skulle således informationen omfattas av 

sekretess. Med hänsyn till de EU-rättsliga principerna, i detta fall proportionalitetsprincipen, 

är jag av den tron att även om sekretessbelagd information skulle få röjas av en upphandlande 

myndighet för att fullgöra skyldigheten enligt LOU, skulle det inte tillåtas att röja mer 

information än vad som är nödvändigt för att fullgöra skyldigheten. 

 

I Målet Verac vs. Ètat Belge behandlandes tolkning av en till artikel 6 jämförbar föregångare i 

ett tidigare upphandlingsdirektiv. Frågan i målet gällde om ett prövningsorgan var skyldigt att 

säkerställa upprätthållandet av en konfidentiell behandling samtidigt som det själv kunde 

beakta uppgifterna. Av målet går att dra vissa slutsatser. Däribland att rätten till skydd för 

företagshemligheter är långtgående inom EU-rätten. I målet konstaterade domstolen att 

företagshemligheter utgjorde ett väsentligt allmänintresse som kunde inskränka en parts rätt 

att ta del av allt material i ett mål. Vidare kan konstateras att en upphandlande myndighet är 

skyldig att respektera företagshemligheter. Av målet går det däremot inte att dra slutsatsen att 

en leverantör har rätt till sekretess för handlingar som lämnats in.  
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Att all information, i alla situationer, skulle bli sekretessbelagd om en leverantör begärde det 

var, enligt lagstiftaren när direktivet införlivades i Sverige, en orimlig tolkning. Lagstiftaren 

menade att den enda rimliga tolkningen var, med hänsyn till direktivet i övrigt; att de 

upphandlande myndigheterna skulle beakta vad leverantören anfört om sina uppgifter och att 

en skadeprövning skulle göras. Enligt 31 kap. 16 § OSL presumeras dock att uppgifterna är 

offentliga. Enligt mig stämmer detta sämre överens med att offentliga myndigheterna ska 

respektera den konfidentiella naturen av information de får ta del av från leverantörerna. 

Offentlighetsprincipen i Sverige hör till ovanligheten i Europa vilket enligt mig är viktigt att 

beakta när man läser direktivet. Lika viktigt är det att påpeka att det i EU-rätten utöver 

skyldigheten till kommunikation saknas en rätt för leverantörerna att ta del av ytterligare 

information. 

Vid en enklare jämförelse mellan den svenska rätten och EU-rätten i denna fråga kan 

konstateras att: 

 skyddet för företagshemligheter inom den EU-rättsliga upphandlingsrätten är ett 

erkänt väsentligt allmänintresse, 

 skyddet för företagshemligheter i svensk rätt, främst mellan näringsidkare, är ett 

erkänt intresse, 

 det i svensk rätt finns möjligheter att skydda företagshemligheter, men att skyddet 

förefaller starkare i direktivet.  

 

6.3.2 En lämplig avvägning för skyddet 

Ett tydligare men även starkare skydd för företagshemligheter är enligt mig önskvärt. Det 

skulle vara önskvärt att leverantörerna på marknaden kunde förutse vilken information som 

skulle bli offentlig. Samtidigt bör ett starkare skydd för företagshemligheter vid offentliga 

upphandlingar vara möjligt att sträva efter. Detta eftersom LOU, med andra ord, syftar till att 

förvaltningarna i upphandlingsärenden ”sköter sin förvaltning på ett korrekt sätt”. Genom 

LOU och leverantörernas kontrollmöjligheter är därmed allmänhetens behov av insyn i ett 

upphandlingsärende inte längre lika stort.  

 

Enligt mig vore en lämplig avvägning för skyddet, att i svensk rätt närmare efterlikna den EU-

rättsliga konstruktionen i artiklarna 6 och 41 i det klassiska direktivet. Det skulle inte innebära 

några större reella förändringar från vad som redan idag gäller, med hänvisning till betydelsen 

av Militieombudsmannens tolkning av lagregelns föregångare . Det skulle dock ge ett 
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tydligare skydd för företagshemligheter, samtidigt som sekretesslagen inte skulle hindra en 

upphandlande myndighet från att fullgöra sina skyldigheter enligt LOU. Det är enligt mig 

också önskvärt att den svenska lagstiftningen, särskilt vad gäller lagstiftning som syftar till att 

underlätta handel inom EU, efterliknar den EU-rättsliga lagstiftningen. 

 

6.3.3 Vad kan de olika intressenterna göra 

Det ligger i de upphandlande myndigheternas intresse att en offentlig upphandling utsätts för 

konkurrens och att så många anbudsgivare som möjligt deltar. Det ligger även i samhällets 

och i de upphandlande myndigheternas intresse att leverantörer kontinuerligt arbetar med 

förbättring och utveckling. De upphandlande myndigheterna måste alltid arbeta för att 

genomföra så goda upphandlingar som möjligt. Det innebär att de har tillgång till all den 

information de behöver för att göra en god upphandling. En upphandlande myndighet bör 

utöver det inte begära in information som kan skada leverantörerna. Att begära in information 

som är oproportionerlig i förhållande till upphandlingen kan även vara 

konkurrensbegränsande, se. t.ex. RÅ 1997 ref. 40, och inte tillåtet enligt LOU. Upphandlande 

myndigheter kan även i annonsen eller i förfrågningsunderlaget uppge att uppgifter kan 

komma att lämnas ut. Av egen erfarenhet är det något som upphandlande myndigheter redan 

gör. Upphandlande myndigheter bör samtidigt göra en ordentlig sekretessprövning. Liksom 

det är viktigt att de författar noggranna och tydliggörande tilldelningsmeddelanden där 

leverantörerna kan se att upphandlingen gått rätt tillväga. 

 

Leverantörerna bör samtidigt grundligt förklara vilken information i deras anbud som kan 

innebära skada för dem om den blev allmänt känd. De bör även beskriva på vilket sätt de 

skulle lida skada om informationen röjdes. Även om en sådan begäran inte är bindande, 

underlättar en sådan begäran sekretessprövningen, och kan visa på en särskild omständighet 

som innebär att uppgifterna kan sekretessbeläggas. Leverantörerna bör även själva minimera 

den information i sina anbud som vid ett röjande kan innebära skada. De måste dock lämna 

den information som efterfrågas i upphandlingsannonsen och i förfrågningsunderlaget.  

 

Det vore intressant att se en utredning om hur upphandlande myndigheter de facto hanterar 

frågor om utlämnande av information i anbud. Särskilt eftersom en upphandlande myndighets 

beslut att lämna ut en uppgift inte kan överklagas och att det är stor möjlighet att utlämnandet 

över huvud taget inte blir känt. 
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