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Rättsliga begränsningar av myndigheters 
fria skön – från ett EU-rättsligt och svenskt 
perspektiv
Jane Reichel *

1. Introduktion
Av regeringsformens legalitetsprincip följer att den offentliga makten ska utövas 
under lagarna.1 Men lagen kan vara vag och rymma till flera möjliga tolkningar, 
eller i övrigt ge myndigheter och andra offentliga organ ett stort utrymme att 
själva avgöra hur en viss fråga ska hanteras. Lagen kan med andra ord ge myn-
digheter ett skönsmässigt utrymme. Att myndigheter tilldelas ett fritt skön 
innebär dock inte att de står fria från lagen. Det finns flera konstitutionella och 
förvaltningsrättsliga principer som begränsar myndigheters handlingsutrymme, 
inte minst vid beslutsfattande som innebär myndighetsutövande mot enskild.

Frågan om myndigheters fria skön får ytterligare en dimension inom de delar 
av förvaltningen som faller inom EU-rättens tillämpningsområde. Myndigheters 
handlingsutrymme både styrs och begränsas då även av EU-rättsliga källor. 
Den teleologiska tolkningsmetod som ofta tillämpas inom EU-rätten, regler 
ska tolkas så att dess ändamålsenliga verkan, effet utilȩ  kan uppnås, samtidigt 
som EU-rättsliga principer om legalitet och förutsägbarhet begränsar möjliga 
tolkningsalternativ. 

Frågan aktualiseras inte minst vid genomförande av EU-rätten inom EU:s inre 
marknadsrätt. EU-rättens icke-harmoniserade regelverk för fri rörlighet inne-
bär att svenska regler och åtgärder ska bedömas utifrån vaga och övergripande 
principer om lika tillträde till marknaden. Även inom den harmoniserade delen 
av regelverket lämnar sekundärlagstiftningen inte sällan ett visst utrymme för 
nationella myndigheter att fatta beslut. Ett sådant område är upphandlingsrätten, 
där upphandlande enheter har stor frihet att välja vad som ska upphandlas. Detta 
rättsområde står dock inte i fokus för artikeln, trots namnet på den tidskrift 
där den publiceras. Snarare avses traditionella myndighetsbeslut i ärenden om 
tillstånd, dispens från krav, erkännande av utländska kvalitetskontroller, etc., 
beslut som ofta utgör en förutsättning för att ett företag ska kunna agera på den 
inre marknaden.2 

* Professor i förvaltningsrätt, juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
1 kap 1 §, 3 st.
2 Se härom Statskontoret (2006) Förvaltning för fri rörlighet.
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I myndigheternas fria skön kan även inkluderas val av metoder och tillväga-
gångssätt för att genomföra en viss politik. Myndigheter kan välja att genomföra 
en viss politik utanför den klassiska ärendehanteringen, genom informationskam-
panjer, genom att knyta grupper av ”stakeholders” till myndigheten eller genom 
att avtal används som ett led i ett förvaltningsförfarande. Olika samarbeten och 
avtal mellan myndigheter, liksom mellan myndigheter och enskilda, är i sig inte 
någon ny företeelse och är inte heller kopplade till EU-samarbetet som sådant.3 
Genom EU-samarbetet har dock kontaktytorna mellan medlemsstaternas för-
valtningar ökat och därmed också behovet för hierarkiskt likställda förvaltnings-
organ att komma överens om hur ett ärende eller en praktisk sakfråga ska lösas. 
Närvaron av privata aktörer i EU:s förvaltningssamarbete och den ofta oklara 
gränsen offentlig och privat rätt har även bidragit att avtal har fått en starkare 
ställning som förvaltningsrättsligt instrument. 4 

I Sverige, med dess organisatoriskt fristående och rättsligt självständiga myn-
digheter, kan myndigheternas utrymme att fatta beslut inom den europeiserade 
delen av förvaltningen upplevas som vidsträckt, inte minst ifrån de företags 
perspektiv som har att följa reglerna, ansöka om tillstånd för att bedriva en 
verksamhet eller underkasta sig en myndighets tillsyn. Frågan som ska utredas 
här är hur förvaltningsrättsliga rättsäkerhetsgarantier kan upprätthållas inom den 
europeiserade delen av svensk förvaltningsrätt, i synnerhet då myndigheterna har 
ett vitt skönsmässigt utrymme vad gäller mekanismer att genomföra politiken 
samt att göra bedömningar i sak.  

I denna artikel ska analyseras vilka EU-rättsliga (avsnitt 3) samt svenska 
(avsnitt 4) principer som kan begränsa myndigheters utrymme att fatta beslut 
inom området för EU:s inre marknad, samt hur dessa principer ska samman-
vägas (avsnitt 5). Inledningsvis ska något kort anges om internationaliseringen 
av förvaltningsrätten, den grundläggande fördelning av beslutskompetens som 
råder mellan EU och medlemsstaterna vad gäller genomförandet av EU-rätten 
på nationell nivå, särskilt med avseende på svenska förhållanden och den svenska 
förvaltningsmodellen (avsnitt 2).

3 Tom Madell, Det allmänna som avtalspart: särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal 
samt avtalens rättsverkningar, Norstedts Juridik, 1998 och Vilhelm Persson, Rättsliga ramar för 
gränsöverskridande samarbete. Förvaltningsmyndigheters internationella avtalsförhållanden, 
Juristförlaget i Lund, 2005. 

4 Herwig C.H Hofmann, Agreements in EU Law, European Law Review 2006, 831(6), 800–820. 
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2. Effekter av internationalisering och europeisering av 
förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är ett rättsområde som påverkats mycket av den pågående 
globaliseringen. Från att ha varit en disciplin som i första hand behandlade statens 
förehavande med de egna medborgarna inom respektive lands gränser, innefattar 
förvaltningsrätten numera alltmer internationella aspekter. Genom att personer, 
företag, varor, tjänster, kapital, miljöförstöring och sjukdomar, etc. förflyttar sig 
över gränserna har förvaltningsrätten behövt kunna följa med. 

2.1 Förvaltningsrätten bortom staten: New Public Management 
och Global Administrative Law

Behovet av att lösa förvaltningsrättsliga frågor bortom nationalstaten har medfört 
ett behov av att studera förvaltningsrätten utifrån nya perspektiv. I en klassisk, 
nationell kontext kan förvaltningsrättens uppgift sägas vara dels att tillhanda-
hålla effektiva former och processer för den lagstiftande makten att omsätta 
den beslutade politiken till praktisk verksamhet, dvs. säkerställa ett effektivt 
genomförande, dels att tillhandahålla regler till skydd för den enskilde vid för-
valtningens genomförande, dvs. säkerställa rättsäkerheten inom förvaltningen. 
Dessa funktioner behöver även kunna upprätthållas när förvaltningsrätten utövas 
bortom staten. 

En teori som särskilt har betonat effektiviteten i inom förvaltningen är New 
Public Management. Inom organisationer som IMF, Världsbanken och OECD 
kopplas ofta teorin till begreppet good governance och används som ett medel 
att nå ekonomisk tillväxt.5 Dessa teorier fokuserar på ekonomiska modeller för 
styrning av förvaltningen, med fokus på effektivitet.6 I den juridiska doktrinen 
har New Public Management ofta ställts mot en mer traditionell legalitets-
orienterad syn på förvaltningen i Webers anda, varvid effektivitetsperspektivet 
på förvaltningen ofta kritiserats.7 Bull menar att värden som professionalism, 

5 Naomi Renuitz-Ursoiu, Economic efficiency and legality as a criteria for the development of good 
administration in a globalized order, Administrative Law Beyond the State – Nordic Perspective, 
Anna-Sara Lind, & Jane Reichel (red.) Liber/Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 246 och Tom 
Christensen & Per Lægreid, New Public Management: The effects of contractualism and devolu-
tion on political control, Public Management Review, 3:1, 73–94, (2001) s. 79.

6 Tom Christensen & Per Lægreid, New Public Management: The effects of contractualism and 
devolution on political control, Public Management Review, 3:1, 73–94, (2001) s. 74 och 78. 

7 Thomas Bull, Global governance; need for a new theory or the return of an old friend?, och Naomi 
Renuitz-Ursoiu, Economic efficiency and legality as a criteria for the development of good admi-
nistration in a globalized order, båda i Administrative Law Beyond the State- Nordic Perspective, 
Anna-Sara Lind & Jane Reichel, (red.) Liber/Martinus Nijhoff Publishers, 2013. Även inom stats-
vetenskapen har framförts kritik, se Johan P. Olsen, Maybe It Is Time to Rediscover Bureaucracy, 
Journal of Public Administration Research and Theory, Vol 16 issue 1, 2005. 
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objektivitet och legalitet i längden inte kan ersättas av administrativ produktion 
och effektivitet, eftersom den offentliga makten riskerar att utövas under alltför 
komplexa former vilket omöjliggör ansvarsutkrävande.8 

En annan teoribildning som betonar rättsäkerhet inom förvaltningen är 
benämns Global Administrative Law, och utvecklades inom ett forskningspro-
jekt vid NYU School of Law som pågått sedan det första årtiondet av 2000-talet. 
Fokus för projektet ligger på att beskriva och analysera fenomen globala förvalt-
ningsregleringar.9 Dessa identifieras som disparata och heterogena, men likväl 
styrda av vissa gemensamma grundläggande förutsättningar, nämligen ’the vast 
increase in the reach and forms of transgovernmental regulation and adminis-
tration designed to address the consequences of globalized interdependence in 
such fields as security, environmental protection, banking and financial law… ‘.10 
Detta beskrivs i sin tur som en konsekvens av att de nationella lagstiftarna inte 
längre förmår möta dessa frågor på egen hand.11 Ett centralt tema i författarnas 
analys av utvecklingen mot en global förvaltningsrätt är frågor om ansvarsut-
krävande, eller snarare bristen på adekvata mekanismer för ansvarsutkrävande i 
förhållande till utövarna av den globala regleringskompetensen. Termen global 
administrative law definieras därför enligt följande:12

”These developments lead us to define global administrative law as comprising 
the mechanisms, principles, practices, and supporting social understandings that 
promote or otherwise affect the accountability of global administrative bodies, 
in particular by ensuring they meet adequate standards of transparency, parti-
cipation, reasoned decision, and legality, and by providing effective review of 
the rules and decisions they make. Global administrative bodies include formal 
intergovernmental regulatory bodies, informal intergovernmental regulatory 
networks and coordination arrangements, national regulatory bodies operating 
with reference to an international intergovernmental regime, hybrid public-private 
regulatory bodies, and some private regulatory bodies exercising transnational 
governance functions of particular public significance.”

Global Administrative Law-skolan kan således sägas fokusera på att utveckla 
standarder för transparens, deltagande i beslutsprocesser, beslutmotiveringar, 
legalitet och överprövning av olika former av beslut. 

8 Thomas Bull, Global governance; need for a new theory or the return of an old friend? Adminis-
trative Law Beyond the State- Nordic Perspective, Anna-Sara Lind & Jane Reichel, (red.) Liber/
Martinus Nijhoff Publishers, 2013, s. 237. 

9 Se forskningsprojektets hemsida http://iilj.org/GAL/.
10 Benedict Kingsbury, Nico Krisch och Richard B. Stewart, The Emergence of Global Administra-

tive Law, 68 Law and Contemporary Problems 15(2005), s. 15-61, s. 16.
11 A a.
12 A a, s. 17. 
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2.2 Kompetensfördelning mellan EU och medlemsstaterna vid 
genomförande av EU-rätten på nationell nivå

Inom doktrinen har framhållit att globaliseringen av förvaltningsrätten har 
lett till att den klassiska uppdelningen mellan den internationella rätten och 
den nationella stats- och förvaltningsrätten inte längre kan upprätthållas på 
samma sätt som för ett eller två decennium sedan.13 Ett av de områden där 
denna tendens märks särskilt tydligt är de konstitutionella förutsättningarna 
för medlemsstaternas genomförande av EU-rätten. Den traditionella utgångs-
punkten i internationell rätt är att det är upp till varje land att besluta om hur 
folkrättsliga rättsakter ska genomföras på nationell nivå.14 Inom EU-rätten har 
detta kommit till utryck genom doktrinen om medlemsstaternas institutionella 
och processuella autonomi.15 Den rättsliga regleringen av detta förhållande fram-
går av fördragen, genom artikel 5.2 FEU, principen om tilldelade befogenheten, 
att EU enbart kan vidta åtgärder inom de områden där medlemsstaterna har 
överfört eller tilldelat EU kompetens, i kombination med artikel 6 g FEUF, 
som infördes genom Lissabonfördraget, vari framgår att EU:s kompetens inom 
området för administrativt samarbete begränsar sig till stödjande, samordnande 
eller kompletterande åtgärder. Av artikel 291 FEUF framgår vidare att med-
lemsstaterna ska vidta alla nationella lagstiftningsåtgärder som är nödvändiga 
för att genomföra unionens rättsligt bindande akter, samt att kommissionen 
kan anta genomförandelagstiftning enbart i de fall då enhetliga villkor för 
genomförande krävs.16

Även om denna utgångspunkt fortfarande är relevant att framhålla, har den 
med åren fått så många undantag att den inom vissa politikområden kan vara 
svår att identifiera. Det faktiska genomförandet av EU-rätten konstateras i artikel 
197.1 FEUF, där EU:s kompetens enligt artikel 6 g FEUF närmare preciseras, vara 
en fråga av gemensamt intresse för EU. EU har också antagit en mängd regler 
som rör medlemsstaternas interna institutionella eller processuella organisation 

13 Se bl.a. Neil Walker, Beyond boundary disputes and basic grids: Mapping the global disorder of 
normative orders, International Journal of Constitutional Law, 2008 vol. 6 nr 3–4, s. 373–396, 
Sabine Cassese, Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation, 
37 New York University Journal of International Law and Politics 663 (2005), s. 663-694 och 
Adrienne Héritier, & Dirk Lehmkuhl, Introduction: The Shadow of Hierarchy and New Modes 
of Governance, Journal of Public Policy 28(1), 1–17.

14 Ove Bring, Monism och dualism, i går och i dag, Rebecca Stern & Inger Österdahl (Red), Folk-
rätten i svensk rätt, Malmö 2012.

15 Principen om medlemsstaternas institutionella autonomi slogs fast i mål 51-54/71 International 
Fruit Company m.fl. mot voor groenten en fruit REG 1971, s. 1107, punkt 4 och den processuella 
autonomin i mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz mot Landwirtschaftskammer für das Saarland REG 
1976, s. 1989, svensk specialutgåva III, s. 261, punkt 5. 

16 Jane Reichel, EU-rättsliga källor i svensk förvaltningsrätt – något om governance-verktyg och 
metod, Thomas Bull, Karin Åhman och Olle Lundin (red), Festskrift till Lena Marcusson, Iustus 
2013, s. 273.
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inom ramen för sin kompetens att reglera den inre marknaden, jordbrukspo-
litiken, det rättsliga samarbetet, etc. Förklaringen är att de institutionella och 
processuella reglerna har ansetts behövas i syfte med att nå målen med den 
inte markanden, etc. Inom EU:s livsmedelspolitik har EU exempelvis antagit 
en så kallad kontrollförordning,17 med gemensamma regler för kontrollen av 
genomförandet av EU:s livsmedelsregelverk. Av preambeln framgår att syftet 
med förordningen att anta ett harmoniserat ramverk av allmänna bestämmelser 
om organisationen av kontroller.18 Som rättslig grund för förordningen anges 
tre materiella grunder, artikel 37 EG (numera 43 FEUF) om jordbrukspolitik, 
artikel 95 EG (numera 114 FEUF inre marknad) och artikel 152.4 b EG (numera 
168 FEUF) om folkhälsa. Ytterligare exempel finns inom ett flertal horisontella 
inremarknadsrättsakter, som innehåller anvisningar eller minimiregler för hur de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska handlägga ärenden. 19 Ett tidigt 
exempel är det s.k. transparensdirektivet20 från år 1988, som anger grundläg-
gande förutsättningar för att läkemedel ska tas upp i nationella förmånssystem, 
i Sverige genom lag (2002:160) om läkemedelsförmåner. Direktivet processuella 
förutsättningar för hur myndigheterna ska tillämpa respektive nationellt regel-
verk, exempelvis tidsfristen inom vilken en ansökan ska handläggas, krav på 
beslutsmotivering och möjlighet till domstolsprövning. 

2.3 Den svenska förvaltningsmodellen och myndigheternas 
beslutsfattande

Förvaltningsmyndigheternas självständiga ställning kan säga utgöra grunden för 
den svenska förvaltningsmodellen. Modellen bygger således på en uppdelning av 
den verkställande makten i två delar, en dualism med avseende på såväl organisa-
tion som ansvarsfördelning. Modellen vilar huvudsakligen på två ben. Den ena 
är förbudet mot ministerstyre, av vilket följer att förvaltningsmyndigheterna är 

17 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig 
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. 

18 Punkt 7 i preambeln till förordningen. 
19 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om 

unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 
december 2006 om tjänster på den inre marknaden, Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produk-
ter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer. Se generellt om lagstiftningen inom området, 
SOU 2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden. En översyn av horisontella bestämmelser inom 
varu- och tjänsteområdet.

20 Rådets direktiv av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på 
humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen (89/105/EEG).
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underställda regeringen som kollektiv och inte den ansvarige ministern (RF 7:3 
och 12:1). Den andra är att förvaltningsmyndigheterna har ett visst utrymme 
för självständigt beslutsfattande genom att ingen, vare sig regeringen, riksda-
gen eller annan, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall 
ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot 
en kommun eller som rör tillämpningen av lag (RF 12:2). Dualismen är dock 
relativ. Förvaltningsmyndigheterna lyder under regeringen (RF 12:1) och utgör 
regeringens förlängda arm i dess uppgift att styra landet (RF 1:6).

Inom det område som RF 12:2 har tilldelat förvaltningsmyndigheterna 
en självständig beslutskompetens, kan således fattade beslut inte ändras med 
mindre än att beslutet överklagas i rätt ordning, eller att något extraordinarie 
rättsmedel är tillgängligt, såsom resning (RF 11:13). Myndigheterna är således 
själva ansvariga för sina beslut, till skillnad för vad som är fallet i länder med 
ministerstyre.21 Till den svenska modellen hör även att tjänstemännen kan bli 
straffrättsligt ansvariga för åtgärder vidtagna i tjänsten, inom ärenden som 
innebär myndighetsutövning mot enskild (brottsbalken 20 kapitlet).22 Vidare 
kan myndigheten bli skadeståndsskyldig för fel och försummelser vid myn-
dighetsutövning (skadeståndslagen 3:3).23 Vidare är myndigheterna givetvis 
skyldiga att följa de generella regler avseende beslutsformer och handläggning, 
som diskuteras nedan (avsnitt 4).

3. EU: likabehandling, transparens, god förvaltning, och 
effektiva rättsmedel

Som konstaterats inledningsvis den EU-rättliga doktrinen om effet utile att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att EU-rätten för sin ändamålsenliga 
verkan på nationell nivå. Grunden för detta kan härledas till den EU-rättsliga 
principen om lojalt samarbete i artikel 4.2 EUF, att medlemsstaterna är skyl-
diga att aktivt verka för att EU:s mål kan förverkligas, samt avstå från att vidta 
åtgärder som motverkar detsamma. Medlemsstaterna är skyldiga att tillse att 
EU-rättsliga rättsakter genomförs korrekt och effektivt på nationell nivå, när 
relevant med direkt effekt, en skyldighet som även omfattar nationella myn-
digheter.24 Skyldigheten upphör inte heller då den EU-rättsliga rättakten har 
genomförts i nationell rätt.25 

21 Alf Bohlin & Wiweka Warnling-NErep, Förvaltningsrättens grunder, 2 u., 2007, s. 59. 
22 SFS 1962:700.
23 SFS 1972:207.
24 Se mål 103/88 Costanzo, 1989. 
25 Mål C-62/00 Marks & Spencer, 2002.
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Genom att EU är en autonom rättsordning ska dess rättsregler och begrepp 
även tolkas autonomt, i en EU-rättslig kontext.26 De källor som framförallt är 
relevanta att beakta är EU-domstolens praxis och de däri utvecklade allmänna 
rättsprinciperna. Något kort ska även sägas om förarbeten och riktlinjer till 
eventuell sekundärlagstiftning. 

3.1 EU:s allmänna rättsprinciper och rättighetsstadgan
De mest centrala allmänna rättsprinciperna är kodifierade i EU:s stadga för de 
grundläggande rättigheterna, rättighetsstadgan. Av artikel 51 i rättighetsstad-
gan och EU-domstolens praxis följer att medlemsstaterna är skyldiga att beakta 
EU-rättens allmänna rättsprinciper gäller inom ”unionsrättens tillämpningsom-
råde”.27 Schematiskt sett kan området indelas i två situationer. Den första utgörs 
av fall där det finns en EU-rättslig reglering, dvs. när en specifik fördragsartikel, 
ett direktiv eller förordning reglerar ett visst rättsområde. När en medlemsstat 
agerar inom området, är det således i samband med att den tillämpar unionsrätts-
liga regler som är direkt till lämpliga eller som har implementerats i den interna 
rättsordningen. Det andra området omfattar situationer när medlemsstaterna 
vidtar åtgärder som faller inom unionsrättens regelverk för fri rörlighet för varor, 
tjänster, arbetstagare och kapital och där medlemsstaten avser att åberopa ett av 
de tillåtna undantagen för fri rörlighet.28 Området som omfattas av EU-rättens 
tillämpningsområde vid en implementeringssituation, dvs. när medlemsstaterna 
vidtar åtgärder för att genomföra en EU-rättslig reglering på nationell nivå, har 
en mycket vid tolkning, vilket framgår av Åkerberg Fransson-målet.29

De grundläggande rättigheter som garanteras i stadgan måste således iakttas 
när en nationell lagstiftning omfattas av unionsrättens tillämpningsområde, 
och något fall som sålunda omfattas av unionsrätten, utan att de grundläggande 
rättigheterna äger tillämplighet, är följaktligen inte möjligt. Är unionsrätten till-
lämplig innebär detta att de grundläggande rättigheter som garanteras i stadgan 
är tillämpliga. 

Frågan som ska diskuteras här är i vad mån kan EU:s allmänna rättsprinciper 
kan begränsa utrymmet för nationella, i det här fallet svenska, myndigheter 
inom områden där myndigheterna har tilldelats ett skönsmässigt utrymme? De 
rättsprinciper som kan aktualiseras här är likabehandlingsprincipen, transparens, 

26 Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson (red), EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk 
rättstillämpning, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 161, f. 

27  Mål 5/88, Wachauf, 1989 respektive mål C-260/89, Elliniki Radiophonia Tiléorassi (ERT), 1991.
28  Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson (red), EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk 

rättstillämpning, Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 238, f. 
29  Mål C-617/10 Åklagaren mot Åkerberg Fransson, 2014.
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principen om god förvaltning inklusive motiveringsskyldigheten och rätten till 
domstolsprövning.

a) Likabehandlingsprincipen
Den EU-rättsliga likabehandlingsprincipen innebär enkelt uttryckt att lika fall 
ska behandlas lika och att olika ska behandlas olika, såvida inte sakliga skäl 
motiverar annat.30 Principen finns fördragsfäst i artikel 18 FEUF, vad gäller 
nationalitet,31 i stadgans artikel 21 vad gäller bl.a. kön, ras och hudfärg,32 liksom 
som en av de bärande idéerna inom inremarknadsrätten, där ekonomiska aktörer 
har rätt till lika behandling och lika tillträde till marknaden.33 Principen utgör 
även en central del av EU:s upphandlingsrätt.34 

Likabehandlingsprincipen en av de principer som har haft störst genomslag 
på nationell rätt, och som medgetts det vidaste tillämpningsområdet.35 Inom 
inremarknadsrätten innebär detta att enskilda har en rätt att kunna konkurrera 
under samma förutsättningar och på lika villkor på den inre marknaden. I enstaka 
fall har principen även kunnat användas för att motivera en särbehandling, dvs. 
att olika fall ska behandlas olika. EU-domstolen prövade i mål Garcia Avellos 
om en spansk unionsmedborgare hade rätt att följa en spansk namntradition, 
även om denna inte överensstämde med belgiska namnregler. EU-domstolen 
fann att så var fallet:36

”Domstolen skall sålunda undersöka om dessa två personkategorier befin-
ner sig i identiska situationer eller om situationerna tvärtom är olika. 
Om det senare visar sig vara fallet innebär icke-diskrimineringsprin-
cipen att belgiska medborgare som i likhet med Carlos Garcia Avellos 
barn även är medborgare i en annan medlemsstat kan kräva en annan 
behandling än den som är reserverad för personer som enbart har belgiskt 
medborgarskap, utom om den ifrågasatta behandlingen är motiverad av 
objektiva hänsyn.” 

30 Mål C-148/02 Garcia Avello mot Belgien, 2003, punkt 31. 
31 Se exempelvis mål C-144/04 Mangold mot Helm, 2005.
32 Mål C-236/09 Test-Achats mot Conseil des ministres, 2011.     
33 Mål C-142/05 Åklagaren mot Michaelsson och Roos, 2009.  
34 Andrea Sundstrand, Offentlig upphandling – anskaffningar utanför EU-direktiven, Jure, 2012, 

s. 42 och punkt 2 i preambeln till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av 
den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentrepre-
nader, varor och tjänster och punkt 9 i preambeln till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet).

35 Jane Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige, Jure 2006, s. 229.
36 Se mål C-148/02 Avello, 2003, grund 34.
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Därutöver måste även sakligt motiverade avsteg från likabehandlingsprincipen 
liksom berättigade begränsningar av ekonomiska aktörers rätt till fri rörlighet 
uppfylla proportionalitetsprincipen.37 

b) Transparensprincipen
Transparensprincipen eller öppenhetsprincipen innefattar ett krav på transparens 
i gällande regelverk och de beslutsfattande organens beslutsprocesser. För att en 
rättssäker, förutsägbar, icke-diskriminerande och proportionerlig reglering av 
en sektor av den inre marknaden ska fungera som på avsett vis, förutsätts att 
marknadsaktörerna har insyn i och överblick över vilka regler som finns och 
hur de kan agera för att uppfylla dem. Principen har med Lissabon-fördraget år 
2009 fått en tydligare plats i EU-fördragen (se artikel 1 och 10.3 FEU, artikel 
15 och 298.1 FEUF), liksom artikel 42 i rättighetsstadgan. På medlemsstatsnivå 
har EU-domstolen i sin praxis uppställt generella krav på medlemsstaterna att 
tillhandahålla en transparent och tillgänglig reglering av den inre marknaden, 
för att medlemsstaterna ska fullgöra sina åtaganden enligt fördragen.38 I det s.k. 
Red Bull målet uttalade EU-domstolen att en medlemsstat som avser reglera 
marknadstillträdet för enskilda aktörer är skyldiga att se till att regleringen är 
förutsebar, upprätthåller grundläggande krav på god förvaltning, ger enskilda 
aktörer rätt till ett effektivt rättsmedel samt är proportionerlig.39 Hettne har 
betecknat fenomenet som en förvaltningsrättslig dimension på den fria rörlig-
heten.40 

c) Principen om god förvaltning
Transparensprincipen har således ett nära samband med den tredje princip som 
identifierats som relevant här, principen om god förvaltning inklusive motive-
ringsskyldigheten. Principen om god förvaltning har kodifierats i artikel 41 i 
rättighetsstadgan och innehåller dels en allmän, övergripande del som anger hur 
EU:s institutioner ska agera i förhållande till enskilda vid handläggning av dess 
ärenden (punkten 1), dels en icke uttömmande lista av snävare definierade för-
valtningsprocessuella principer för EU-institutionerna att tillämpa (punkten 2). 
Den övergripande rätten till god förvaltning innefattar enligt punkten 1 i artikel 

37 Mål 178/84, kommissionen mot Tyskland, 1987 och Jörgen Hettne & Ida Otken Eriksson (red), 
EU-rättslig metod. Teori och genomslag i svensk rättstillämpning, Norstedts juridik, Stockholm, 
2011, s. 260.

38  Se t.ex. mål C-205-99 Analir m.fl. mot Administración General del Estado, 2001, punkt 21–22 
och mål C-439/99 kommissionen mot Italien, 2002, punkt 25. Se även Statskontoret (2006) 
Förvaltning för fri rörlighet.

39 Mål C-24/00 kommissionen mot Frankrike, 2004, punkt 26–27.
40 Jörgen Hettne, Rättsprinciper som styrmedel. Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts 

juridik, Stockholm, 2008, s. 121 ff. 
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41 en rätt för var och en att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist 
och inom skälig tid av unionens institutioner, organ och byråer. Institutionerna 
åläggs således att behandla enskildas angelägenheter med omsorg och denna del 
av principen om god förvaltning benämns i doktrinen ofta omsorgsprincipen eller 
på engelska duty to care.41  I denna rättighet ligger en allmänt hållen skyldighet 
för EU-institutionerna att beakta den enskildes intressen vid handläggning av 
ärenden och se till att de övriga, mer preciserade förvaltningsprocessuella reglerna 
som räknas upp i punkten 2 fullgörs noggrant.42 Därutöver finns en skyldig-
het för EU-institutionerna att särskilt beakta omständigheter som talar för den 
enskilde, i synnerhet i de fall då institutionen har tilldelats ett vitt skönsmässigt 
utrymme.43 Principen kan sägas motsvara den svenska officialprincipen, samt i 
någon mån serviceskyldigheten. 

I den andra punkten i artikel 41 i rättighetsstadgan anges att rätten till god 
förvaltning därutöver innehåller bl.a. en rätt att blir hörd innan en enskild åtgärd 
som berör en person negativt vidtas (a), en rätt till tillgång till de akter som 
berör en person, dock med förbehåll för berättigade intressen av sekretess, etc. 
(b) samt en skyldighet för förvaltningen att motivera sina beslut (c). De förvalt-
ningsprocessuella principerna har utvecklats i EU-domstolens praxis, även om 
motiveringsskyldigheten som sådan även funnits fastslagen i de grundläggande 
fördragen från början (artikel 296 FEUF).

Till skillnad från många andra allmänna rättsprinciper har satts i fråga om 
principen om god förvaltning verkligen är tillämplig på medlemsstatsnivå, 
eftersom artikel 41 i rättighetsstadgan uttryckligen vänder sig till EU:s insti-
tutioner, byråer och organ. EU-domstolen har sedan lång tid i sin praxis krävt 
att medlemsstaterna ska motivera beslut, i vart fall i de fall beslutet innebär att 
en EU-rättslig rättighet begränsas eller att avsteg görs från en EU-reglering.44 
Eftersom enskilda i dessa fall också har en rätt till domstolsprövning, utgör 
motiveringsskyldigheten en garanti för att enskilda ska kunna tillgodogöra 
sig sin rätt på bästa sätt.45 Det finns även enstaka exempel på att rätten att 
bli hörd ska upprätthållas,46 liksom skyldigheten att utreda ärenden noga och 

41 Jane Reichel, God förvaltning i EU och i Sverige, Jure, Stockholm, 2006, s. 345 ff. 
42 Mål C-269/90 TU München, 1991, punkt 22 och mål C-226/03 P Martí Peix, 2004, punkt 22 och 

SOU 2010:29 En ny förvaltningslag, s. 69 ff.
43 Mål T-24/90 Automec, 1992, punkt 79 och mål C-170/02 P Schlüsselverlag J.S. Moser, 2003, 

punkt 29. 
44 Mål 222/86 Heylens m.fl. 1987, punkt 14, mål C-70/95 Sodemare, 1997, punkt 19 och mål C- 

342/05 kommissionen mot Finland, 2007, punkt 31.
45 Mål 222/86 Heylens m.fl. 1987, punkt 15.
46 Mål C-349/07 Sopropé, 2008.
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sakligt.47 Motiveringsskyldigheten finns även inskriven i ett antal inremark-
nadsdirektiv.48

d) Principen om rätt till ett effektivt rättsmedel
Vad slutligen gäller rätten till ett effektivt rättsmedel kan konstateras att det följer 
av artikel 19 FEU, artikel 47 rättighetsstadgan samt av EU-domstolens fasta rätts-
praxis att enskilda vars unionsrättliga rättigheter inte har tillgodosetts på avsett vis 
har en rätt till överprövning av beslutet, i allmänhet genom domstolsprövning.49 
Rätten till ett effektivt rättsmedel är vid sidan av likabehandlingsprincipen en av 
de allmänna rättsprinciper inom EU-rätten som har haft allra störst genomslag 
på nationell nivå. När medlemsstaterna tillhandahåller domstolsprövning har de 
som utgångspunkt att tillämpa nationell processrätt, i enlighet med principen 
om medlemsstaternas processuella autonomi. Autonomin begränsas dels av 
eventuell EU-rättslig reglering på området, dels av de allmänna rättsprinciperna 
om effektivitet och likställighet inom den nationella processrätten.50 Rätten 
till ett effektivt rättsmedel innefattar även ett krav på att nationella domstolar 
skall kunna pröva omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra om en 
EU-rättslig rättighet har kränkts.51 I allmänhet överlämnar EU-domstolen ett 
relativt stort utrymme åt de nationella domstolarna att avgöra exakt hur rätts-
skyddet ska utövas.52 Detta innebär att det fortfarande är nationell processrätt 
som huvudsakligen är tillämplig vid överprövning av nationella förvaltnings-
beslut grundade på EU-lagstiftning som tillåter de behöriga myndigheterna ett 
skönsmässigt utrymme.53 

Rätten till ett effektivt rättsmedel ska förmedlas inom ramen för den nationella 
processen och kan därmed se olika ut i olika medlemsstater, det väsentliga är att 
tillgången till domstolsprövning garanteras. EU-domstolen har i sin rättspraxis 

47 Mål C-604/12 H. N. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, punkt 50 och mål 
C-277/11, M. mot Minister for Justice, Equality and Law Reform, punkt 83, 93–94. 

48 Se exempelvis artikel 6.2 rådets direktiv av den 21 december 1988 om insyn i de åtgärder som 
reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkrings-
systemen (89/105/EEG), artikel 15, 30–31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG 
av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och Europaparlamentets och artikel 4 rådets 
förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler 
på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat.

49 Vad gäller EU-domstolens praxis, se bl.a. mål 222/84 Johnston, 1986 och mål 222/86 Heylens 
m.fl., 1987

50 Mål 33/76 Rewe-Zentralfinanz, 1976, punkt 5.
51 Mål C-459/99 Mouvement contre le racisme, 2002 och mål C-482/01 och C-493/01 Orfanopou-

los m.fl., 2004
52 Mål C-432/05 Unibet, 2007. 
53 Hervig C.H Hofmann, Gerard C. Rowe, & Alexander Türk, Administrative Law and Policy of 

the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 505. 
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ställt långtgående krav på anpassning av nationell process i syfte att möjliggöra 
domstolsprövning av EU-rättsliga anspråk, även när i situationer som kan upp-
fattas som främmande för det konstitutionella systemet.54 Svenska domstolar har 
inte heller varit främmande för att anpassa nationell process efter EU-rättens 
krav. Högsta förvaltningsdomstolen har allt sedan Lassagårdsmålet, RÅ 1997 ref 
65, tolkat svensk rätt så att en EU-rättsligt grundad rätt till domstolsprövning 
kan förmedlas.55 Två mål som kan vara relevanta här är RÅ 2004 ref 8 och HFD 
2012 ref. 28. I det förra, det s.k. Olivoljemålet, ansågs en informationstext och ett 
pressmeddelande från Livsmedelsverket uppfylla kriterierna för ett överklagbart 
beslut. I HFD 2012 ref. 28 ansågs ett beslut av Trafikverket att anta anbud om 
regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett offentligt anbudsförfarande enligt EU:s 
lufttrafikförordning som ett överklagbart hos förvaltningsdomstol. I HFD 2012 
ref 29 ansågs det däremot tillräckligt att en klagande part i ett koncessionsärende 
hade möjlighet att stämma den avtalsslutande myndigheten på skadestånd.

3.2 EU-rättsliga förarbeten, riktlinjer och annan soft law
Förarbeten till lagstiftning, i form av grön- och vitböcker, kommissionens förslag 
till lagstiftning, Europaparlamentets ändringsförslag, etc., har traditionellt inte 
haft någon särskilt stark ställning som tolkningsunderlag inom EU. Genom 
Lissabonfördraget har EU:s lagstiftningsprocess blivit mer transparent (artikel 
16.8 FEU), vilket kan ha bidragit till att EU-domstolen på senare tid har hän-
visat till dessa vid sin tolkning av en rättsakt.56 Finns det information att hämta 
i förarbetena som kan vara till hjälp vid tolkningen av en rättsakt, kan dessa 
alltså användas. Vad gäller rättsakternas preambel har dessa en mer auktoritativ 
ställning, genom att dessa är en del av den rättsligt bindande akten. Som angetts 
ovan ska enligt artikel 296 FEUF samtliga EU-rättsakter motiveras, vilket för 
normgivningsakter sker i preambeln. 

Vad gäller den rättsliga ställningen för soft law inom EU-rätten kan konstateras 

54 I det nyligen avgjorda C-362/14 Schrems, 2015, punkt 65, uttalade EU-domstolen att medlems-
staterna måste föreskriva rättsmedel som möjliggör att en tillsynsmyndighet kan vända sig till 
nationella domstolar och göra gällande att en EU-rättsakt är ogiltig, så att nationella domstolar, 
för det fall att de delar myndighetens tvivel angående EU-rättsaktens giltighet, kan hänskjuta en 
begäran om förhandsavgörande för att pröva frågan. Se även mål C-562/12 Liivimaa Lihaveis, 
2014, angående möjligheten att överpröva rättsakter antagna av en regional EU-myndighet inför en 
nationell domstol. I C-432/05 Unibet, 2007, godtogs dock svenska invändningar om att abstrakt 
normprövning inte var tillåten enligt svensk rätt. 

55 Jane Reichel, European Legal Method from a Swedish Perspective - Rights, Compensation and the 
Role of the Courts, i Nielsen, Ruth, Neergaard, Ulla & Roseberry, Lynn (red), Towards a European 
Legal Method: Synthesis or Fragmentation?, Diöf publishing, Copenhagen, 2011.

56 Se exempelvis mål C-47/08, kommissionen mot Belgien, 2011, punkt 134–141 och mål C-285/12, 
Diakité, 2012, punkt 29. Se vidare Carl Fredrik Bergström & Jörgen Hettne, Introduktion till 
EU-rätten, Studentlitteratur, 2014, s. 59.
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att deras karaktär av icke-bindande dokument dels medför att de normalt inte kan 
bli föremål för domstolskontroll av EU-domstolen,57 dels att det faktum att en 
riktlinje inte finns tillgänglig på medlemsstatens officiella språk inte hindrar att 
den nationella behöriga myndigheten hänvisar till den i ett beslut där en enskild 
åläggs skyldigheter.58 I praktiken har dock de icke bindande dokumenten inte 
sällan en påtaglig normerande verkan. EU-domstolen har funnit att nationella 
myndigheter och domstolar kan vara skyldiga att använda soft law som tolk-
ningsunderlag, när den bidrar till tolkningen av nationella bestämmelser som 
antagits för deras genomförande, eller när den har till syfte att utfylla bindande 
EU-rättsliga bestämmelser.59 

4. Svenska konstitutionella och förvaltningsrättsliga 
principer som inverkar på utrymmet för myndigheters 
fria skön

Även svenska rättsprincipen begränsar förvaltningsmyndigheters utrymme att 
göra skönsmässiga bedömningar, både till form och till innehåll. Marcusson 
har i en genomgång av rättssäkerhetsprinciper i svensk förvaltningsrätt kunnat 
konstatera att även om förvaltningsrätten som disciplin historiskt varit inriktad 
på statsnyttan och effektiviteten, så har allt sedan 1900-talet första decennium, 
och i synnerhet efter första världskrigets slut, rättsstatliga ideal och rättssäkerhet 
kommit att bli mer framträdande i den förvaltningsrättsliga diskussionen och 
doktrinen.60 Svenska myndigheter fortsätter att vara underställda den svenska 
regeringen och att vara bundna av svenska konstitutionella principer, även när de 
agerar som inremarknadsmyndigheter i en europeiserad kontext. Det utrymme 
för självständigt beslutsfattande som tilldelas myndigheterna enligt RF 12:2, 
att ingen får lägga sig i hur en myndighet beslutar i ett enskilt fall som innebär 
myndighetsutövning mot enskild eller tillämpning av lag, kan dock medföra att 
svenska myndigheter får en starkare ställning som inremarknadsmyndigheter 
än systermyndigheter i länder med ministerstyre. 

De principer som identifierats som relevanta här är dels konstitutionella prin-
ciper om legalitet, objektivitet och likabehandling, dels förvaltningsrättsliga 
principer och regler om handläggning och former för beslutsfattande. 

57 Mål T-258/06 Tyskland mot kommissionen, 2010. Se dock mål C-57/95 Frankrike mot kommis-
sionen, 1997, då EU-domstolen ogiltigförklarade ett tolkningsmeddelande från kommissionen, då 
den var formulerad som en bindande rättsakt. 

58 Mål C-410/09 Polska Telefonia Cyfrowa, 2011.
59 Mål C-322/88 Grimaldi, 1989.
60 Lena Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, Förvaltningsrättslig tidskrift 2010, 

s. 241–254, s. 242. 
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4.1 Konstitutionella principer om legalitet, objektivitet och 
likabehandling 

I legalitetsprincipen i RF 1:1 3 st, slås fast att den offentliga makten ska utövas 
under lagarna. Principen, även betecknad normbundenhetens princip, innebär 
alltså att all utövning av offentlig makt kräver ett författningsstöd. Maktutöv-
ningen ska vara normbunden, i motsats till godtycklig.61 Mer konkret innebär 
det att alla åtgärder som vidtas av ett offentligt organ måste ha stöd i lag, lex 
scripta, även om det inte sällan är så att lagar och andra författningar ger de 
offentliga organen ett skönsmässigt utrymme för hur organet väljer att bedriva 
en verksamhet.62 Hur stor grad av diskretion som är godtagbar beror på vilken 
typ av verksamhet som bedrivs, varvid generellt kan sägas att ju mer ingripande 
en åtgärd är mot en enskild, desto tydligare krav på lagstöd kan krävas.63 I 
legalitetsprincipen ligger även ett krav på tydlighet vad gäller lagens innehåll, 
lex certa.64 I offentligrättsliga sammanhang kan kravet förstås så att det ska 
kunna utläsas ur lagtexten och andra bindande rättsregler vilka rättigheter 
och skyldigheter en enskild person har i förhållande till staten. I förhållande 
till skönsmässiga beslut inom förvaltningsrätten, dvs. där det inte enbart finns 
en korrekt tolkning av en rättsregel utan myndigheten har en möjlighet att 
välja utgången i ärendet utifrån policy-överväganden, kan kravet på lex certa 
även förstås som att legalitetsprincipen får en funktion av en tolkningsprincip. 
Domstolar ska således kunna pröva en myndighets skönsmässiga beslutsfattande 
mot lagstiftningens syfte och kontrollera att myndighetens bedömning håller 
sig inom lagens gränser.65 

Legalitetsprincipen i RF 1:1 kompletteras av likabehandlings- och objektivi-
tetsprincipen i RF 1:9, varav framgår att domstolar samt förvaltningsmyndigheter 
och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta 
allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Kravet på saklighet 
innebär att förvaltningsmyndigheten inte ska gynna eller missgynna enskilda utan 
att detta i sig har stöd i lag.66 Särskilt när lagen ger utrymme för myndigheten att 
fatta olika beslut, dvs. när det finns ett skönsmässigt utrymme, innebär kravet 
på saklighet att myndigheten enbart får utöva sitt fria skön med beaktande av 

61 Wiweka Warnling-Nerep, m.fl. Statsrättens grunder, 4 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2011, 
s. 53. 

62 Carl Lebeck, Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i svensk rätt I: teoretisk och konstitu-
tionell bakgrund, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2015, s. 92–130, s. 93 ff.

63 Jämför de straffrättsliga sentenserna nullum crimen sine lege (inget brott utan lag) och nulla poena 
sine lege (inget straff utan lag). 

64 Carl Lebeck, Den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen i svensk rätt I: teoretisk och konstitu-
tionell bakgrund, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2015, s. 92–130, s. 96 ff. 

65 A a, s. 98. 
66 Thomas Bull, Objektivitetsprincipen, Lena Marcusson (red.), Offentligrättsliga principer, 2 ed. 

Iustus, 2012, s. 101.



Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön

353

enbart relevanta och sakliga omständigheter. Det krävs att en myndighet gör 
en ordentlig utredning i syfte att fastställa att det är de åtgärder som vidtas är 
sakligt utformade och att eventuella nackdelar som drabbar en enskild part kan 
motiveras. Bull har vidare framhållit att i likabehandlingsprincipen även finns 
ett krav på konsekvens i myndigheternas beslutsfattande.67 

4.2 Principer och regler för myndigheters handläggning och 
beslutsformer

Förvaltningsmyndigheters verksamhet brukar delas in i tre olika kategorier; 
faktisk förvaltning, handläggning av ärenden och myndighetsutövning mot 
enskild. Faktisk förvaltning innebär att en förvaltningsmyndighet utför för-
valtningsuppgifter som inte är kopplade till ett ärende och inte avser att leda 
till ett beslut, såsom skötsel av parker, undervisning, byggande av vägar. Även 
information och råd till allmänheten utan koppling till ett enskilt ärende räknas 
hit. Ärendehandläggning innebär således en ur juridisk synvinkel mer kvalificerad 
verksamhet, som syftar till att förvaltningsmyndigheten fattar ett beslut varige-
nom myndigheten vill påverka andra myndigheters eller enskildas handlande. 
En underavdelning till ärendehandläggning utgörs av myndighetsutövning mot 
enskild, som omfattar vissa typer av ärenden där utövandet av offentlig makt är 
särskilt tydlig. Myndighetsutövning är ett svårdefinierat begrepp, men innebär i 
stora drag att en myndighet har befogenhet att bestämma ensidigt i förhållande 
till enskild. Det kan vara fråga om situationer där den enskilde befinner sig i 
beroendeställning, förvaltningsmyndigheten grundar sin befogenhet i författning 
eller annat beslut från riksdag eller regering eller ärendet mynnar ut i bindande 
beslut, där myndigheten beslutar ensidigt. Centralt är att det är fråga om en 
situation som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till 
medborgarna.68 Detta innebär även att samtliga FL:s handläggningsregler blir 
tillämpliga, vilket diskuteras vidare nedan. Exempel på ett ärende som inte 
innefattar myndighetsutövning kan vara att en myndighet fattar beslut om att 
göra vissa inköp, att redovisa en beställd rapport, etc. 

Av det sagda framgår att en myndighet som handlägger ärenden som inbegri-
per myndighetsutövning är att se som en särskild verksamhet i förvaltningsrätts-
lig mening, där särskilda krav kan ställas på myndigheten. Förvaltningslagen är 
uppbyggd så att enbart ett mindre antal av lagens regler är tillämpliga vid faktisk 
förvaltning (serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter, 4–6 §§ FL), en 
större del är tillämplig på ärendehandläggning (såsom regler om rätt till tolk, 
ombud och biträde, när en handling ska anses ha inkommit till myndigheten 

67 A a s. 102. 
68 SOU 2010:29, En ny förvaltningslag, s. 100 ff. 
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och regler om jäv etc., 7–13, 19, 22–25 §§ FL), medan de mest kvalificerade 
handläggningsreglerna enbart behöver tillämpas på handläggning av ärenden 
som innefattar myndighetsutövning (såsom rätt till muntlig handläggning, 
enskildas rätt att ta del av uppgifter, rätt till motivering av beslut etc., 14–18, 
20–21 §§ FL). 

En förvaltningsprocessuell regel som är särskilt betydelsefull i förhållande till 
myndigheters fria skön är motiveringsskyldigheten i 20 § FL. Av lagrummet följer 
att ett beslut varigenom en myndighet avgör ett ärende, dvs. slutliga beslut, ska 
innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutöv-
ning mot någon enskild. Enligt ett antal undantagsgrunder i andra stycket får 
dock skälen utelämnas helt eller delvis, exempelvis om beslutet inte går någon part 
emot (punkt 1). Å andra sidan är FL:s regler att betrakta som minimiregler som 
uttrycker vad myndigheterna minst måste göra.69 Inom områden för myndighe-
ters fria skön kan finnas skäl att ställa tydliga krav på myndigheternas förmåga 
att motivera sina ställningstaganden. Genom kravet på beslutsmotivering måste 
myndigheten redovisa hur det utrymme som lagen tilldelat myndigheten att 
besluta har använts i det konkreta fallet. Legalitetsprincipen innebär som angetts 
ovan att myndigheter måste kunna härleda utövandet av sin offentliga makt till 
en rättslig grund. Genom beslutsmotiveringen kan utomstående kontrollera att 
myndigheterna håller sig inom det tillåtna området och använder sin makt i de 
syften som lagen har avsett. Som angetts ovan kan vidare principen om skalighet 
ställa krav på att lika fall ska behandlas lika, varför det bör kunna krävas att 
även skönsmässiga beslut som är positiva för den enskilda ska kunna motiveras. 
Fura och Svensson anför ytterligare en aspekt, att motiveringsskyldigheten i 
samband med skönsmässiga beslut kan ha en självsanerande effekt och hjälpa 
myndigheterna att hamna rätt:70 

”Att en utebliven motivering skulle ursäktas av att den är svår att åstadkomma 
är knappast tänkbart. Mycket talar istället för att det bör krävas mer av en moti-
vering när de tillämpade bestämmelserna kan tolkas på olika sätt utan att det 
går att slå fast vad som är rätt och fel. En annan viktig aspekt i sammanhanget 
är att det finns anledning att befara att beslutet är oriktigt om myndigheten inte 
förmår lyfta fram några eller något avgörande skäl för sin ståndpunkt. En tanke 
som inte håller att formulera brister i allmänhet. Att tvingas uttrycka skälen 
hjälper alltså beslutsfattaren att hamna rätt.”

Därutöver finns regler i myndighetsförordningen om beslutsdokumentation.71 
Enligt 21 § ska för varje beslut i ett ärende upprättas en handling som visar 
dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har 

69  Elisabet Fura och Annelie Svensson, Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv, Förvaltnings-
rättslig tidskrift 2015, s. 539–549, s. 540. 

70  A a, s. 544.
71  SFS 2007:515. Enligt 1 § i förordningen är den subsidiär till annan lag och förordning. 
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varit föredragande, och vem som har varit med vid den slutliga handläggningen 
utan att delta i avgörandet. Denna information bidrar till att myndighetens 
beslutsprocess blir öppen och möjlig för enskilda att kontrollera. 

5. Avslutande analys
Inom ramen för den delen av den svenska förvaltningen som har till uppgift 
att genomföra EU:s inre marknad kommer frågor om unionsmedborgarnas och 
deras företags rätt till lika tillträde till marknaden inte sällan att medföra att 
nationella myndigheter ska göra en avvägning mellan rätten till fri rörlighet och 
andra motstående intressen. Inom den harmoniserade delen av regelverket har 
myndigheterna inte sällan tilldelats ett skönsmässigt utrymme att genomföra 
avvägningar eller i övrigt utforma hur genomförandet av respektive inremark-
nadsregleringar ska gå till. I en svenska konstitutionell kontext, där förvalt-
ningsmyndigheter är självständiga i förhållande till regeringen och andra vid 
sitt beslutsfattande som innebär myndighetsutövning mot enskild eller mot en 
kommun eller tillämpning av lag, kan myndigheterna härigenom få ett stort 
utrymme att fatta beslut. Finansinspektionen är exempelvis en sådan myndighet 
som i doktrinen kritiserats för att ha fått en alltför stark ställning, med funktioner 
för normgivning, verkställande och överprövning.72 I dessa sammanhang utgör 
rätten till domstolsprövning ett viktigt kontrollinstrument, vilket diskuteras i 
avsnitt 5.1. Ett annat inslag är att myndigheter kan vilja utveckla mer flexibla 
modeller för att genomföra en viss politik som kan innebära att förutsebarhet 
och likabehandling minskar för enskilda, eller att myndigheter i sin verksam-
het agerar så att deras verksamhet utgör ett hinder för den fria rörligheten. Ett 
exempel på detta är Skatteverkets nya samarbetsformer, s.k. fördjupad dialog, 
för att hjälpa stora företag att redovisa sin skatt rätt från början, där skatteverket 
ingår olika former av avtal med företagen.73 Denna situation diskuteras i avsnitt 
5.2. I avsnitt 5.3 ges några avslutande reflektioner. 

72 Wiweka Warnlig-Nerep, Finansinspektionens tillsyn i perspektiv av legalitet och legitimitet, För-
valtningsrättslig tidskrift, 2009, s. 389–427 och densamme, Finansinspektionens ”bannbullor” 
och annan nutida förvaltning – en fråga om legitimitet, Förvaltningsrättslig tidskrift, 2011, s. 
513–535. 

73 Se härom Ulf Bernitz & Jane Reichel, Effektivitet eller legalitet? En bedömning av Skatteverkets 
nya samarbetsformer, s.k. fördjupad dialog, Svensk Näringslivs publikation, juni, 2015. Ett annat 
exempel är Tandvårds- och läkemedelsverket arbete med vidareutvecklad handläggningsmodell 
för inträde i läkemedelsförmånen, se myndighetens hemsida, http://www.tlv.se/lakemedel/Utveck-
ling-vardebaserad-prissattning/.
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5.1 EU-rättsliga respektive svenska krav på domstolsprövning av 
skönsmässigt beslut

Som angetts ovan (avsnitt 3.1.d) är den EU-rättsliga principen om rätt till ett 
effektivt rättsmedel är en av de allmänna rättsprinciper inom EU-rätten som har 
haft allra störst genomslag på nationell nivå. Dialogen mellan EU-domstolen och 
de nationella domstolarna har utvecklats till den betydelsefull kanal för uttolk-
ning och utveckling av EU-rätten. Rätten till domstolsprövning är därför inte 
enbart av betydelse för den enskilde, utan även för att säkerställa ett enhetligt 
och effektivt genomförande av EU-rätten.74 

I rätten till ett effektivt rättsmedel innefattas även ett krav på att nationella 
domstolar skall kunna pröva omständigheterna i det enskilda fallet för att avgöra 
om en EU-rättslig rättighet har kränkts.75 I allmänhet överlämnar EU-dom-
stolen ett relativt stort utrymme åt de nationella domstolarna att avgöra exakt 
hur rättsskyddet ska utövas, så länge det finns något sätt för den enskilde att nå 
domstolsprövning.76 Detta innebär att det fortfarande är nationell processrätt 
som huvudsakligen är tillämplig vid överprövning av nationella förvaltnings-
beslut grundade på EU-lagstiftning som tillåter de behöriga myndigheterna ett 
skönsmässigt utrymme.77 

Ovan konstaterades att motiveringsskyldigheten blir särskilt viktig i fall där 
myndigheter tilldelats ett skönsmässigt utrymme. Motsvarande argument kan 
även anföras till varför domstolsprövning är viktig. Myndigheternas skyldighet 
att agera inom lagens gränser och att utnyttja sina beslutsbefogenheter i enlighet 
med konstitutionella och förvaltningsrättsliga principer bör stå under kontroll, 
i synnerhet inom den europeiserade delen av rätten där regeringens kontroll 
över myndigheterna kan vara mindre intensiv och riksdagens kontroll mindre 
påtaglig.78 Besselink menar till och med att utvecklingen i de flesta europeiska 
länder, med omfattande delegering av beslutskompetens till förvaltningen och 

74 Agnes Eklund & Jane Reichel, Enskilda och EU-rättens genomförande, Mattias Dahlberg & 
Karin Åhman (red) Europarättens inflytande på juridisk forskning och utbildning, de lege 2015, 
kommande utgivning.

75 Mål C-459/99 Mouvement contre le racisme mot Belgien, 2002 och mål C-482/01 och C-493/01 
Orfanopoulos m.fl. mot Land Baden-Württemberg, 2004

76 Se C-432/05 Unibet REG 2007och Anna Wallerman, Om fakultativa regler, en studie av svensk 
och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor, Iustus, 2015, 
s. 101. 

77 Hervig C.H Hofmann, Gerard C. Rowe, & Alexander Türk, Administrative Law and Policy of 
the European Union, Oxford University Press, 2011, s. 505. 

78 Jane Reichel & Anna-Sara Lind, Den svenska förvaltningsmodellen som en del av en integrerad 
europeisk förvaltning – en fallstudie om dataskyddsförvaltning, FT 2014, s. 503–525, s. 517 ff.



Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön

357

hög grad av europeisering, har medfört att det inte längre är parlamenten som 
utgör den verkställande maktens motvikt, utan domstolarna. 79 

Enligt svensk rättstradition omfattar domstolens prövning av ett förvaltnings-
beslut så väl lämpligheten som lagligheten av beslutet.80 Förvaltningsprocesslagen81 
förutsätter att förvaltningsdomstolen sätter sig i myndighetens ställe, tar in 
ytterligare utredning om så skulle behövas och slutligen att de kan, om domstolen 
gör en annan bedömning av saken än myndigheten gjort, ersätta beslutet med 
sitt eget.82 Frågan om hur ingående en prövning av myndighetens utrymme för 
skönsmässig bedömning i sak kan vara i praktiken. Myndigheterna kan ju besitta 
en omfattande sakkompetens, som domstolarna kan sakna. Även om detta i 
viss mån kan kompenseras av att domstolen hämtar in kunskap från fristående 
experter, kvarstår frågan hur domstolar ska kunna ersätta ett myndighetsbeslut 
grundad på en komplex bedömning med sin egen.83  

I detta sammanhang blir en prövning utifrån konstitutionella och förvalt-
ningsrättsliga principer, såsom legalitetsprincipen, likabehandlings- och objek-
tivitetsprincipen, motiveringsskyldigheten, etc. än viktigare. I förhållande till 
legalitetsprincipen blir det relevant att beakta lagstiftningens syfte och ändamål, 
för att kontrollera att beslutet håller sig inom lagens ramar. Likabehandlings- och 
objektivitetsprincipen kan läggas till grund för att kontrollera att myndighetens 
beslutsfattande är sakligt och i linje med tidigare fattade beslut, varvid även 
motiveringsskyldigheten bör beaktas. Härutöver kan även EU-rättsliga principer 
såsom transparensprincipen och principen om god förvaltning spela in.

En jämförelse kan göras med mål RÅ 1991 not 162, som rörde ett rättspröv-
ningsmål av ett bygglovsbeslut, där Högsta förvaltningsdomstolen uttalade föl-
jande: 

”I fall där myndigheterna lämnats viss handlingsfrihet vid beslutsfat-
tandet har regeringsrätten, med stöd av uttalanden i förarbetena till 
lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut, funnit att 
rättsprövningen skall omfatta frågan om beslutet ryms inom handlings-
friheten (se t ex RÅ 1989 ref 95). Regeringsrätten finner att den lämplig-

79 Leonard F.M. Besselink, Shifts in Governance: National Parliaments and Their Govenrments’ 
Involvement in European Union Decision-Making, Gavin Barret (red), National parliaments and 
the European Union: the Constitutional Challenge for the Oireachtas and other Member States 
Legislatures, Clarus Press, Dublin, 2008, s. 31.

80 Lena Marusson, Laglighets- och lämplighetsprövning, en titt i backspegeln och framåt, Förvalt-
ningsrättlig tidskrift, s. 121–137, s. 124.

81 SFS 1971:291. 
82 Göran Wahlgren, Några provokativa funderingar kring förvaltningsförfarandet, Förvaltningsrätts-

lig tidskrift 1995/96, s. 203–210.
83 Se exempelvis Lena Wahlberg, Christian Dahlman, Farhan Sarwar, Sverker Sikström & Sofia 

Åkerman, Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita på 
den medicinska expertisen? Förvaltningsrättslig tidskrift 2015, s. 629–646. 
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hetsbedömning som skall göras enligt 8 kap 14 § PBL bör innefatta en 
avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden och de motstående 
allmänna och andra intressen som skyddas av PBL eller annan lagstiftning.” 

En domstol som prövar ett förvaltningsbeslut i enlighet med den ordinarie pröv-
ningsformen bör åtminstone kunna kontrollera att den beslutande myndigheten 
har utfört en motsvarande prövning, dvs. i detta fall huruvida den beslutande 
myndigheten har utfört en avvägning mellan de intressen som talar för åtgärden 
och de motstående allmänna och andra intressen som skyddas aktuell lagstift-
ning.

5.2 Informationskampanjer och avtal som verktyg för att 
genomföra förvaltningsrättsliga regelverk

När myndigheter agerar utanför den traditionella rollen som beslutsfattare i ett 
formellt ärende, förändras förhållandet till enskilda som är föremål för myndig-
hetens uppmärksamhet. Myndigheternas beslutsfattande är ett uttryck för ett 
offentligrättsligt maktutövande, där myndigheterna ensidigt beslutar utifrån 
de förutsättningar som lagts fast av lagstiftaren. Myndigheterna och dess tjäns-
temän är rättsligt ansvariga för de beslut som fattas. Som redovisats ovan är 
myndigheterna bundna av såväl konstitutionella som förvaltningsrättsliga reg-
ler och principer i sitt maktutövande, samt underställda såväl parlamentarisk, 
icke-judiciell som judiciell kontroll. 

När myndigheten agerar utanför denna roll är situationen en annan och 
myndigheternas agerande är inte lika hårt reglerat. Det innebär dock inte att 
myndigheternas handlande inte är rättsligt relevant. Av EU:s inremarknadsrätt 
följer att inte enbart formenliga beslut från en myndighet kan utgöra en han-
delshindrande åtgärd, utan även reklamkampanjer eller kritiska uttalanden från 
behöriga tjänstemän.84 Dessa åtgärder av myndigheter är alltså rättsligt relevanta i 
EU-rättslig mening, de påverkar enskildas ställning på den inre marknaden, men 
de förvaltningsrättsliga rättsäkerhetsgarantierna som diskuteras ovan kan vara 
svåra att nå. På motsvarande sätt kan myndigheter genom att bjuda in centrala 
aktörer på ett område, ”stakeholders”, i nätverk i syfte att påverka aktörernas 
agerande i en viss riktning genom s.k. ”nudging”, strategier för att få omgivningen 
av välja rätt. Förvaltningslagens regler är enbart tillämpliga till viss del, dvs. de 

84 Se exempelvis Buy Irish-målet, mål 249/81 kommissionen mot Irland, 1982 och C-470/03, Leh-
tinen, 2007, där en informationskampanj respektive ett uttalanden från en finsk tjänsteman vid 
regeringskansliet ansågs utgöra ett otillåtet handelshinder. Se Kommerskollegium, Icke-bindande 
myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten. Konsekvenser för myndigheter och kommuner, novem-
ber 2012, där kollegiet har gjort en relativt långtgående tolkning av EU-domstolens praxis och 
vilka krav som följer på den. 



Rättsliga begränsningar av myndigheters fria skön

359

inledande paragraferna om serviceskyldighet och samverkan mellan myndigheter 
(se avsnitt 4.2), liksom RF:s regler om legalitet, objektivitet och likabehandling. 
Vid exempelvis ingående av ett avtal är utfallet beroende av en förhandling, där 
parterna förutsätts komma överens till ett resultat som båda parter kan acceptera. 
Skillnaden visar sig vidare vad gäller parternas möjlighet att välja att delta i alter-
nativt undandra sig processen. Om en enskild har anhängiggjort ett ärende hos 
en myndighet, till exempel genom att inge ansökan om tillstånd att bedriva en 
verksamhet, kan en myndighet inte avstå från att fatta beslut i ärendet. Generellt 
sett gäller enligt 7 § FL att ärendet ska handläggas ”så enkelt, snabbt och billigt 
som möjligt utan att säkerheten eftersätts”. I EU-rättslig sekundärlagstiftning kan 
vidare finnas särskilda frister inom vilket en åtgärd ska vidtas eller ett beslut ska 
fattas, liksom i vissa fall regler om konsekvenser som inträder när så inte sker.85 
När en fråga drivs utanför ramen för ärendehandläggning har ingen av parterna 
har en skyldighet slutföra vad som påbörjats. Inte heller är förvaltningslagens 
regler om ärendehandläggning tillämpliga, i synnerhet inte de som förutsätter 
myndighetsutövning mot enskild. 

Det är även betydligt svårare att upprätthålla en rätt till ett effektivt rättsmedel 
då en viss förvaltningspolitik genomförs via informationskampanjer och avtal. I 
ett berömt rättsfall från 2004, Olivoljemålet, fann Högsta förvaltningsdomstolen 
att en informationstext och ett pressmeddelande från Livsmedelsverket uppfylla 
kriterierna för ett överklagbart beslut.86 Även frågan om överklagande av ett 
myndighetsbeslut att ingå ett avtal kan frågan vara synnerligen besvärlig utanför 
upphandlingsrätten, där denna situation är särskilt reglerad. Informationen eller 
avtalet som sådant kan i allmänhet inte överprövas, däremot kan det beslut som 
en myndighet fattar att vidta åtgärderna i undantagsfall vara överklagbart.87 
Frågan om vem som är saklegitimerad att föra talan mot beslutet kan vara svår 
att fastställa. Även för det fall en rätt till domstolsprövning av beslut skulle 
anses föreligga, kan mycket komma att falla utanför förvaltningsdomstolarnas 
prövning. Ett annat sätt att få till stånd en domstolsprövning av en myndighets 
beslut att ingå avtal kan vara att inleda en skadeståndstalan gentemot staten 
enligt Francovich- doktrinen, om det går att visa att en enskild part lidit en 

85 Artikel 4.1 och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 om förfaranden 
för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan 
medlemsstat, artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 decem-
ber 2006 om tjänster på den inre marknaden, samt artikel 2-6 i Rådets direktiv av den 21 december 
1988 om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande 
i de nationella sjukförsäkringssystemen (89/105/EEG).

86 RÅ 2004 ref 8.
87 Jämför ovannämnda mål HFD 2012 ref. 28 och HFD 2012 ref 29, avsnitt 3.2.
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ersättningsgill skada.88 Även dessa processer riskerar att bli såväl svåröverskåd-
liga som svårhanterliga. I praktiken riskerar en ordning med genomförande 
av en förvaltningspolitik via information och avtal medföra att EU-rättsliga 
och svenska konstitutionella och förvaltningsrättsliga principer som avser att 
säkerställa ett transparent, rättssäkert och kontrollerbart beslutsfattande sätts ur 
spel. Vad gäller ”nudging” faller fenomen antagligen helt utanför det reglerade 
förvaltningsprocessuella ramverket, men kan likväl komma att få betydelse i 
relationen myndighet - enskild, exempelvis i en efterföljande ansökningspro-
cess. Även om det förvaltningsprocessuella ramverket då är tillämpligt, kan 
myndighetens agerande ändå inverka för vad som uppfattas som ett möjligt och 
lämpligt utfall av processen.

5.3 Slutord
När förvaltningsrätten utövas inom en internationaliserad kontext, i globalise-
rade och europeiserade beslutsprocesser eller nationella processer där globala och 
europeiska regelverk ska genomföras, kommer konstitutionella och förvaltnings-
rättsliga principer till skydd för den enskilde att spela en viktig roll. Såväl Global 
Administrative Law-teorin som EU-rätten betonar vikten av beslutsprocesser 
utformas så att legalitet, transparens, möjlighet till deltagande i beslutsproces-
ser, skyldighet att tillhandahålla beslutmotiveringar och överprövning av olika 
former av beslut kan upprätthållas. Principerna är välkända även inom svensk 
förvaltningsrätt, men har genom internationaliseringen kommit att få en än större 
betydelse, inte minst i domstolarnas kontroll över förvaltningen. En betydelsefull 
förklaring till detta är att de övriga mekanismer för att kontrollera förvaltningen, 
som vanligen tillämpas i en nationell kontext, kan komma att bli mindre verk-
ningsfulla när den lagstiftande makten som gett upphov till regelverket, eller 
delar av det, befinner sig i en annan konstitutionell kontext än den verkstäl-
lande. Dels har innehållet i rätten förändrats på ett sådant sätt att traditionella 
indelningar inte kan upprätthållas. Vad gäller EU:s inremarknadsrätt har den 
exempelvis inneburit att åtgärder som i traditionell svensk förvaltningsrätt inte 
ansetts rättsligt relevanta, exempelvis informationskampanjer, numera kan anses 
medföra vissa processuella rättigheter för enskilda. Dels kan förvaltningsmyn-
digheter som agerar i nära samverkan med EU och dess integrerade förvaltning 
bli mindre nåbar för regeringarnas styrsignaler och för parlamentens kontroll. 
Det kan vidare finnas en önskan hos myndigheter att uppnå flexibla lösningar 
vid genomförandet en viss politik, där ett skönsmässigt utrymme kan utnytt-
jas till att uppnå effektiva och ändamålsensliga resultat, ibland med inslag av 

88 Förenade mål Förenade målen C-6/90 och C-9/90 Francovich, 1990 och Torbjörn Andersson, 
Abstrakt lagprövning – en aspekt på Unibetmålet, Sten Heckscher & Anders Eka (red), Festskrift 
till Johan Hirschfeldt, Iustus, Uppsala, 2008. 
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informationskampanjer, ”nudging” och avtal mellan myndigheter och enskilda. 
Det ligger i allmänhetens intresse att skattefinansierad verksamhet bedrivs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt, men i förlängningen kan detta knappast 
uppnås utan att beakta enskildas berättigade intresse av att ha tillgång till en 
transparent, tillgänglig och rättssäker förvaltning.


