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1 Inledning 

1.1 Om ämnet 

Denna uppsats behandlar begreppet myndighetsutövning och dess betydelse i 

svensk rätt. De flesta jurister inom det offentliga torde komma i kontakt med 

begreppet i sin yrkesutövning, liksom för övrigt många andra yrkesgrupper inom 

det offentliga. Även den som i görligaste mån försöker undvika att ha med det 

offentliga att göra kommer sannolikt att komma i indirekt kontakt med begreppet, 

nämligen genom att vara föremål för myndighetsutövning. Detta då det omfattar så 

skilda och vardagliga fenomen som betygssättning enligt högskoleförordningen 

(1993:100), bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och 

omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade 

personer m.m. (LOB). 

 

Vad som kännetecknar myndighetsutövning kommer att framgå på de kommande 

sidorna. Kort kan dock sägas att det rör sig om situationer där det allmänna nyttjar 

sina muskler för eller mot en enskild, i situationer där denne står i ett särskilt 

beroendeförhållande till det allmänna. Av den anledningen har lagstiftaren ansett 

det vara befogat med en rad särskilda bestämmelser för att säkerställa den 

enskildes rättssäkerhet. Bestämmelserna omfattar bland annat en utökad rätt till 

insyn, en särskild möjlighet till skadeståndstalan, och ett straffansvar för den 

tjänsteman som missbrukar sin ställning som myndighetsutövare. Dessutom finns 

inom straffrätten ett utökat skydd för personer med uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning. Det sistnämnda kommer dock inte beröras i uppsatsen, då det 

faller utanför dess huvudsakligen förvaltningsrättsliga ram.  

 

Av detta följer att det är av vikt både för enskilda och för myndigheter att kunna 

bedöma vilka ärenden och verksamheter som innefattar myndighetsutövning. 

Författarens förhoppning är att uppsatsen skall kunna sprida en del ljus över 

gränsdragningsfrågorna. I uppsatsens första del (avsnitt 2 och 3) undersöks först 

innebörden av begreppet, för att fastställa hur man kan identifiera åtgärder som 

utgör myndighetsutövning. Den huvudsakliga problematiken här ligger i att 
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identifiera den gråzon som utgör gränslandet mellan myndighetsutövning och 

affärsverksamhet. Därefter studeras de följder det har att en verksamhet innefattar 

myndighetsutövning, huvudsakligen ur ett myndighetsperspektiv. Den problematik 

som behandlas här är frågor om vilken kvalitet man kan förvänta sig av 

förvaltningens myndighetsutövande delar, samt vilket ansvar som kan utkrävas om 

de inte når upp till den. De rättsområden som aktualiseras är förvaltningsrätt, 

skadeståndsrätt och straffrätt. De statsrättsliga regler som rör myndighetsutövning 

kommer endast beröras i den mån de har betydelse för möjligheten att anlita 

privaträttsliga subjekt för att utföra uppgifter som har koppling till myndighets-

utövning. 

 

I uppsatsens andra del behandlas ett antal frågeställningar som uppkommer till 

följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU). Främst bland dessa är 

huruvida begreppets innebörd påverkas av unionsrättsliga regler. Det har framförts 

att det EU-rättsliga begreppet ”offentlig makt” har betydelse för innebörden av det 

svenska begreppet myndighetsutövning, ett påstående som kommer analyseras. 

 

I uppsatsens tredje del används den definition som utarbetats i första delen för att 

analysera några vanliga aktiviteter hos myndigheter, för att därigenom svara på 

frågan huruvida de utgör myndighetsutövning. De aktiviteter som valts är 

tilldelningsbeslut enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 12 

kap. 1 §, tilldelningsbeslut vid tjänstekoncession, samt godkännandebeslut enligt 

lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 8 kap. 1 §. Valet att avgränsa på det 

viset har motiverats dels av utrymmesskäl, dels av personligt intresse hos 

uppsatsförfattaren. 

  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka begreppet myndighetsutövning. En del i 

detta är att undersöka vilken innebörd begreppet har, för att kunna avgöra vilka 

verksamheter som innefattar myndighetsutövning. Huvudfrågan är alltså ”vad är 

innebörden av begreppet myndighetsutövning?”. Delfrågor här är dels huruvida 
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begreppsdefinitionen skiljer sig åt mellan olika rättsområden, dels i vilken mån 

man kan dela upp en verksamhet som innefattar myndighetsutövning i en 

förberedande del som inte anses utgöra myndighetsutövning, och en beslutsdel 

vilken utgör myndighetsutövning. Som ett praktiskt åskådliggörande av svaret på 

huvudfrågan kommer några olika förfaranden inom den offentliga förvaltningen 

att undersökas, för att avgöra huruvida de innefattar myndighetsutövning eller ej. 

Rättsfrågorna här är ”utgör tilldelningsbeslut enligt LOU 12 kap. 1 § 

myndighetsutövning”, ”utgör tilldelning av tjänstekoncession myndighets-

utövning” samt ”utgör godkännandebeslut enligt LOV 8 kap. 1 § myndighets-

utövning”. Ytterligare en del är att undersöka vilka rättsliga följder det har att en 

viss verksamhet innefattar myndighetsutövning, bland annat med avseende på 

möjligheten att anlita privata aktörer för att driva offentlig verksamhet, samt de 

lagregler som finns för att säkerställa att myndighetsutövning sköts på ett riktigt 

sätt och att den enskildes rättssäkerhetsintressen tillvaratas. 

 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens metod är sedvanlig rättsdogmatisk metod. Det finns sannolikt jurister 

som skulle anse att det uttalandet räcker för att uppfylla alla rimliga krav på 

innehåll i ett metodavsnitt. Emellertid finns det olika uppfattningar om vad som 

utmärker rättsdogmatisk metod.1 Här kommer att redogöras för uppsatsförfattarens 

uppfattning om vad rättsdogmatisk metod betyder för den här uppsatsen. Det bör 

kanske poängteras extra att beskrivningen alltså inte gör anspråk på att beskriva 

den rättsdogmatiska metoden, utan den i uppsatsen använda metoden, vilken faller 

inom ramen för vad som kan kallas rättsdogmatik. 

 

Rättsdogmatisk metod är att fastställa gällande rätt och kritiskt analysera resultatet. 

I det första ledet används de klassiska rättskällorna, lagtext, förarbeten, praxis och 

doktrin. Förhållandet mellan dem är komplicerat, och det är inte självklart att 

hierarkin alltid är densamma. Givet är dock att lagtext är den främsta rättskällan, 

och att de övrigas funktion är att komplettera den. Det inbördes förhållandet 

                                                             
1 Sandgren 2005, s. 649. 
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mellan de övriga varier beroende på sådana faktorer som ålder, klarhet, systematik 

och intellektuell kvalitet. Bedömningarna måste göras för varje enskilt rättsligt 

problem, och redovisas följaktligen där de görs. 

 

Den andra delen av den rättsdogmatiska metoden är den kritiska granskningen av 

gällande rätt.  

 

Angående materialet kan sägas att även beslut av Riksdagens ombudsman (JO) 

kommer att användas. Sådana är visserligen inte en klassisk rättskälla, men ger 

värdefulla perspektiv inom det aktuella området. 

 

Vad gäller förarbetena måste beaktas att flera av de centrala propositionerna som 

rör ämnet är från första halvan av 1970-talet. Lagområdena har sedan dess, liksom 

samhället i stort, genomgått varierande grad av omarbetning, vilket kan påverka 

deras vägledande värde. 

 

Angående doktrinen används det begreppet i den vidare bemärkelsen, och avser 

juridisk litteratur i allmänhet. Frågan om varför doktrin anses vara en rättskälla, 

och vad dess värde är, har inget allmänt accepterat svar. Uppsatsförfattarens åsikt 

är att det rör sig om en sammanvägning av kvalitén på de resonemang en författare 

för, författarens status inom rättsområdet, och den acceptans juristkollektivet gett 

åt resonemangen. 

 

Eftersom begreppet myndighetsutövning förekommer inom flera rättsområden 

finns praxis inom en rad olika måltyper. I de allmänna domstolarna torde det 

främst förekomma i straff- och skadeståndsmål. 

 

Användandet av EU-rättsligt material har begränsats på så vis att främst de 

svenska språkversionerna av fördrag och domar har beaktats, med något undantag. 

Anledningen till detta är inte ett blint förtroende för ärans och hjältarnas språk, 
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utan det faktum att ett omfattande studium av flera språkversioner skulle ta för 

mycket tid i anspråk. 

 

1.4 Disposition, avgränsningar och terminologi 

Uppsatsen inleds med ett kapitel (avsnitt 2) där innebörden av begreppet 

myndighetsutövning fastställs genom bestämning av ett antal kriterier som kan 

användas för att avgränsa det mot andra former av verksamhet. Den 

begreppsbestämningen är avgörande för att senare kunna bedöma huruvida vissa i 

femte kapitlet granskade verksamheter inbegriper myndighetsutövning. Begreppet 

myndighetsutövning förekommer i ett stort antal författningar. Uppsatsen 

fokuserar emellertid på de rättsområden som traditionellt anses vara centrala för att 

fastställa innebörden av begreppet, vilka är förvaltningsrätten, skadeståndsrätten 

och straffrätten. Övriga rättsområden kommer därför endast behandlas när de 

bedöms vara av särskilt intresse. 

 

Därefter följer ett kapitel (avsnitt 3) där de rättsliga verkningarna av att en 

verksamhet inbegriper myndighetsutövning utreds, samt ett antal särskilda 

problemställningar till följd av de verkningarna studeras. Den delen är relevant 

främst för att det skall gå att analysera vilka följder det får att de studerade 

verksamheterna i femte avsnittet inbegriper eller inte inbegriper 

myndighetsutövning. Av utrymmesskäl är det inte görligt att undersöka alla de 

författningar som anger särskilda rättsliga verkningar av att en verksamhet inne-

fattar myndighetsutövning. Istället fokuseras de för uppsatsens syfte relevanta be-

stämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) (FL), (1972:207) (SkL), brottsbalken 

(1962:700) (BrB) och regeringsformen (1974:152) (RF). 

 

I avsnitt 4 undersöks den eventuella verkan EU-rätten har för begrepps-

bestämningen och följderna. Anledningen till att EU-rätten studeras separat är att 

begreppet myndighetsutövning har sitt ursprung drygt tjugo år innan Sverige 

trädde in i unionen, och att det därför inte är självklart att EU-rätten har någon 

inverkan. Att den studeras alls beror dels på att EU-rättens överordnade ställning 
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innebär att det inte heller är självklart att den inte har någon inverkan, dels på att 

begreppet myndighetsutövning förekommer i svensk lagstiftning med EU-rättslig 

grund. Det bör dock poängteras att syftet med uppsatsen är att studera begreppet 

myndighetsutövning i svensk rätt, inte att detaljstudera EU-rättsliga frågor. 

 

I avsnitt 5 studeras tre olika beslut, nämligen tilldelning av kontrakt enligt LOU, 

tilldelning av tjänstekoncession och godkännande enligt LOV, utifrån de kriterier 

som fastställts i avsnitt två för att avgöra huruvida de inbegriper 

myndighetsutövning eller ej. Dessutom används lärdomarna från avsnitt tre för att 

bedöma vad det i så fall innebär för beslutsärendena. En anledning till att det är 

intressant att studera just de tre typerna av beslut är att det höjts röster i doktrinen 

för att nyansera en påstått föråldrad syn på tilldelningsbeslut enligt LOU.
2
 De två 

andra beslutstyperna är närliggande, men tillräckligt annorlunda för att ge 

perspektiv på bedömningen. 

 

Slutligen sammanfattas resultaten i avsnitt 6, där de också analyseras de lege lata 

och de lege ferenda. 

 

Uppsatsen har en huvudsakligen förvaltningsrättslig inriktning, varför en del 

frågor av mer allmän skadeståndsrättslig och straffrättslig prägel lämnas utanför 

framställningen.  

 

Myndighetsutövning kan förekomma hos såväl det allmänna som hos enskilda 

aktörer som fått sådana uppgifter delegerade till sig, något som följer av 

regeringsformen (1974:152) (RF) 12 kap. 4 § 2 st. Om ingenting annat särskilt 

framgår kommer termen ”myndighet” användas i båda fallen. Med termen 

”myndighet” kommer alltså i uppsatsen avses såväl den traditionella innebörden, 

det vill säga statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, domstolar och 

regeringen, som de beslutande politiska församlingarna, de särskilda offentlig-

rättsliga subjekten och privaträttsliga subjekt, så länge deras verksamhet rör 

                                                             
2 Warnling-Nerep 2006, s. 397, och Örnberg 2014 s. 305 f. 
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myndighetsutövning.
3
 När det finns skäl att göra en åtskillnad markeras det genom 

termer som ”statlig eller kommunal myndighet”. Skälet till terminologivalet är att 

underlätta skrivprocessen och läsningen, samt att det för definitionen av begreppet 

myndighetsutövning inte är relevant vilken aktör som utövar myndighet. Däremot 

kan det vara relevant för följderna av att en verksamhet utgör myndighetsutövning, 

exempelvis genom att de särskilda reglerna i FL endast gäller hos förvaltnings-

myndigheter. 

 

Liksom Strömberg föredrar uppsatsförfattaren att ange lagrum med författningens 

namn först, följt av kapitel och paragraf.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 För en mer utförlig diskussion om skillnaderna mellan de olika subjekten, se Strömberg & 

Lundell 2011 s. 13 och s. 25 ff. 
4 I akademiska avhandlingar inom den offentliga rätten tycks båda varianterna förekomma. Se von 

Essen 2000 för den Strömbergska varianten, och Sundberg 2012 samt Örnberg 2014 för den 

motsatta. 
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2 Definitionen av begreppet myndighetsutövning 

2.1 Inledning 

Begreppet myndighetsutövning förekommer på en mängd ställen i den svenska 

lagstiftningen. En sökning i Zeteo5 på ”myndighetsutövning” begränsad till 

författningar ger 94 träffar.
6
 För att ytterligare understryka hur frekvent 

förekommande begreppet är i den svenska rätten kan tilläggas att inte alla 

verksamheter som utgör myndighetsutövning explicit beskrivs som sådan i lagtext. 

Exempelvis förekommer ordet inte alls i PBL, trots att beslut om bygglov utgör 

myndighetsutövning.
7
 

 

Begreppet, som det förstås i dag, härrör ur tre lagstiftningsprojekt från 1970-talet, 

nämligen 1971 års förvaltningslag, 1972 års skadeståndslag och 1975 års reform 

av ämbetsansvaret enligt brottsbalken.
8
 Det är ur de rättsområdena definitionen 

hämtas. En relevant fråga är naturligtvis huruvida begreppet myndighetsutövning 

har samma innebörd inom de olika rättsområden där det förekommer. I de olika 

förarbetena hänvisas genomgående till begreppsbestämningen i äldre 

förvaltningslagen (1971:290) (ÄFL) och dess förarbeten, något som talar för att 

innebörden är densamma.
9
 I doktrinen har anförts att det visserligen kan 

förekomma vissa variationer inom de olika rättsområdena beroende på att 

begreppet används för olika syften, men att det i stort bör förstås på samma sätt.
10

  

 

I doktrinen har även anförts att begreppet myndighetsutövning inom 

förvaltningsrätten skulle ha en formell funktion, medan det inom skadestånds- och 

straffrätten skulle ha en funktionell funktion.11 Det tycks dock röra sig om en 

tveksam tolkning av ett uttalande från Marcusson. Enligt Marcusson har begreppet 

                                                             
5 www.nj.zeteo.se 
6 Enligt Höök 126 träffar på författningar vid sökning i rättsbanken, Höök 2013, s. 178. 
7 Se t.ex. RÅ 1997 not. 100. 
8 Prop. 1971:30, prop. 1972:5 och prop. 1975:78. 
9 Se t.ex. prop. 1972:5 s. 311 ff. och s. 498 ff., prop. 1973:90 s. 397, prop. 1975:78 s. 141 ff., prop. 
1985/86:80 s. 55, samt prop. 1988/89:113 s. 12. 
10 Bengtsson 1996, s. 44 f., Marcusson 1989, s. 242, Warnling-Nerep 2006, s. 391. Se även SOU 

2010:29, s. 100. 
11 Örnberg 2014, s. 305, som hänvisar till Hollander & Madell 2003, s. 32, som hänvisar till Madell 

1998, s. 128, som hänvisar till Marcusson 1996 s. 66. 
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myndighetsutövning en funktionell innebörd, då det används för att beteckna en 

rad olika verksamheter, beroende på deras karaktär, medan myndighetsbegreppet 

är formellt och beror av organisatoriska förhållanden. Det senare begreppet 

används för att peka ut en grupp aktörer hos vilka särskilda regler (bl.a. FL - i 

regel - och TF) skall gälla, oavsett vilken sorts verksamhet som bedrivs, medan det 

förra används för att identifiera verksamhetsområden för vilka ett särskilt ansvar 

skall gälla, oavsett vem som bedriver verksamheten.12 Begreppet myndighets-

utövning är alltså funktionellt, men tillämpningen av FL är däremot formell 

eftersom den är beroende av att myndighetsutövandet sker hos en förvaltnings-

myndighet.13 

 

Ytterligare en skillnad mellan rättsområdena är att begreppet i FL endast omfattar 

ärenden, medan det i skadeståndslagen SkL och BrB även omfattar så kallat 

faktiskt handlande.
14

 En närliggande skillnad är att SkL:s och BrB:s respektive 

regler gäller ”vid” myndighetsutövning, medan FL:s regler gäller ärenden som 

”innefattar” myndighetsutövning. Även de båda skillnaderna har mer med 

tillämpningsområdet för respektive bestämmelse att göra än med innebörden av 

begreppet. De skillnader som alltså kan förekomma kan således förklaras genom 

att tillämpningsområdet för de olika bestämmelserna varierar, medan begreppet får 

anses vara i allt väsentligt detsamma. 

 

Slutsatsen bör vara att begreppet myndighetsutövning inom i vart fall 

förvaltningsrätten, statsrätten, skadeståndsrätten och straffrätten har i princip 

samma innebörd. Inom exempelvis konkurrensrätten kan det möjligen förhålla sig 

annorlunda,
15

 något som behandlas särskilt i avsnitt 4. 

 

                                                             
12 Marcusson 1996, s. 64 ff. 
13 Här kan inflikas att termen ”myndighet” i den här uppsatsen används på ett funktionellt sätt, 

eftersom den som angetts i avsnitt 1.4 används för att beteckna de aktörer vars verksamhet rör 

myndighetsutövning. 
14 SOU 1993:55, s. 73 och Strömberg & Lundell, s. 21. 
15 Se Indén 2008, s. 118 f. 
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Begreppet myndighetsutövning saknar definition i lagtext. En definition som 

förekommer i litteraturen
16

 är hämtad ur ÄFL 3 § och lyder ”utövning av 

befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinpåföljd, eller annat jämförbart förhållande”.
17

 Begreppet myndighets-

utövning förekom inte i lagtexten, utan användes i förarbetena för att beteckna det 

ÄFL 3 § definierar.
18

 Enligt förarbetena till nuvarande FL har begreppet, vilket i 

den nya lagen tagit plats i lagtexten, fortsatt samma innebörd, vilken sägs vara så 

känd att definitionen inte behöver skrivas ut i lagtexten.
19

 I förarbetena till ÄFL 

definierar departementschefen begreppet ytterligare såsom varandes ”beslut eller 

andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter”.
20

 Innan 

ÄFL:s införande förekom uttrycket ”myndighetsutövning” i doktrinen, men med 

en betydligt snävare innebörd. Det omfattade då endast ingripande åtgärder, såsom 

tvångsomhändertaganden och förverkande av egendom.
21

 I och med införandet av 

ÄFL gavs begreppet en betydligt vidare innebörd.
22

 Det omfattar nämligen, vilket 

möjligen framgår genom en extensiv läsning av ÄFL:s lagtext, även gynnande 

beslut i sådana ärenden som försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL),
23

 beslut om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS),
24

 och bygglov enligt PBL.
25

 

 

I SOU 1993:55 uttalades att någon slutgiltig heltäckande definition av begreppet 

myndighetsutövning sannolikt aldrig kommer att kunna ges.
26

 Utredningen vågade 

dock ställa upp sex kriterier som gemensamt bildar en ram för vad som utgör 

myndighetsutövning. För det första skall det vara en åtgärd som avgörs ensidigt, 

och får rättsverkningar i kraft av offentligrättsliga regler. Vidare skall åtgärden, 

                                                             
16 Se t. ex. Marcusson 1989, s. 178 och Strömberg & Lundell 2011, s. 19. 
17 Ibland anges även ”avskedande” i definitionen. Det infördes i ÄFL genom lagändring år 1975, 

och är p.g.a. lagändringar år 1994 inte längre relevant för begreppsdefinitionen, se avsnitt 2.2.2. 
18 Prop. 1971:30, s. 331. 
19 Prop. 1985/86:80, s. 55. 
20 Prop. 1971:30, s. 331. 
21 Ragnemalm 1976a, s. 112. 
22 SOU 2010:29, s. 100. 
23 Marcusson 1992, s. 140. 
24 Prop. 1992/93:159, s. 186. 
25 Se t. ex. RÅ 1997 not. 100. 
26 SOU 1993:55, s. 84. 



16 
 

åtminstone i sin förlängning, vara ett uttryck för det allmännas maktbefogenheter 

gentemot den enskilde och vidtas av ett rättssubjekt som har en offentlig 

monopolställning på så sätt att ingen enskild kan vidta samma åtgärd med 

motsvarande verkan. Av de kriterierna följer det sjätte, att den enskilde skall inta 

en beroendeställning i förhållande till det allmänna.
27

 

 

Det ensidiga avgörandet, det allmännas maktbefogenheter, rättsverkningarna och 

den beroendeställning som följer på dem kan sammanfattas som maktutövning och 

diskuteras nedan under 2.2. Kriteriet offentligrättsliga regler diskuteras under 2.3. 

Därefter följer tre avsnitt med särskilda gränsdragningsfrågor som följer av de 

tidigare diskuterade kriterierna. 

 

Observeras bör att samtliga kriterier måste vara uppfyllda, det räcker alltså inte att 

en myndighet agerar utifrån en offentligrättslig reglering, utan det måste även röra 

sig om maktutövning mot en enskild i beroendeställning.
28

 

 

2.2 Maktutövning 

2.2.1 Allmänt 

Det kanske tydligaste kriteriet för när myndighetsutövning föreligger är att det rör 

sig om maktutövning från det allmännas sida.
29

 Maktutövning innebär i 

sammanhanget att det allmänna ensidigt bestämmer om någonting vilket medför 

verkningar för den enskilde.
30

 

 

Att beslutet tas ensidigt är inte detsamma som att den enskilde saknar möjlighet att 

framföra synpunkter och därigenom eventuellt påverka beslutets utformning. 

Tvärtom finns det i många fall krav enligt FL eller speciallagstiftning på att den 

enskilde skall ges möjlighet att tala i ärendet.
31

 Ensidigheten kännetecknas istället 

                                                             
27 SOU 1993:55, s. 84 f. 
28 Prop. 1971:30, s. 334. 
29 I motiven uttrycks det som ”att det rör sig om beslut eller andra åtgärder, som ytterst är uttryck 

för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna”, prop. 1971:30, s. 331. 
30 Prop. 1971:30, s. 331. 
31 Se till exempel FL 17 §, vilken diskuteras något mer utförligt i avsnitt 3.2. 
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av att myndigheten till sist och syvende tar beslutet på egen hand och att den 

enskilde har att foga sig efter myndighetens vilja.
32

 Det här är i motsats till dels 

vanliga avtalsrelationer, dels sådana beslut och verksamheter som inte har 

verkningar för en enskild. 

 

Själva ordet maktutövning ger lätt intrycket att begreppet myndighetsutövning 

skall förstås på ett snävare vis än vad som i själva verket är fallet. När man har att 

göra med verksamheter där den enskilde riskerar att drabbas av det allmännas 

tvångsapparat om han inte fogar sig efter myndighetens vilja är det lätt att se 

kopplingen till maktutövning.
33

 Exempel på sådana situationer är om han vägrar 

betala den av Skatteverket fastställda skatten, eller om han envisas med att köra bil 

trots att Transportstyrelsen dragit in hans körkort. Likaså är det enkelt att se hur 

bygglovsärenden innebär maktutövning, då den som bygger utan ett sådant 

riskerar att mötas av en arsenal av tvångsåtgärder. Svårare är att förklara vilken 

verkan ett avslag på ansökan om försörjningsstöd enligt SoL 4 kap. 1 § egentligen 

har. I det fallet har den enskilde rättsliga och ekonomiska läge inte förändrats 

genom myndighetens beslut. Ändå råder det inget tvivel om att beslut i ett sådant 

ärende utgör myndighetsutövning.
34

 

 

Här kan alltså konstateras att myndighetsutövning kan förekomma i åtminstone två 

olika typfall. Dels i sådana fall där maktutövningsmomentet är tydligt, dels sådana 

som med Strömbergs ord har en i hög grad uttunnad koppling till offentlig 

maktutövning.
35

 Höök beskriver de två grupperna med orden ”negativ” respektive 

”positiv” myndighetsutövning, vilka uttrycker skillnaden tillräckligt tydligt för att 

användas även här.
36

 Den närmare innebörden av den negativa myndighets-

utövningen diskuteras mer i detalj i avsnitt 2.2.2, medan den positiva myndighets-

utövningens särdrag diskuteras i avsnitt 2.2.3. 

                                                             
32 Här bortses alltså från den myriad av möjligheter till överklaganden, omprövningar, 
överprövning och nya ansökningar som kan finnas. 
33 Prop. 1971:30, s. 331. 
34 Prop. 1971:30, s. 333. 
35 Strömberg 1972, s. 250. 
36 Höök 2013, s. 183. 
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Gemensamt för såväl ”negativ” som ”positiv” myndighetsutövning är att den 

resulterar i någon form av verkningar för en enskild. I förarbetena till ÄFL anges 

att det endast är ärenden som mynnar ut i bindande beslut som omfattas av 

begreppet myndighetsutövning, och att det alltså inte omfattar råd och upp-

lysningar.
37

 I sammanhanget bör påpekas att FL:s särskilda regler för 

myndighetsutövning endast gäller för ärendehandläggning, och alltså inte för så 

kallad faktisk verksamhet.
38

 Reglerna i SkL och BrB gäller däremot även vid 

faktisk verksamhet.
39

 Den skillnaden kan förklaras på flera olika sätt. En möjlighet 

är att det är ett uttryck för att begreppet inte har samma innebörd inom de olika 

rättsområdena. En annan är att det inte är begreppet som skiljer, utan det faktum 

att reglerna i SkL och BrB gäller ”vid” myndighetsutövning, medan FL gäller 

ärenden som ”avser” myndighetsutövning. Den förklaringsmodellen skulle således 

innebära att alla former av faktiskt handlande som i praxis fallit inom 

tillämpningsområdet måste gå att knyta till ett beslut i ett ärende. En tredje 

möjlighet är att det beror på att lagarna har olika tillämpningsområden, och att det 

således inte är begreppets innebörd som varierar, utan den faktiska tillämpningen 

inom respektive rättsområde, något som diskuterats mer detaljerat i avsnitt 2.1 

ovan. Den sista förklaringen känns systematiskt som den mest lockande.
40

 

 

Oavsett vilket ställs det som sagt krav på verkningar för den enskilde. I förarbetena 

till ÄFL uttalas särskilt att det inte behöver röra sig om rättsverkningar, medan det 

i förarbetena till SkL tvärtom talas om just rättsverkningar som ett kriterium.
41

 

Emellertid uttalas i det senare sammanhanget även att bruket av prepositionen 

”vid” innebär att även åtgärder som endast indirekt ger rättsliga konsekvenser, 

samt vissa andra handlingar, omfattas av bestämmelsen.
42

 Slutsatsen bör vara det 

                                                             
37 Prop. 1971:30, s. 332. 
38 Se FL 1 §. Som exempel på faktisk verksamhet anges i förarbetena bl.a. hållande av lektion, 
genomförande av operation samt trafikdirigering. Se prop. 1971:30, s. 315.  
39 SOU 1993:55, s. 73 och Strömberg & Lundell 2011, s. 21. 
40 Den verkar även vinna stöd hos Marcusson, Marcusson 1989, s. 242. 
41 Prop. 1971:30 s. 332 f. respektive prop. 1972:5 s. 498. 
42 Prop. 1972:5 s. 502. 
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inte krävs just rättsverkningar, utan istället att sådana är en möjlig form av de 

verkningar som krävs. 

 

2.2.2  Negativ maktutövning 

Departementschefen anför i propositionen till ÄFL att han i huvudsak delar 

arbetsgruppens
43

 åsikt att de särskilda reglerna för myndighetsutövning endast bör 

omfatta ”ärenden där förvaltningsmyndighet i egenskap av organ för det allmänna 

och med stöd av författning ensidigt meddelar beslut som får bestämda 

rättsverkningar av positiv eller negativ innebörd för den enskilde”.
44

 Han pekar 

sedan ut två moment av särskild betydelse för att identifiera myndighetsutövning. 

Dels skall ärendet innefatta ”en befogenhet att bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”, dels skall 

befogenheten riktas mot enskild.
45

 

 

Vad gäller förmåner och rättigheter tillhör de den grupp som ovan pekats ut som 

positiv myndighetsutövning, vilken behandlas nedan i avsnitt 2.2.3. 

 

Skyldigheter är beslut som innebär ålägganden för den enskilde att göra eller inte 

göra någonting, samt ingrepp i den enskildes personliga frihet eller egendom.
46

 

Exempel på typfall är beslut hos dömande, polisiära och exekutiva instanser, alltså 

domstolarna, polisen och kronofogdemyndigheten.
47

 Som exempel på disciplinära 

bestraffningar anges i förarbetena det som numera är lagen (1994:260) om 

offentlig anställning (LOA) 14 §.
48

 Kopplingen till maktutövning framstår här som 

ytterst konkret, då myndighetens beslut backas upp av tvångsmedel.
49

 

 

Begreppsdefinitionen av ”annat jämförbart förhållande” är intressant. Det sägs 

nämligen vara någonting som varken är förmån, rättighet, skyldighet eller 

                                                             
43 SOU 1968:27. 
44 Prop. 1971:30, s. 331. 
45 Prop. 1971:30, s. 331. 
46 Strömberg & Lundell 2011, s. 20. 
47 Prop. 1972:5, s. 499. 
48 Prop. 1971:30, s. 333. 
49 Prop. 1972:5, s. 498. 
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disciplinär bestraffning, men som ändå utgör myndighetsutövning eftersom det är 

ett offentligrättsligt ingrepp i en enskilds ställning. Som exempel anges intagande 

på nykterhetsanstalt eller disciplinärende inom skolväsendet.
50

 Moderna 

motsvarigheter torde vara tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM) eller kvarsittning enligt skollagen (2010:800) 5 

kap. 8 §. Det rör sig således även här om tydliga fall av maktutövning.
51

 

 

Den negativa maktutövningen framstår alltså som ett tydligt kännetecken på 

myndighetsutövning. Det torde sällan utgöra några större problem att identifiera en 

verksamhet som utgör myndighetsutövning på grund av kopplingen till negativ 

maktutövning, eftersom den tämligen direkt backas upp av offentliga 

tvångsåtgärder. 

 

2.2.3 Beroendeställning på grund av positiv myndighetsutövning 

Som framgått i föregående avsnitt förekommer myndighetsutövning i situationer 

där kopplingen till maktutövning framstår som uttunnad. Den tar sig nämligen inte 

uttryck i ingripande åtgärder mot den enskilde, utan genom myndighetens 

möjlighet att ensidigt bestämma om den enskilde skall erhålla någon sorts 

prestation. Den enskilde befinner sig alltså i en beroendeställning gentemot 

myndigheten. 

 

I förarbetena till SkL sägs att den här situationen innebär maktutövning från det 

allmännas sida genom att det allmänna innehar en monopolsituation som gör att 

den enskilde är tvungen att vända sig till myndigheten för att utfå prestationen.
52

 

Ett liknande resonemang förs i förarbetena till FL.
53

 

 

                                                             
50 Prop. 1971:30, s. 332. 
51 Man kan givetvis argumentera för att tvångsvård i många fall närmast borde ses som en förmån 

för mottagaren. Det torde dock ytterst sällan vara en åsikt som denne håller med om vid 

beslutstillfället. 
52 Prop. 1972:5 s. 312. 
53 Prop. 1971:30 s. 332. 
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När det gäller sådana verksamheter som kräver tillstånd för att få utövas så 

framstår maktutövningsmomentet enligt den förklaringen som tämligen tydligt. I 

de fallen är det ytterst det allmänna som förbjuder den enskilde att göra någonting 

specifikt utan att först erhålla tillstånd. Här har alltså det allmänna genom 

normgivning gjort inskränkningar i vad den enskilde får göra, vilket är tydlig 

maktutövning av det slag som diskuterats i föregående avsnitt. Genom den 

normgivningen har den enskilde hamnat i ett beroendeförhållande till 

tillståndsmyndigheten. Det rör sig alltså om maktutövning i två led, där det första 

är ”negativ” maktutövning, och det andra är ”positiv”. Exempel på sådana 

verksamheter kan vara byggnation som kräver bygglov enligt PBL.54 

 

När det gäller just ekonomiska bidrag förefaller resonemanget däremot inte 

alldeles övertygande. Det allmänna har ju inget monopol på att ge människor 

pengar. Emellertid framgår tydligt av förarbetena att sådant som beslut om 

försörjningsstöd enligt SoL innefattar myndighetsutövning.
55

 Av detta kan 

slutsatsen dras att det för vissa grupper av ärenden och verksamheter är lämpligt 

att även se på andra kriterier än huruvida det förekommer maktutövning baserad 

på en monopolsituation. Det kriteriet är att myndigheten tar sitt beslut grundat på 

offentligrättsliga normer.
56

 Hur en offentligrättslig norm identifieras diskuteras i 

avsnitt 2.3. Här skall istället diskuteras vilket innehåll en offentligrättslig norm 

skall ha för att dess tillämpning skall utgöra myndighetsutövning. 

 

Som framgått i avsnitt 2.2.2 ovan handlar det om att myndigheten har befogenhet 

att bestämma om ”förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat 

jämförbart förhållande” för en enskild.
57

 Vad gäller de tre sista kategorierna av 

ärenden kan man, som gjorts ovan, konstatera att de tydligt ger uttryck för 

maktutövning från det allmännas sida, då det rör sig om beslut som ytterst kan 

                                                             
54 Se t. ex. RÅ 1997 not. 100. 
55 Prop. 1971:30, s. 333. 
56 SOU 2010:29, s. 102. 
57 Prop. 1971:30, s. 331. 
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komma att backas upp av tvångsmedel. De två första kategorierna är emellertid 

svårare att hantera. 

 

Vad som är skillnaden mellan en rättighet och en förmån framgår inte klart av 

förarbetena. Att ordet rättighet skall ha samma innebörd som i dagligt tal 

konstateras visserligen, men det bör vara tveksamt hur stor nytta det uttalandet gör 

drygt fyrtio år senare. 

 

Marcusson diskuterar begreppet rättighet inom socialrätten och menar att en 

rättighet är någonting som är preciserat, praktiskt möjligt att utkräva genom 

överprövning i annan instans och slutligen inte kan nekas på grund av en 

myndighets bristande ekonomiska resurser. Särskilt viktig är preciseringen. Om de 

rekvisit som måste uppfyllas för att den enskilde skall utfå prestationen är tydligt 

beskrivna i författning så rör det sig om en rättighet. Rör det sig däremot om en 

mer skönsmässig prövning, där möjligheten att prestera framgår av författning, 

men inte någon skyldighet för myndigheten att prestera under vissa förutsättningar 

så rör det sig om en förmån.
58

 Det rör sig alltså om en glidande skala, där en väl 

preciserad anspråksmöjlighet för den enskilde utgör en rättighet, medan en mindre 

tydlig sådan utgör en förmån.  

 

Var gränsen mellan rättighet och förmån går är alltså flytande. Det är dock inte 

nödvändigt att för uppsatsens syftes skull dra någon klar gräns. Oavsett om det rör 

sig om en förmån eller en rättighet så rör det sig om myndighetsutövning.  

 

I det här sammanhanget kan inskjutas att kommunal verksamhet som bedrivs med 

stöd av den allmänna kompetensen enligt kommunallagen (1991:900) (KL) 2 kap. 

1 § mera sällan anses innefatta myndighetsutövning, just på grund av att eventuella 

utkrävbara prestationer inte är tillräckligt tydligt reglerade.
59

 

 

                                                             
58 Marcusson 1989, s. 182. 
59 Se SOU 1993:55 och NJA 1988 s. 26, samt JO 1988/89 s. 400 och JO 1989/90 s. 415. 
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Att identifiera en nedre gräns för hur konkretiserat ett anspråk måste vara är 

således av betydelse. Av förarbetena framgår att rättigheten eller förmånen kan 

utgå efter en mer eller mindre fri prövning, exempelvis vid tillståndsgivning. Det 

framhålls emellertid även, i en diskussion om statliga bosättningslån, att det är 

avgörande att förmånen utgår efter grunder som är angivna i författning, och inte 

efter ”subjektiva värderingar efter bankmässiga kriterier”.
 60

 Marcusson föreslår, 

som ett försök till systematisering, en nedre gräns för förmåner, och därmed 

begreppet myndighetsutövning, nämligen att om en möjlig prestation inte ens är 

tydlig nog för att utgöra en förmån så faller den helt utanför 

myndighetsutövningsbegreppet. Avgörande här är enligt Marcusson att förmånen 

utgår av offentliga medel enligt offentligrättsliga föreskrifter till en enskild som 

befinner sig i någon form av beroendeställning.
61

 

 

Det är alltså det faktum att den enskilde i en offentligrättslig reglering har 

tillerkänts en möjlighet att kräva en prestation som utgör grunden för att man skall 

kunna tala om en beroendeställning gentemot den beslutande myndigheten. Den 

enskilde är ju i det läget beroende av att myndigheten gör en korrekt bedömning 

för att prestationen skall utfås. Bedömningen här får givetvis utgå från en tänkt 

enskild som uppfyller eventuella krav för prestationen. En person med omfattande 

ekonomiska tillgångar kommer inte ges försörjningsstöd enligt SoL 4 kap. 1 § vid 

en korrekt tillämpning av bestämmelsen, och befinner sig alltså strängt taget inte i 

en beroendesituation.
62

 Det rör sig ändå om en verksamhet som innefattar 

myndighetsutövning, eftersom det rör sig om ett möjligt anspråk grundat på 

offentligrättsliga bestämmelser. 

 

2.3 Offentligrättslig reglering 

Den befogenhet att bestämma för enskild som är grunden i begreppet 

myndighetsutövning skall som anförts ovan vara baserad på en offentligrättslig 

                                                             
60 Prop. 1971:30, s. 333. 
61 Marcusson 1989, s. 241. 
62 Se t. ex. RÅ 1988 ref. 160. 
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reglering. Här bör påpekas att regleringen kan vara endera en författning, eller ett 

beslut från regeringen eller riksdagen.
63

 

 

Det finns skiftande uppfattningar om vilka rättsområden som utgör offentlig rätt, 

och hur man definierar begreppet. Det tycks dock råda en rörande enighet om att 

gränsen mellan offentlig rätt och privaträtt är flytande, och att det är svårt att göra 

eller upprätthålla någon tydlig uppdelning.
64

 

 

Att det finns en viss gråzon hindrar dock inte att det går att göra en användbar 

indelning. Utmärkande för den offentliga rätten är att den omfattar regler om de 

offentligrättsliga subjektens förhållande till medborgarna och förhållandena inom 

de offentligrättsliga subjekten.
65

 Att den offentliga rätten gäller de 

offentligrättsliga subjekten låter dock som något av en cirkeldefinition. Tydligare 

blir det om man klargör att man med offentligrättsliga subjekt avser staten och 

kommunerna, alltså det som brukar kallas det allmänna, i motsats till enskilda, 

vilket är individer, bolag, föreningar, stiftelser, samfälligheter med mera.
66

 

Offentlig rätt är då sådana bestämmelser som reglerar förhållandet mellan det 

allmänna och den enskilde, samt inom det allmänna. Privaträtten utgörs 

följaktligen av bestämmelser som reglerar förhållandena mellan enskilda. Bilden 

kompliceras en aning av att det allmänna anses kunna uppträda som en enskild i 

vissa lägen, exempelvis som fastighetsägare.
67

 Strömberg uttrycker det som att 

staten eller en kommun kan ses som en enskild i den mån de uppträder i 

rättsförhållanden som är helt likartade med dem som är vanliga bland enskilda 

rättssubjekt.
68

 

 

Ett åskådliggörande exempel kan här vara på sin plats. Om en kommun säljer 

uttjänta delar av sin fordonspark till den lokale skrothandlaren så regleras 

                                                             
63 Prop. 1971:30, s. 334. 
64 Madell 1998, s. 55, Marcusson 1989 s. 53, Nerep & Warnling-Nerep 2010, s. 11 f, Örnberg 
2014, s. 302. 
65 Marcusson 1989 s. 49 och Madell 1998 s. 43. 
66 Madell 1998, s. 41 f. 
67 Prop. 1971:30 s. 334. Se även HFD 2012 ref. 29. 
68 Strömberg 1999, s. 69. 
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förhållandet mellan dem av köplagen (1990:931) (KöpL). Det innebär givetvis inte 

att köplagen är att betrakta som offentligrättslig. Samma lag skulle ju gälla om det 

exempelvis var IKEA som sålde sin fordonspark. En annan sak är att kommunen 

även har andra regelverk att beakta, exempelvis EU:s statsstödsregler och det 

kommunalrättsliga förbudet mot understöd till enskild. De regelverken gäller inte 

för enskilda och är således offentligrättsliga. 

 

Sandgren föreslår en mer formell indelning, där rättsområden placeras på en 

flytande skala, där den ena polen är rent offentligrättslig och den andra rent 

privaträttslig. Längst ut på den offentligrättsliga sidan placerar han RF och andra 

regler om statens organisation, följt av straffrätten och bestämmelser med 

myndigheter som adressater. I den motsatta änden, men inte riktigt längst ut 

befinner sig den centrala förmögenhetsrätten. Emellertid tycks han i övrigt hänföra 

det mesta till gråzonen mot mitten av skalan, beroende på att lagstiftaren inte valt 

att göra någon systematisk åtskillnad mellan privaträtt och offentlig rätt i 

lagstiftningen.
69

 Resonemanget illustrerar problemet med att göra gränsdragningen 

mellan offentlig rätt och privaträtt för hela rättsområden, eller ens för enskilda 

lagar, när de inte befinner sig längst ut på polerna. Man bör istället göra en 

bedömning av om den rättsregel som skall tillämpas tillhör det offentligrättsliga 

eller privaträttsliga området. 

 

Trots detta bör en grov uppdelning av rättsområden kunna göras, så länge man 

håller i åtanke att enstaka rättsregler kan avvika från uppdelningen. Strömberg 

anger att termen när den används som motsats till privaträtt innefattar statsrätt, 

förvaltningsrätt, folkrätt, skatterätt, straffrätt och processrätt.
70

 Den uppdelningen 

bör ge en god uppfattning om hur huvudregeln ser ut. 

 

                                                             
69 Sandberg 1996, s. 26 f. 
70 Strömberg & Lundell 2011, s. 13. 
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2.4 Avgränsning mot affärsverksamhet och andra avtalsförhållanden 

Vad gäller avtal krävs samtycke från båda parter (i regel i form av anbud och 

accept) för att ett bindande rättsförhållande av något slag skall uppstå.
71

 Vid 

myndighetsutövning uppkommer istället rättsföljder genom myndighetens beslut, 

oavsett den enskildes inställning.
72

 Detta innebär dock inte att myndighetsutövning 

inte kan förekomma endast för att det föreligger ett avtalsförhållande mellan den 

enskilde och det allmänna. I förarbetena anges offentlig anställning som 

exempel.
73

 Sådana är ju grundade på ett avtal mellan den enskilde (i egenskap av 

anställd) och det allmänna (i egenskap av arbetsgivare) och regleras alltså på ett 

privaträttsligt plan. Emellertid saknar det allmänna möjlighet att avtala om ett antal 

frågor för sådana anställningar. Departementschefen angav att tillsättning av tjänst, 

disciplinär bestraffning och anställnings upphörande är exempel på sådana frågor, 

vilka alltså avgörs ensidigt av myndigheten och därför är att betrakta som 

myndighetsutövning. I och med lagändringar år 1994 är anställnings upphörande 

inte längre reglerat på ett sådant sätt att det utgör myndighetsutövning.
74

 

 

Här kan påpekas att en arbetsgivare givetvis kan utöva makt över sina anställda. 

Principen om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet kan fungera som 

exempel. Avgörande för att affärsverksamhet och annan privaträttslig verksamhet 

faller utanför myndighetsutövningsbegreppet är att den makt som eventuellt utövas 

inte är baserad på offentligrättsliga regler.
75

 

 

2.5 Avgränsning mot information 

Att en myndighet informerar en enskild (eller allmänheten) om ett sakförhållande 

utgör inte myndighetsutövning så länge uttalandet inte kan uppfattas som att 

myndigheten försöker påverka den enskildes beteende genom ett mer eller mindre 

                                                             
71 Madell 1998, s. 80 f. 
72 Prop. 1972:5 s. 499. 
73 Prop. 1971:30 s. 332 och prop. 1972:5 s. 499 f. 
74 Prop. 1993/94:65, s. 93. 
75 Prop. 1971:30, s. 334 och prop. 1972:5, s. 500. 
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uttryckligt hot om tvång.
76

 Om det däremot är precis det myndigheten gör så har vi 

att göra med vad Bengtsson kallar maskerad myndighetsutövning. Enligt 

Bengtsson bör man utgå från hur den enskilde uppfattar situationen.
77

 Om denne 

anser sig vara tvungen att agera på ett visst sätt till följd av myndighetens 

uttalande, för att inte utsättas för tvångsåtgärder, så rör det sig om 

myndighetsutövning. Här kan även paralleller dras till flera avgöranden av HFD, 

där information från myndigheter har ansetts utgöra överklagbara beslut eftersom 

den enskilde uppfattat informationen som ett åläggande.
78

 Att ett beslut är 

överklagbart innebär visserligen inte att det nödvändigtvis rör 

myndighetsutövning, men det talar för att det är den enskildes perspektiv som är 

avgörande. Likaså har HD i NJA 1990 s. 705 bedömt att en skrivelse med råd från 

en hälsovårdsnämnd visserligen saknat rättsverkan mot mottagaren, men att den 

ändå varit ägnad att ge mottagaren uppfattningen att han var skyldig att agera på 

visst sätt, och att rådgivningen därför skett vid myndighetsutövning. Av vikt här 

var också att nämnden skulle ha haft befogenhet att ingripa med tvångsåtgärder i 

ärendet om den enskilde valt att bortse från rådet. 

 

Som exempel på verksamhet som faller utanför myndighetsutövningens område 

genom den här avgränsningen kan anges konsumentupplysning och sexual-

upplysning, samt andra råd och oförbindande uttalanden.
79

 

 

Som synes beror avgränsningen här på att det saknas verkningar för enskild, och 

att det därför inte föreligger någon maktutövning mot någon i beroendeställning. 

 

                                                             
76 SOU 2010:87, s. 81. Den särskilda skadeståndsregeln om myndighetsinformation i SkL 3 kap. 3 

§ faller utanför uppsatsens ram, liksom de allmänna reglerna om information vid handläggning av 

ärende i FL. 
77 Bengtsson 1976, s. 79 ff. 
78 Se t. ex. RÅ 1996 ref. 43, RÅ 2004 ref. 8 och RÅ 2007 ref. 7. 
79 Bengtsson 1996, s. 43 och Strömberg & Lundell 2011, s. 20. Problem kan emellertid uppstå när 

konsumentupplysningsverksamheten inte tydligt hålls separerad från tillsynsuppgifter, se RÅ 2004 

ref 8, det så kallade Olivoljefallet. 
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2.6 Avgränsning mot annan verksamhet 

Ytterligare exempel på verksamheter som faller utanför begreppet 

myndighetsutövning är behandling av remissärenden
80

 och sådan faktisk 

verksamhet som inte innefattar tvång mot någon enskild.
81

 Det är dock möjligt att 

tänka sig att ett fel i remissvaret kan leda till att det tas ett felaktigt beslut i ett 

ärende som rör myndighetsutövning, och att skadeståndsskyldighet därigenom kan 

uppstå. Se avsnitt 3.3.2 om så kallade kumulerade fel.  

 

Läget kompliceras något av att en vägran att tillhandahålla viss faktisk 

verksamhet, som till exempel vård eller undervisning, kan utgöra 

myndighetsutövning om det rör sig om verksamhet det allmänna har monopol på.
82

 

Det kan förklaras genom att vägran att tillhandahålla vården utgör ett beslut 

snarare än faktisk verksamhet. 

 

Även interna beslut och instruktioner faller utanför begreppet. Som exempel på 

sådana anges i förarbetena en order från ett militärt befäl till en underlydande. Det 

kan visserligen röra sig om myndighetsutövning gentemot den underlydande, men 

inte mot den enskilde tredje man som eventuellt berörs när ordern utförs.
83

 

 

Gemensamt för den här gruppen av verksamheter är att de saknar verkan mot 

enskild, vilket som angetts ovan är en del av beroendeställningskriteriet. Det kan 

även uttryckas som att de inte utgör bindande beslut. 

 

2.7 Sammanfattning  

I doktrin och förarbeten framhålls att begreppet är i princip detsamma inom de 

olika rättsområdena, men att skillnader kan förekomma i tillämpningen. Exakt vad 

skillnaden innebär är dock oklart. Kanske är den inte mer än att man vid 

                                                             
80 Prop. 1971:30, s. 333. 
81 Strömberg & Lundell 2011, s. 20. 
82 Bengtsson 1996, s. 44. 
83 Prop. 1972:5, s. 505. 
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tillämpningen av de olika bestämmelserna bör hålla i åtanke deras varierande 

syften. 

 

Som framgått kan de verksamheter och ärenden som innefattar 

myndighetsutövning delas in i två kategorier. Främst sådana där inslaget av 

maktutövning är tydligt på så sätt att det är myndigheten som avgör huruvida den 

enskilde åläggs eller förbjuds att göra någonting. Här besitter myndigheten även 

möjligheten att ytterst genomtvinga sin vilja genom tvångsåtgärder stödda på det 

statliga våldsmonopolet, med stöd av offentligrättslig reglering. 

 

Den andra sortens verksamheter och ärenden som innefattar myndighetsutövning 

har en svagare koppling till maktutövning. Gemensamt för dem är att de rör 

situationer där den enskilde har möjlighet att med stöd av offentligrättslig 

författning begära någon form av prestation från myndighetens sida, exempelvis 

erhålla ett bidrag eller ett tillstånd att bedriva en verksamhet. 

 

Gemensamt för båda grupperna är att den enskilde står i beroendeställning till 

myndigheten, som i sin tur agerar utefter ett offentligrättsligt regelverk. Huruvida 

en beroendeställning föreligger avgörs till stor del utifrån den enskildes perspektiv. 

Vad som är ett offentligrättsligt regelverk får avgöras från fall till fall, och är kort 

uttryckt ett regelverk som reglerar förhållandena mellan den enskilde och det 

allmänna, eller förhållandena inom det allmänna. 

 

Det är således inte ett helt klart och tydligt begrepp, och tillämpningen kan därför 

vara problematisk. 
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3 Rättsliga verkningar och problemställningar till följd av att en 

verksamhet utgör eller innefattar myndighetsutövning 

3.1 Inledning 

Följande avsnitt behandlar de verkningar det har att en viss verksamhet eller ett 

visst ärende utgör eller inbegriper myndighetsutövning, samt några problem-

ställningar som uppkommer till följd därav. Det är alltså skillnaderna mellan 

myndighetsutövning och annan (förvaltnings)verksamhet som är intressanta. 

Frågor som aktualiseras är om skadeståndsansvaret för skador som uppkommer 

vid myndighetsutövning är längre gående än vid annan verksamhet, om ansvaret 

fördelas på ett annat sätt, och om det föreligger någon skillnad i aktsamhets-

bedömningen. För förvaltningsrättens del rör frågorna främst vilka skillnader i 

handläggningen myndighetsutövning för med sig, och alltså vilka rättssäkerhets-

garantier den enskilde har i sådana ärenden. Inom straffrättens område framstår 

den huvudsakliga skillnaden som uppenbar, nämligen att gärningar som inte är 

straffbara enligt någon annan lagbestämmelse kan bedömas som tjänstefel när de 

utförs vid verksamhet som innefattar myndighetsutövning, men inte annars. Frågor 

uppstår då om vilka gärningar som kan utgöra tjänstefel, vem som kan ansvara, 

samt uppsåts- eller oaktsamhetsbedömningen.  

 

Vidare är det av intresse att se skillnaderna mellan bestämmelserna, främst vad 

avser vilken aktör som berörs av dem. Även för det sista intresseområdet, 

möjligheten att överlämna förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning, 

framstår skillnaden som uppenbar. Innefattar uppgiften myndighetsutövning krävs 

enligt RF 12 kap. 4 § lagstöd för att överlämna den till ett privaträttsligt subjekt, 

annars inte. Frågorna här rör istället i vilken mån det är möjligt att dela upp en 

förvaltningsuppgift i en förberedande och en beslutande del, där enbart den senare 

innefattar myndighetsutövning, och därigenom kunna överlämna den förberedande 

delen till ett privaträttsligt subjekt. Uppsatsen håller ett i huvudsak förvaltnings-

rättsligt perspektiv, varför djupare analyser av vissa skadeståndsrättsliga och 

straffrättsliga frågor uteblir. 
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Vilka rättsliga verkningar myndighetsutövning för med sig är relevant främst för 

den enskilde mot vilken myndighetsutövningen riktas, det är nämligen dennes 

intressen som skall bevakas genom de särskilda reglerna.
84

 För det allmänna är det 

givetvis relevant att veta vilka förfaranderegler som gäller, liksom vilket ansvar för 

eventuella fel som kan aktualiseras. Vidare är det av stor vikt för den faktiske 

utövaren av myndighet att veta vilket ansvar denne bär för uppdrag. Det senare 

gäller såväl för den som är anställd, som för det subjekt som fått myndighets-

utövning tilldelat sig enligt RF 12 kap. 4 §. 

 

Redan här kan noteras att en av de tydligaste verkningarna för privaträttsliga 

subjekt med myndighetsutövningsuppgifter är att de står under JO:s och 

Justitiekanslerns tillsyn för den del av verksamheten som rör myndighets-

utövning.
85

 

 

3.2 Förvaltningsrättsligt 

3.2.1 Allmänt 

För att FL:s särskilda regler om myndighetsutövning skall vara tillämpliga krävs 

dels att det rör sig om handläggning av ärende hos förvaltningsmyndighet eller 

förvaltningsärende hos domstol, dels att inget av de särskilda undantagen i lagen är 

tillämpligt. 

 

Begreppet förvaltningsmyndighet omfattar en stor del av den statliga och 

kommunala organisationen. Utanför begreppet faller de beslutande politiska 

församlingarna (riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige), 

domstolarna och regeringen. Vidare omfattas inga privaträttsliga subjekt, oavsett 

om de ägs av det allmänna eller har tilldelats förvaltningsuppgifter enligt RF 12 

kap. 4 § 2 st.
86

 

 

                                                             
84 Prop. 1972:5, s. 317 f. 
85 Lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 2 § 3 p. och lagen (1975:1339) 

om justitiekanslerns tillsyn 3 § 3 p. 
86 Bohlin & Warnling-Nerep 2008, s. 61. 
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Begreppet ärende ges ingen detaljerad definition i förarbetena, men anses innebära 

sådan verksamhet som utmynnar i ett beslut av något slag.
87

 Genom begränsningen 

till ärenden faller så kallat faktiskt handlande utanför de aktuella paragrafernas 

tillämpningsområde. Exempel på faktiskt handlande är undervisning, 

genomförande av en operation, dirigerande av trafik och biljettvisering på tåg.
88

 

 

Med förvaltningsärende hos domstol avses sådana ärenden som inte är 

rättsvårdande eller rättskipande, såsom exempelvis interna personalärenden.
89

 

Ytterligare exempel är ärenden om utlämnande av offentliga handlingar från 

domstolen.
90

 

 

Att ett ärende innefattar myndighetsutövning aktualiserar ett antal paragrafer i FL. 

Nedan kommer att redogöras för de konsekvenser detta har för myndighetens 

handläggning av ärendet. De undantag som gäller enligt FL 31-33 §§ är inte av 

vikt för att undersöka skillnaderna mellan verksamhet som innefattar 

myndighetsutövning och annan verksamhet, och kommer således inte beröras. 

 

Det bör dock påpekas att FL enligt sin tredje paragraf är subsidiär såväl till annan 

lag som till förordning. Ett exempel på lagregel som tar över är SoL 11 kap. 5 §, 

som stadgar en mer långtgående dokumentationsplikt än vad som följer av FL 15 

§. 

 

Att flera av paragraferna är försedda med omfattande undantag innebär att 

skillnaderna mellan ärenden som avser myndighetsutövning och andra ärenden 

inte är alldeles klara. Det som eftersöks här är dock de principiella skillnaderna, 

vilket innebär att undantagen för särskilda grupper av ärenden inte är av närmare 

intresse. Däremot kan övriga undantag vara av intresse i den mån de gör att 

skillnaderna tunnas ut.  

                                                             
87 Prop. 1971:30, s. 315. 
88 Prop. 1971:30, s. 315. 
89 Bohlin & Warnling-Nerep 2008, s. 59. 
90 NJA 1993 s. 216. 
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Som framgår av lagtexten gäller de särskilda regleringarna vid 

myndighetsutövning mot enskild. Principiellt gäller de inte när en myndighet 

agerar part i ett ärende hos en annan myndighet.
91

 Enligt Marcusson räknas 

emellertid även kommunerna och de olika statliga myndigheterna som enskilda i 

de fall där de uppträder i annan egenskap än som offentligrättsligt subjekt, d. v. s. 

som exempelvis markägare.
92

 Samma inställning återfinns hos Hellners,
93

 liksom i 

ett förarbetsuttalande.
94

 Som tidigare angetts bör den inställningen beskriva 

gällande rätt. 

  

Som utretts i avsnitt 2 innebär myndighetsutövning att en enskilde står i ett 

beroendeförhållande till det allmänna, endera genom tydlig maktutövning, eller 

genom att det är det allmänna som avgör huruvida den enskilde skall tillerkännas 

viss offentligrättsligt reglerad förmån eller rättighet. Som en form av balanserande 

åtgärd medför myndighetsutövning även särskilda rättigheter för den enskilde, 

avsedda att garantera rättsstatens krav på rättssäkerhet för den enskilde. De av 

dessa rättigheter som uttrycks i FL kan karakteriseras som huvudsakligen 

syftandes till att ge den enskilde insyn i ärendehanteringen, samt till att säkerställa 

att beslutsunderlaget är så fullständigt som (praktiskt) möjligt.
 95

 Den enskildes 

rättigheter korresponderar med motsvarande skyldigheter för myndigheten. Här 

bör noteras att flera av de aktuella paragraferna endast tillämpas mot den som är 

part i ärendet. Frågan om partsbegreppet är emellertid alltför komplicerad och 

omfångsrik för att kunna behandlas inom ramen för den här uppsatsen.
96

 

 

                                                             
91 SOU 2010:29, s. 102. 
92 Marcusson 1989, s. 181. 
93 Hellners & Malmqvist 2010, kommentaren till 3 kap. 2 § under rubriken ”Myndighetsutövning”. 
94 Prop. 1971:30, s. 334. 
95 Prop. 1971:30, s. 285 f. 
96 Begreppet part behandlas bl. a. hos Strömberg & Lundell 2011, s. 88 ff. och Bohlin & Warnling-

Nerep 2007, s. 118 ff. 
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3.2.2 Framtagande av beslutsunderlag 

FL 14 och 15 §§ har betydelse för hur ett ärendes beslutsunderlag tas fram. Enligt 

FL 14 § har part viss rätt till muntlig handläggning, medan 15 § reglerar vad som 

utöver handlingar skall antecknas och därigenom tillföras ärendet. 

 

Kravet på muntlig handläggning är i likhet med majoriteten av de rättigheter som 

följer med myndighetsutövning inte ett absolut krav. Det gäller endast när det kan 

ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Enligt Hellners kan myndigheten vägra 

muntlighet exempelvis när de uppgifter som skall lämnas är komplicerade eller 

består av stora mängder sifferuppgifter.
97

 Av förarbetena framgår att uppgifternas 

betydelse för ärendet inte är en bedömningsgrund för huruvida muntlig 

handläggning skall medges eller ej. Ett förslag från utredaren
98

 med innebörden att 

uppgifter som måste antas sakna betydelse i ärendet inte skulle kunna grunda rätt 

till muntlig handläggning togs inte upp av lagstiftaren.
99

 Enligt Hellners innebär 

detta dock inte en rätt för den enskilde att upprepa sina ståndpunkter om och om 

igen,
 100

 vilket väl kan antas vara en reell risk i vissa ärenden.
101

 Tilläggas kan 

även att uppgifter som bedöms sakna relevans för ärendet inte behöver antecknas 

enligt FL 15 §, något som i viss mån torde balansera den enskildes behov av att 

tala ut och myndighetens intresse av en effektiv handläggning. Enligt ett JO-

uttalande kan myndigheten inte på förhand tidsmässigt begränsa partens rätt att 

tillföra uppgifter.
102

 Av detta och Hellners resonemang följer att myndighetens 

representant kan avbryta parten när denne börjat upprepa sig, men inte utan 

särskilt skäl dessförinnan. 

 

Vidare innebär möjligheten till muntlig handläggning inte att hela ärendet kommer 

att handläggas på det viset, utan endast att möjlighet ges till muntlig 

uppgiftslämning från part i ärendet. Exakt hur den muntliga delen av handläggning 

                                                             
97 Hellners & Malmqvist 2010, kommentaren till FL 14 §. 
98 SOU 1983:73. 
99 Prop. 1985/86:80 s. 25 f. 
100 Hellners & Malmqvist 2010, kommentar till FL 14 §. 
101 Se Lambertz, Göran, Rättshaverister – problem eller utmaning?, i Forhandlingerne ved det 37. 

nordiske Juristmøde, s. 207. 
102 JO 2002/03 s. 305. 



35 
 

skall ske avgörs slutgiltigt av myndigheten, även om den enskilde bör ges 

möjlighet att välja tillvägagångssätt. Typiska exempel är att samtal förs per telefon 

eller vid sammanträde.
103

 

 

Skillnaden gentemot ärendehandläggning som inte innefattar myndighetsutövning 

är således att part har rätt att lämna muntliga uppgifter. Emellertid kan ifrågasättas 

om det är en särskilt betydelsefull skillnad. Det råder inget förbud mot att lämna 

muntliga uppgifter i andra ärenden, tvärtom rekommenderas muntlig handläggning 

som en i vissa fall lämplig handläggningsmetod i FL 14 § 2 st. Dessutom innebär 

myndighetens möjlighet att neka muntligt uppgiftslämnande med hänsyn till 

arbetets behöriga gång, med Förvaltningslagsutredningens ord, att rätten till 

muntlig handläggning framstår som illusorisk.
104

 Om det är lämpligt med hänsyn 

till arbetets gång så torde muntligt uppgiftslämnande användas oavsett typ av 

ärende, liksom det inte torde användas i de fall där det är olämpligt med hänsyn till 

samma faktor. 

 

Anteckningskravet enligt FL 15 § är till viss del knutet till möjligheten till muntlig 

handläggning enligt FL 14 §. Möjligheten att lämna muntliga uppgifter skulle bli 

närmast illusorisk om myndigheten inte var tvungen att dokumentera uppgifterna 

på ett bestående sätt. Till skillnad från muntlighetskravet gäller anteckningskravet 

inte endast den som är part, utan gäller för alla uppgifter, oavsett uppgiftslämnare. 

 

Anteckningskravet i FL 15 § är dock inte absolut. Kravet innebär att myndigheten 

måste anteckna uppgifter den får på annat sätt än genom handlingar, men det gäller 

endast om uppgifterna ”kan ha betydelse” för avgörandet i ärendet. Förutom att 

uppgifter kan inkomma genom muntlig handläggning enligt ovan kan de till 

exempel inhämtas genom syn.
105

  

 

                                                             
103 Hellners & Malmqvist 2010, kommentaren till 14 §. 
104 SOU 2010:29, s. 105. 
105 Strömberg & Lundell 2011, s. 113. 
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Noteras bör att det, till skillnad från vad gäller flera av de andra särskilda reglerna, 

inte finns någon möjlighet att avstå från antecknande med hänsyn till arbetets 

behöriga gång eller liknande. Häri ligger alltså en tydlig formell skillnad gentemot 

ärenden som inte innefattar myndighetsutövning. Emellertid är frågan om man inte 

vid all ärendehandläggning, oavsett ärende, bör anteckna de uppgifter som kan få 

betydelse för beslutet i ärendet, och att skillnaden således är försumbar.
106

 

 

3.2.3 Insyn, kommunikation och motivering 

Ett antal paragrafer i FL syftar till att ge den som är part i ett ärende som avser 

myndighetsutövning delaktighet i handläggningen. Nedan gås de igenom med 

avseende på den skillnad de innebär för handläggningen jämfört med ärenden som 

inte avser myndighetsutövning. 

 

FL 16 § ger den som är part rätt att ta del av det som tillförts ett ärende som avser 

myndighetsutövning mot enskild. Redan av tryckfrihetsförordningens (1949:105) 

(TF) regler om allmänna handlingar följer att parter även i andra ärenden kan ta 

del av material. Skillnaden här ligger i att rätten enligt FL 16 § även omfattar 

handlingar som inte blivit allmänna, samt sådant som inte är handlingar.
107

 

Dessutom kan insyn enligt FL 16 § även omfatta handlingar som annars skulle 

omfattas av sekretess, då den enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

10 kap. 3 § endast begränsas om det är av synnerlig vikt med hänsyn till enskilt 

eller allmänt intresse. En djupare genomgång av hur den bedömningen görs faller 

inte inom ramen för uppsatsen. 

 

Här föreligger alltså en klar och tydlig skillnad gentemot de ärenden som inte 

avser myndighetsutövning, nämligen en långt mer gående insyn i ärendets 

handläggning. 

 

                                                             
106 SOU 2010:29, s. 105. Även Strömberg & Lundell förordar ett sådant förfarande, Strömberg & 

Lundell 2011, s. 112, samt JO 1979/80 s. 334. 
107 Strömberg & Lundell 2011, s. 107. 
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FL 17 § stadgar att den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot 

enskild skall underrättas om, och ges tillfälle att yttra sig över, uppgifter som 

tillförts ärendet av någon annan, innan ärendet får avgöras. Regeln är dock försedd 

med ett antal undantag. Myndigheten kan avgöra ett ärende utan underrättelse om 

sådan är uppenbart obehövlig av någon anledning. Som exempel på sådana 

anledningar anges i lagtexten att beslutet inte går parten emot eller att uppgiften 

saknar betydelse. Vidare undantas ett antal särskilda ärenden, vilka som angetts 

ovan inte skall diskuteras här. Inte heller undantagen enligt FL 17 § 1 st. p. 3-4 

innebär någon principiell skillnad mot handläggningen av andra ärenden. 

 

Den centrala skillnaden mellan ärenden som avser myndighetsutövning och andra 

ärenden är enligt FL 17 § att den som är part skall kommuniceras innan ärendet 

avgörs. I andra ärenden kan part (eller för den delen den intresserade allmänheten) 

ha insyn genom offentlighetsprincipen, men det åligger inte myndigheten att aktivt 

informera. Det finns dock inget förbud mot att kommunicera material även i 

sådana ärenden.108 Även FL 26 §, om rättelse av skrivfel och liknande, har samma 

karaktär, då den stadgar att rättelse av beslut i myndighetsutövningsärenden endast 

får ske efter kommunikation med part, om det inte är uppenbart obehövligt. 

 

Skyldigheten att motivera avgörande beslut enligt FL 20 § omgärdas av liknande 

förbehåll som FL 17 §. Skillnaden gentemot övriga ärenden är här att myndigheten 

måste motivera sitt beslut. En kommunal nämnd som tar ett beslut enligt ett 

privaträttsligt regelverk, exempelvis att inte medge ett obligationsrättsligt 

skadestånd enligt KöpL 40 §, behöver alltså inte motivera det beslutet, medan 

samma nämnd i ett beslut om att neka bistånd enligt SoL 4 kap. 1 § måste 

motivera utgången. 

 

Enligt FL 21 § skall part underrättas om innehållet i ett beslut som avgör ärende 

som avser myndighetsutövning. Den saken har i många fall betydelse för att 

                                                             
108 Hellners & Malmqvist 2010, kommentaren till 17 §, under rubriken Paragrafens 

tillämpingsområde. 
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beslutet skall bli bindande mot den som berörs, och för att överklagandetiden skall 

börja löpa.109 Skillnaden här är alltså att myndigheten i ärenden som inte avser 

myndighetsutövning mot enskild inte behöver kommunicera sitt beslut till den som 

berörs. Det torde dock i många fall vara lämpligt att meddela sin motpart i 

avtalsförhållanden (vilka i regel inte utgör myndighetsutövning, se avsnitt 2.2.2) 

de åtgärder man ämnar vidta i det förhållandet. I anknytning till FL 21 kan sägas 

att FL 18 § innehåller ett tvång på att delta i omröstning för den som deltar i 

kollektivt beslutsfattande i ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. 

 

Flera av paragraferna påbjuder ett visst handlingssätt när ett ärende avser 

myndighetsutövning mot enskild, men medger undantag när handlingssättet 

(kommunikation, motivering etc.) är uppenbart obehövligt. Här kan man ställa 

frågan om skillnaden gentemot annan verksamhet är så stor. Är det uppenbart 

obehövligt att vidta en viss åtgärd så behöver det inte göras i något av fallen. Är 

det å andra sidan behövligt så torde det göras även i de ärenden som inte rör 

myndighetsutövning.110 Återstår gör den zon som finns mellan vad som uppenbart 

obehövligt och vad som är behövligt. 

 

De centrala skillnaderna för handläggningen enligt FL vad avser ärenden som 

avser myndighetsutövning mot enskild respektive ärenden som inte gör det, är 

sammanfattningsvis att part skall ges insyn i en högre grad än annars, bland annat 

genom att det skriftliga materialet skall kompletteras med anteckningar om annat 

relevant material, genom att beslut skall motiveras, och genom att det material som 

ligger till grund för beslutet skall kommuniceras innan beslut tas. 

 

                                                             
109 Hellners & Malmqvist 2010, kommentaren till 21 §, under rubriken Paragrafens ändamål. 
110 Se även SOU 2010:29, s. 104 ff., där en del av kritiken mot begreppets förekomst i FL baseras 

på en liknande diskussion. 
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3.3 Skadeståndsrättsligt 

3.3.1 Allmänt om skadeståndsansvaret 

Inom skadeståndsrättens område förekommer begreppet myndighetsutövning i 

SkL 3 kap. 2 §.
111

 Enligt paragrafens första punkt är staten eller en kommun 

skadeståndsskyldigt för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada som 

vållas vid myndighetsutövning som staten eller kommunen svarar för. Enligt 

paragrafens andra punkt ansvaras dessutom för kränkningsersättning till följd av 

brott begånget vid myndighetsutövning. Att ansvaret omfattar även ren 

förmögenhetsskada skiljer det från ansvaret för annan verksamhet bedriven av det 

allmänna, och det innebär därför en fördel för den enskilde som anser sig ha lidit 

skada att den skadevållande verksamheten innefattat myndighetsutövning.
112

 

Nedan skall redogöras för innebörden av skadeståndsansvaret för staten eller 

kommunen, bland annat med avseende på särskilda begränsningar i skadestånds-

ansvaret, samt vilka handlingar som anses utgöra fel eller försummelse och således 

utlösa skadeståndsansvaret. Dessutom behandlas frågan hur ansvarsfördelningen 

ser ut dels mellan staten och kommunerna, och dels mellan staten och 

kommunerna (alltså ”det allmänna”) och ett privaträttsligt subjekt som vållar skada 

vid delegerad myndighetsutövning. 

 

3.3.2 Ansvarssubjekt 

Redan av lagtexten framgår att det är staten eller en kommun som är 

ansvarssubjekt.
113

 Det innebär att ett privaträttsligt subjekt som tilldelats en 

förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning enligt RF 12 kap. 4 § 2 st. 

inte ansvarar enligt SkL 3 kap. 2 §.
114

 Istället ansvarar det allmänna för skada som 

vållas i den verksamheten. Vidare innebär det att det allmänna ansvarar för sina 

anställda och med anställda enligt SkL 6 kap. 5 § likställda personer.
115

 Frågorna 

                                                             
111 Det förekommer även speciallagstiftning om skadestånd för vissa verksamheter som kan 

inbegripa myndighetsutövning, exempelvis lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden 

och andra tvångsåtgärder. Sådan lagstiftning kommer inte vidare beröras i uppsatsen. 
112 Bengtsson 1996, s. 14. 
113 Av SkL 3 kap. 1 § 2 st. framgår att även landsting och kommunalförbund omfattas. Uttrycket 

”det allmänna” syftar i det här avsnittet på samtliga dessa ansvarssubjekt. 
114 SOU 2010:87, s. 88. 
115 Hellner & Radetzki 2010, s. 457. 
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som aktualiseras här är huruvida ett sådant subjekt bär något skadeståndsansvar 

alls för sin myndighetsutövning, hur det bedöms huruvida det är staten eller något 

annat av ansvarssubjekten som ansvarar för viss myndighetsutövning, samt vilket 

ansvar den felande tjänstemannen bär. 

 

Att det således alltid är det allmänna som ansvarar leder naturligtvis till frågan om 

möjligheten att regressvis kräva ersättning av den som faktiskt begått felet eller 

försummelsen. Den frågan hänger samman med huruvida skadeståndsansvaret är 

solidariskt, och kan följaktligen bero av vilken sorts skada som uppkommit. Om 

det rör sig om en sak- eller personskada som uppkommit genom vårdslöshet så kan 

det myndighetsutövande privata rättssubjektet ansvara enligt SkL 2 kap. 1 § eller 

SkL 3 kap. 1 §. Om myndighetsutövaren och den skadelidande har ett kontrakts-

förhållande är det möjligt att även ett ansvar för ren förmögenhetsskada föreligger. 

Följaktligen bör det allmänna i de situationerna kunna föra en regresstalan.
116

 

Några sådana fall verkar dock inte ha förekommit.
117

 

 

Vad gäller ansvaret för den tjänsteman eller annan arbetstagare som begått felet 

eller försummelsen är det inskränkt enligt SkL 4 kap. 1 §, och gäller följaktligen 

endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till omständigheterna.
118

 

Som synnerliga skäl kan beaktas om skadan uppstått genom grovt vållande eller 

uppsåtligt handlande. Av förarbetena framgår dock att inte ens uppsåtligt brottsligt 

handlande nödvändigtvis leder till att arbetstagaren ansvarar.
119

 Av vikt är även 

huruvida skadevållaren ha haft en ledande ställning, samt arbetstagarens respektive 

arbetsgivarens ekonomiska situation.
120

 Det senare avser dock främst 

småföretagare och torde aldrig vara en relevant faktor när det allmänna är 

arbetsgivare, med tanke på de ekonomiska resurser även den minsta kommun har 

genom sin beskattningsrätt. 

 

                                                             
116 Prop. 1972:5, s. 514. 
117 Bengtsson & Strömbäck 2013, kommentaren till 3 kap. 2 §, stycke 3.2.6. 
118 Prop. 1989/90:42 s. 5 f. 
119 Prop. 1972:5, s. 557 f. 
120 Prop. 1972:5, s. 558. 
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Utrymmet för en regresstalan från det allmännas sida, eller för den delen talan från 

den skadelidande mot arbetstagaren är alltså ytterst begränsat vad gäller skada som 

orsakats vid myndighetsutövning i tjänsten. Att ansvarsinskränkningen endast 

gäller åtgärder i tjänsten innebär dock att det även utan synnerliga skäl finns ett 

visst utrymme för en sådan talan. Det allmänna ansvarar som ovan utretts för 

myndighetsutövning oavsett vilket subjekt som utövat myndigheten, och 

bedömningen av huruvida myndighetsutövning föreligger skall göras ur den 

enskildes perspektiv (se avsnitt 2). En åtgärd som utifrån uppfattas som 

myndighetsutövning kan ha ett så ringa samband med arbetstagarens 

arbetsuppgifter att den inte kan anses vara vidtagen ”i tjänsten”.
121

 I det läget 

ansvarar alltså det allmänna enligt SkL 3 kap. 2 §, men torde ha möjlighet till en 

regresstalan trots SkL 4 kap. 1 §. Möjligheten begränsas även i det här fallet av att 

skadan måste vara av sådan sort att den anställde ansvarar för den, endera enligt 

den allmänna culparegeln i SkL 2 kap. 1 § eller enligt regeln om skadestånd för 

brott i SkL 2 kap. 2 §.
122

 

 

Frågan om ansvarsfördelningen inom det allmänna diskuteras utförligt i 

lagmotiven.
123

 Det anges att bedömningen inte kan göras endast utifrån en 

distinktion mellan ”statlig” och ”kommunal” verksamhet, varmed får förstås i 

vilken regi verksamheten bedrivs. Istället skall en samlad bedömning göras, utifrån 

kriterier som vem som tillsätter befattningshavare i verksamheten, vem som 

finansierar verksamheten, och vem som reglerar verksamheten. Det betonas 

emellertid att inget av kriterierna är ensamt avgörande. Som exempel anges att 

kommunen ansvarar för sin byggnadsnämnd trots att det är staten som genom lag 

och förordning i stor utsträckning reglerar dess verksamhet (numera genom PBL), 

att verksamhet inom det sociala området som i praktiken finansieras av statsbidrag 

inte nödvändigtvis är statens ansvar, samt att det faktum att kommunerna utser 

nämndemän givetvis inte innebär att de ansvarar för domstolarnas 

myndighetsutövning. 

                                                             
121 Bengtsson 1978, s. 253. 
122 Hellner & Radetzki 2010, s. 458. 
123 För hela stycket, se prop. 1972:5, s. 507 ff. 
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I propositionen finns en uppräkning av exempel på rättssubjekt för vars 

verksamhet staten respektive kommun bär ansvar, samt rättssubjekt vars 

verksamhet inte inbegriper myndighetsutövning.
124

 Den skall inte återges här, 

bland annat för att, som departementschefen framhåller, ändringar i de uppräknade 

rättssubjektens offentliga uppgifter kan medföra en annan bedömning av 

ansvarsplaceringen i dagsläget.
125

 

 

En särskild fråga för avgränsningen mellan olika tänkbara ansvarssubjekt är 

hanteringen av kumulerade fel. På samma sätt som fel kan kumuleras mellan 

tjänstemän inom samma myndighet kan de kumuleras mellan tjänstemän på olika 

myndigheter, vilket framgår av rättsfallet NJA 1987 s. 954. I fallet lämnade en 

kronofogde (alltså en tjänsteman hos en statlig myndighet) felaktiga uppgifter till 

köparen av en exekutivt försåld byggnad. Att uppgifterna var felaktiga berodde på 

att en kommunal byggnadsnämnd lämnat ofullständiga uppgifter till kronofogden. 

HD ansåg att det saknade betydelse att kommunen således bidragit till felet och 

ådömde staten skadeståndsskyldighet. 

 

Rättsliga verkningar av att en ersättningsgill skada uppkommit vid 

myndighetsutövning, och inte vid annan verksamhet är sammanfattningsvis, vad 

gäller ansvarssubjektet, att det allmänna alltid ansvarar. Detta alltså till skillnad 

från annan förvaltningsverksamhet, där det är den aktör som utför verksamheten 

som ansvarar. Till följd av att ansvaret för det allmänna gäller såväl person- och 

sakskada som ren förmögenhetsskada är det inte alltid möjligt att föra en 

regresstalan mot ett privaträttsligt subjekt som fått myndighetsutövningsuppgiften 

sig tilldelad. 

 

                                                             
124 Prop. 1972:5, s. 510 f. 
125 Prop. 1972:5, s. 509. Se även Hellner & Radetzki 2010, s. 457, där det anges att genomförda 

reformer medfört att gränserna för kommunal och statlig verksamhet numera är klarare än förr, och 

att placeringen av ansvaret därför är enklare. 
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3.3.3 Fel eller försummelse 

För att ansvaret skall inträda krävs inte bara att den enskilde lidit skada, utan även 

att det berott på fel eller försummelse i myndighetsutövningen.
126

 Bedömningen av 

huruvida fel eller försummelse föreligger skall göras objektivt, vilket innebär att 

det allmänna ansvarar även om den tjänsteman som orsakat felet inte kan anses ha 

varit culpös.
127

 En tjänsteman kan alltså med hänvisning till sjukdom, oerfarenhet 

eller hög arbetsbörda undgå ansvar för tjänstefel enligt BrB 20 kap. 1 §, samtidigt 

som det allmänna är skadeståndsansvarigt för hans handlande enligt SkL 3 kap. 2 

§.
128

 Att det förhåller sig på det viset är lättförståeligt med tanke på att ansvaret 

även gäller vid anonyma och kumulerade fel.
129

 Anonyma fel innebär att det inte 

är klarlagt vilken tjänsteman som begått felet, utan endast att ett fel har begåtts. 

Kumulerade fel innebär att flera tjänstemän var och en för sig bidragit till att ett fel 

uppkommit, samtidigt som ingen av dem gjort så fel att det kan kallas oaktsamt.
130

 

Fel kan även kumuleras mellan olika myndigheter, vilket diskuteras ovan. I 

sammanhanget kan tilläggas att även fel som begås på ett förberedande stadie är 

skadeståndsgrundande om de orsakar fel vid myndighetsutövningen.
131

 

 

Den objektiva bedömningen av skadeståndsansvaret innebär att frågan blir om 

myndigheten agerat på ett sätt som den enskilde rimligen kunnat begära i den 

aktuella situationen med hänsyn till arten av och ändamålet med verksamheten.
132

 

Det finns även ett omfattande utrymme för varierande bedömningar av vad som är 

det korrekta sättet att agera i en viss situation. Det innebär att ett beslut som 

ändrats av en högre instans inte nödvändigtvis varit så felaktigt att det kan ligga till 

grund för skadestånd.
133

 Vad gäller domstolars bedömning av bevis- och 

                                                             
126 För de rent skadeståndsrättsliga frågorna om vad som är skada, samt om adekvat kausalitet, 

hänvisas till Hellner & Radetzki 2010. 
127 Prop. 1972:5 s. 497. Se även NJA 1990 s. 137, särskilt sidan 150. 
128 Bengtsson 1996, s. 57. 
129 Prop. 1972:5, s. 497. 
130 Bengtsson 1996, s. 57. 
131 Prop. 1972:5, s. 502. 
132 SOU 2010:87 s. 83 och prop. 1989/90:42 s. 14 f. 
133 Hellner & Radetzki 2010, s. 451. 
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rättsfrågor krävs det enligt HD:s praxis att de varit uppenbart oriktiga för att 

skadeståndsskyldighet skall föreligga.
134

 

 

3.3.4 Begränsningar i skadeståndsansvaret 

Det finns flera undantag från det allmännas ansvar. I SkL 3 kap. 7 § stadgas att 

skadeståndstalan inte kan föras på grund av beslut av riksdagen, regeringen, HD 

och HFD, förutom i sådana fall där beslutet upphävts eller ändrats. Den regeln 

förefaller självklar med tanke på att det rör sig om de högsta instanserna för 

lagstiftning respektive rättstillämpning, vars beslut i traditionell svensk 

rättsdogmatisk anda antas vara rättsenliga så länge de inte ändrats av instanserna 

själva. I förarbetena förklaras bestämmelsen för HD:s vidkommande dels med 

svårigheten att hitta en lämplig instans för att pröva talan, dels med det osannolika 

i att ett skadeståndsgrundande fel skulle begås av HD.
135

 Att regeringen undantas 

har förklarats med att det skulle strida mot väsentliga principer för det svenska 

statsskicket att underkasta regeringens beslut domstolsprövning på talan av 

enskilda, bland annat på grund av risken för rent politiskt grundade processer. 

Numera har det dock i viss mån kompromissats med de principerna genom 

möjligheten att få vissa regeringsbeslut prövade enligt rättsprövningslagen.
136

 

 

Att talan är tillåten om beslutet ändrats eller upphävts innebär att den skadelidande 

kan använda sig av de extraordinära rättsmedlen resning (RB (1942:740) 58 kap. 

1-3 §§ samt förvaltningsprocesslagen (1971:271) 37 b §) respektive klagan över 

domvilla (RB 59 kap. 1 §) samt möjligheten för domstolen att rätta skrivfel och 

liknande (RB 15 kap. 15 § och 30 kap. 13 §, samt förvaltningsprocesslagen 32 §) 

för att angripa beslut i högsta domstolsinstans, och vid framgång i den processen 

utfå skadestånd enligt SkL 3 kap. 2 §. Motsvarande gäller för regeringens beslut 

genom talan enligt rättsprövningslagen.
137

 Vidare kan beslut även räknas som 

ändrade eller upphävda om de underkänts vid en lagprövning enligt RF 11:14, i 

                                                             
134 Se t.ex. NJA 1994 s. 654 och NJA 2002 s. 88. 
135 Prop. 1972:5, s. 348 f. 
136 SOU 2010:87, s. 90 f. 
137 SOU 2010:87, s. 94. 
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vart fall om underkännandet gjorts av HD.
138

 Frågan om hur ett beslut som 

underkänts av Europadomstolen eller EU-domstolen är skall hanteras är emellertid 

oklar.
139

 

 

De modernare möjligheterna till skadestånd på europarättslig grund i de 

ovannämnda situationerna faller utanför uppsatsen, av det enkla skälet att de inte 

är avhängiga att skada uppstått vid myndighetsutövning, även om det i det flesta 

fall torde röra sig om sådan.
140

 

 

Vidare undantas enligt SkL 3 kap. 8 § trafikskador orsakade av förare av 

motordrivet fordon, i den mån de täcks av trafikskadelagen (1975:1410), samt 

enligt SkL 3 kap. 9 § lotsverksamhet. 

 

Ytterligare en faktor som begränsar det allmännas ansvar är den så kallade 

normskyddsläran.
141

 Den innebär att för att skadeståndsansvar skall uppkomma 

enligt SkL 3 kap. 2 § krävs förutom de vanliga skadeståndsrättsliga kraven på 

skada, culpa och adekvans, dessutom att den norm som överträtts genom det 

culpösa agerandet har till ändamål att skydda det intresse som lidit skada.
142

 

Någon exakt angivelse av hur man identifierar skyddsändamålet anges inte i 

förarbetena. En viss ledning sägs dock kunna ges av de regler som har att göra 

med talerätten mot det skadevållande beslutet, även om man då måste ta hänsyn 

till att talerätten kan bero av helt andra överväganden än sådana som är 

skadeståndsrättsligt relevanta. Som exempel anges kommunalbesvär, där talerätt 

beror på kommunmedlemskap, inte på att klaganden är berörd av beslutet. I övrigt 

överlämnas till rättstillämpningen att hantera problemet.
143

 I praxis har exempelvis 

skadestånd utdömts vid felaktig hantering av bygglovsärende, med ett explicit 

                                                             
138 NJA 2000 s. 637. 
139 SOU 2010:87, s. 94. 
140 Bengtsson & Strömbäck 2013, kommentaren till 3 kap. 2 §, under rubriken 3.2.3 

Myndighetsutövning. 
141 Hellner & Radetzki 2010, s. 448. 
142 Prop. 1972:5, s. 512 f. 
143 Prop. 1972:5, s. 513. 
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uttalande från HD att den skadelidandes eventuella rätt till överklagande av 

bygglovsbeslutet saknar betydelse för rätten till skadestånd.
144

 

 

Möjligheten att utfå skadestånd begränsades tidigare av den så kallade 

passivitetsregeln i SkL 3 kap. 4 § (upphävd genom lag 1989:926). Enligt den 

bestämmelsen begränsades skadeståndsskyldigheten genom att den som ”utan 

giltig anledning” underlåtit att föra talan om rättelse eller att använda särskilt 

rättsmedel inte var berättigad till skadestånd. Regeln kritiserades i doktrinen såsom 

alltför hård mot den enskilde, som i vart fall i avsaknad av juridiskt biträde borde 

kunna lita på att myndigheterna gör riktiga bedömningar,
145

 och upphävdes som 

sagt genom lagändring år 1989.
146

 Frågan uppstår osökt i vilken mån 

jämkningsregeln i SkL 6 kap. 1 §, den så kallade medvållanderegeln, kan användas 

för att på ett liknande sätt begränsa det allmännas skadeståndsansvar. Enligt den 

regeln kan skadestånd jämkas om den skadelidande medverkat till att vålla skadan. 

 

Departementschefen uttalade i lagrådsremissen inför lagändringen att 

medvållanderegeln torde bli aktuell i de flesta av de fall som tidigare omfattats av 

passivitetsregeln.
147

 Inställningen kritiserades av Lagrådet som menade att det 

mera sällan torde kunna bedömas som oaktsamhet att godta en myndighets 

avgörande.
148

 Den kritiken föranledde ett uttalande från departementschefen i 

propositionen om att hon förväntade sig att bedömningen av medvållande skulle 

göras ganska restriktivt.
149

 Enligt Bengtsson bör jämkning i första hand ske när 

den skadelidande medvetet valt att inte försöka få ett beslut ändrat för att istället få 

ut pengar.
150

 Han anser vidare att en part med erfarenhet av ärendetypen eller med 

tillgång till juridisk sakkunskap i normalfallet får anses vara i vart fall oaktsam när 

den inte överklagar felaktiga beslut. Sammantaget bör jämkning enligt SkL 6 kap. 

                                                             
144 NJA 2002 s. 94. 
145 Bengtsson 1978, s. 12 ff. med hänvisningar. 
146 Prop. 1989/90:42. 
147 Prop. 1989/90:42, s. 18 f. 
148 Prop. 1989/90:42, s. 25 f. 
149 Prop. 1989/90:42, s. 27. 
150 Bengtsson 1996, s. 114. 
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1 § beroende på underlåtenhet att söka rättelse av beslut endast kunna förekomma i 

undantagsfall. 

 

3.4 Straffrättsligt 

3.4.1 Allmänt 

Det straffrättsliga ansvaret för felaktig myndighetsutövning regleras i BrB 20 kap. 

1 §, det så kallade tjänstefelsbrottet. För ansvar fordras att gärningsmannen 

åsidosätter vad som gäller för uppgiften, samt att åsidosättandet sker uppsåtligen 

eller av oaktsamhet. Av lagtexten framgår även att åsidosättandet kan ske genom 

underlåtenhet att handla likaväl som genom handlande. Frågan om uppsåts-

bedömningen kommer inte hanteras här, eftersom det för ansvar räcker med 

oaktsamhet, och det följaktligen är bedömningen av oaktsamhet som avgör var 

gränsen för straffbarhet går.
151

 Nedan diskuteras ansvarssubjekt, oaktsamhets-

bedömningen samt vad som omfattas av rekvisitet ”vad som gäller för uppgiften”. 

 

3.4.2 Ansvarssubjektet 

Enligt BrB 20 kap. 1 § 3 st. är medlemmar av beslutande statlig och kommunal 

församling (alltså riksdags- och kommunfullmäktigeledamöter) undantagna från 

ansvarskretsen för åtgärder de vidtar i den egenskapen. Anledningen är att de 

anses ha ett direkt politiskt ansvar inför sina väljare.
152

 

 

I sammanhanget bör påpekas att ansvarskretsen består av, med lagmotivens ord, 

”personer som har att utöva myndighet”.
153

 Det innebär att någon som inte har rätt 

att utöva myndighet inte heller kan göra sig skyldig till tjänstefel. En annan sak är 

att en sådan person, exempelvis genom att utge sig för att vara polis, kan göra sig 

skyldig till föregivande av allmän ställning enligt BrB 17 kap. 15 §. Att en 

befattningshavare som i och för sig är behörig att utöva myndighet går utanför sin 

                                                             
151 För frågor om uppsåtsbedömningen inom straffrätten, se t. ex. Asp 2013. 
152 NJA II 1975 s. 649. Rent rättspolitiskt kan man förstås fråga sig hur lämpligt det är att låta 

ansvaret för oriktig myndighetsutövning, som ju kan innebära stora ingripanden i en enskild 

människas liv, vara avhängigt hur populär åtgärden är hos 51 procent av väljarna. För liknande 

kritik, se Bull 2006, s. 89 f. Se även Warnling-Nerep 1995.  
153 NJA II s. 649, s. 651. 
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befogenhet på ett sätt som gör att beslutet är att betrakta som en nullitet innebär 

däremot inte att straffansvar inte föreligger.
154

 

 

3.4.3 Oaktsamt åsidosättande 

För oaktsamhetsbedömningen är det dels relevant vilka krav på noggrannhet och 

omsorg som verksamheten innefattat, och dels rent subjektiva omständigheter som 

gärningsmannens utbildning, erfarenhet och eventuell tidspress.
155

 Här gäller alltså 

en annan oaktsamhetsbedömning än för det skadeståndsrättsliga ansvaret, där 

bedömningen görs objektivt, oberoende av skadevållarens kompetens och 

arbetssituation.
156

 Skillnaden ter sig som självklar med tanke på att det 

straffrättsliga ansvaret bärs av skadevållaren (alltså gärningsmannen), medan 

skadeståndsansvaret bärs av det allmänna. 

 

3.4.4 Vad som gäller för uppgiften 

Enligt den lagtext som antogs år 1975 var det vad som gällde för 

myndighetsutövningen enligt lag eller annan författning som skulle åsidosättas för 

att straffansvar skulle aktualiseras.
157

 I förarbetena ansågs det uppenbart att i det 

kravet även låg ett krav på att beakta andra rättskällor, såsom förarbetsuttalanden 

och prejudikat.
158

 Vid en lagändring år 1989 ändrades paragrafen till sin nuvarande 

lydelse, där det straffbara är att åsidosätta ”vad som gäller” för uppgiften. Avsikten 

var att även de verksamheter som inte detaljreglerats i författning, praxis eller 

förarbetsuttalanden skulle omfattas av bestämmelsen när ett visst 

handlingsmönster framstår som självklart och naturligt. Det gäller exempelvis när 

viss verksamhet styrs av principer och riktlinjer snarare än detaljreglering.
159

 Som 

exempel kan nämnas hovrättens dom i NJA 2008 s. 567, där det ansågs att 

kriminalvårdare hade en självklar plikt att till sina överordnade vidarebefordra 

information om en planerad flykt. 

                                                             
154 NJA II s. 649, s. 651. 
155 Holmqvist m.fl. 2009, 20:25. 
156 Se avsnitt 3.3.3. 
157 Se NJA II 1975 s. 649. 
158 NJA II 1975 s. 649, s. 654. 
159 Prop. 1988/89:113, s. 15. 
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3.5 Möjligheter att överlämna verksamheter som innefattar myndighets-

utövning till privaträttsliga subjekt 

3.5.1 Allmänt 

Frågeställningarna i det här avsnittet rör frågor som har att göra med privatisering 

av offentlig verksamhet.160 Det råder starkt delade politiska meningar om i vilken 

mån det är lämpligt att privatisera, vilket även har gett genomslag i rätts-

tillämpningen.161 Allt större delar av den kommunala verksamheten bedrivs dock 

av privata aktörer.162 En rent juridisk begränsning av möjligheten till privatisering 

är RF 12 kap. 4 § 2 st., där det framgår att förvaltningsuppgifter som innefattar 

myndighetsutövning endast kan överlämnas till enskild om det sker med stöd av 

lag. 

 

Den regleringen ger dock upphov till ett antal frågor. Främst vad som menas med 

lagstöd i sammanhanget, alltså huruvida det krävs att lagen direkt pekar ut en viss 

verksamhet vars myndighetsutövningsuppgifter får överlämnas. Dessutom uppstår 

frågor om vad som omfattas av termen uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning i sammanhanget. Är det bara de beslut som ger uttryck för 

maktutövningen, eller är det även den handläggning som föregår besluten, samt de 

verkställande åtgärder som följer på beslutet? Vidare uppstår frågor om vad 

överlämnandet betyder för de ansvarsfrågor som diskuterats ovan i avsnitt 3.3 och 

3.4. Frågorna är relevanta bland annat för de kommuner som av praktiska eller 

ideologiska skäl vill överlämna uppgifter till enskilda. Dessutom är de relevanta 

för den aktör som vill åta sig en förvaltningsuppgift som innefattar myndighets-

utövning.  

 

                                                             
160 Med privatisering avses här alla former av överlämnande till av uppgifter som tidigare skötts av 

det allmänna till privaträttsliga subjekt, oavsett om det sker genom försäljning, avreglering, 

entreprenad eller på något annat sätt. 
161 Hollander & Madell 2003, s. 15 f. 
162 Prop. 2013/14:118, s. 29. 
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3.5.2 Lagstöd 

Av RF 12 kap. 4 § 2 st. framgår att förvaltningsuppgifter kan delegeras, men att 

det krävs stöd av lag för att delegera en uppgift som innefattar 

myndighetsutövning till enskilda individer eller andra juridiska personer än 

kommuner. Frågan om vad som utgör en förvaltningsuppgift är tämligen oklar och 

skall inte diskuteras i detalj här.163 Mycket förenklat kan det sägas vara i princip all 

verksamhet det allmänna bedriver. Undantag som diskuterats i doktrinen är 

affärsverksamhet samt normgivning.164 Vad gäller affärsverksamheten faller den 

som nämnts utanför begreppet myndighetsutövning, och är därför inte av vidare 

intresse här. Normgivning är myndighetsutövning,165 men är enligt bestämmelserna 

i RF 8 kap. förbehållen det allmänna, varför frågan om överlämnande av sådan 

uppgift enligt RF 12 kap. 4 § 2 st. inte kan bli aktuell. 

 

Vid införandet av 1974 års regeringsform var formuleringen i paragrafen att 

överlämnande måste ske genom lag. Den formuleringen kritiserades i en artikel av 

Ragnemalm, som ansåg att det skulle innebära att förordnande av ordningsvakter 

(vars verksamhet innefattar myndighetsutövning) skulle vara en uppgift för-

behållen riksdagen, något han ansåg otänkbart, rimligen eftersom det vore ett 

mycket opraktiskt förfarande.166 

 

Lagen ändrades också genom en ”diskret grundlagsändring” år 1976.167 Med den 

nya lydelsen ”med stöd av lag” är möjligheterna till överlämnande större.168 Det 

räcker med att det i lag har lämnats medgivande till att viss uppgift som innefattar 

myndighetsutövning får överlämnas till ett privaträttsligt subjekt.169 Exempel på 

                                                             
163 Se Marcusson 1989, s. 61 ff. 
164 Marcusson 1989, s. 64. 
165 von Essen 2000, s. 228. 
166 Ragnemalm 1976a, s. 141. 
167 Prop. 1975/76:209, kommenterad med de orden av Ragnemalm i FT, Ragnemalm 1976b. 
168 Påpekas kan dock att departementschefen ansåg att bestämmelsen redan innan ändring i 

praktiken haft samma innebörd (prop 1975/76:209, s. 168), liksom att även Ragnemalms 

genomgång av lagstiftningspraxis tydde på att så var fallet (Ragnemalm 1976a, s. 144). 
169 Prop. 1975/76:209, s. 168. 
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sådana lagar är fordonslagen (2002:574) 4 kap. 2 §, vilken medger att 

fordonsbesiktningar utförs av privata aktörer.170 

 

Rättsliga verkningar av att en verksamhet innefattar myndighetsutövning är alltså 

att en myndighet inte kan överlämna den till ett privaträttsligt subjekt om det inte 

finns lagstöd för det. Däremot krävs inte att lagen ifråga pekar ut något visst 

subjekt till vilket uppgiften får överlämnas. Förvaltningsuppgifter som inte inne-

fattar myndighetsutövning får däremot överlämnas utan stöd av lag.171 

 

3.5.3 Förberedande del och beslutsdel 

Som framgått kan förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning endast 

överlämnas till andra aktörer än kommuner om det finns lagstöd för 

överlämnandet. En fråga som aktualiseras när sådant stöd saknas är huruvida det är 

möjligt att dela upp en förvaltningsuppgift i en förberedande del och beslutsdel. 

Syftet med en sådan uppdelning skulle vara att medge möjlighet att delegera den 

förberedande delen till ett annat rättssubjekt, medan beslutsdelen, och därmed 

myndighetsutövningen, ligger kvar hos myndigheten. En fara med att överlämna 

uppgifter på det viset är att (som berörts i avsnitt 3.1) delar av de skyddsregler som 

följer av FL:s särskilda regler angående myndighetsutövning faller bort när ett 

privaträttsligt subjekt agerar istället för en förvaltningsmyndighet. 

 

Frågan tycks inte ha varit föremål för lagstiftarens uppmärksamhet. I förarbetena 

till ett nu liggande förslag till ändringar i reglerna kring privata utförare av 

kommunal verksamhet berörs inte frågan förutom konstaterandet att en 

förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning inte får överlämnas utan 

stöd av lag.172 

 

                                                             
170 Prop. 2009/10:32, s. 40. 
171 Det kan dock finnas andra begränsningar i möjligheten att överlämna en förvaltningsuppgift. Se 

härom på det kommunala området Örnstrand 2014 s. 263 ff. 
172 Prop. 2013/14:118, s. 44. 
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Frågan har varit föremål för JO:s uppmärksamhet. Den har även behandlats i 

doktrinen. I JO 2001/02 s. 250 hade ett antal kommunala nämnder anlitat privata 

konsulter för att utföra utredningar i socialtjänstärenden. Besluten i ärendena togs 

dock av nämnderna. Enligt (numera) SoL 2 kap. 5 § får en kommun sluta avtal 

med privaträttsliga subjekt om att utföra kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten, men inte utan särskilt lagstöd de uppgifter som innefattar 

myndighetsutövning. Frågan var alltså om det var möjligt att på det sättet dela upp 

handläggningen av ärendet. JO förde ett resonemang angående syftet med 

regleringen i RF, och framhöll att det är att de särskilda rättssäkerhetsgarantier 

som inträder när ett ärende innefattar myndighetsutövning inte skall kunna 

åsidosättas.173 Av den anledningen ansåg JO att beredningen av ett ärende som 

innefattar myndighetsutövning och beslutet i ärendet utgjorde oskiljaktiga delar av 

samma förvaltningsuppgift. Följaktligen var det inte möjligt att överlämna 

utredningsuppdrag på det sätt som skett. 

 

I doktrinen har Hollander och Madell behandlat ämnet. De konstaterar att 

rättsläget vad gäller möjligheten att särskilja handläggning och beslut i viss mån är 

oklart, men instämmer i JO:s ovannämnda bedömning att det inte är möjligt i 

socialtjänstärenden.174 

 

Diskussionen ovan gällde socialtjänsten, vilken hanterar ärenden där respekten för 

den enskildes integritet och rättssäkerhet kan sägas vara extra viktig, vilket också 

poängteras av Hollander och Madell.175 Det går att hävda att resonemanget därför 

inte håller lika bra för mindre känsliga verksamheter. Emellertid är själva 

begreppet myndighetsutövning som anförts i avsnitt 2 avsett att identifiera 

verksamheter där den enskildes rättssäkerhet är extra viktig. Följaktligen bör 

resonemanget vara giltigt inom alla de områden där lagstiftaren inte har valt att 

tillåta överlämnande av uppgiften. 

 

                                                             
173 JO 2001/02 s. 250, s. 262. 
174 Hollander & Madell 2003 s. 39 och s. 46. 
175 Hollander & Madell 2003, s. 46. 
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Marcusson menar, angående kommunala förvaltningsuppgifter som innefattar 

myndighetsutövning i allmänhet, att klart definierade, begränsade 

utredningsuppdrag bör kunna överlämnas i enstaka fall i konkreta ärenden om 

sekretess- och jävsfrågor beaktas. Emellertid anser inte heller hon att överlåtelse 

av all utredningsverksamhet i sociala ärenden är möjlig.176 

 

Av det sagda följer att utrymmet för att kunna särskilja ett beslut i ett ärende som 

avser myndighetsutövning från utredningen i samma ärende i avsikt att kunna 

överlämna utredningen till ett privaträttsligt subjekt torde vara ytterst begränsat. 

 

3.5.4 Följder av överlämnande 

Att en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning överlämnas till en 

annan aktör, privaträttslig eller offentligrättslig, innebär inte att den delegerande 

myndigheten är helt fri från ansvar för myndighetsutövningen. Vad gäller det 

straffrättsliga ansvaret så är det förvisso personligt och gäller därför endast den 

eller de personer som faktiskt utför myndighetsutövningen (se avsnitt 3.4.2). 

Skadeståndsansvaret enligt SKL 3 kap. 2 § bärs emellertid av den delegerande 

myndigheten även när en uppgift delegerats (se avsnitt 3.5.4).  

 

För det privaträttsliga subjekt som åtar sig en förvaltningsuppgift som innefattar 

myndighetsutövning är följderna bland annat att verksamheten hamnar under JO:s 

och Justitiekanslerns tillsyn, samt att den fysiska person som utför de 

arbetsuppgifter som är kopplade till myndighetsutövningen agerar under 

straffansvar. Handläggningsreglerna i FL gäller som sagts i avsnitt 3.2 endast hos 

förvaltningsmyndigheter, och faller alltså bort om förvaltningsuppgiften 

överlämnas. Noteras kan emellertid vissa speciallagar innehåller bestämmelser 

som medför att FL skall följas även hos privaträttsliga subjekt.177 

 

                                                             
176 Marcusson 1992, s. 147. 
177 Se exempelvis lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst 14 §. 
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Ur den enskildes perspektiv är följderna en minskad insyn och minskade 

rättssäkerhetsgarantier. Varken FL:s särskilda handläggningsregler eller 

tryckfrihetsförordningens regler om allmänna handlingar förs över till den 

privaträttslige myndighetsutövaren utan särskild lagstiftning.178 

 

3.6 Sammanfattning 

Verksamheter som inbegriper myndighetsutövning är kringgärdade med ett antal 

särskilda regler som är avsedda att garantera kvaliteten på verksamheten. I 

förvaltningslagen syftar reglerna till att ge ett gott beslutsunderlag samt att ge den 

enskilde som berörs insyn i ärendet, så att denne har möjlighet att påverka. 

Skadeståndsrättsliga verkningar är att det allmänna ansvarar för verksamheten 

oavsett vem som bedriver den. Ansvaret är dessutom omfattande på så vis att det 

inte spelar någon roll om den som utfört den skadevållande 

myndighetsutövningsåtgärden har en ursäkt som befriar från personligt ansvar. Det 

allmänna ansvarar ändå för uppkommen skada. Det straffrättsliga ansvaret träffar 

däremot den som utfört myndighetsutövningen. Skadeståndsansvaret skapar alltså 

incitament för det allmänna att styra verksamheten på ett bra sätt, medan 

straffansvaret skapar incitament för tjänstemannen att sköta sina arbetsuppgifter på 

ett noggrant sätt. 

 

Förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning kan överlämnas till 

privaträttsliga subjekt, men endast om det finns lagstöd för överlämnandet. 

Lagstödet behöver inte vara specifikt på så vis att det pekar ut de subjekt till vilka 

uppgiften kan överlämnas, utan det räcker att lagen anger att uppgiften får 

överlämnas. Anledningen till att det krävs stöd i lag är att den enskildes krav på 

rättssäkerhet och insyn inte skall kunna åsidosättas genom privatisering. Att 

bestämmelsen är avsedd att garantera att den enskildes krav på rättssäkerhet 

innebär att den bör ges ett brett tillämpningsområde. Av den anledningen torde 

utrymmet för att överlämna uppgifter som har samband med myndighetsutövning, 

till exempel utredningsarbete, vara ytterst begränsat. När en förvaltningsuppgift 

                                                             
178 Marcusson 1996, s. 66. 
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som innefattar myndighetsutövning överlämnas får det som följd att FL:s 

förfaranderegler inte längre är tillämpliga. Det innebär att garantierna för den 

enskildes rättssäkerhet försvagas. De skadeståndsrättsliga reglerna innebär dock att 

det allmänna fortfarande ansvarar för de skador som kan uppstå vid 

myndighetsutövningen, samtidigt som JO och Justitiekanslern har tillsynsansvar 

för myndighetsutövningen även hos privaträttsliga subjekt. 
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4 EU-rätten 

4.1 Inledning 

Redan av EU-domstolens praxis på 1960-talet framgick att domstolens uppfattning 

var att unionsrätten är överordnad de nationella rättsordningarna.
179

 Den principen 

torde numera vara allmänt erkänd i svensk rätt.
180

 Av den anledningen kan det 

finnas skäl att undersöka huruvida det finns EU-rättsliga regler som på något sätt 

spelar in vid bestämningen av begreppet myndighetsutövning. Relevanta frågor 

här är dels om det från unionshåll, exempelvis genom fördragen eller EU-

domstolens praxis, har förekommit sådana uttalanden, och dels om den svenske 

lagstiftaren på eget bevåg placerat begreppsbestämningen under unionsrättens 

välde. För den senare frågan undersöks konkurrenslagen (2008:579), vilken vilar 

på EU-rättsliga grund, och i vilken begreppet myndighetsutövning förekommer. 

 

4.2 EU-rättens påverkan på det svenska begreppet myndighetsutövning 

I såväl domar från EU-domstolen som meddelanden från kommissionen 

förekommer ordet myndighetsutövning.
181

 Eftersom det rör sig om dokument som 

översatts,
182

 och som är avsedda att vara tillämpliga över hela EU, ter det sig 

osannolikt att ordet är avsett att fullt ut motsvara det begrepp som har sitt ursprung 

mer än 20 år innan Sverige blev en medlemsstat.183 Mer sannolikt är att ordet 

används som en lätt tillgänglig översättning av franskans ”l’exercice de la 

puissance publique”.
184

 Att ordet myndighetsutövning i de sammanhangen inte 

skall förstås som det svenska begreppet myndighetsutövning stöds också av 

följande uttalande ur SOU 2010:29. 

                                                             
179 Mål 26/62, van Gend & Loos, REG 1963 s. 1, och mål 6/64 Costa mot E.N.E.L., REG 1963, s. 

1. 
180 I vart fall har de högsta rättskipande instanserna vid ett flertal tillfällen påtalat principens 

existens. Se t. ex. NJA 2002 s. 75, RÅ 1996 ref. 50 och RÅ 1997 ref. 65. 
181 Se t.ex Mål C-343/95, Diego Cali & Figli Srl mot Servizi ecologici porto di Genova SpA 

(SEPG), REG 1997 s. I-1547, och KOM(2012) 261 slutlig, s. 16. 
182 Angående översättningsarbetet vid EU-domstolen, se Olsson & Schmauch 2007. 
183 Även Hettne och Otken Eriksson framhåller det osannolika i att juridiska begrepp har samma 
innehåll i såväl de olika medlemsstaternas rätt som i unionsrätten, Hettne & Otken Eriksson 2011 s. 

161. 
184 Förekommer bland annat i mål C-283/99, kommissionen mot Italien, REG 2001, s I-05657och 

mål C-438/08. Noteras bör att det inte är den franska term som används i FEUF art. 51. Där 

används istället ”l’exercice de l’autorité publique”. 
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För var och en som medverkat i internationellt förvaltningsrättsligt 

samarbete – det må vara inom ramen för den institutionaliserade 

verksamheten inom EU eller vid fritt meningsutbyte i akademiska 

sammanhang – torde det stå klart, att varje förklaring eller 

argumentation med hänvisning till begreppet ”myndighetsutövning” i 

svensk tappning faller på hälleberget.185 

 

Det är alltså inte nödvändigtvis så att vad som står i en dom från EU-domstolen 

skall utgöra tolkningsmaterial för det svenska begreppet myndighetsutövning även 

om ordet förekommer. Emellertid har begreppet myndighetsutövning även använts 

i lagstiftning som har EU-rättslig grund.
186

 Frågan uppstår då om det i det 

sammanhanget är samma begrepp som i rent nationell lagstiftning, eller om det 

utgör en autonom EU-rättslig term, eller om det är i princip samma begrepp men 

skall tolkas aningen annorlunda på grund av den EU-rättsliga kopplingen. 

 

I Ds 2008:75 – Genomförande av tjänstedirektivet framfördes påståendet att 

begreppet myndighetsutövning och det EU-rättsliga begreppet offentlig makt i 

stort sammanfaller.
187

 Påståendet stötte på patrull hos ett antal remissinstanser, 

bl.a. Juridiska fakultetsnämnden hos Stockholms universitet.
188

 Remiss-

instansernas kritik ledde till att lagstiftaren ersatte ordet ”myndighetsutövning” i 

lagtexten med orden ”offentlig makt”. Emellertid fördes i propositionen ett fortsatt 

resonemang om likheterna mellan begreppen, trots att begreppet myndighets-

utövning inte längre förekom i lagtexten.
189

 Lagstiftaren angav även att man för att 

utröna begreppet offentlig makts innebörd får vända sig till gemenskapsrätten, 

samtidigt som innebörden i begreppet myndighetsutövning hittas i ”huvudsakligen 

nationell rätt och i ljuset av begreppet offentlig makt”.  

 

                                                             
185 SOU 2010:29, s. 109. 
186 Exempelvis konkurrenslagen 1 kap. 5 §. 
187 Ds 2008:75 s. 102. 
188 Dnr SU 302-2766-08. 
189 Prop. 2008/09:187 s. 45. 
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Resonemanget har accepterats av Hettne, som dock poängterar att begreppen inte 

helt överensstämmer,
190

 men ifrågasatts av Höök.
191

 Nedan kommer det utsättas 

för en kritisk granskning där begreppet offentlig makt definieras, och sedan 

jämförs med den definition av begreppet myndighetsutövning som utarbetats ovan 

i avdelning 2. 

 

4.3 Det EU-rättsliga begreppet offentlig makt 

4.3.1  Allmänt 

Begreppet offentlig makt återfinns inom primärrätten i Fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (FEUF) art. 51, där det anger vidden av den möjlighet 

medlemsstater har att inskränka den fria etableringsrätten samt göra undantag från 

upphandlings- och statsstödsreglerna.
192

 Man bör redan här konstatera att 

begreppet är någonting annat än det som förekommer i RF 1 kap. 1 § 3 st.
193

 

 

Någon definition av begreppet ges inte i fördragstexten utan får sökas i EU-

domstolens praxis. Ett antal rättsfall har behandlat ämnet. Nedan behandlas i 

korthet ett mindre urval, avsett att belysa de skillnader och likheter som finns med 

begreppet myndighetsutövning. 

 

I doktrinen har uttalats att begreppet offentlig makt tolkas snävt, och inte 

nödvändigtvis alltid stämmer överens med myndighetsutövning.
194

 Nedan 

diskuteras de skillnader som kan identifieras. 

 

4.3.2 Snäv tillämpning 

I mål C-438/08
195

 hade en medlemsstat infört ett antal krav för att meddela 

auktorisation för att bedriva fordonsbesiktningsverksamhet. Enligt EU-domstolen 

består sådan verksamhet av två delar. Dels den rent tekniska delen att undersöka 

                                                             
190 Hettne 2012b,  s. 576. 
191 Höök 2013, s. 183 f. 
192 Höök 2013, s. 180. 
193 Prop. 2008/09:187, s. 44. 
194 Hettne 2012a, s. 255. 
195 C-438/08, kommissionen mot Portugal, REG 2009, s. I-10219 
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fordonets skick, dels ett beslut att godkänna eller underkänna fordonet som 

trafikvärdigt, baserat på resultatet av den tekniska undersökningen. 

Undersökningen är av rent teknisk karaktär och kan alltså inte utgöra utövande av 

offentlig makt.
196

 Beslutet i sin tur ansågs av domstolen vara ”i huvudsak endast 

ett konstaterande av resultaten från besiktningen”, och sakna det självständiga 

beslutsfattande som kännetecknar utövande av offentlig makt.
197

 Som en 

jämförelse med svensk rätt kan konstateras att bilbesiktning anses utgöra 

myndighetsutövning.
198

 Som framgått i avsnitt 2 är det inte heller avgörande 

huruvida det föreligger något beslutsfattande, eftersom även faktiskt handlande 

omfattas av begreppet myndighetsutövning (om än inte av FL:s bestämmelser). 

Vidare är det som diskuteras i avsnitt 3.5 mer osäkert om man i svensk rätt lika 

kategoriskt kan skilja mellan ett beslut som utgör myndighetsutövning och den 

utredning som ligger till grund för beslutet. 

 

Ett mål som till viss del anknyter till frågan om uppdelning är mål C- 42/92,
199

 där 

saken gällde försäkringsinspektörer. Enligt belgisk rätt krävdes belgiskt 

medborgarskap för att erhålla en sådan tjänst, vilket givetvis innebär en 

inskränkning av den fria rörligheten. Försäkringsinspektörens uppgifter, såvitt var 

relevant i målet, bestod dels i att avge rapporter till den nationella 

tillsynsmyndigheten, vars verksamhet enligt EU-domstolen innebar utövande av 

offentlig makt, dels i en befogenhet att inhibera misstänkt lagstridiga beslut hos 

det försäkringsbolag han var verksam hos. Vad gäller det förra ansågs det inte vara 

kopplat till utövande av offentlig makt, då det endast utgjorde ett 

förberedelsearbete för den myndighet som skulle komma att besluta i ärendet. 

Angående det senare anförde domstolen att inspektörens inhibitionsmakt inte 

utgjorde utövande av offentlig makt, då det rörde sig om ett tillfälligt beslut som 

senast inom åtta dagar underställdes den nationella tillsynsmyndigheten, vilken 

inte på något sätt var bunden av inspektörens ställningstagande. Skillnaden vad 

                                                             
196 Mål C-438/08, kommissionen mot Portugal, REG 2009, s. I-10219, punkt 40. 
197 Mål C-438/08, kommissionen mot Portugal, REG 2009, s. I-10219, punkt 41. 
198 Prop. 2009/10:32, s. 39. 
199 Mål C-42/92, Thijssen mot Controlendienst voor de verzekeringen, REG 1993, s. I-4047 
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gäller förberedelsearbete berördes ovan. Vad gäller inhibitionsmakten verkar den 

förete myndighetsutövningens kännetecken. Någon insatt analys av huruvida den 

belgiska rättsregeln var offentligrättslig kan inte göras inom ramen för uppsatsen, 

men att det rör sig om maktutövning mot en enskild i beroendeställning står klart. 

Någon regel som säger att myndighetsutövning måste ha viss varaktighet finns 

inte. 

 

I mål C-2/74, vilket rörde advokatverksamhet, konstaterade EU-domstolen dels att 

undantaget i (numera) art. 51 gäller verksamhet som direkt och specifikt är förenad 

med utövandet av offentlig makt, dels att undantaget i (numera) art. 51 inte får 

tolkas vidare än vad som krävs med hänsyn till dess syfte.
200

 Syftet i sin tur sägs 

vara att ge medlemsstaterna möjlighet att utesluta icke-medborgare från den 

offentliga maktutövningen. Det är tydligt att begreppen har helt olika syften. 

Begreppet offentlig makt är avsett att ge medlemsstater, d.v.s. det allmänna i olika 

länder, en begränsad möjlighet att införa restriktioner riktade mot enskilda. 

Begreppet myndighetsutövning å sin sida är, som visats ovan, avsett att tillförsäkra 

den enskilde ett utökat mått av rättighetsskydd. 

 

I mål 147/86,
201

 i vilket Grekland hade infört diskriminerande bestämmelser 

angående rätten att bedriva skolverksamhet, betonade EU-domstolen att 

undantaget för utövande av offentlig makt skall tolkas på ett så snävt vis att det 

endast omfattar vad som är ”absolut nödvändigt för att säkerställa de hänsyn” 

undantaget är avsett att skydda. 

 

Sammantaget ger detta en bild av begreppet offentlig makt som väsentligt 

annorlunda än begreppet myndighetsutövning. Dels genom att det förra begreppet 

skall tolkas på ett mycket snävt vis, dels genom att de syftar till att skydda olika 

intressen. Medan begreppet myndighetsutövning används för att identifiera 

                                                             
200 Mål 2/74, Reyners mot Belgien, REG 1974, s. 631, punkterna 43-45. 
201 Mål 147/86, kommissionen mot Grekland, REG 1988, s. 1637. 
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verksamheter där den enskildes intressen bör bevakas extra noga,
202

 används 

begreppet offentlig makt för att identifiera verksamheter där det allmännas (i form 

av medlemsstaten) intressen bör ges prioritet. 

 

4.3.3 Områden som omfattas 

Vad gäller de olika typer av verksamhet som varit föremål för EU-domstolens 

uppmärksamhet och har bedömts utgöra utövande av offentlig makt räknar Hettne 

med fem områden: Armé eller polis, flygnavigationssäkerhet och kontroll över 

flygtrafiken, sjötrafiksäkerhet och kontroll av sjötrafiken, föroreningsbegränsande 

övervakning, samt organisation, finansiering och verkställighet av domar.
203

 Som 

Höök anför rör det sig alltså endast om den ”negativa” sidan av 

myndighetsutövningen, alltså ingripande åtgärder.
204

 Det är alltså den grupp av 

verksamheter som i avsnitt 2 utpekats som kännetecknade av tydlig maktutövning. 

Så långt kan man således tala om att begreppen i någon mån överlappar varandra. 

Vad gäller den grupp vars koppling till maktutövning är mer uttunnad, såsom 

bidragsgivning, kan man dock inte med ledning av EU-domstolens praxis säga att 

den omfattas av begreppet offentlig makt. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det förvisso finns en viss överlappning mellan 

begreppen, men inte i sådan grad att det framstår som angeläget att endast av den 

anledningen tolka begreppet myndighetsutövning i ljuset av begreppet offentlig 

makt.  

 

4.4 Begreppet myndighetsutövning i konkurrenslagen 

4.4.1 Allmänt 

Begreppet myndighetsutövning förekommer som sagt i ett antal författningar som 

har EU-rättslig grund. Nämnas kan personuppgiftslagen (1998:204), lagen 

(2011:755) om elektroniska pengar och konkurrenslagen. Här skall av 

omfångsskäl endast undersökas hur begreppet används i konkurrenslagen. 

                                                             
202 Prop. 1971:30, s. 279. 
203 Hettne 2012b, s. 577, och där angiven praxis. 
204 Höök 2013, s. 183. 
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Anledningen till att det undersöks är att utröna om det har samma innebörd som 

det rent inhemska begreppet, eller om kopplingen till EU-rätten medför skillnader. 

  

4.4.2 Funktion 

I konkurrenslagen 1 kap. 5 § 1 st. används begreppet myndighetsutövning för att 

begränsa begreppet företag. Det senare begreppet sägs omfatta ekonomisk eller 

kommersiell verksamhet som bedrivs av en fysisk eller juridisk person, utom till 

den del verksamheten består i myndighetsutövning. I förarbetena till bestämmelsen 

uttalas att den motsvarar äldre konkurrenslagen (1993:20) 3 §, och att den endast 

genomgått språklig förändring.
205

 Någon närmare kommentar angående 

innebörden i begreppet myndighetsutövning görs inte. Även den äldre lagen var 

avsedd att ”utformas efter förebild från EG:s konkurrensregler”.
206

 Inte heller i 

förarbetena till äldre konkurrenslagen kommenteras innebörden i begreppet 

myndighetsutövning. 

 

Det som däremot sägs är att begreppet företag är avsett att motsvara det 

gemenskapsrättsliga begreppet undertaking.
207

 Det är ett autonomt EU-rättsligt 

begrepp som får sin innebörd genom EU-domstolens praxis.
208

 Redan av det skälet 

framstår det som osannolikt att innebörden är densamma som i det begrepp som 

diskuterats i avsnitt 2 och 3, oavsett vad lagstiftarens avsikt kan ha varit med att 

använda termen. 

 

4.4.3 Innebörd 

Frågan är alltså vad innebörden av begreppet myndighetsutövning i 

konkurrenslagen är, och om det i någon mån överensstämmer med det inhemska 

begreppet. Någon svensk praxis på området finns såvitt känt inte, och som ovan 

angetts inte heller några särskilt klargörande förarbetsuttalanden. Följaktligen 

återstår doktrinen. Till att börja med är begreppet myndighetsutövning i 

                                                             
205 Prop. 2007/08:35, s. 247 f. 
206 Prop. 1992/93:56, s. 1. 
207 Prop. 1992/93:56, s. 66. 
208 Bastidas Venegas 2013, s. 61. 
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konkurrenslagen som angetts ovan avsett att avskilja viss verksamhet från 

begreppet företag. Bastidas Venegas diskuterar i en artikel i ERT de EU-rättsliga 

inskränkningarna av företagsbegreppet.
209

 I sin redogörelse hänvisar han till mål 

C-364/92 och mål C-343/95, samt beskriver EU-domstolens definition av 

myndighetsutövning som snäv.
210

 Noteras här bör att det inte förekommer några 

hänvisningar till den svenska konkurrenslagstiftningen där ordet 

myndighetsutövning används. Hänvisningar förekommer dock till engelsk 

litteratur, där den term som används är the powers of a public authority.
211

 Det 

ovan (avsnitt 4.3.1) citerade stycket ur SOU 2010:29 om vatten på hälleberget 

dyker osökt upp i tankarna även här. Liksom när ordet myndighetsutövning 

förekommer i EU-domstolens mål framstår det här som en praktisk översättning, 

inte som en hänvisning till ett svenskt rättsligt begrepp med specifik innebörd. I 

konsekvens med den bedömningen bör man göra en åtskillnad mellan det 

konkurrensrättsliga begreppet myndighetsutövning och det, i brist på ett bättre ord, 

svenska begreppet. 

 

Det konkurrensrättsliga begreppet myndighetsutövning består av två delar. Dels 

måste verksamheten vara nära sammankopplad med statens befogenheter, dels får 

det organ som bedriver verksamheten inte ha någon självständighet vid 

fastställandet av avgifter för verksamheten.
212

 Av mål C-343/95 framgår att även 

privaträttsliga subjekt kan omfattas av det konkurrensrättsliga begreppet 

myndighetsutövning.
213

 

 

Syftet med uppsatsen är emellertid inte att göra en djuplodande analys av den EU-

rättsliga konkurrensrätten. Istället konstateras att det konkurrensrättsliga begreppet 

myndighetsutövning används för att definiera och avgränsa det autonomt EU-

rättsliga företagsbegreppet. Av den anledningen framstår det som olämpligt att 

                                                             
209 Bastidas Venegas 2013. 
210 Bastidas Venegas 2013, s. 64 f. 
211 Whish & Bailey 2012, s 89. 
212 Bastidas Venegas 2013, s. 65 f. 
213 Mål C-343/95, Diego Cali & Figli Srl mot Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), REG 

1997 s. I-1547. 
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sätta likhetstecken mellan de svenska och konkurrensrättsliga begreppen 

myndighetsutövning. Däremot tycks de ha en viss överlappning, i det att båda rör 

det allmännas maktbefogenheter gentemot medborgarna, samt att det inte i något 

av fallen är avgörande i vilket organisatoriskt förhållande till det allmänna 

utövaren står. 

 

Om begreppet myndighetsutövning i konkurrenslagen 1 kap. 5 § 1 st. alls skall ha 

någon innebörd så torde det alltså vara som svenskspråkig term för den 

begränsning av företagsbegreppet som på engelska är känd som the powers of a 

public authority. 

 

4.5 Sammanfattning 

Ordet myndighetsutövning förekommer såväl i EU-domstolens domar som i lagar 

baserade på EU-rätt. Det har dock inte nödvändigtvis samma innebörd som det har 

i övrig svensk rätt. Likheten består i att det rör sig om offentlig maktutövning. 

Skillnaderna tycks bestå i att det svenska begreppet omfattar även gynnande 

verksamheter, medan det EU-rättsliga endast omfattar ingripande åtgärder. 

 

För tolkningen av det begrepp myndighetsutövning som förekommer hos EU-

domstolen är det EU-rättsliga begreppet offentlig makt av betydelse. Det framstår 

dock som obehövligt vid tolkningen av det inhemska begreppet 

myndighetsutövning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

5 Beslut enligt LOU, LOV och om tjänstekoncessioner  

 

5.1 Inledning 

Efter att begreppet myndighetsutövning bestämts i del 2, och de särskilda rättsliga 

problemställningar som följer av att en verksamhet inbegriper myndighetsutövning 

diskuterats i del 3, skall nu ett antal förfaranden hos svenska myndigheter 

undersökas för att bedöma huruvida de innefattar myndighetsutövning, och vad det 

i så fall har för följder.  Först undersöks tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 1 § LOU, 

därefter tilldelningsbeslut vid tjänstekoncession, och slutligen godkännandebeslut 

enligt 8 kap. 1 § LOV. Därefter följer en sammanfattning. 

 

Angående terminologin bör sägas att de olika regelverken använder sig av en 

särskild begreppsapparat som möjligen kan orsaka viss förvirring. LOU gäller för 

”upphandlande myndigheter”, vilket enligt LOU 2 kap. 12 § omfattar fler aktörer 

än de statliga och kommunala myndigheterna. Även LOV använder begreppet 

upphandlande myndighet för att beteckna sådana aktörer som omfattas av lagen, se 

LOV 2 kap. 7 §. Att det alltså kan vara andra aktörer än statliga och kommunala 

myndigheter som tar de här diskuterade besluten påverkar dock inte bedömningen 

av huruvida besluten utgör myndighetsutövning. Som framgått i uppsatsens 

inledning saknar det för bestämningen av begreppet myndighetsutövning betydelse 

om man har att göra med en myndighet, ett privaträttsligt subjekt eller någon 

annat. I den fortsatta framställningen syftar alltså ”upphandlande myndighet” på 

en aktör som omfattas av reglerna i LOU och LOV, medan ”myndighet” fortsatt 

syftar på en aktör vars verksamhet innefattar myndighetsutövning. 

 

5.2 Tilldelningsbeslut enligt LOU 

5.2.1 Om LOU 

LOU reglerar det allmännas (i vid bemärkelse) möjligheter att upphandla varor, 

tjänster och byggkoncessioner. Lagstiftningen är baserad på EU-direktiv, och har 

som yttersta syfte att främja unionens inre marknad.
214

 En upphandling går i regel 

                                                             
214 Sundstrand 2013, s. 29, se även mål C-380/98, University of Cambridge, REG 2000 s. I-8035. 



66 
 

till så att ett antal leverantörer inkommer med anbud framarbetade utifrån det 

förfrågningsunderlag myndigheten framställt för upphandlingen. Myndigheten 

bedömer sedan anbuden och väljer ut det som utifrån de i förfrågningsunderlaget 

fastställda tilldelningskriterierna uppfattas som det bästa. Därefter tar myndigheten 

ett tilldelningsbeslut, enligt vilket leverantören med det bästa anbudet tilldelas det 

kontrakt upphandlingen gäller. Efter en obligatorisk avtalsspärr på minst tio dagar 

tecknas sedan avtal med den leverantören.
215

 Frågan här är huruvida 

tilldelningsbeslutet utgör myndighetsutövning. 

 

För att besvara den frågan skall beslutstypen analyseras utifrån de kriterier som 

använts i del 2 för att definiera begreppet myndighetsutövning. Den något enklare 

metoden att förlita sig på explicita uttalanden om offentlig upphandling i 

förarbetena förhindras av det faktum att de uttalanden som finns i frågan är rakt 

motstridiga. I förarbetena till ÄFL anges att statens upphandling inte utgör 

myndighetsutövning,
216

 medan SkL:s förarbeten hävdar motsatsen.
217

 I 

propositionen till tjänstefelsbrottet diskuteras inte frågan.
218

 Nämnda förarbeten 

härrör från första halvan av 70-talet, och är således drygt fyrtio år gamla. Sedan 

dess har samhället i allmänhet, och den offentliga upphandlingen i synnerhet, 

genomgått stora förändringar. Genom EU-medlemskapet har Sverige begåvats 

med en 17 kapitel lång lag som reglerar den offentliga upphandlingen, LOU.
219

 

Den tidigare regleringen var inte bara betydligt magrare,
220

 utan hade dessutom 

delvis andra syften. Syftet med de äldre bestämmelserna var att de allmänna 

                                                             
215 För en något mindre summarisk genomgång av ämnet, se till exempel Sundstrand 2013. 
216 Prop. 1971:30, s. 332. 
217 Prop. 1972:5, s. 500 f. 
218 Prop. 1975:78. 
219 Dessutom regleras vissa områden av särskild lagstiftning genom lagen (2007:1092) om 

upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, samt lagen (2011:1029) 
om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. De lagarna kommer inte beröras vidare i 

uppsatsen. 
220 Rosén Andersson m.fl. 2013, under rubrikföljden Inledning, Historik och framtida reglering, 

Tidigare upphandlingsrättsliga regelverk, Upphandlingskungörelser, upphandlingsreglemente och 

upphandlingsförordning. 
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medlen skulle användas på ett effektivt sätt. En av huvudmålsättningarna med den 

nuvarande EU-rättsliga regleringen är att främja en fungerande inre marknad.
221

 

 

Då det alltså rör sig om motstridiga uttalanden i äldre förarbeten angående en 

verksamhet som kraftigt förändrats, är det tveksamt om det alls går att hämta 

någon ledning därur. 

 

I förarbetena till LOU uttalas att tilldelningsbeslut enligt LOU inte utgör 

myndighetsutövning.
222

 Anledningen anges vara att det rör sig om ett ärende som 

avgörs genom att myndigheten träffar avtal med en enskild. I doktrinen har 

Warnling-Nerep anfört att det förarbetsuttalandet vilar på en föråldrad bild av vad 

offentlig upphandling är och att det finns goda skäl att betrakta tilldelningsbeslut 

enligt LOU som myndighetsutövning.
223

 Hennes inställning delas av Örnberg.
224

 

 

Frågan blir alltså huruvida ett tilldelningsbeslut enligt LOU uppfyller de kriterier 

som utretts ovan i avsnitt 2 och således utgör myndighetsutövning. 

 

 

5.2.2 Negativ maktutövning 

Som framgått av avsnitt 2.2 avses med negativ maktutövning ålägganden för den 

enskilde att göra eller inte göra någonting, samt ingrepp i den enskildes personliga 

frihet eller egendom. Några bestämmelser av den sorten riktade mot leverantören 

finns inte i LOU.  Det finns till exempel ingen möjlighet för den upphandlande 

myndigheten att tvångstilldela kontrakt, eller att vid vite förelägga en leverantör att 

utforma sitt anbud på ett klarare sätt.  De påtryckningsmedel en upphandlande 

myndighet har är makten att tilldela eller inte tilldela kontrakt. Frågan om 

huruvida den makten kan anses medföra att leverantören hamnar i en sådan 

                                                             
221 Se Sundstrand 2012, s. 60 f. och där angivna rättsfall. 
222 Prop. 2006/07:128 s. 142 f. 
223 Warnling-Nerep 2006. 
224 Örnberg 2014, s. 303 f. 
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beroendeställning som definierar begreppet myndighetsutövning diskuteras i det 

följande avsnittet. 

 

5.2.3 Beroendeställning  

Som angetts i avsnitt 2 kan den maktutövning som är en del av 

myndighetsutövningsbegreppet bestå av att den enskilde befinner sig i ett visst 

beroendeförhållande till det allmänna. Warnling-Nerep anför att den leverantör 

som inte är att betrakta som jämbördig part med den upphandlande myndigheten 

utsätts för myndighetsutövning vid tilldelningstillfället.225 Det skulle alltså vara ett 

ojämlikt maktförhållande, kombinerat med LOU:s status som offentligrättslig, som 

medför att tilldelningsbeslutet utgör myndighetsutövning. Ojämlika 

maktförhållanden förekommer emellertid även i rent kommersiella relationer 

mellan enskilda. Ett rent hypotetiskt exempel kan illustrera det sagda. Den lokale 

handlaren med någon miljon i omsättning och två anställda butiksbiträden är 

knappast jämbördig vid mellanhavanden med det marknadsledande storbolaget 

med mångmiljardomsättning och en egen juristavdelning. Ojämlikhet mellan två 

parter innebär alltså inte i sig att ett sådant beroendeförhållande som karakteriserar 

myndighetsutövning är för handen. 

 

Det beroendeförhållande som karakteriserar myndighetsutövning grundas på att 

den enskilde i en offentligrättslig regel tillerkänns en möjlighet att utkräva en 

prestation (se avsnitt 2.3). Frågan är alltså dels om LOU 12 kap. 1 § är 

offentligrättslig, vilket diskuteras i avsnitt 5.2.4 nedan, och dels huruvida 

paragrafen innebär en möjlighet för den enskilde att utkräva en prestation.  

 

Först skall sägas att LOU inte uppställer något krav på att viss tjänst eller vara 

skall upphandlas. En upphandlande myndighet är fri att istället själv driva 

verksamheten eller producera varan. En leverantör kan alltså inte enbart stödd på 

LOU begära att tilldelas ett kontrakt. Om myndigheten däremot väljer att 

upphandla baseras som ovan angetts tilldelningsbeslutet på vilken leverantör som 

                                                             
225 Warnling-Nerep 2006, s. 404. 
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bäst uppfyller förfrågningsunderlaget. Det rör sig alltså inte om en möjlighet till 

prestation som är öppen för alla som uppfyller vissa krav, utan en konkurrens om 

prestationen där den upphandlande myndigheten baserar sitt beslut på de 

affärsmässiga grunder som uttryckts i förfrågningsunderlaget. Således rör det sig 

inte om en prestation som utgår efter grunder i lag, vilket som angetts i avsnitt 2.3 

är ett krav för att situationen skall utgöra ett sådant beroendeförhållande som 

karakteriserar myndighetsutövning. 

 

Ett tilldelningsbeslut enligt LOU 12 kap. 1 § kan alltså inte utgöra 

myndighetsutövning. 

 

5.2.4 Offentligrättsligt eller privaträttsligt regelverk 

Huruvida en lagbestämmelse skall klassificeras som offentligrättslig eller 

privaträttslig är, som diskuterats ovan i avsnitt 2.2.3, inte en lätt fråga. Warnling-

Nerep anför att man vid bedömningen av huruvida upphandling innefattar 

myndighetsutövning bör göra en uppdelning mellan dels vissa delar av besluten 

enligt LOU dels den del av upphandlingen som utgörs av omedelbar kontakt 

mellan den upphandlande myndigheten och leverantören. Hon menar att den 

senare främst är civilrättslig, medan den förra bör uppfattas som offentligrättslig 

och därför kan innefatta myndighetsutövning.226 De delar hon vill kategorisera som 

offentligrättsliga kännetecknas av förpliktelser för den upphandlande 

myndigheten, möjligheter till överprövning och andra rättsmedel.227 Det rör sig 

alltså om regler som rör förhållandet inom det allmänna och mellan det allmänna 

och den enskilde. 

 

Resonemanget stämmer väl överens med de synpunkter som utvecklats i avsnitt 

2.4. LOU bör betraktas som ett till stora delar offentligrättsligt regelverk. Vad 

gäller tilldelningsbeslut enligt LOU 12 kap. 1 § ålägger paragrafen den 

                                                             
226 Warnling-Nerep 2006, s. 399. 
227 Warnling-Nerep 2006, s. 398. 
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upphandlande myndigheten ett särskilt handlingssätt och är således att betrakta 

som offentligrättslig. 

 

Som anförts ovan innebär detta dock inte att tilldelningsbeslutet utgör 

myndighetsutövning. 

 

5.2.5 Slutsatser och följder 

Trots att tilldelningsbeslutet enligt LOU 12 kap. 1 § tas enligt ett offentligrättsligt 

regelverk är det inte att betrakta som myndighetsutövning, eftersom leverantören 

inte befinner sig i ett sådant beroendeförhållande gentemot det allmänna som 

karakteriserar myndighetsutövning. 

 

Det här innebär bland annat att tjänstefelsansvaret inte kan användas för att 

komma åt den problematik Warnling-Nerep pekar ut med kommunala nämnder 

som avsiktligt bortser från upphandlingsregler och domstolsbeslut.228 Inte heller 

kan det bli fråga om ansvar för ren förmögenhetsskada enligt SkL 3 kap. 2 §. Det 

innebär vidare att det inte föreligger något hinder mot att anlita privata aktörer för 

att bistå med framtagande av förfrågningsunderlag, vilket skulle ha kunnat 

aktualiseras om tilldelningsbeslutet innefattat myndighetsutövning (se avsnitt 3.5). 

En mer utförlig diskussion om konsekvenserna och det eventuella behovet av 

skadeståndsansvar och straffansvar förs i avsnitt 6. 

 

5.3 Tilldelningsbeslut vid tjänstekoncession 

 

5.3.1 Om tjänstekoncessioner 

Tjänstekoncessioner omfattas i dagsläget inte av förfarandereglerna i LOU, vilket 

framgår av LOU 1 kap. 2 § 6 st.
229

 Däremot ger LOU dels en definition av vad en 

tjänstekoncession är, dels en bestämmelse i LOU 1 kap. 12 § om att upphandlande 

                                                             
228 Warnling-Nerep 2006, s. 387 ff. 
229 Enligt nyligen antagna EU-direktiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 

26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner) skall även tjänstekoncessioner regleras. 

Direktiven har dock i skrivande stund inte genomförts i Sverige. 
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myndigheter vid vissa tjänstekoncessioner skall säkerställa att avtalet förpliktar 

koncessionshavaren att respektera principen om icke-diskriminering vid dennes 

varuupphandlingar. Det finns speciallagstiftning för vissa typer av 

tjänstekoncessioner, som dock inte behandlas inom ramen för uppsatsen. Den 

fortsatta framställningen gäller alltså vad som kan kallas ”oreglerade” 

tjänstekoncessioner. 

 

En tjänstekoncession definieras i LOU 2 kap. 17 § som ”ett kontrakt av samma 

slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt 

eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten”. Det rör sig alltså om att en 

upphandlande myndighet anlitar en tjänsteleverantör för att utföra en tjänst av 

något slag, och överlåter rätten att ta betalt av brukarna av tjänsten till 

tjänsteleverantören. En viktig skillnad mellan ett tjänstekontrakt och en 

tjänstekoncession är att en tjänstekoncession innebär att leverantören riktar sina 

tjänster mot allmänheten, medan ett tjänstekontrakt innebär att tjänsten riktas till 

den upphandlande myndigheten, och eventuellt den vägen når allmänheten.230 

Avgörande för huruvida en tjänstekoncession föreligger är att den ekonomiska 

risken för verksamheten har övergått från koncessionsgivaren till 

koncessionshavaren.
231

 Ett exempel på tjänstekoncession är att en kommun 

anförtror driften av en parkeringsplats till en privat aktör vars ersättning är rätten 

att ta ut parkeringsavgifter.
232

 

 

Frågan här är huruvida beslutet att tilldela en viss aktör en tjänstekoncession utgör 

myndighetsutövning. 

 

5.3.2 Negativ maktutövning 

Att det vid tilldelning av tjänstekoncessioner inte förekommer någon negativ 

maktutövning av den typ som diskuterats i avsnitt 2.2.1 framstår som uppenbart. 

Den upphandlande myndigheten kan inte med stöd av offentligrättsliga regler 

                                                             
230 Madell & Indén 2010, s. 185. 
231 Sundstrand 2012, s. 117. 
232 Mål C-458/03, Parking Brixen REG 2005, s. I-0000. 
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tvinga en leverantör att delta eller avstå från att delta i en 

tjänstekoncessionsupphandling. Inte heller har den några sådana tvångsmedel att ta 

till efter tilldelningsbeslutet har tagit och avtal har tecknats. 

 

5.3.3 Beroendeförhållande 

Som framgått ovan regleras tilldelning av tjänstekoncessioner inte av LOU eller 

det direktiv
233

 LOU grundats på. Inte heller regleras det av någon annan 

unionsrättslig lagstiftning.
234

 Likaså saknas svensk lagstiftning på området.
235

 

Enligt ett avgörande från HFD saknas det även möjlighet att i förvaltningsrättslig 

ordning överklaga ett beslut om tilldelning av tjänstekoncession.
236

 Dock omfattas 

tilldelning av tjänstekoncessioner enligt EU-domstolen av bestämmelserna i 

unionens fördrag och de allmänna rättsprinciper som utarbetats av domstolen.
237

 

 

Frågan är alltså huruvida fördragsbestämmelserna och de allmänna 

rättsprinciperna kan anses tillräckligt precist ange en möjlighet för en tilltänkt 

tjänstekoncessionsanbudsgivare att utkräva tilldelningsbeslutet. Varken 

fördragsbestämmelserna eller de allmänna principerna ger någon ledning för hur 

tjänstekoncessioner skall tilldelas, annat än att det inte får ske på ett sätt som går 

emot de intressen EU-rätten är tänkt att skydda. Den upphandlande myndigheten 

avgör om en tjänstekoncession skall upphandlas, vilka (EU-rättsligt godtagbara) 

krav som i så fall skall ställas, och väljer sedan utefter de kriterierna ut den 

lämpligaste leverantören. En leverantör kan alltså inte kräva att tilldelas 

koncessionen bara för att denne uppfyller minimikraven. Följaktligen rör 

tilldelningsbeslutet ingen konkret förmån eller rättighet, och kan således inte 

utgöra myndighetsutövning. 

 

                                                             
233 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av 
förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
234 Sundstrand 2012, s. 108. 
235 Sundstrand 2012, s. 111, not 525. 
236 HFD 2012 ref. 29. 
237 Mål C-324/98, Telaustria och Telefonadress, REG 2000, s. I-10745. 
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5.3.4 Offentligrättsligt eller privaträttsligt regelverk 

Frågan här är om de EU-rättsliga fördrag och allmänna rättsprinciper som enligt 

utläggningen i 4.3.3 ovan reglerar tilldelningsbeslut av tjänstekoncessioner bör 

betraktas som offentligrättsliga eller privaträttsliga. 

 

Som ovan angetts regleras tilldelning av tjänstekoncessioner inte av LOU, annat än 

att vissa grundläggande EU-rättsliga principer måste följas.
238

 Att de principerna 

är tillämpliga är en följd av att tjänstekoncessioner anses ha ett bestämt 

gränsöverskridande intresse, och därför omfattas av EU:s primärrätt, det vill säga 

EUF-fördraget och de EU-rättsliga allmänna rättsprinciperna.
239

 

 

Frågan här är om primärrätten, och mer specifikt de grundläggande principer som 

är tillämpliga på beslutet, är att betrakta som offentligrättsliga eller privaträttsliga. 

Som framgått i avsnitt 2.4 är privaträttsliga regler sådana som reglerar 

förhållanden mellan enskilda, medan offentligrättsliga regler reglerar 

förhållandena mellan den enskilde och det allmänna samt inom det allmänna. Det 

torde således inte råda någon tvekan om att den del av primärrätten som ålägger 

det allmänna att agera på ett visst sätt i förhållande till den enskilde är att betrakta 

som offentligrättslig. Det innebär dock inte, som framgått i föregående avsnitt, att 

tilldelningsbeslut som omfattas av den delen nödvändigtvis skall betraktas som 

myndighetsutövning. 

 

5.3.5 Slutsatser och följder 

Tilldelning av tjänstekoncession utgör inte myndighetsutövning. Anledningen är 

att den enskilde, alltså leverantören, inte befinner sig i den sorts 

beroendeförhållande som karakteriserar myndighetsutövning. Av den saken följer 

att varken det straffansvar eller det skadeståndsansvar som är förenat med 

                                                             
238 Europaparlamentet och rådet har antagit nya direktiv för offentlig upphandling, av vilket ett 

gäller bland annat tjänstekoncessioner, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 

26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. De har dock i skrivande stund inte genomförts i 

Sverige. 
239 Sundstrand 2012, s. 95. 
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myndighetsutövning är aktuellt vid tilldelning av tjänstekoncessioner. Inte heller är 

de särskilda regler i FL som avser partsinsyn tillämpliga. 

 

5.4 Godkännandebeslut enligt LOV 

 

5.4.1 Om LOV 

Förfarandet enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt LOU och kan 

användas av kommuner och landsting för att upphandla vissa omsorgs- och 

stödverksamheter för äldre och funktionshindrade, samt för hälso- och 

sjukvårdstjänster.
240

 Genom särskilda lagregleringar omfattas även vissa områden 

av Arbetsförmedlingens verksamhet.
241

 

 

LOV innebär att verksamheter konkurrensutsätts genom att den upphandlande 

myndigheten överlåter valet av utförare till brukaren av tjänsten. Det sker genom 

att den upphandlande myndigheten upprättar ett förfrågningsunderlag utifrån vilket 

intresserade leverantörer kommer in med anbud.
242

 Därefter skall den 

upphandlande myndigheten godkänna alla leverantörer vars anbud uppfyller 

kraven i förfrågningsunderlaget, och teckna kontrakt med dem. Det finns alltså 

ingen begränsning av antalet leverantörer, och inte heller någon rangordning dem 

emellan.
243

 Det är istället brukaren som väljer vilken av de godkända 

leverantörerna som skall utföra tjänsten åt just honom eller henne.
244

 Den 

upphandlande myndigheten betalar sedan leverantören för den utförda tjänsten 

utefter grunder som fastställts i förfrågningsunderlaget.
245

  

 

I förarbetena till LOV och de anknytande lagarna uttalas att den sorts kontrakt som 

tecknas utgör en tjänstekoncession, och att det av den anledningen faller utanför 

                                                             
240 Sundstrand 2011, s. 329. 
241 Se lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och lagen (2010:536) 

om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. 
242 Sundstrand 2013, s. 81. Förfrågningsunderlagets utformning omfattas av ett antal regler av såväl 

materiell som formell art. Se härom Sundstrand 2011 s. 334 f. 
243 Prop. 2008/09:29, s. 83. 
244 Se LOV 1 kap. 1 § st. 2. 
245 Se LOV 4 kap. 1 §. 
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upphandlings- och rättsmedelsdirektiven.
246

 Som grund för det anges att det är 

leverantören som står den ekonomiska risken att brukaren väljer någon annan av 

de godkända leverantörerna.
247

 

 

Den inställningen har kritiserats av Lagrådet, på den grunden att leverantören inte 

står någon risk att inte få betalt för de uppdrag som utförs, eftersom det är den 

upphandlande myndigheten som betalar, och inte brukaren av tjänsten. 

Följaktligen har den ekonomiska risken för verksamheten inte övergått till 

leverantören.
248

 I doktrinen har Sundstrand riktat liknande kritik mot regeringens 

bedömning. Med en utförlig hänvisning till EU-domstolens praxis angående 

tjänstekoncessionsfrågor uttalar hon att kontrakten enligt LOV inte kan utgöra 

tjänstekoncessioner, eftersom det inte överförts någon ekonomisk risk till 

leverantören, varken risken att inte få betalt eller risken att göra onyttiga 

investeringar.
249

 I sammanhanget kan också inflikas att valfrihetssystem av LOV:s 

snitt inte är tjänstekoncessioner enligt de nya EU-direktiven på området, som 

emellertid inte har genomförts i skrivande stund.
250

 

 

Slutsatsen är att kontrakt enligt LOV sannolikt inte är en tjänstekoncession, utan 

någonting annat. Frågan om vad kontrakten är kan vara avgörande för frågan om 

godkännandebeslutet innefattar myndighetsutövning, och diskuteras i detalj nedan. 

 

5.4.2 Negativ maktutövning 

Klart är att godkännandebeslut enligt LOV inte är ett exempel på sådan tydlig och 

omisskännlig maktutövning som utgör det tydligaste kännetecknet på 

myndighetsutövning. Det råder inget tvång på att delta i anbudsgivningen, och den 

upphandlande myndigheten har inga offentligrättsliga maktmedel att ta till för att 

tvinga en leverantör att utforma sitt anbud på ett visst sätt. En leverantör som inte 

                                                             
246 Prop. 2008/09:29, s. 57, prop. 2009/10:146 s. 88 och prop. 2009/10:146 s. 17 f. 
247 Prop. 2008/09:29, s. 55 ff. 
248 Prop. 2009/10:146 s. 33 och prop. 2009/10:60 s. 212 f. 
249 Se Sundstrand 2011, s. 337 ff. och där angivna rättsfall. 
250 Se skäl 13 i preambeln till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 

februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 
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uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlaget kommer visserligen inte godkännas, 

men det gäller även vid vanliga avtal mellan privata aktörer. Av vikt här är att det 

som angetts ovan i avsnitt 5.4.1 är den upphandlande myndigheten som står för 

betalningen. Bedömningen skulle kunna bli en annan om det var brukarna som 

stod för hela betalningen, eftersom myndighetens roll då endast skulle vara att 

kontrollera leverantörens förmåga utefter upphandlingsunderlaget, och förbjuda 

den som inte uppfyllde det att leverera tjänsten. Som LOV ser ut innebär ett avslag 

att den upphandlande myndigheten inte kommer att betala leverantören för att 

utföra tjänsten, men inget förbud mot att utföra den på rent avtalsmässig grund 

med den brukare som är villig att betala. 

 

Däremot står det klart att beslutet har verkningar för leverantören. Genom att 

godkännas får leverantören möjlighet att erbjuda sina tjänster till den kundkrets 

som omfattas av valfrihetssystemet. Besluten är även bindande för leverantören, på 

så sätt att godkännandebeslutet baseras på förfrågningsunderlaget, och inte på 

förhandlingar. Även Lagrådet konstaterade i sitt yttrande att besluten tas ensidigt 

och är bindande, och att det därför kan röra sig om myndighetsutövning.
251

 

 

Frågan är då om det istället kan röra sig om en mer uttunnad maktutövning. 

 

5.4.3 Beroendeförhållande 

Av intresse för bedömningen av huruvida leverantören befinner sig i en 

beroendesituation är som framgått av avsnitt 2.2 huruvida beslutet rör en förmån 

eller en rättighet. Som framgått skall en rättighet vara någorlunda väl definierad i 

offentligrättsliga regler, medan en förmån kan utgå på mer skönsmässiga grunder. 

Möjligheten att prestera skall dock även för förmåner framgå av offentligrättsliga 

regler. I det aktuella fallet framgår möjligheten att prestera av LOV, vars status 

som offentligrättslig eller privaträttslig diskuteras nedan i avsnitt 5.4.4. 

 

                                                             
251 Prop. 2008/09:29, s. 186. 
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Den prestation som kan utgå är godkännandebeslutet, vilket ger möjligheten att 

vara med och konkurrera om de brukare som ingår i valfrihetssystemet. Man kan 

närmast jämföra situationen med den då det allmänna valt att låta något område 

skötas av den så kallade marknaden, men ställt upp krav på auktorisation av något 

slag. Att jämförelsen inte är alldeles bra har påpekats ovan i 5.4.2. Det är inte 

egentligen möjligheten att ingå avtal med brukarna godkännandebeslutet gäller, 

utan möjligheten att få sina tjänster finansierade av det allmänna. Emellertid 

beskrivs valfrihetskonstruktionen i preambeln till 2014 års klassiska direktiv som 

jämförbart med ett auktorisationssystem.
252

 

 

Prestationen är även väl definierad. Av LOV 8 kap. 1 § framgår att alla 

leverantörer som uppfyller kraven i annons och förfrågningsunderlag skall 

godkännas om inte någon av de angivna uteslutandegrunderna i LOV 7 kap. 1 § 

föreligger. Särskilt viktigt är att den upphandlande myndigheten inte kan begränsa 

antalet deltagande leverantörer. Av det följer nämligen att när den upphandlande 

myndigheten har infört ett valfrihetssystem har alla leverantörer som uppfyller 

kraven en lagstadgad rätt att bli godkända.  

 

Av det anförda följer att godkännandebeslut enligt LOV utgör en förmån eller 

rättighet på det sätt som är relevant för bedömningen av huruvida 

myndighetsutövning föreligger. Frågan är då om godkännandebeslutet tas enligt ett 

offentligrättsligt regelverk. 

 

5.4.4 Offentligrättsligt eller privaträttsligt regelverk 

Huvuddelen av LOV:s regler är förfaranderegler för sådant som annonsering, 

information och processrättsliga frågor. Alltså dels regler som riktar sig till den 

upphandlande myndigheten och dels regler som riktar sig till en domstol som har 

att överpröva ärendet. Sådana regler är, som sades i avsnitt 2.3, att betrakta som 

offentligrättsliga. Vad gäller godkännandebeslut enligt LOV 8 kap. 1 § framstår 

                                                             
252 Se skäl 4 i preambeln till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
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det som angetts ovan närmast som en form av tillståndsgivning för bedrivande av 

viss verksamhet. Följaktligen tas godkännandebeslutet enligt ett offentligrättsligt 

regelverk. 

 

5.4.5 Slutsatser och följder 

Av den gjorda analysen följer att godkännandebeslut enligt LOV är att betrakta 

som myndighetsutövning. Vad innebär då det? För det första bör påpekas att det 

inte innebär att FL:s särskilda regler träder in. LOV 1 kap. 3 § stadgar explicit att 

FL inte skall tillämpas på förfarandet enligt LOV. Däremot innebär det att den 

upphandlande myndigheten har ett skadeståndsansvar enligt SkL 3 kap. 2 § 

gentemot de leverantörer som på felaktiga grunder vägras tillgång till 

valfrihetssystemen. Den eventuella problematiken i att styrka skada skall inte 

analyseras inom ramen för den här uppsatsen. Däremot skall påpekas att redan 

reglerna i LOV erbjuder en möjlighet till skadestånd, LOV 10 kap. 5 §. Den 

möjligheten är dock försedd med en preskriptionstid om ett år, vilket gör att 

möjligheten till skadestånd enligt 3 kap. 2 § ökar den enskildes möjligheter att få 

gottgörelse. 

 

För handläggaren av besluten enligt LOV 8 kap. 1 § innebär det sagda att det är av 

större vikt än annars att hantera ärendet korrekt. Alltför felaktiga beslut kan 

föranleda straffansvar enligt BrB 20 kap. 1 §.  

 

5.5 Sammanfattning 

Tilldelningsbeslut enligt LOU 12 kap. 1 § utgör inte myndighetsutövning, liksom 

inte heller tilldelningsbeslut vid tjänstekoncessioner. Visserligen tas båda besluten 

enligt offentligrättsliga regelverk, men den enskilde, alltså leverantören, befinner 

sig inte i den sorts beroendeställning som kännetecknar myndighetsutövning. Det 

innebär att de särskilda reglerna om skadestånd, straffansvar och handläggning vid 

myndighetsutövning inte gäller de nämnda besluten. 
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Godkännandebeslut enligt LOV 8 kap. 1 § är däremot att betrakta som 

myndighetsutövning. De tas enligt offentligrättsliga regler, och är närmast att 

jämställa med tillståndsbeslut. Detta eftersom den upphandlande myndigheten är 

förpliktad att godkänna alla leverantörer som de krav som ställs i 

förfrågningsunderlaget. Det finns alltså till skillnad från tilldelningsbesluten ovan 

en konkret utkrävbar rättighet som inte är beroende av affärsmässiga 

överväganden hos den upphandlande myndigheten. Det innebär att de särskilda 

reglerna om skadestånd och straffansvar vid myndighetsutövning gäller vid 

godkännandebeslutet. Däremot gäller inte de särskilda handläggningsreglerna 

enligt FL, eftersom LOV 1 kap. 3 § stadgar att FL inte är tillämplig på förfaranden 

enligt LOV. 
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6 Slutord 

I inledningen till uppsatsen formulerades ett antal rättsfrågor. De har besvarats 

löpande i respektive avsnitt. Här skall svaren sammanfattas och kommenteras, med 

vissa inslag av de lege ferenda-perspektiv. 

 

Huvudfrågan rörde innebörden av begreppet myndighetsutövning. Innebörden är 

inte helt enkel att beskriva med några få ord, men det går att ge en duglig 

uppfattning. Myndighetsutövning är maktutövning grundad på offentligrättsliga 

bestämmelser mot en enskild som befinner sig i en beroendesituation. 

 

Är då begreppet detsamma inom de olika rättsområdena? Vad gäller de områden 

uppsatsen främst fokuserat tycks det råda en bred enighet om att begreppet är i 

stort detsamma, men kan ha vissa nyansskillnader. Vari de skillnaderna skulle 

ligga är det däremot färre som har en tydlig åsikt om. Det svar uppsatsförfattaren 

lutar åt är att begreppet är detsamma, men att tillämpningen av bestämmelserna 

ändå kan variera på grund av de olika rättsområdenas särdrag. Rent praktiskt 

innebär det att det inte är säkert att man kan lita på att praxis från ett område går 

att överföra till ett annat.253 

 

När begreppet förekommer i lagstiftning som grundas på EU-rättsliga 

bestämmelser är läget dock ett annat. Det klassiska svenska begreppet 

myndighetsutövning är just svenskt, och det finns ingen anledning att tro att det 

skulle ges samma tolkning av EU-domstolen. Av den anledningen kan också 

ifrågasättas hur lämpligt det är att använda termen myndighetsutövning i EU-

rättsligt grundad lagstiftning. 

 

Följderna av att en verksamhet inbegriper myndighetsutövning är flera. När den 

utförs hos en förvaltningsmyndighet aktiveras särskilda regler i FL som är avsedda 

att garantera den enskilde en högre grad av insyn och rättssäkerhet än i andra 

ärenden. Dessutom ansvarar staten respektive kommunerna skadeståndsmässigt för 

                                                             
253 Bengtsson 1996, s. 45. 
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ren förmögenhetsskada som uppstår på grund av att det förekommer fel vid 

myndighetsutövningen, något som i regel annars kräver att skadan uppkommit 

genom brott eller i kontraktsförhållanden. Särskilt intressant är att det är det 

allmänna som ansvarar även om det är en privat aktör som faktiskt utövar 

myndighet. Ytterligare en konsekvens är att den fysiska person som sköter 

verksamheten agerar under straffansvar. 

 

Utrymmet för att administrativt skilja mellan den utredning som ligger till grund 

för ett beslut som utgör myndighetsutövning och beslutet i sig, i syfte att kunna 

lägga ut utredningsarbetet på entreprenad, är begränsat. Hänsynen till den 

enskildes rättssäkerhet, vilken föranlett regleringen i RF 12 kap. 4 § 2 st., bör 

innebära att åtgärder som utan tydligt lagstöd riskerar att inskränka de garantier för 

handläggningen som är avsedda att kvalitetssäkra handläggningen bör vidtas 

ytterst restriktivt, om alls. 

 

Vad gäller de särskilda verksamheter som har studerats kan konstateras att varken 

tilldelningsbeslut enligt LOU eller tilldelningsbeslut vid tjänstekoncession utgör 

myndighetsutövning. Skälet är att trots att förfarandet regleras i lag så uttrycks det 

inte någon konkret möjlighet för en leverantör att tilldelas ett visst kontrakt. 

Leverantören står alltså inte i ett beroendeförhållande till det allmänna på något 

sätt som skiljer sig från typiska avtalsrelationer. Det kan uttryckas som att 

regelverket är offentligrättsligt, men beroendeförhållandet är privaträttsligt. 

 

Även om det kan finnas goda skäl att de lege ferenda definiera tilldelningsbeslut 

som myndighetsutövning så är det av flera skäl tveksamt om det är lämpligt att 

göra på något annat sätt än genom lagstiftning.254 Främst vore det tveksamt ur en 

legalitetssynvinkel att genom praxisändring kriminalisera ett område som hittills 

allmänt ansetts ligga klart utanför straffrättens domäner. De fördelar för den 

enskilde som är leverantör en sådan omdefiniering skulle ge är också av tveksamt 

                                                             
254 Bl.a. som ett sätt att komma åt de problem med kommunalt lag- och domstolstrots som 

Warnling-Nerep pekar ut, Warnling-Nerep 2006. 
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värde. I LOU finns redan en omfattande möjlighet att få skadestånd, liksom 

förfaranderegler som torde göra en tillämpning av FL överflödig. Den möjlighet 

som numera finns att ogiltigförklara avtal enligt LOU 16 kap. 13 §, liksom 

möjligheten att döma ut en upphandlingsskadeavgift enligt LOU 17 kap. innebär 

också att det framstår som mindre angeläget att av styrningsmotiv förse 

upphandlingsområdet med straffrättsliga sanktioner. Vad gäller 

tjänstekoncessioner bör samma synpunkter vara giltiga, i och med att de i större 

detalj än idag kommer att regleras genom nya EU-direktiv på området.255 En 

möjlig nackdel med att betrakta tilldelningsbeslut som myndighetsutövning är att 

det skulle göra det betydligt svårare än i dagsläget att anlita extern teknisk expertis 

för att utforma förfrågningsunderlag. 

 

Godkännandebeslut enligt LOV utgör myndighetsutövning, eftersom det är att 

jämföra med tillstånds- eller auktorisationsbeslut. De förarbetsuttalanden som 

angav att LOV skulle röra tjänstekoncessioner får sannolikt anses vara överspelade 

i och med de nya direktiv som antagits, där det uttryckligen sägs att 

valfrihetssystem av LOV:s snitt inte utgör koncessioner.256 Följderna av att 

godkännandebeslut enligt LOV utgör myndighetsutövning är inte anmärkningsvärt 

stora. Ett skadeståndsansvar finns redan, och FL:s särskilda regler skall inte 

tillämpas. För den som handlägger ärenden enligt LOV är det dock en viss skillnad 

mellan att riskera straffansvar på grund av misstag i arbetet och att inte riskera 

straffansvar. 

 

Som avslutning kan sägas att begreppet myndighetsutövning är mångfacetterat, 

och att utpekandet av en verksamhet såsom utgörandes myndighetsutövning får 

många verkningar. 

 

 

                                                             
255 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av 

koncessioner. 
256 Se skäl 13 i preambeln till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 

februari 2014 om tilldelning av koncessioner. 
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