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1. Inledning 

Näringsfriheten har i 150 år varit den rådande principen på vilken det svenska 

näringslivet har byggts upp. Principens utformning kommer från 1800-talets 

liberala kamp mot det då ännu kvarvarande medeltida skråväsendet och 

merkantilismen. Principen infördes år 1864 och innebar att var och en skulle få 

bedriva näringsverksamhet.  

!
Denna uppsats kommer att behandla hur näringsfriheten regleras i dagens 

samhälle. Näringsfrihetens historiska utveckling kommer att beskrivas med fokus 

på de senaste trettio åren. Denna beskrivning kan delas upp i tre utvecklingssteg i 

tiden: år 1984 fram till Sveriges inträde i EU, EU-medlemskapsperioden fram till 

införandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna den 

1 december 2009 (Fortsättningsvis benämnt Stadgan) samt tiden efter stadgans 

införande. För att avgränsa arbetet kommer fokus att läggas på en analys av EU-

domstolens avgöranden som hänvisar till näringsfriheten enligt stadgan efter dess 

ikraftträdande. Uppsatsen kommer att belysa de rättshistoriska perspektiven i den 

utsträckning som är nödvändigt för att få ett tillfredställande perspektiv på 

gällande rätt. Uppsatsens fokus läggs på domstolsavgöranden som tillämpar 

relevant lagstiftning för näringsfriheten. Även vilken ersättning som kan ges till 

den vars frihet inskränks behandlas, eftersom det är en god måttstock för vilket 

skydd friheten ger. Vad som framkommer av denna analys presenteras sist i 

arbetet. Uppsatsen ämnar bringa klarhet i hur näringsfrihetens ställning i Sverige 

står sig i ljuset av det skydd som ges efter EU-medlemskapet. 

!
1.1 Syfte och problemformulering 

Näringsfriheten skyddas av den svenska grundlagen, indirekt via Konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(fortsättningsvis benämnt EKMR) och från och med den 1 december 2009 även i 

Stadgan. Men vilket skydd näringsfriheten ger den enskilde individen och vilka 
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hinder friheten ställer upp för lagstiftaren vid utformningen av nya lagar är inte 

tydligt definierat i lag. Vad friheten innebär definieras i grundlagspropositionen på 

6 sidor, varav 3 sidor innehåller relevanta ställningstaganden. Näringsfrihet enligt 

Stadgan har nu tillkommit och det är relevant att undersöka vilken effekt detta 

kommer att få i praktiken.  

!
Uppsatsen ämnar baserat på ovan att analysera hur den svenska näringsfriheten 

påverkas av Stadgans ikraftträdande, både ur enskilda individers samt ur 

lagstiftarens perspektiv. 

!
I uppsatsen behandlas följande frågor: Vad, om något, är näringsfrihetens kärna 

som inte får inskränkas? Vilka krav ställs på lagstiftaren för att få begränsa 

näringsfriheten? Vilken inverkan har och kan Stadgan få för näringsfriheten i 

Sverige? Utöver ovan frågor behandlas även frågan om vilken ersättning som 

utbetalas vid inskränkningar av näringsfriheten.   

!
Diskussionen kring dessa frågor ämnar visa vilket skydd friheten ger den enskilde 

individen, vilka begränsningar som påverkar lagstiftarens möjlighet att lagstifta 

om näringsfrihet samt vilken påverkan Stadgan har och kan få för enskilda samt 

för lagstiftaren. 

!
1.2 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till två huvudområden, dels individens rätt att bedriva 

näringsverksamhet ställt mot samhällets användande av näringsförbud och dels 

rätten att etablera sig som näringsidkare ställt mot samhällets krav på att få 

inskränka näringsfriheten med etableringsbegränsningar. Samernas särskilda 

rättigheter samt yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen kommer 

inte att behandlas. För att få en så god överblick av näringsfriheten som möjligt 

kommer inga specifika verksamhetskategorier analyseras på djupet. 
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!
Arbetes omfattning avgränsas ytterligare till att enbart behandla näringsfrihetens 

idéhistoriska utveckling geografiskt begränsat till Sverige, samt till att enbart 

försöka fastställa gällande rätt i Sverige. EU:s inflytande och andra internationella 

organisationers inflytande kommer behandlas utifrån hur de påverkar den gällande 

rätten i Sverige. Avseende avgränsningar i tid omfattar arbetet ca 150 års 

utveckling med fokus på de senaste årens utveckling.  

!
Arbetet är områdesöverskridande i det avseendet att det behandlar straffrätt, 

civilrätt samt offentligt rätt. Detta är en nödvändighet för att utforska 

näringsfriheten, eftersom den är en del av marknadsrätten som omfattar alla dessa 

områden,  -de civilrättsliga frågorna regleras av offentligrätten och straffrätten 1

används vid eventuella överträdelser. För att få en fullgod analys av 

näringsfrihetens effekt i samhället redogörs även för den ersättning som individer 

kan få vid ingrepp. 

!
Uppsatsen behandlar näringsförbudet separat från övriga etableringshinder 

eftersom deras systematik i grunden är olika. Näringsförbudet bygger på tanken 

om fri rätt till marknadsinträde och inskränkningar mot dem som missbrukat 

friheten. Övriga legala etableringshindren bygger på tanken att samtligas frihet 

kan inskränkas för att hindra vissa från möjligheten att utnyttja näringsfriheten på 

ett felaktigt sätt. Förekomsten av privata etableringshinder kommer inte att 

behandlas. 

!
Åberopande av rättspraxis är inte uttömmande, utan har valts i ett huvudsakligen 

exemplifierande syfte.  

!
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1.3 Disposition 

Först beskrivs den idéhistoriska utvecklingen från frihetens införande fram till 

nutid. Därefter beskrivs de gällande regleringarna kring dagens näringsfrihet. 

Sedan analyseras hur rätten tillämpas och utvecklas av praxisbildande domstolar. 

Därefter analyseras utvecklingen för att besvara frågorna som ställs i uppsatsen. 

Slutligen blickas framåt och förslag ges på hur näringsfriheten närmare kan 

definieras och preciseras. 

!
1. 4 Material och metod 

Metoden som används är den klassiska juridiska metoden beskriven av 

Strömholm. Den kan sammanfattas som ett försök att genom tillämpning av 

systematik, avgränsningar, rättens funktioner i samhället och faktiska iakttagelser 

göra ett försök att beskriva hur rättsordningens systematik på ett givet område vid 

en viss tid ser ut. Med utgångspunkt i denna rättsordning kan sedan den gällande 

rätten fastslås.  Även EU-domstolens metod för att tillämpa rätten används för att 2

tydliggöra rättsutvecklingen.  3

!
Enligt den juridiska metoden kan rättskällorna delas upp i fyra grupper; lag, 

lagförarbeten, rättspraxis samt doktrin förutom övriga specifika faktorer som 

sedvanerätt. Utöver de källor som tjänar till att definiera gällande rätt redogörs 

även för äldre rätt där näringsfriheten diskuteras. I synnerhet sådant som 

behandlar hur friheten får inskränkas på individnivå och metoder för att införa 

etableringsbegränsningar. Dessa källor tas med för att ge läsaren en nödvändig 

historisk bakgrund. Utan det historiska perspektivet blir det svårt att bedöma 

näringsfrihetens innebörd som grundläggande frihet i det moderna samhället. Det 
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 Strömholm, S, Rätt, rättskällor och rättstillämpning : En lärobok i allmän rättslära. 4 u., s. 2

23-111, 143-282, 353-425, 445-454.

 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, Studentlitteratur AB, Lund, 2013. s.3

109-140.



redogörs även för vissa filosofiska ställningstaganden till frihetens grundsatser för 

att klargöra vad som har tillhört näringsfrihetens ”natur” vid olika tidpunkter i 

frihetens historia och samtid.  4

!
Näringsfriheten i Sverige verkar inte ha fått en närmare beskrivning utöver 

Bernitz läroböcker  i marknadsrätt och Strömholms festskrift till Petrén.  Dessa 5 6

tre arbeten används som grund för framställningen och det är därifrån som 

näringsfrihetsbegreppet hämtas. För att dessa begrepp ska kunna relateras till 

dagens näringsfrihetsbegrepp redogörs för rättsutvecklingen och i synnerhet för 

EU:s inverkan. Beskrivningen av den gällande näringsfriheten genomförs i ljuset 

av hur Bernitz och Strömholm beskrev tiden innan Sveriges anslutning till EU och 

näringsfrihetens införande i grundlagen. 
!
2. Historik 

Näringsfriheten har sitt ursprung i liberalismens kamp mot merkantilismen och det 

kvarvarande medeltida skråväsendet. Kampen syftade till att öppna upp 

marknader och yrken för allmänhetens ökade frihet. Individens frihet att välja yrke 

och starta ny näringsverksamhet skulle leda till en omfattande samhällsutveckling. 

Den liberala frihetskampen gick även ut på att fördriva överhets- och 

förmyndarstaten och i upplysningens och den franska revolutionens anda sattes 

människan och dennes rättigheter främst.  7
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 Strömholm, Stig, Rätt rättskällor och rättstillämpning, en lärobok i allmän rättslära, 4 u., 4

Nordstedts juridik, 1992, s. 287-351.

 Bernitz, Ulf, Svensk marknadsrätt, 3 upp, Stockholm, 1991. Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk 5

marknadsrätt, 3 u., Stockholm, 2011.

 Strömholm, Stig, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf 6

Petrén, Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984.

 Petersson, Ingalill, Från skråtvång till näringsfriheten - motivanalys av 1864 års 7

näringsfrihetsförordning. examensarbete vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. HT 
1984. s. 54.  



!
År 1846 togs de första stegen mot att införa näringsfrihet genom en reform av 

handelslagarna med upplösande av skråväsendet som följd. Även det 

straffrättsliga begreppet Olaga handel avskaffades av reformen. Frihet som princip 

fick sitt stora genombrott år 1864  och har sedan dess varit den rådande filosofin. 8

Idéhistoriskt växte näringsfriheten fram till en av liberalismens centrala 

reformkrav under 1700-talet och tidigt 1800-tal, och syftade till att skapa lika rätt 

för alla medborgare att genom arbete och ansträngning söka skapa rikedom och 

lycka. Allt skydd för vissa särskilda intressen eller näringsidkare ansågs skapa 

förluster i frihet och välstånd för resten av samhället.  Näringsfrihetens 9

genombrott som rättslig princip möjliggjorde Sveriges omvandling från ett 

jordbrukarsamhälle till ett industrialiserat land. Även på det individuella planet 

medförde friheten stora omvälvningar genom möjligheten att fritt få välja sitt 

yrke. Det ökade individens chans att söka sin egen plats i samhället. Förmodligen 

ledde det även till ett mer produktivt samhälle.  10

!
Näringsfrihetsförordningens första paragraf angav: 

!
 ”Svensk man eller kvinna är, med de villkor i övrigt, som här nedan upptagas, berättigad att i stad 

eller å landet idka handels- eller fabriksrörelse eller annan hantering, att till utrikes orter emellan 
bortskaffa varor ävensom att reda i skepp såväl inrikes som utrikes fart” 

!
Detta var en av de första lagar där män och kvinnor behandlades som jämlikar. 

Friheten var däremot aldrig total och ett flertal näringsområden och yrken 

!9

 Petersson, Ingalill, Från skråtvång till näringsfriheten - motivanalys av 1864 års 8

näringsfrihetsförordning. examensarbete vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. HT 
1984. s. 56.  

 Zenius, Olof, Tankar om näringsfriheten, tryckt hos Carl Delén, 1809, s. 3-6 28-29.9

 Strömholm, S, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf Petrén, 10

Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984, s. 191.



omfattades inte. Dessa områden var sådana som staten ansåg sig behöva behålla 

kontrollen över av bland annat säkerhetsskäl.  11

!
Näringsfriheten proklamerades högtidligt i en förordning som blev signalen för 

liberalismens genomslag. Men det skulle dröja ända till år 1941 och den så kallade 

Tingstenska utredningen innan friheten fördes in i författningsrättsliga 

diskussioner. Utredningens förslag var att närings- och yrkesfriheten endast skulle 

få inskränkas med stöd av lagstiftning av kung och riksdag samfällt. Först i den 

Tingstenska utredningen behandlades näringsfriheten på det område där de 

liberala ideologerna ville behandla frågan. Utredningen mynnade dock inte ut i 

någon lagändring.  I 1941 års reformarbete konstaterade sakkunniga att 12

näringsfrihetens innebörd var att hålla inskränkningar till åtgärder av administrativ 

natur samt att begränsa tvångslagar till att gälla vid kristider.  Varför 13

näringsfriheten stod högt i kurs just vid den här tiden är oklart. Sveriges 

parlamentariska läge under andra världskriget och de många kompromisser som 

gjordes av samlingsregeringen är en trolig anledning.  

!
I efterkrigstidens Europa uppstod en renässans för upplysningsmännens 

naturrättsliga idéer om mänskliga fri- och rättigheter.  Det fick emellertid inte den 14

svenska lagstiftaren att ta några principiella eller konstitutionella beslut rörandes 

näringsfrihetens aspekter. I betänkandet från år 1952 framfördes dock tanken från 

den Tingstenska utredningen om att det skulle krävas samfällda beslut av 

!10

 Berglund, Hadar, Svenska medborgares näringsfrihet, Särtryck ur Festskrift för Svenska 11

Handelsagenters Förening 1944. s. 120-142.

 Strömholm, Stig, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf 12

Petrén, Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984, s. 
193.

 SOU 1941:20 Betänkande med förslag till ändrad lydelse av § 16 Regeringsfomen.13

 Korling, Fredric, Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, Studentlitteratur AB, Lund, 2013. s. 10114



Kungliga Majestät och riksdag för att inskränka näringsfriheten.    15

!
På det internationella planet hände desto mer som skulle komma att forma 

näringsfriheten i framtiden. EKMR ratificerades av Sverige år 1952.  EKMR lade 16

grunden för det som kom att bli proportionalitetsprincipen och legalitetskravet. 

Dessa principer skulle via tilläggsprotokoll utgöra en av gränserna för frihetens 

rättsliga skydd i svensk rätt ett halvt decennium senare.  Den 18 oktober år 1961 i 17

den europeiska sociala stadgan fastslogs att: 

!
 ”envar skall hava möjlighet att förtjäna sitt uppehälle i ett fritt valt arbete”.   18

!
I den internationella konventionen den 16 december 1966 om ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter fastslogs att: 

!
 ”Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete, vari inbegripes rätten för envar till möjlighet att 
förtjäna sitt uppehälle genom arbete, som han fritt valt eller antagit, och de skall vidtaga 
erforderliga åtgärder för att trygga denna rätt”   19

!
Det kan konstateras att trots ovan nämnda ställningstaganden, så finns 

näringsfriheten inte direkt omnämnd i någon av de stora internationella 

överenskommelserna från den tiden. Tvärtemot den internationella utvecklingen 

ansågs näringsfriheten i Sverige kanske vara så självklar att författningen om 

!11

 SOU 1952:24.15

 Ratificerat av Sverige 4 februari 1952.16

 Åhman, Karin, Våra rättigheter V Rättighetsperpektiv till minne av Gustaf Perén, Stockholm, 17

2007, s. 178.

 Sv övers cit efter H. Danelius, Mänskliga rättigheter, 2 upp 1981.18

 Sv övers cit efter H. Danelius, mänskliga rättigheter, 2 upp 1981. 19



näringsfriheten föreslogs att helt avskaffas.  1962 års utredning fann inte 20

tillräckliga skäl för att ge näringsfriheten något enskilt skydd i lagen. Nu 

framfördes heller inte längre den Tingstenska idéen från år 1941 om att det 

krävdes lagstiftning för att inskränka friheten.  År 1968 upphävdes 21

näringsfrihetsförordningen och den nuvarande grundlagen trädde i kraft vilket 

medförde att en ny epok för näringsfriheten påbörjades.  22

!
På knappa hundra år förvandlades näringsfriheten således från ett högtidligt 

politiskt ställningstagande till något så självklart att det inte ens behövde 

omnämnas i lagen. Sin höjdpunkt i rättslig teori nåddes under åren 1941 till och  

med 1952, när det föreslogs samfällda beslut av Kungliga Majestät och riksdagen 

för att genomföra viktigare inskränkningar.  Det kunde konstateras att det i 23

näringsfrihetskontext ”blåste grått, snålt och rått kring tanken på särskilda fri- 

och rättigheter” vid näringsfrihetens hundraårsfirande.   24

!
1974 års regeringsform kom dock med viktiga riktlinjer gällande hur ingrepp i det 

personliga och ekonomiska förhållandet skulle beslutas. Den angav att även 

ingrepp i näringsfriheten skulle beslutas via lag. Dock var styrning underkastad 

riksdagens delegationsmöjligheter. Det får betraktas som ett försök att tydliggöra 

hur riksdagen skulle medverka vid ingrepp. Den fri- och rättighetsutredning som 

!12

 Se SOU 1962:15 Den allmänna näringslagstiftningen.20

 Strömholm, Stig, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf 21

Petrén, Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984, s. 
194-200.

 Regeringsformen (1974:152) SOU: 1963:16 lagförslag, SOU 1963:17 motiv22

 Strömholm, Stig, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf 23

Petrén, Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984, s. 
204.

 Strömholm, Stig, Näringsfriheten grundläggande men förbisedd, Skrifter tillägnade Gustaf 24

Petrén, Stiftelsen Rättsfonden, Institutet för offentlig och internationell rätt. Stockholm, 1984, s. 
201.



tillsattes i samband med den nya regeringsformen drog även slutsatsen att 

näringsfriheten inte kunde ges ett tillräckligt starkt skydd för att få bli en del av de 

rättigheter som regeringsformen föreskrev. Skyddet för näringsfriheten var alltför 

svagt för att få placeras bland de andra fri- och rättigheterna. Delar av kommittén 

reserverade sig och ville istället ha näringsfriheten som en målsättningsparagraf.    25

!
År 1979 infördes möjligheten till individuellt meddelade näringsförbud i samband 

med konkurser.  För att undvika att näringsförbudet stred mot grundläggande fri- 26

och rättigheter, undantogs verksamheter som innebar utövande av rättigheter i 

Regeringsformen (RF). 1984 års Näringsförbudskommitté var även beredd att 

lagstifta om individuella näringsförbud utan koppling till konkurser eller brott, 

samt om näringstillstånd.  Lagstiftningen skulle inte heller omfatta 27

verksamhetsområden skyddade av RF. Under perioden myntades även begreppet 

ekonomisk brottslighet, och samhället började engagera sig i att förhindra 

utnyttjande av näringsfriheten.   28

!
I Lag (1986:436) om näringsförbud infördes Näringsförbudskommitténs förslag 

om att utfärda individuella näringsförbud mot oseriösa näringsidkare vid 

situationer som inte var hänförliga till konkurser. Förutsättningarna för det var att 

näringsidkaren grovt hade åsidosatt sina åtaganden och att det var påkallat från 

allmän synpunkt att åsidosättandet upphörde.  Införandet av det individuella 29

näringsförbudet måste ställas i relation till att ekonomisk brottslighet räknades 
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som ett av de allvarligaste kriminalpolitiska problemen för sin tid.  30

!
I förarbetena till lagen om näringsförbud angavs att de flesta remissinstanser hade 

accepterat inskränkningar i friheten som en nödvändighet för att stärka de seriösa 

företagens verksamhet, men att sådana inskränkningar måste göras med stor 

försiktighet. Vidare angavs att näringsfriheten var vidsträckt och av stor betydelse.  

!
”En av grundstenarna i det ekonomiska systemet är näringsfriheten. Med näringsfrihet bör 
principiellt förstås friheten för var och en att etablera egen näringsverksamhet med det innehåll 
och i de former som han eller hon önskar. Genom denna frihet blir det möjligt att snabbt möta 
förändrade marknadsförutsättningar och att snabbt introducera effektivitetsfrämjande produktions 
och distributionsformer.”   31

!
Förarbetena angav även att ett flertal inskränkningar hade avskaffats de senaste 

åren. Starka skäl skulle krävas för att införa hinder för näringsfriheten och det 

ansågs att inskränkningar i näringsfriheten ständigt borde omprövas för att se om 

förhållandena var sådana att inskränkningarna kunde avskaffas. Förarbetena angav 

även tydligt att näringsfrihetens värde var strikt kopplat till ekonomisk utveckling 

och de problem som följde av ekonomisk utveckling.   32

!
År 1984 beskrevs näringsfriheten av Strömholm som en rättighet som trots sin 

”vördnadsvärda idéhistoriska förankring har en påtaglig prekär prägel, såväl i 

fråga om definition och gränsdragningar som när det gäller rättsligt skydd.”  33

näringsfriheten saknade vid den tiden konkret innehåll och efter det individuella 
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näringsförbudets införande kunde det ifrågasättas vilket skydd som 

överhuvudtaget erbjöds. 

!
Under sjuttio- och åttiotalet fördes en livlig debatt om näringsfrihetens 

utformning, möjligheter att införa etableringsbegränsningar samt behovet av att 

bekämpa ekonomisk brottslighet. I dessa diskussioner framfördes bland annat 

åsikten att näringsfriheten återigen borde grundlagsskyddas. Medborgarna skulle 

få sina fri- och rättigheter garanterade och lagstiftaren skulle tydligt reglera hur 

näringsfriheten kunde begränsas.   34

!
Nästa stora steg i näringsfrihetens utveckling togs i samband med översynen av 

grundlagen inför ett eventuellt medlemskap i EU år 1991 med tillsättandet av Fri- 

och rättighetskommittén. Trots att höga ambitioner ålades kommittén blev 

resultatet begränsat vad avser näringsfrihetens del. Av den 300 sidor långa 

rapporten ägnades näringsfriheten endast några enstaka sidor och många viktiga 

ställningstaganden fick inte någon noggrann belysning innan näringsfrihetens 

införande i grundlagen.   35

!
Första januari 1995 infördes emellertid näringsfriheten i Regeringsformen. 

Lagstiftaren konstaterade att trots näringsfrihetens principiella betydelse och långa 

tradition, hade omfattande regleringar uppkommit på området. Bland annat hade 

hänsyn tagits till säkerhet, hälsovård, arbetsskydd, ordning eller särskilda 

yrkeskrav. Det ledde till att näringsfriheten i praktiken var begränsad i ganska stor 

utsträckning.  Lagstiftaren hade viljan att ändra på det men inte på bekostnad av 36
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att andra samhällsviktiga intressen riskerades. För att finna en lämplig lösning fick 

den nya grundlagen utformas med likhetsprincipens ekonomiska sida som 

förebild. Det kan konstateras att resultatet blev att näringsfriheten inte fick något 

skydd i sig självt, men väl en uppsättning regler som angav förutsättningarna som 

krävdes för att införa inskränkningar.   37

!
Den nya grundlagsregleringen gav inte något egentligt genomslag i 

praxisbildningen och antalet mål där näringsfriheten åberopades av någon part 

förblev begränsade. Däremot blev näringsfriheten aktuell som ett verktyg vid 

utvärdering av nya förslag på lagstiftning, genom att lagstiftaren redogjorde för 

hur ny lagstiftning förhöll sig till näringsfriheten.  På detta sätt har möjligen 38

några lagstiftningsförslag stoppats, exempelvis försök till att öka djurskyddet.  År 39

2000 konstaterade de största företrädarna för det svenskt näringsliv i en 

gemensam skrift att de betraktade den dåvarande regleringen som ett närmast 

formalistiskt verk och efterfrågade således ett förtydligande.  40

!
Det senaste stora steget togs med införandet av Stadgan i december år 2009. Med 

den infördes ett gemensamt skydd för näringsfriheten som omfattar alla EU:s 

medlemsstater. Införandet av Stadgan ledde till att näringsfriheten nu var skyddad 

från tre olika håll: Den EU-rättsliga nivån som ger ett minimum av skydd inom 

EU-rätten, det interna skyddet i RF som binder den svenska lagstiftaren samt 

EKMR som via Europadomstolen kan få ett visst inflytande på den svenska 

lagstiftaren. Dessa tre nivåer av skydd beskrivs närmare nedan. År 2011 

genomfördes även en omarbetning av RF med syfte att få grundlagarna att på ett 
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mer genomgripande sätt få genomslag i rättstillämpningen. Även det kan ha verkat 

för att stärka näringsfriheten.   41

!
Näringsfriheten har efter Sveriges medlemskap i Europeiska unionen i hög 

utsträckning förflyttats från att ha varit en nationell angelägenhet till att bli en del 

av EU-rätten. Inom det EU-rättsliga området är näringsfrihetens funktion att 

säkerställa en fungerande inre marknad och dess styrning kommer ytterst från 

Stadgan, som är formad efter den praxis som Europadomstolen och EU-domstolen 

tidigare har utformat. Avslutningsvis kan konstateras att EU-rätten genom att 

undanröja etableringshinder och genom sitt fokus på att skapa gemensamma regler 

stärkt näringsfriheten i Sverige. I det sammanhanget verkar nu näringsfriheten i 

samhället.   42

!
Lagstiftaren har den 17 juli 2014 antagit en ny lag om näringsförbud som började 

gälla den 2 augusti 2014. I propositionen framför lagstiftaren sin syn på 

näringsfriheten. Beskrivningen är i det närmst en identisk beskrivning av det som 

framfördes i propositionen till 1986 års lag om näringsförbud.  Utöver detta 43

framförs nu även att näringsförbudet ska vara en adekvat reaktion mot de som 

missbrukar friheten.  Regeringen konstaterar också att utfärdandet av ett 44

näringsförbud bör betraktas som en straffrättslig åtgärd efter tillämpande av de s.k.  

Engels-kriterierna  från Europadomstolen. Regeringen har i övrigt inte tagit 45

hänsyn till att någon utveckling av näringsfriheten inträffat från år 1986 fram till 
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2014.  

!
3. Regleringen av näringsfriheten 

Näringsfrihetens övergripande rättskällor finns främst i tre författningar: 

Regeringsformen, Stadgan och EKMR. Stöd kan även sägas finnas i FN:s 

allmänna förklaring om mänskliga rättigheter Artikel 23 1 p. I detta kapitel 

redogörs för källorna, deras systematik och innebörd. Här redogörs även för 

möjligheter att få ersättning vid kränkning av friheten.  

  

3.1 Regeringsformen 

I Regeringsformen (1974:152) 2 kap 17 § skrivs följande 

Begränsningar i rätten att driva näring eller utöva yrke får införas endast för att 

skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i syfte att ekonomiskt gynna vissa 

personer eller företag. 

!
Näringsfrihetens struktur är uppbyggd kring tanken att näringsfriheten ska vara 

total. Friheten får inskränkas enbart för att verka för samhällets gemensamt bästa. 

Lagtextens utformning har tillkommit för att ge uttryck åt en del av 

näringsfriheten, nämligen likhetsprincipen.  Den delen innebär att samhället inte 46

får gynna vissa på andras bekostnad förutom vid ett angeläget samhällsintresse. 

Motsatsvis ska den även tolkas som att samhället inte får missgynna vissa 

personer eller företag.  

!
Begränsningar av näringsfriheten som omfattar alla inom en viss bransch kan 

beskrivas som begränsningar som överensstämmer med likhetsprincipen. Förutsatt 

att begränsningen är nödvändig för att tillvarata ett angeläget allmänt intresse 

överensstämmer begränsningen med näringsfriheten. Dessa två kriterier utgör 
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grunden i näringsfrihetens utformning. Som exempel kan nämnas krav på 

läkarlegitimation för dem som ska vara verksamma som läkare, eller särskilda 

krav på dem som vill använda titeln Advokat. Om begränsningar gynnar vissa 

näringsidkare på andras bekostnad kan begränsningen inte sägas överensstämma 

med näringsfriheten, trots att det kan finnas ett angeläget allmänt intresse. Som 

fiktivt exempel kan nämnas förbud att starta företag på redan fungerande 

konkurrensutsatta marknader, för att hindra att vinsterna sjunker och att bolag går 

i konkurs. 

!
Statligt monopol kan emellertid inte sägas strida mot RF 2:17 då ett statligt 

monopol skulle resultera i att alla näringsidkare fick stänga ner sin verksamhet, 

vilket överensstämmer med likhetsprincipen. Förutsatt att det statliga monopolet 

införs för att skydda angelägna allmänna intressen är statliga monopol legala.   47

!
Regleringens första menings första del syftar till att förklara att näringsfriheten är 

total och endast får inskränkas för att skydda angelägna allmänna intressen. Den 

delen betraktas som underordnat slutet av samma mening som förbjuder gynnande 

av enskilda. I RF 2:17 är utgångspunkten att skapa ekonomisk likabehandling 

mellan konkurrenter, och det är den ekonomiska sidan av likheten mellan 

konkurrenter som principen utgår ifrån. Likhetsprincipen omfattar företag som 

bedriver näringsverksamhet samt andra juridiska och fysiska personer.  Vad som 48

utgör ett samhällsintresse som är angeläget att skydda är inte närmare definierat i 

förarbetena, vilket gör bestämmelsen svår att tillämpa för domstolar.  I praxis ser 49

samhällsintresset ut att behandlas på följande sätt: Det handlar först om att göra en 
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lagprövning enligt RF 11:14. Frågan som där ställs är om det intresse som ska 

skydda är värt att inskränka näringsfriheten för att uppnå. Därefter genomförs en 

proportionalitetsbedömning där de åtgärder som vidtas bedöms gentemot de mål 

som eftersöks. För att bedöma samhällsintresset kan frågeställningen behandlas på 

samma sätt som skyddet för privategendom i Regeringsformen.  

!
I regeringsformen finns även andra rättigheter med anknytning till näringsfriheten. 

Tryckfrihetsförordningen (1948:105) (TF) samt Yttrandefrihetsgrundlagen 

(1991:1469) (YGL) är två undantag till näringsfriheten. Inom dem erbjuds ett 

större skydd än övriga branscher har. Uppsatsen kommer som ovan nämnt inte 

behandla näringsfriheten inom TF och YGL, men bör ändå belysa att dessa två 

särskilt samhällsviktiga branscher har en förstärkt och tydligt reglerad 

näringsfrihet. I övriga branscher är huvudregeln i stället att friheten inskränks för 

att skapa skydd för samhällsviktiga intressen.  

!
Från RF 2:17 kan utläsas att övriga näringsverksamheter får begränsas både via 

lagar och förordningar och på andra sätt. Vilka metoder som används för att 

genomföra dessa inskränkningar blir det relevanta att diskutera. 

!
3.2 Rättighetsstadgan 

Lydelserna i artikel 15 samt 16 finnes nedan: 

Artikel 15 - Fritt yrkesval och rätt att arbeta 

1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke. 

2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt 

tillhandahålla tjänster i varje medlemsstat. 

3. De tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas 

territorium har rätt till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna. 

!
Artikel 16 - Näringsfrihet 

!20



Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell 

lagstiftning och praxis. 

!
Stadgan trädde i kraft den 1 december 2009, men redan år 2002 antogs den som en 

politisk förklaring utan juridiskt bindande kraft. Artiklarna 15 och 16 finns i 

avdelningen under rubriken Värdighet. Till sin struktur görs åtskillnad mellan att 

utöva yrke och att bedriva näringsverksamhet och båda artiklarna är utformade 

som principer. Den utformningen gör reglerna anpassningsbara för att närmare 

definieras av EU-domstolen, vilket även var syftet med artiklarnas utformning. 

Det gör att artiklarnas effekter på det svenska systemet blir svåra att överblicka.  50

Rättigheterna bör av systematiska skäl behandlas som två separata friheter som 

var och en knyter an till RF 2:17. I det följande kommer uppsatsen enbart att 

behandla 1 p i Artikel 15 samt  Artikel 16. 

!
Artiklarna ska tolkas i förhållande till RF 2:17 och svensk praxis samt även till 

andra EU-länders nationella erkännande. EU-domstolens målsättning är att ha en 

likformig tillämpning av det gemensamt bestämda vilket innebär att eventuella 

skillnader i rättstillämpning i unionens medlemsländer med tiden kommer att 

suddas ut. Stadgan ska inte ge några nya befogenheter till EU, utan bör betraktas 

som en tydlig och överblickbar sammanfattning av vilka befogenheter som redan 

har överförts.  51

!
EU-domstolens metod för att tillämpa Stadgan och övrig EU-rätt kan i allmänhet 

sammanfattas som ett telologiskt förfarandesätt. Med det telogiska 

förfarandesättet försöker EU-domstolen uppnå lagstiftarens mål med 

lagstiftningen genom att ta hänsyn till lagstiftningens syfte. Till stöd för att göra 
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det använder sig EU-domstolen av en rad principer, som användes för att fylla  

luckor i lagen på ett förutsägbart sätt.  Det innebär att ju fler oklarheter som 52

lagstiftaren lämnar, desto större blir luckorna som EU-domstolen har att fylla ut. 

Detta ska även sättas i samband med att Stadgan infördes som primärrätt, vilket 

utökar domstolens behörighet. På näringsfrihetens område finns det tämligen lite 

reglerat kring friheten. Det ger EU-domstolen stora möjligheter att utforma dess 

innebörd.  53

!
3.3 Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) 

EKMR innehåller inget uttryckligt stöd för näringsfriheten och kan lätt förbises av 

den anledningen. Men EKMR innehåller skydd för rättigheter som angränsar till 

näringsfriheten och som kan vara till hjälp för att förstå friheten. Däribland finns 

skyddet för egendom i artikel 1 i protokoll nr 1: 

!
Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin 
egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i 
folkrättens allmänna grundsatser.  !
Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som 
staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det 
allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter 
och viten.  54

!
Europadomstolen har utifrån artikeln fattat ett flertal avgöranden där 

fastighetsägares förhållande till hyresgäster behandlas. Förhållandet mellan 
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hyresvärd och hyresgäst är i sin grund baserat på ett avtal och skiljer sig inte 

nämnvärt från andra avtal mellan näringsidkare och konsumenter på område med 

stor social betydelse för konsumenten. Slutsatsen kan dras att Europadomstolens 

avgöranden kring rätten att få göra vinst och sluta avtal om egendom är en form 

av näringsfrihet. Det kan konstateras att Europadomstolens praxis utformar 

näringsfrihetens utveckling i Sverige. Vidare har den svenska lagstiftaren tagit 

hänsyn till EKMR vid utformningen av RF:s skydd för egendom. Begreppet 

egendomsskydd i artikel 1 protokoll nr 1 är ett vidsträckt begrepp som bland annat 

innefattar ekonomiska intressen och förväntningar på att driva närings-

verksamhet.   55

!
Dessa avgöranden om äganderätten kan således användas till att definiera 

näringsfrihetens kärna och hur friheten får inskränkas för att tillvarata andra 

rättigheter av högt socialt värde.  

!
3.4 FN: allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Art 23 

I deklarationens 23 Artikel kommer näringsfriheten till utryck. Som nämnts ovan 

räknas inte FN-deklarationen som något egentligt skydd för friheten, och behöver 

därför inte få en närmare belysning i denna framställning. EKMR skapades för att 

ge utryck åt FN-deklarationen. Av den anledningen är den värd att omnämnas i   

denna framställning.  

!
3.5 Ersättning vid ingrepp i näringsfriheten 

Argument har framförts till stöd för att näringsfriheten ska skyddas på samma sätt 

som äganderätten, men detta har aldrig blivit det gällande förhållningssättet. 

Lagstiftaren har endast i enskilda fall utgivit ersättning för ingrepp som hindrar 
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näringsfriheten.  Det har även argumenterats för att ersättning vid ingrepp borde 56

utbetalas för ingrepp mot enskilda, men inte för generella ingrepp på marknaden. 

Vidare har det argumenterats föra att ersättning bör utbetalas när staten inskränker 

näringsfriheten för statsfinansiella syften, men inte för inskränkningar som riktar 

sig mot att förhindra samhällsfarlig verksamhet. Slutligen har det argumenterats 

för att i undantagsfall ska ersättning även kunna utbetalas för inskränkningar som 

uppstår som biverkningar av statliga påbud. Ingen av förslagen har resulterat i 

någon enhetlig reglering.   57

!
Bristen på ställningstaganden kring vad för typ av ersättning som ska utbetalas blir 

som tydligast ställt i kontrast till skyddet för egendom. För näringsverksamhet 

som är kopplade till begreppet egendom utbetalas ersättning vid expropriationer, 

nationaliseringar och socialiseringar, men inte för att begränsa faror som smittor 

eller för inskränkningar som skatt, böter, viten och exekutiva åtgärder.  Begreppet 58

egendom har en så pass autonom och extensiv tolkning att den kan sägas omfatta 

all egendom så som begränsade sakrätter, fordringar, immateriella rättigheter och 

ekonomiska intressen samt förväntningar avseende näringsverksamhet. För alla 

ingrepp ska som princip full ersättning utbetalas.  För de delar av näringsfriheten 59

som kan härledas till begreppet egendom ska vid inskränkningar full ersättning 

utbetalas till den vars frihet inskränks. Gällande övriga delar av näringsfriheten är 

rätten till ersättning mer oklar.  

!
Vidare har tillämpningen av EKMR resulterat i att det sedan år 2005 finns 
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möjlighet att begära skadestånd från stat eller kommun för kränkningar kopplade 

till EKMR. Denna möjligheten har tydligt stärkt näringsfrihetens skyddade 

område. 

!
4. Inskränkningar i näringsfriheten 

Nedan redovisas de metoder som används för att införa och upprätthålla 

etableringsbegränsningar samt för huvudregeln om etableringsfrihet. 

Näringsfrihetens utgångspunkt är rätten till etablering av företag på marknaden. 

Lagstiftaren har på många sätt valt att begränsa den näringsfriheten efter olika 

hänsynstaganden. Näringsfrihetens funktion vid införandet av etablerings-

begränsningar tydliggörs när friheten jämförs med de fåtal olika metoder som 

används för att skapa etableringsbegränsningar i skilda branscher. Först redogörs 

för huvudregeln, sedan redogörs för de viktigaste etableringsbegränsningarna. 

!
4.1. Huvudregeln om etableringsfrihet. 

En näringsidkare har frihet att besluta om sin egen etablering på marknaden, 

verksamhetens inriktning, verksamhetens omfattning och verksamhetens 

upphörande. Det benämns här som etableringsfriheten och är en del av 

näringsfriheten. Termen etableringsrätt används för att beskriva det normsystem 

som rör etableringsfriheten och dess gränser. I likhet med övriga delar av 

näringsfriheten har den som önskar rätten att etablera sig som näringsidkare frihet 

att göra det. Lagstiftaren har emellertid möjlighet att begränsa etableringsfriheten 

genom lag och förordningar. 

!
Två huvudsakliga legala kompetensvillkor måste uppfyllas för att huvudregeln ska 

vara tillämplig. Det första är att näringsidkaren måste vara myndig, dvs. har fyllt  

18 år och inte har en förvaltare. Det andra villkoret är att den som försätts i 

konkurs inte får bedriva bokföringspliktig näringsverksamhet. Huvudregeln om 

!25



etableringsfrihet har varit oförändrad sedan åtminstone år 1986.  Etablerings-60

friheten kompletteras även generellt av en frihet att själv få välja associationsform 

till sitt företagande. Kravet på aktiekapital om 50 000 kr för att starta ett 

aktiebolag begränsar detta något. Övriga krav för att få bilda någon av de fem 

associationsformer kan knappast betraktas som etableringsbegränsningar.    61

!
4.2 Legala hinder och särregleringar 

Att införa regler för inträde till en marknad är att erbjuda redan etablerade 

näringsidkare ett visst skydd. Det är även en inskränkning i människors direkta 

frihet att själva välja yrke och utöva näringsverksamhet. I sin mest extrema form 

kan det legala hindret att ta sig in på en marknad likna det medeltida skråväsendet. 

Vid en strikt bedömning skulle legala hinder i stort strida mot näringsfrihetens 

grunder efter som likhetsprincipen åsidosätts. Grundlagen bör dock tolkas på så 

vis att när det ställs upp etableringshinder på en marknad är det främst de redan 

aktiva på marknaden som ska omfattas av likhetsprincipen. Dessa inskränkningar 

måste lagstiftaren även väga mot samhällets och konsumenternas intresse av 

skydd mot farliga affärsmetoder och oansvariga näringsidkare. För att göra dessa 

nödvändiga inskränkningar har flera metoder tagits fram. Många av dem går in i 

varandra och samverkar till att skapa etableringsbegränsningar, men för att 

förenkla systematiken kan de delas upp i sju inskränkningsmetoder: det rättsliga 

monopolet, koncession, tillståndsprövning, auktorisation, ställande av säkerhet 

och obligatorisk ansvarsförsäkring, yrkesförbud samt näringsförbud.  Alla dessa 62

inskränkningar utgör legala etableringsinskränkningar som staten upprätthåller. 

!
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Utöver regleringarna för att uppnå etableringsbegränsningar förekommer även 

hinder som är kopplade till tid och plats. Begränsningarna beror ofta på krav från 

samhället att få planera den fysiska tillväxten i samhället. Planläggningen är ofta 

nödvändig för att bereda plats till näringsverksamheter som ska etableras på en 

viss ort, exempelvis genom att industriområden anläggs. Begränsningar för 

etablering på en särskild plats införs även för att ta hänsyn till bland annat miljö, 

kultur eller av sociala skäl. Till det kan även kopplas begränsningar i tid, ett 

historiskt exempel var förbudet att bedriva handel på söndagar. Ett mer modernt 

exempel är tillstånd att bedriva handel vid viss plats begränsas till att gälla mellan 

vissa tider, exempelvis för att inte störa grannar.  63

!
Till begränsningar kan även nämnas de omfattande krav som ställs via 

skattesystemet. Skattesystemet kräver för sitt upprätthållande omfattande åtgärder 

från näringsidkare, som delvis ryms inom de etableringsbegränsningar som nedan 

kommer att omnämnas. Men även en faktiska belastningen av att betala skatt, som 

inte omfattas av de nämnda etableringsbegränsningarna.  

!
4.3 Rättsliga monopol 

Det rättsliga monopolet innebär ett totalt avskaffande av näringsfriheten i en viss 

bransch eller ett visst område. Det rättsliga monopolet skiljer sig från det faktiska 

monopolet på så sätt att den stöds av lagstiftningen. Ett faktiskt monopol 

bekämpas av staten och det rättsligt monopol skyddas av staten.  Utöver det 64

rättsliga monopolets ovan nämnda effekter på ett givet område kan begränsningen 

sägas ha främjande effekter för friheten på andra kringliggande områden. Ett 

exempel är det så kallade statliga våldsmonopolet, som garanterar att våld enbart 

används lagligt i de syften samhället har beslutat om.  
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!
4.4 Koncession 

Med koncession menas att för att få etablera sig måste näringsidkaren genomgå en 

tillståndsprövning hos en statlig myndighet. Näringsidkarens verksamhet 

normeras sedan av särskild lagstiftning och står under statlig insyn. Ett 

förtydligande exempel är bankverksamheten.  För att bedriva bankverksamhet 65

krävs tillstånd och branschen står under omfattande statlig kontroll.  Inom 66

begreppet koncession kan även regleringarna kring miljöbalken falla in vid 

etablering av olika typer av verksamhet.   67

!
Koncessionskravens inverkan är att kraftigt begränsa hur individen får utöva sin 

näringsfrihet inom en viss bransch samt även vad denne måste göra för att få 

etablera sig. Huvudregeln om näringsfrihet åsidosätts helt för att istället tillämpa 

regeln om godkännande från en myndighet samt att verksamheten efter etablering  

enbart utövas enligt strikta normer från samhället. Koncessionskravet kan även 

stärka näringsfriheten i andra branscher genom att skapa stabilitet och 

likformighet i den bransch de är beroende av.  

!
4.5 Tillståndskrav utan behovsprövning 

Tillståndskrav utan behovsprövning är en metod för att säkerställa att alla 

verksamma näringsidkare på ett område uppfyller de krav som samhället ställer. 

Det genomförs av att samhället ställer upp kriterier för att få vara verksam inom 

området. Alla som kan uppfylla kraven ska sedan som regel tillåtas vara 
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verksamma inom området. Som exempel kan nämnas krav på utrustning för att 

hantera explosiva varor.  Tidigare förekom även tillståndskrav efter 68

behovsprövning som en metod för att kontrollera etableringen av företag. Något 

stöd för att denna metod fortfarande förekommer har inte påträffats.  

!
Tillståndskravens effekter på näringsfriheten är att begränsa den genom att 

utestänga alla som inte lever upp till samhällets normer från marknaden. Det 

minskar individens näringsfrihet genom att tillträdet till marknaden försvåras och 

att nya affärsidéer inte kan testas, eftersom de strider mot rådande reglering på 

marknaden.  

!
4.6 Auktorisation  

Ovan nämns två legala kompetensvillkor som begränsar den fria etableringsrätten, 

omyndighet och konkurs. De bör relateras till att det ställs särskilda 

behörighetskrav för att få utöva vissa yrken. Dessa krav kallas auktorisation och 

tar sig utryck på en rad sätt. Det mest omfattande kravet för att få vara verksam i 

en särskild bransch är det obligatoriska auktorisationskravet, som ofta benämns 

legitimation. Legitimationer utfärdas oftast efter att en sökande har genomgått 

utbildning eller avlagt annat prov på sin kunskap. Andra former av skydd är att 

reservera titlar för vissa yrkeskategorier som enbart får användas av dessa. I sin 

minst omfattande form kan auktorisation som kontrollform handla om att 

registrera sig hos en myndighet innan verksamheten startas. Syftet med 

registreringen är att underlätta för eventuella framtida kontroller. Överträdelser av 

auktorisationskravet räknas ofta som otillbörlig marknadsföring,  men kan även 69

rubriceras på andra sätt beroende på vilken marknad det handlar om. 

Auktorisationens effekter är att i olika grad försvåra etableringen av nya aktörer 
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på marknaden och därigenom minska individens näringsfrihet, samt att underlätta 

för övriga aktörer på marknaden att få bekräftelse på att näringsidkaren uppfyller 

en viss typ av krav.   70

!
4.7 Ställande av säkerhet samt obligatorisk ansvarsförsäkring 

Vid ställande av säkerhet krävs att näringsidkare har medel i reserv att betala vid 

ett eventuellt obestånd. Detta ska motverka oseriösa näringsidkare och underlätta 

för exempelvis konsumenter att få ersättning. Kravet på ett aktiekapital om 50 000 

kr för att få starta ett aktiebolag är en form av ställande av säkerhet. Den 

alternativa metoden är att tvinga näringsidkaren att ha en ansvarsförsäkring som 

ersätter alla de eventuella skador företagaren kan åsamka i sin näringsutövning.   71

!
Metoden att ställa säkerhet påverkar näringsfriheten genom att de som inte har råd 

att ställa säkerheten utestängs från marknaden. Samt att risktagande i utövande av 

friheten minskar, eftersom de potentiella förlusterna ökar. Näringsfriheten kan 

även sägas stärkas av att andra än just näringsidkarens potentiella möjligheter att 

få ersättning för affärer som går fel ökar deras vilja att delta på marknaden. Den 

obligatoriska ansvarsförsäkringen påverkar individer till att agera mer likformigt 

och begränsa sina affärsidéer. 

!
4.8 Yrkesförbud 

Begreppet yrkesförbud är närbesläktat med näringsförbudet och syftar till att 

förbjuda visa individer från att bedriva viss yrkesutövning efter att de visat sig 

olämpliga för just det yrket. Yrkesförbud är på det sättet något mindre omfattande 

än näringsförbudet. Yrkesförbud har ingen samlad författning som reglerar den 

utan olika typer av yrkesförbud reglerar olika branscher. Beslut om yrkesförbud 
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kan tas mot bland annat offentligt anställda som visar sig ha extremistiska åsikter 

som strider mot den värdegrund de ska representera, eller t.ex. mot en 

djuruppfödare i form av ett djurförbud  efter att denne har misskött sina djur. 72

Yrkesförbuden verkar också på de områden som kräver auktorisation, eftersom de 

som får ett tillstånd återkallat i praktiken får ett yrkesförbud.  Indragande av en 73

licens får samma effekt som att förbjuda någon att vara verksam inom ett specifikt 

område. 

!
Yrkesförbuden kan sägas begränsa näringsfriheten på ett liknande sätt som 

näringsförbudet om än något mer specifikt och begränsat. Yrkesförbuden är en 

form av etableringshinder som utestänger olämpliga individer från specifika yrken 

och uppgifter. 

!
4.9 Näringsförbud  

Näringsförbudet (Lag 1986:436) är en av de tydligaste och mest genomgripande 

inskränkningarna av näringsfriheten som kan riktas mot en enskild individ. Här 

kommer den nuvarande regleringen redogöras för samt dess effekter på 

näringsfriheten. Även den nya lagen om näringsförbud kommer behandlas.   

!
I lagen definieras de som kan drabbas av näringsförbud som näringsidkare. I det 

begreppet inkluderas även vissa företrädare för juridiska personer. Lagen har 

tillkommit för att hindra de som åsidosätter sina skyldigheter i näringsverksamhet 

från att fortsätta grovt missbruka näringsfriheten. Det finns fyra olika typer av 

åsidosättande som åsyftas. Näringsidkaren har 

1. gjort sig skyldig till brottslighet, som inte är ringa, 

2. i avsevärd omfattning underlåtit att betala skatt m.m., 
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3. i samband med, eller före konkurs, agerat grovt otillbörligt mot  

näringsverksamhetens borgenärer, eller 

4. överträtt konkurrensbestämmelserna i 2 kap. 1§ konkurrenslag (2008:579) eller 

artikel 101 i EUF-fördraget på visst sätt.   74

!
Utöver dessa kriterier krävs att näringsförbudet är påkallat från allmän synpunkt. 

Vid bedömning om vad som är påkallat från allmän synpunkt ska särskilt beaktas 

om  

1. åsidosättandet har varit systematiskt eller syftat till betydande vinning, 

2. det har medfört eller varit ägnat att medföra betydande skada, eller 

3. personen tidigare har dömts för brott i näringsverksamhet. 
!
Vid överträdelse av konkurrensbestämmelser ska särskilt beaktas om förfarandet 

varit ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen, eftersom 

sådant beteende tydligt kan skada näringsfriheten. Näringsförbudet har funnits i 

svensk rätt sedan år 1980. Fram till år 1996 meddelades ca 40 näringsförbud per 

år. År 1996 skärptes lagen och antalet meddelade näringsförbud har sedan 

successivt ökat för att nu ligga på ca 250 om året.   75

!
Nyligen har lagstiftaren antagit en ny lag om näringsförbud (Lag 2014:836). Den 

utökar kretsen av personer som kan räknas som näringsidkare. Lagen anpassas 

även för att inte strida mot europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning 

och den avser att effektivisera tillsynsmyndigheternas arbete.  Åtgärderna 76

kommer troligtvis leda till att allt fler straffas med näringsförbud och att 

näringsförbudet effektivare upprätthålls. Den nya lagen om näringsförbud trädde i 
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kraft den 2 augusti 2014. Under beredningen av förslaget framför inga nya 

relevanta överväganden kring näringsförbud och näringsfrihet. 

!
Näringsförbudet kan karakteristiskt beskrivas som ett omfattande ingrepp som på 

objektiva grunder avstänger individer från näringsverksamhet. Upplägget medför 

att näringsfriheten i huvudsak blir aktuell när de objektiva kriterierna utformas. 

Näringsförbudet kan betraktas som en typ av etableringskontroll, eftersom ett 

näringsförbud begränsar tillträdet till en marknad. Från etableringssynpunkt har 

näringsförbudet även ett flertal andra effekter än övriga kontrollmetoder. Den 

byråkratiska kontrollapparaten blir mindre omfattande eftersom kontroller innan 

etablering på marknaden inte är nödvändiga, samt att principen om att det är fritt 

att etablera sig som näringsidkare får fullt genomslag i samhället. Hindren för 

hederliga näringsidkare att fritt utnyttja sin etableringsfrihet begränsas inte, 

eftersom näringsförbudets sanktioner enbart utfärdas mot dem som bevisligen har 

misskött sig.  Den kretsen av personer kan vara betydligt enklare att övervaka i 77

syfte att tillse att ingen bryter mot sitt näringsförbud, än att övervaka samtliga 

näringsidkare. 
!
Sammanfattningsvis kan sägas att näringsförbudets systematik är sådan att de som 

grovt åsidosätter sina skyldigheter i en näringsverksamhet, för en tid ska kunna 

förlora sin näringsfrihet eller riskerar att få friheten inskränkt. En allmän 

förutsättning för att utfärda näringsförbudet är att det finns ett behov av att skydda 

allmänheten. 

!
5. Domstolsavgöranden 

Nedan redogörs för domstolarnas arbetsmetoder och hur de behandlar 

näringsfriheten. Syftet är att belysa hur regleringarna av näringsfriheten tillämpats 
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av domstolarna. Främst redogörs för EU-domstolen, eftersom denna domstol är 

den slutgiltiga uttolkaren av Stadgan. Europadomstolen redogörs för i syfte att 

belysa hur dess avgöranden får genomslag på gällande rätt i Sverige. 

Redogörelsen för Sveriges egna praxisbildande domstolar begränsas till att visa på 

vilket sätt de förhåller sig till EU-domstolen och Europadomstolen och 

näringsfriheten i RF.   

!
5.1 EU-domstolen 

Näringsfriheten i Stadgan är utformad som två principer vilket ger stora 

möjligheter för EU-domstolen att tolka friheterna. Rent systematiskt behandlas 

yrkesfriheten och näringsfriheten i Stadgan under den gemensamma beteckningen 

näringsfrihet i hela framställningen, detta för att inte försvåra jämförelsen med RF 

2:17 som omfattar bägge begreppen i Stadgan. EU-domstolens tolknings-

möjligheter leder till att Stadgan kan få genomslag även på områden där 

befogenheter till EU inte direkt har överförts. Hur det kan gå till reds ut här.  78

Först ska närmare definieras vilka relevanta befogenheter som har överförts till 

EU.  

!
De befogenheter som har överförts till EU framgår av Artikel 5 i Fördraget om 

Europeisk unionen (FEU) och förklaras närmare i Art 2, 3 och 4 Fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Detta är vad som ligger inom EU:s 

kompetensområde och betecknas som EU:s exklusiva eller delade kompetens-

område.  FEUF betraktas som primärrätt och har enligt EU-domstolen företräde 79

framför svensk grundlag. 

!
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Stadgan ska behandlas som en lättöverskådlig sammanställning av tidigare beslut 

och praxisbildning från EU-domstolen. Den ska kunna ligga till grund för EU-

domstolens framtida arbete kring de gemensamma friheterna i EU. Detta gör att 

EU-domstolen tillämpar Stadgan på de enskilda mål som har en anslutning till 

EU.  

!
För att exemplifiera EU-domstolens vidsträckta möjligheter behandlas här 

näringsfriheten i aspekten att en svensk medborgare överträder ett näringsförbud. 

Det är att betrakta som en straffrättslig åtgärd som inte ingår i de befogenheter 

som har överförts till EU. Trots detta anser EU-domstolen att den kan ställa krav 

på den svenska lagstiftningen inom straffrättens område. EU-domstolens syfte 

skulle kunna vara att hindra att nationella myndigheter eller domstolar använder 

strafflagstiftningen för att motverka genomförandet av gemensamt bestämd 

lagstiftning eller för att den finner de nationella straffen oproportionerliga.  80

!
Det finns även vissa bestämmelser på straffrättens område som ger EU 

möjligheter att genom direktiv samordna Europas strafflagstiftningar.  Den 81

svenska lagstiftningen kan komma att prövas av EU-domstolen genom 

förhandsavgöranden.  Detta exempel visar på hur vidsträckta möjligheter EU-82

domstolen har att påverka den svenska rätten även utanför de områden där 

befogenheter tydligt har överförts till EU; även områden som har en anslutning till 

EU:s befogenheter kan prövas. Med den insikten framstår de två bestämmelserna 

som reglerar näringsfriheten i Stadgan som öppna för vidsträckt användning av 

EU-domstolen i dess strävan att skapa en enhetlig europeisk rättsordning - aquis 
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communotaire.  

!
Svenska medborgare har även via Lissabonfördraget blivit unionsmedborgare och 

EU-domstolen har att tillvarata deras rättigheter på europarättens område.  Även 83

det talar för att EU-domstolen aktivt kommer att agera för att upprätthålla 

rättigheterna i Stadgan.  

!
5.2 Inhemska domstolar 

Svenska praxisbildande domstolar har vid ett fåtal tillfällen tagit ställning eller 

haft möjlighet att ta ställning till vad näringsfriheten innebär i enskilda mål. 

Primärt är det två inhemska domstolar som har möjlighet att utforma 

näringsfriheten genom praxisbildning, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta 

domstolen. Även Marknadsdomstolen har givits praxisbildande befogenheter på 

området. Andra domstolar har avgjort mål på området utan att dessa kan betraktas 

som praxisbildande. Betydelsen av de besluten är svårare att överblicka men kan 

ge vägledning i hur friheten i praktiken tillämpas i samhället. Dessa domar har 

lämnats utanför redogörelsen. Hur de praxisbildande domstolarna påverkar 

rättsutvecklingen är tämligen tydligt reglerat och således har detta inte diskuterats 

vidare. 

!
5.3 Europadomstolen  

Europadomstolen är en internationell domstol som har till uppgift att avgöra 

tvister kring EKMR. Domstolen är ingen överinstans till svenska domstolar och 

saknar möjlighet att upphäva nationella domstolars avgörande. EKMR har 

införlivats som svensk lag och har därigenom påverkan på den svenska 

rättsutvecklingen.  Som ovan angivits finns inget direkt skydd för näringsfriheten 84
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som Europadomstolen har att tillämpa, men väl ett skydd för äganderätten som 

genom begreppets omfattande innebörd får tillämpning av betydelse för 

näringsfriheten. Europadomstolens avgöranden på äganderättens område får 

därigenom betydelse för näringsfrihetens tillämpning och utveckling.  
!
6. Analys  

Uppsatsen ämnar analysera tre huvudsakliga frågeställningar: vad om något som 

är näringsfrihetens kärna och inte får inskränkas, vilka krav som ställs på 

lagstiftaren för att få begränsa näringsfriheten, samt vilken inverkan Stadgan har 

och kan få för näringsfriheten i Sverige. Även frågeställningen kring möjligheten 

att få ersättning vid kränkning av näringsfriheten behandlas. I analysen kommer 

även domstolarnas praxisbildning att tydliggöras. Genom att förstå hur reglerna 

tillämpats i enskilda mål ges en ökad förståelse för regleringens generella 

betydelse.   

!
6.1 Näringsfrihetens kärna 

Med näringsfrihetens kärna avses en del av näringsfriheten som inte får 

inskränkas. Näringsfriheten är inte en absolut rättighet, utan en frihet som ofta 

måste ställas mot andra friheter, rättigheter eller samhällsintressen. I dess kärna 

finns ett litet område där friheten ger ett konkret skydd. Detta anges delvis av 

näringsfrihetens likhetsprincip:  En individ får inte gynnas över en annan, och ett 85

företag får inte diskrimineras för att stödja ett annat företag i ekonomiska 

hänseenden. Till frihetens kärna räknas även rätten att få konkurrera på lika 

villkor. 

!
Näringsfrihetens kärna definieras även av EU-domstolens praxis som att en 

näringsidkare har rätt att själv medverka vid avtalsutformning med anställda när 
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denne etablerar sig på en marknad. Definitionen härrör från ett avgörande där 

verksamhet övergick från att drivas i offentlig regi till att drivas i privat regi. De 

anställda i verksamheten omfattades av ett kollektivavtal som dynamiskt skulle 

utforma de anställdas löner efter företagsöverlåtelsen. Den nya arbetsgivaren 

förnekades möjligheten att närvara vid kollektivavtalsförhandlingarna eller på 

annat sätt påverka förhandlingarna. Förhandlingarnas utgång var av betydelse för 

näringsidkarens ekonomi. EU-domstolen betraktade detta som en 

otillåteninskränkning av näringsfrihetens kärna. Från avgörandet kan slutsatsen 

dras att näringsfriheten i EU-rätten har en kärna som inte får inskränkas. Den 

kärnan omfattar näringsidkarens rätt att ha någon typ av inflytande på avtal av 

ekonomiskt betydelse som näringsidkaren ingår.   86

!
Bland Europadomstolens praxis finns ett avgörande där hyresvärdar i Polen fick 

sina rättigheter enligt EKMR artikel 1 protokoll nr 1 kränkta. De påtvingades att 

genomföra kostsamma underhåll av fastigheter, förvägrades möjligheten att säga 

upp hyresavtal samt genom statlig reglering hindrades från möjligheten att reglera 

hyresnivån. Dessa stora ingrepp i hyresvärdarnas självbestämmande ska ses i 

ljuset av de stora bostadsproblem som Polen fick ärva efter kommunismens fall. 

Europadomstolen (i stor sammansättning) fann att Polen hade ålagt näringsidkaren 

ett oproportionerligt tungt ansvar som inte berättigades av legitima 

samhällsintressen. Det omfattade inte regleringen av hyresnivåer. Kränkningen 

bestod i begränsningen av att säga upp hyresavtal samt tvånget att vidta 

kostsamma renoveringar. Näringsidkaren erbjöds inget stöd från samhället för att 

genomföra renoveringar. Kraven och begränsningarna i kombination med 

uteblivet stöd från samhället omöjliggjorde näringsidkarnas möjligheter att lindra 

sina ekonomiska förluster. Polska statens legitima krav att skydda hyresgästernas 

sociala rättigheter kunde inte rättfärdiga att ålläga alla kostnader för 
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genomförandet på näringsidkaren. Domstolen fann att artikel 1 i protokoll nr 1 

hade kränkts. En domare skrev sig skiljaktig med motiveringen att möjligheten att 

göra vinst på en fastighet enbart på grund av att den är privatägd inte är en 

mänsklig rättighet. Från avgörandet framgår emellertid att rätten att göra vinst på 

egendom kan omfattas av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta 

framgår som tydligast av den skiljaktiga meningen som framfördes i domen.  87

Med det avgörandet och insikten i hur vidsträckt begreppet egendom enligt 

Europadomstolen är, har begreppet näringsfrihetens kärna fått ytterligare en 

betydelse: rätten till möjlighet att göra vinst, om möjligheten går att koppla till 

begreppet egendom. 

!
Centrala begrepp att förstå vid bedömningen av om något omfattar 

näringsfrihetens kärna är följande: likhetsprincipen, avtalsfriheten i aspekten 

inflytande över avtal av ekonomisk betydelse samt Europadomstolens definition 

av rimliga möjligheter att göra vinst på egendom. Ovan nämnda omständigheter 

kan sägas utgöra näringsfrihetens kärna som inte får inskränkas. 

!
6.2 Krav på lagstiftaren vid begränsning av näringsfriheten 

För att lagstiftaren ska kunna begränsa näringsfriheten måste en rad krav vara 

uppfyllda. Syftet till begränsningen måste som nämnts vara att skydda ett 

angeläget allmänt intresse utan att gynna vissa personer eller företag. Individen 

ska samtidigt ges rätten att själv välja sitt yrke, och näringsfriheten som den 

erkänns av EU och praxis får inte kränkas. Utöver resonemanget om 

näringsfrihetens kärna krävs således att begreppet likabehandling, angeläget 

allmänt intresse, proportionalitet och rätten att välja yrke analyseras.  

!
Likabehandlingsprincipen 
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Likabehandling av alla näringsidkare ställer tillämpning av näringsfriheten inför 

samma problematik som övriga rättsregler. Näringsfrihetens specifika 

frågeställning blir hur det tillsynes närmast oändliga antalet näringsidkare i olika 

branscher med olika affärsmodeller ska kunna behandlas likformigt. Kanske ligger 

svaret i att utveckla och tillämpa den juridiska metoden. Vid tillämpningen av den 

för att uppnå likabehandling leder bristen på förarbeten och tydligt lagstiftning till 

att andra källor måste tillämpas. Analogier från andra rättsområden och den 

historiska tillämpningen av friheten får ökad betydelse. Principens praktiska syfte 

uppnås genom att avgränsa antalet faktorer som avgör om likabehandling 

föreligger samt vad som utgör avsteg från likabahandlingen. Rätten preciseras 

därefter allteftersom den tillämpas för att nå avgöranden i enskilda fall.   88

!
Lagstiftning om likabehandling finns i regeringsformen och tillämpning sker 

enligt de riktlinjerna som redogörs för i avsnitt 3.1. Utöver det ska 

likabehandlingsprincipen även omfatta likformig bedömning av vad som är ett 

angeläget samhällsintresse. Lagstiftaren har inte angivit någon egen definition av  

vad begreppet angeläget samhällsintresse innebär, varför det blir upp till 

domstolarna att avgöra dess närmare innebörd. 

!
Vad är ett angeläget allmänt intresse? 

RF med dess förarbeten förklarar inte vad ett angeläget allmänt intresse är. 

Domstolarna har emellertid behandlat frågan om angeläget allmänt intresse i 

praxis utifrån äganderätten i regeringsformen, där rekvesiten är den samman vid 

äganderättsinskränkningar.  Att göra analogitolkningar från dessa avgöranden 89

tycks vara rimligt. Från dem kan slutsatsen dras att det är riksdagen som avgör 

vad som utgör ett angeläget allmänt intresse genom att utrycka folkets åsikt. 
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Lagstiftarens diskussioner och avväganden är den avgörande faktorn för vad som 

är ett allmänt intresse. I ett avgörande om nedläggningen av ett kärnkraftverk 

konstaterade regeringsrätten att riksdagen debatterat ämnet och funnit att det 

förelåg skäl att lägga ner kärnkraftverket. Att en folkomröstning om frågan hade 

genomförts stärkte det antagandet. Någon hänvisning till näringsfriheten i RF 

gjordes aldrig av regeringsrätten och beslutet tydliggör hur näringsfriheten 

behandlades innan Stadgans ikraftträdande.   90

!
EU-domstolen har efter tillämpning av subsidiaritetsprincipen tydliggjort att det är 

de nationella lagstiftarna som bäst vet vad som är relevant i respektive land. Den 

svenska lagstiftaren har som huvudregel möjlighet att för varje frågeställning om 

inskränkningar själv avgöra om ett angelägenhet allmänt intresse föreligger. Detta 

avgränsas emellertid något av praxis då EU-domstolen ställer krav på att 

samhällsintressena ska vara erkända av unionsrätten. I ett avgörande var det 

rimligt att inskränka näringsfriheten för att skydda konsumenter. Konsumenterna 

riskerade att vilseledas av alkoholreklam till att tro att en alkoholhaltig dryck var 

lämplig, eller i vart fall lämpligare än konkurrenternas drycker, för dem som hade 

magbesvär. Att värna folkhälsan och förhindra vilseledande av konsumenter var 

ett angeläget allmänt intresse som erkänndes av unionsrätten.  Unionsrätten 91

erkänner de samhällsintressen som är listade i Stadgan.   92

!
Unionsrätten kräver även att näringsfriheten aldrig får så stor omfattning att andra 

friheter begränsas onödigt mycket. Näringsfrihetens maximala omfattning 

begränsas i praktiken av en jämförelse med andra fri- och rättigheters betydelse 

för samhället. En sådan tillämpning gjordes i ett avgörande där näringsfriheten för 
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ett flygbolag begränsades för att ta hänsyn till konsumenternas rättigheter. Även 

vid extraordinära händelser ska flygbolag ta hand om konsumenter som riskerar 

att hamna i en svår situation vid inställda avgångar. Näringsfrihetens funktion i 

samhället är inte att låta näringsidkare slippa ta ansvar för sina kunder vid 

extraordinära händelser.  Det innebär att lagstiftaren inte har möjlighet att 93

åsidosätta allmänna intressen, så som EU-domstolen finner dem, för att ge 

näringsfriheten en mer omfattande betydelse. EU-domstolen förtydligar sitt 

ställningstagande med följande uttalande:  

!
Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om 

de är nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som 

erkänns av unionen eller mot behovet av skydd för andra människors fri- och 

rättigheter.  94

!
Lagstiftarens frihet att avgöra vad som är ett angeläget samhällsintresse begränsas 

av hur angeläget domstolarna finner intresset. Europadomstolen har gjort en sådan 

begränsning för att avgöra om ett ingrepp i äganderätten var proportionerligt. I 

detta avgörande bedömdes den Polska staten ha ett stort samhällsintresse av att 

tillvarata hyresgästers sociala rättigheter, särskilt i ljuset av de omfattande 

bostadsproblem som landet hade fått ärva efter kommunismens fall (jfr ovan 

under avsnitt 6.1). Behovet gav lagstiftaren omfattande möjligheter att reglera 

marknaden. I det specifika fallet var dock regleringen oproportionerlig, och en 

kränkning hade förekommit.  95

!
Kravet på proportionalitet 
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Begränsningar av näringsfriheten måste oavsett syfte vara proportionerliga för att 

inte inskränka näringsfriheten mer än nödvändigt. Näringsfriheten i 

regeringsformen är en negativt skriven rättighet som enbart reglerar hur friheten 

får inskränkas. Det leder till svårigheter i att avgöra hur stort näringsfrihetens 

värde är, jämfört med andra rättigheter. EU-domstolen såväl som 

Europadomstolen har bedömt proportionaliteten av lagstiftning i ett flertal 

avgöranden. Från ett avgörande kan slutsatsen dras att samhällets intresse av att 

informeras om nyheter går före avtalsfriheten. I det avgörandet inskränktes 

näringsfriheten genom att rätten att välja affärspartner och bestämma priser 

åsidosattes för att tillåta korta nyhetsinslag om händelser av stort allmänt intresse. 

Rättighetshavarnas avtalsfrihet fick inskränkas om syftet enbart var att tillgodose 

allmänhetens grundläggande rätt att informeras om händelser av stort allmänt 

intresse. Ytterligare en förutsättning för inskränkningens proportionalitet var att 

rättighetshavarens möjligheter att göra vinst inte inskränktes i någon större 

omfattning. För att tillgodose rätten till information fick näringsfriheten begränsas 

så länge som näringsidkarens skada begränsades.   96

!
EU-domstolen har även bedömt proportionaliteten av att internetleverantörer på 

egen bekostnad, utan avgränsning i tid, skulle övervaka all trafik på sina nät för att 

tillvarata upphovsrättshavarens intressen. Syftet med övervakningen var att 

förhindra intrång i deras immateriella rättigheter. Kraven skulle innebära att 

internetleverantörerna blev tvungna att införa ett kostsamt IT-system. EU-

domstolen gjorde bedömningen att detta hade utgjort en allvarlig kränkning av 

internetleverantörernas näringsfrihet om det genomförts. EU-domstolen 

förtydligade att inskränkningar i friheter som näringsfriheten enbart får göras efter 

en rimlig avvägning mot det motstående intresset. Att internet kan användas för 

brott gör inte näringsidkarna som tillhandahåller internetuppkoppling obegränsat 
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ansvariga att förhindra brott. De åtgärder som krävdes för att skydda 

upphovsrättshavarna var oproportionerliga och stred mot näringsfriheten. En 

näringsidkares intresse får inte allvarligt betungas för att tillgodose andra 

näringsidkares intressen.  En intressant aspekt av detta är att det överensstämmer 97

med de liberala filosofernas krav från tidigt 1800-tal på att ingen näring ska 

skyddas på någon annan närings bekostnad, eftersom alla privilegier som en 

näring åtnjuter leder till förluster för alla i vid mening konkurrerande näringar.   98

!
EU-domstolen har i praxis även avgjort det proportionella i att skydda 

konsumenter från alkoholreklam, när reklamen ger intryck av att produkten är bra 

för hälsan. Domstolen avgjorde att det var proportionerligt att förbjuda sådan 

reklam för att skydda folkhälsan. I samma dom angav domstolen att den hade 

dömt annorlunda om det hade rört sig om ett totalt förbud för alkoholreklam. Ett 

sådant förbud hade möjligen ansetts vara en allt för stor inskränkning av 

näringsfriheten. Det proportionerliga var att tillvarata hälsointressen utan att 

inskränka friheten att göra reklam för produkten,  (jfr ovan under avsnittet 6.2). 99

!
Europadomstolen har vidare i praxis rörande äganderätten tydliggjort att 

inskränkningar i möjligheten att utforma avtal och fatta beslut om åtgärder av 

betungande ekonomisk betydelse inte får vara så betungande att ägarens 

möjligheter till självbestämmande och förmåga att göra vinst utraderas.   100

!
Även vid bestraffning av näringsidkare som bryter mot etableringsbegränsningar 

måste proportionalitet iakttas. Enligt praxis anses en överträdelse av den minst 
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omfattande etableringsbegränsningen, auktorisationsförfarande genom registrering 

av adress, inte legitimerar ett omedelbart avstängande från marknaden. 

Avgörandet handlade om ett företag som tillhandahöll internetuppkoppling i 

Moldavien, bland annat till hemsidor misstänka för att begå upphovsrättsintrång. 

När företaget inte anmälde sin adressändring i tid drog Moldaviska staten in 

företagets licenser att bedriva verksamheten. Europadomstolen fann att detta var 

en kränkning av EKMR artikel 1 i protokoll nr 1, eftersom ett avvägande mellan 

samhällsintressen och den påföljden som utdömdes inte hade genomförts. 

Domstolen konstaterade även att bolaget diskriminerats i förhållande till andra 

bolag.   101

!
Ytterligare en bedömningspunkt är hur stora socialavinster samhället uppnår 

genom att inskränka näringsfriheten. Ger inskränkningar i näringsfriheten inte 

motsvarande sociala vinster så kan det vara oproportionerligt att inskränka 

näringsfriheten. I avgörandet hade hyresnivåerna för bebyggd mark i Norge 

hamnat långt under värdet på fastigheten, och hyresvärden hade inga möjligheter 

att höja hyran. Hyresgästen hade dessutom rätt att sälja sin hyresrätt och 

därigenom göra vinst. Domstolen konstaterade att hyresvärden fick ta en 

oproportionerlig stor börda ställt mot hyresgästens sociala vinster av att inte få 

hyran höjd. Slutsatsen kan dras att samhällets sociala vinster av en inskränkning i 

näringsfriheten inte får vara obetydliga i förhållande till hur betungande de är för 

näringsidkaren.  102

!
Rätten att välja yrke och att starta företag ska proportionerligt begränsas av 

näringsförbudet och yrkesförbuden. Konflikten med tanken att näringsfriheten ska 

vara total är av ett annat slag än vid övriga etableringsbegränsningar. Ingreppet är 
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personligt kopplat och betraktas som ett straff mot enskilda för deras tidigare 

handlande. Detta långtgående ingrepp i en persons näringsfrihet måste avvägas 

mot den skada som individen orsakat samhället. Här kompliceras det även av att 

lagstiftaren hävdar att samhällets generella rätt till näringsfrihet begränsas av att 

vissa missbrukar sin frihet till övrigas nackdel. En helt obegränsad näringsfrihet 

skulle enligt lagstiftarens resonemang leda till minskad näringsfrihet i samhället. 

Utan möjligheten att förbjuda missbruk av näringsverksamheten kommer de som 

agerar på ett klandervärt sätt att kunna fortsätta med sitt agerande. Vilket kan leda 

till att andra näringsidkare som följer de normer som samhället ställt upp lägger 

ner sin verksamhet på grund av snedvriden konkurrens. Genom att inte bestraffa 

näringsidkare som bryter mot normer på marknaden vinner dessa fördelar mot 

konkurrerande näringsidkare. De laglydigas möjligheter att delta på marknaden 

minskas av de olydigas fördelar. Det inskränker den fria konkurrensen vilket i sin 

tur minskar näringsfriheten. Samhället motverkar detta beteende genom 

konkurrenslagen, olika typer av yrkesförbud och genom näringsförbud.  103

!
Konfliktpunkten blir vad som ska få räknas som så pass klandervärt agerande att 

en individ får sin näringsfrihet indragen. Eftersom näringsförbud är att jämställa 

med ett straff, vilket lagstiftaren nu har uppmärksammat, måste kriterierna vara 

tydliga och förutsägbara i likhet med all annan strafflagstiftning. Det bådar för att 

begränsningar i den nya lagen om näringsförbud kommer att tydligt begränsa 

näringsfriheten. Skulle någon otydlighet uppstå bör näringsfriheten som princip 

upprätthållas för att undvika att oskyldiga straffas. Slutsatsen att näringsförbudet 

borde tolkas som ett straff dras av att lagstiftaren i förarbetena till den nya lagen 

om näringsförbud, som har anpassats för att inte strida mot Europadomstolens 

förbud mot dubbelbestraffning. Eftersom näringsförbudet till sin grund liknar 

andra straffrättsliga åtgärder; en missgärning åtföljs av ett indragande av 
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grundläggande friheter för en viss tid, finns ingen anledning till att behandla 

näringsförbudet på något annat sätt.  

!
Den återstående frågan blir hur det skapas proportionalitet mellan näringsfriheten 

och varje enskilt utfärdat näringsförbud. Det har lagstiftaren och domstolar kvar 

att ta ställning till och ingen vägledning har hittills presenterats som kan användas 

i enskilda avgöranden. I praxis ser man att Stadgan möjligen har bidragit till att ge 

enskilda partsställning vid inskränkningar av rekrytering av ledande personal till 

ett fondbolag. Domen ger dock ingen vägledning i hur proportionalitets-

bedömningen ska genomföras.  Den nya lagen om näringsförbudet har nu 104

antagits och det kan konstateras att näringsfrihetens innebörd inte har utvecklas i 

samband med det arbetet.  

!
6.3 Möjligheter att få ersättning för inskränkningar 

Avsaknaden av regleringar gällande ersättning för inskränkningar i kombination 

med det extensiva begreppet egendom, gör att det är egendomsskyddet i 

regeringsformen som bör bilda normen för ersättningar. Stöd för att ingrepp i 

näringsfriheten bör behandlas på samma sätt som vid ingrepp i äganderätten finns 

hos det svenska näringslivet.  Dock kan stöd från lagstiftaren eller praxis inte 105

konstateras. Att inte tillämpa ersättningsnivåerna för egendomsskyddet analogt på 

näringsfriheten skulle skapa ett olikformigt skydd för de näringar som inte kan 

härleda sin verksamhet till specifik egendom.  

!
6.4 Stadgans inverkan  

Slutligen den tredje frågeställningen: Stadgans genomslag i medlemsländerna. 

EU-domstolen har fastslagit att näringsfriheten i Stadgan har en kärna som inte får 
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inskränkas.  Det bekräftar att EU-domstolen inte betraktar näringsfriheten som 106

någon tom frihet som enbart är till för samhällseffektiviteten. EU-domstolen 

fastslår detta i en dom som strider mot en medlemsstats egna arbetsrättsliga 

regleringar vid etablering i en tidigare statlig bransch. Det kan antyda att friheten 

har fått ökat genomslag i rättsbildningen. Friheten kommer troligtvis fortsätta att 

behandlas av EU-domstolen som en fundamental rättighet med möjlighet att 

påverka lagstiftningen på många områden. Att EU-domstolen anser 

näringsfriheten ha en kärna som inte får inskränkas är ett stort steg i 

näringsfrihetens utveckling. Så sent som år 2007 var det oklart i svensk doktrin 

om någon sådan kärna existerade.   107

!
Utanför näringsfrihetens kärna ska friheten bedömas efter dess funktion i 

samhället. Den ska mätas mot andra fri- och rättighetsfunktioner och efter en 

rimlig avvägning avgränsas mot varandra. För åtgärder som samhället tar mot 

näringsidkare som bryter mot etableringsbegränsningar har det förtydligats att 

även dessa åtgärder ska följa proportionalitets- och likhetsprincipen. Dessa två 

principer i Stadgan har sitt ursprung i EKMR och hade redan fått genomslag i 

svensk rätt innan Stadgan introducerades. Stadgan har via sin funktion som ett 

lättöverskådligt dokument och sammanfattning av tidigare praxis tydliggjort när 

och hur dessa principer ska tillämpas.  

!
Att försöka bedöma den framtida rättsutvecklingen är svårt och kan inte 

genomföras med någon närmare precision. I doktrinen har metoder för att 

analysera möjlig rättsutveckling utvecklats, och kommer här att försöka tillämpas. 

Stadgan har fått genomslag på medlemsstaternas näringsfrihet och kommer 

fortsätta att ha det. Dess exakta effekt för den materiella rätten är oklar, men för 
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den generella tydligheten och utformning har den redan haft stor betydelse. 

Stadgans potentiella effekter för framtiden är sålunda omfattande, men existensen 

av dessa effekter för näringsfriheten kan dock inte påvisas förrän fler 

konfliktområden aktualiseras för avgöranden i praxisbildande domstol eller uttalas 

av lagstiftaren.    108

!
6.5 Metod för prövning av etableringshinder 

Tidigare har det konstaterats att det finns sju etablerade lagstiftningsmodeller för 

att inskränka etableringsfriheten. Vid prövning av ett etableringshinders laglighet 

appliceras de ovan nämnda gränsdragningarna för att säkerställa att kriterierna i 

dem är uppfyllda. När det är gjort ska en prövning om näringsfrihetens kärna 

inskränkts utföras. Uppfyllande av de nämnda kraven utan att näringsfrihetens 

kärna blivit inskränkt kan ge utrymme åt etableringshinder som inte strider mot 

näringsfriheten. 

!
Begränsningar i näringsfriheten är legala så länge som de svarar mot ett angeläget 

samhällsintresse, utan att strida mot likhetsprincipen på ett sådant sätt som 

överensstämmer med EU-rättens uppfattning om vad som är ett legitimt 

samhällsintresse, samt uppfyller kravet på proportionalitet i de inskränkningar 

som införts och inskränkningen inte omfattar näringsfrihetens kärna eller att 

någon grupp i samhället förfördelas framför någon annan. 

!
6.6 Sammanfattning 

Svaret på de fyra frågeställningarna uppsatsen behandlar är slutligen: 

!
1. Näringsfriheten har en kärna som inte får inskränkas. Den omfattar rätten att 

medverka vid avtalsutformning av ekonomisk betydelse, rätten att göra vinst på 
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sin egendom, samt rätten att konkurrera på lika villkor.  

!
2. Statens möjligheter att införa begränsningar i näringsfriheten hindras av kraven 

på likabehandling, proportionalitet, skyddet av ett erkänt samhällsintresse och av 

att näringsfrihetens kärna inte får inskränkas.  

!
3. Stadgans effekter på näringsfrihetens område har varit omfattande i fråga om att 

tydliggöra friheten.  

!
4. Ersättning vid kräkningar av näringsfriheten bör behandlas på samma sätt som 

kränkningar av äganderätten.  

!
7 Slutsats 

Uppsatsens frågor besvaras delvis och kan förhoppningvis vara till hjälp för att 

öka förståelsen för näringsfriheten. Avsaknaden av omfattande lagstiftning, 

förarbeten och praxisbildning gör emellertid området svårdefinierat och minskar  

möjligheten att leverera klara, tydliga och enkla svar. Som avslutning på 

uppsatsen följer en diskussion kring varför friheten närmare bör preciseras samt 

förslag på hur det skulle kunna gå till.   

!
Det är ett demokratiskt problem att friheten inte är närmare definierad av 

lagstiftaren. Det gäller särskilt eftersom detta inte är en fråga som i någon större 

utsträckning verkar splittra partierna. Avsaknaden av politiska ställningstaganden 

leder till att näringsfriheten i stor utsträckning kommer att utformas självständigt 

av domstolarna. Det bör även påpekas att friheten högst troligt tolkas olika i EU:s 

medlemsstater, och om riksdagen inte tar ställning i frågan kommer EU-domstolen 

ha svårare att ta hänsyn till Sveriges förhållningssätt till näringsfriheten. Det gör 

att Sveriges inflytande över Stadgans utveckling minskar, särskilt i fråga om 

näringsfrihetens utveckling som i allt större omfattning är en del av den EU-
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rättsliga förvaltningen.  

!
Tidigare utredningars bedömning av att näringsfriheten inte närmare kan regleras 

är troligen inte korekta. Som ovan redogjorts för finns det ett begränsat antal 

lagstiftningstekniker för att införa etableringshinder, samt en möjlighet att närmare 

definiera näringsfriheten. Därför borde det vara möjligt att i likhet med skyddet 

för egendom skapa en mer övergripande reglering av friheten. Den nuvarande 

regleringen fungerar emellertid på ett adekvat sätt för att förbättra konkurrensen 

på marknaden. Det gäller framför allt vad avser möjligheten att hindra 

näringsidkare från att få fördelar framför andra, samt med att ange under vilka 

förutsättningar begränsningar får införas. Det som behövs är ett ställningstagande 

som tydliggör hur begränsningar ska genomföras, och när näringsfriheten inte får 

inskränkas. Det handlar om att fastslå näringsfrihetens värde i positiv bemärkelse, 

där det även framgår vilket värde som näringsfriheten tillför samhället. Värdet får  

sedan avvägas mot de skador näringsfriheten kan åsamka samhället. En närmare 

definition av näringsfrihetens egenvärde skulle förenkla möjligheten att göra 

proportionella avvägningar mot andra friheter. 

!
Slutligen borde Åhmans bedömning att lagen måste utformas på ett sätt som gör 

näringsfriheten tillämplig i praktiken vara korrekt. Enbart på det sättet kan friheten 

börja användas som ett styrmedel för samhällsutvecklingen.  Annars riskerar 109

näringsfriheten att inte ge någon konkret rättighet till individen, utan förbli närmst 

en uppförandekodex för lagstiftaren. Detta är än så länge sett utifrån ett svenskt 

perspektiv. Ur ett Europeisk perspektiv är näringsfriheten inte en 

uppförandekodex, och EU-domstolen kommer att fortsätta att närmare definiera 

friheten med eller utan svenskt deltagande.  

!
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7.2 Förslag till åtgärder för näringsfrihetens förtydligande 

En utredning om behovet av en ny näringsfrihetsförordning är önskvärd. 

Utredningen skulle ha till uppgift att utreda behovet av mer omfattande reglering i 

lag eller grundlag, samt ge förslag till positivt skrivna näringsfrihetsrättigheter. En 

ny näringsfrihetsförordning eller lag skulle kunna tillämpas av domstolarna för 

bedömning av näringsfriheten i enskilda fall. Den skulle kunna öka förståelsen för 

näringsfrihetens innebörd och tillse att näringsfriheten tillämpas i praktiken med 

ett tydliggörande av rättsläget som följd.  

!
Utöver detta finns det möjligheter att inleda grundforskning om näringsfriheten. 

Förslag till forskningsområde kan vara komparativa studier med äganderätten 

samt närmare genomgångar av hur de centrala begreppen i näringsfriheten ska 

tolkas.  

!
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