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 I  
 

Sammanfattning 
Myndighetsutövning är ett centralt begrepp inom den offentliga förvaltningen. I FL är 
begreppet av väsentlig betydelse för huruvida de särskilda förfarandereglerna i lagen ska 
tillämpas eller inte i de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Vad 
begreppet myndighetsutövning innefattar definieras emellertid inte i FL. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad begreppet myndighetsutövning innefattar i 
FL:s mening. Vidare är syftet med uppsatsen att undersöka om det finns anledning att 
precisera alternativt utmönstra begreppet myndighetsutövning i FL samt att utvärdera dessa 
två alternativ. I denna undersökning används en rättsdogmatisk metod. De rättskällor som 
används är författningar, förarbeten, rättspraxis, praxis och doktrin.  

En undersökning av de ovan nämnda rättskällorna visar att begreppet myndighetsutövning 
innefattar ett antal kriterier. Dessa kriterier är befogenhet för myndighet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär påföljd, eller annat jämförbart 
förhållande. Befogenheten att bestämma måste utmynna i ett ensidigt och bindande beslut 
som ska vara grundat i en offentligrättslig författning eller något annat beslut av riksdag eller 
regering. Vad dessa kriterier innebär har dock i vissa hänseenden visat sig vara svårtolkat, 
vilket i sin tur innebär att begreppet myndighetsutövning som sådant inte har en tydlig 
innebörd. Att begreppets innebörd är otydlig får anses vara problematiskt utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv.  

Det kan därför anses att det finns anledning att precisera alternativt utmönstra begreppet 
myndighetsutövning. En precisering av begreppet skulle kunna vara att införa en legal-
definition. Att åstadkomma en legaldefinition som är så pass tydlig att den är lätt att tolka och 
tillämpa verkar emellertid vara problematiskt. Att istället utmönstra begreppet torde innebära 
att de särskilda förfarandereglerna blir mer lättillämpade, vilket kan tänkas främja rätts-
säkerheten. Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv kan det således anses vara mer fördelaktigt att 
utmönstra begreppet myndighetsutövning än att precisera det.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Inom den offentliga förvaltningen är myndighetsutövning ett centralt begrepp. I FL är 
begreppet av väsentlig betydelse för huruvida vissa regler i lagen ska tillämpas eller inte vid 
de statliga och kommunala förvaltningsmyndigheternas verksamhet. Är det fråga om ärenden 
där myndighetsutövning förekommer ska myndigheterna tillämpa de särskilda förfarande-
reglerna i FL som specifikt gäller vid myndighetsutövning.1 Syftet med de särskilda 
förfarandereglerna är att garantera den enskildes rättssäkerhet inom förvaltningen. Behovet av 
rättssäkerhetsskydd för den enskilde är nämligen som störst i ärenden där myndighetsutövning 
förekommer.2 Vad begreppet myndighetsutövning innefattar definieras emellertid inte i FL.3  

För att begreppet myndighetsutövning ska kunna fylla sin funktion att avgränsa tillämpnings-
området för de särskilda förfarandereglerna krävs att det är tydligt vad begreppet innefattar. 
Om begreppet används i lagen utan närmare precisering kan det leda till att myndigheterna 
ställs inför många besvärliga tolknings- och tillämpningsproblem.4 Att ett centralt begrepp 
som myndighetsutövning inte har en tydlig legaldefinition kan således tänkas vara 
problematiskt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv5.  

I en statlig offentlig utredning från 2010 angående en ny förvaltningslag behandlades frågan 
huruvida det är lämpligt eller inte att använda begreppet myndighetsutövning i FL. 
Anledningen till att denna fråga behandlades var just att begreppet myndighetsutövning 
saknar en tydlig definition, trots att det är av central betydelse för tillämpningen av FL. Det 
angavs i utredningen vara angeläget att behandla begreppets lämplighet utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv.6  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Mot bakgrund av det som beskrivits i föregående avsnitt är syftet med denna uppsats att 
undersöka vad begreppet myndighetsutövning i FL innefattar. Vidare är syftet med uppsatsen 
att undersöka om det finns anledning att precisera alternativt utmönstra begreppet myndig-
hetsutövning i FL samt att utvärdera dessa två alternativ. Undersökningen och utvärderingen 
kommer att genomföras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. De frågor som särskilt kommer 
att behandlas är följaktligen: 

- Vad innefattar begreppet myndighetsutövning i FL? 
- Finns det anledning att precisera alternativt utmönstra begreppet myndighetsutövning i 

FL? 
 

1.3 Metod och material  
Av den rättsvetenskapliga doktrinen framgår att det finns olika uppfattningar om vad som 
menas med metod inom rättsvetenskapen.7 För att besvara frågeställningen i denna uppsats 
                                                           
1 Prop. 1971:30 s 330 och Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 13 och 62.   
2 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 25 och Bohlin & Warnling-Nerep, 
Förvaltningsrättens grunder, s 65. 
3 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 26.  
4
 Strömberg, FT 1972, s 252-253.   

5 Vad som avses med rättssäkerhet i denna uppsats kommer att redogöras för i avsnitt 2. 
6 SOU 2010:29, s 100-110. 
7 Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, s 411. Strömholm 
framhåller att det kan ifrågasättas huruvida det är befogat att använda begreppet juridisk metod inom 
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kommer emellertid en rättsdogmatisk metod att användas. Rättsdogmatiken är inriktad på att 
tolka gällande rätt. Rättsdogmatiken innebär att juridiska begrepp analyseras i stor 
utsträckning. Således innefattar rättsdogmatiken en värdering av gällande rätt. För att värdera 
gällande rätt används rättskällor.8 De rättskällor som ska användas för att tolka gällande rätt är 
främst författningar. Därtill bör förarbeten samt rättspraxis av typen prejudikat användas. 
Även praxis får användas som vägledning för att tolka gällande rätt. Exempel på sådan praxis 
är olika myndigheters beslut samt olika slags material som ger besked om värderingar om 
t.ex. lagförslag. Dessutom får rättsvetenskaplig doktrin användas.9     

Då syftet med denna uppsats är att tolka innebörden av det juridiska begreppet myndighets-
utövning är det lämpligt att använda rättsdogmatiken som metod. Rättsdogmatiken är en 
lämplig metod då den just handlar om att tolka gällande rätt och analysera juridiska begrepp. 
Vidare är syftet med uppsatsen att undersöka om det finns anledning att precisera eller 
utmönstra begreppet myndighetsutövning samt utvärdera dessa två alternativ. Då 
rättsdogmatiken innefattar en värdering av gällande rätt är metoden passande för detta syfte. I 
enlighet med den rättsdogmatiska metoden kommer de ovan nämnda rättskällorna att 
användas.  

För att tolka gällande rätt i fråga om begreppet myndighetsutövning kommer en betydande del 
av materialet att utgöras av förarbetena till FL och ÄFL. Det ska framhållas att det främst är 
förarbetena till ÄFL som utgör viktigt material, då begreppet myndighetsutövning behandlas 
mer ingående där än i förarbetena till FL. I fråga om att undersöka huruvida det finns 
anledning att precisera eller utmönstra begreppet myndighetsutövning i FL, kommer främst en 
statlig offentlig utredning från 2010 angående en ny förvaltningslag samt remissyttranden 
angående utredningen att användas som material. Skälet till det är att den nämnda utredningen 
och remissyttrandena förefaller vara de enda rättskällorna där den frågan specifikt behandlats.   

Vad gäller praxis ska det framhållas att det i arbetet med denna uppsats endast har påträffats 
ett fåtal prejudicerande domstolsavgörande som specifikt har behandlat begreppet 
myndighetsutövning utifrån dess reglering i FL. Flertalet domstolsavgöranden har istället 
behandlat begreppet myndighetsutövning med utgångspunkt i dess innebörd enligt BrB eller 
SkL. Det kan tänkas ligga i sakens natur att domstolarna främst har behandlat begreppet 
myndighetsutövning utifrån BrB och SkL, eftersom dessa regleringar kopplar 
myndighetsutövning till den straffrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvarsfrågan. Någon 
ansvarsfråga föreligger inte på samma sätt vad gäller myndighetsutövning enligt FL.  

I praxis är det istället JO som har behandlat begreppet myndighetsutövning utifrån dess 
reglering i FL. JO har nämligen enligt 2 § i lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens 
ombudsmän som uppgift att utöva tillsyn över myndigheterna och dess anställda. Vidare har 
JO, enligt 6 § samma författning, som uppgift att främja en enhetlig och ändamålsenlig rätts-
tillämpning.   

Även om JO-beslut inte utgör prejudikat i vanlig mening, till skillnad från t.ex. HD:s och 
HFD:s avgöranden, har JO-beslut betydelse för rättstillämpningen i offentligrättsliga 

                                                                                                                                                                                     

rättsvetenskapen, då det inte finns en vedertagen och gemensam uppfattning av vad som faktiskt avses med 
begreppet. Jfr. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s 36-
39, som istället talar om att det finns olika metoder inom rättsvetenskapen. Sandgren menar bl.a. att 
rättskälleläran är en metod och att det därtill finns en juridisk metod och en rättsvetenskaplig metod. Dessa tre 
metoder kan, enligt Sandberg, användas vid författandet av en rättsvetenskaplig uppsats. Jfr. även Peczenik, 
Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249-250, där Peczenik talar om rättsdogmatik som en metod inom 
rättsvetenskapen.  
8 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005 s 249-250.  
9 Peczenik, Juridikens teori och metod, s 35.  
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sammanhang.10 JO:s uttalanden får nämligen en särskilt vägledande betydelse för 
myndigheternas rättstillämpning när rättsläget är oklart p.g.a. få prejudicerande 
domstolsavgöranden.11 Med anledning av bristen på prejudikat kommer en betydande del av 
praxisunderlaget att bestå av JO-beslut. JO-besluten får i denna kontext anses ge vägledning i 
att fastställa gällande rätt beträffande hur begreppet myndighetsutövning i FL ska tolkas.   

Det ska framhållas att de JO-beslut som kommer att användas i denna uppsats har valts ut 
därför att JO specifikt har uttalat sig om hur begreppet myndighetsutövning bör tolkas i FL:s 
mening. Dessa JO-beslut utgör en liten och brokig skara rättsvägledande uttalanden inom vitt 
skilda förvaltningsrättsområden. De JO-beslut som kommer att hänvisas till i uppsatsen är 
främst sådana beslut som i doktrinen har angetts som exempel på rättsvägledande uttalanden 
som bidragit till att fastställa gällande rätt. Det finns därtill ett mycket stort antal JO-beslut där 
begreppet myndighetsutövning förekommit, men där JO inte uttalat sig om hur begreppet bör 
tolkas i FL:s mening. Flertalet JO-beslut har nämligen behandlat begreppets innebörd utifrån 
ett straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt perspektiv. Eftersom dessa JO-beslut inte är rätts-
vägledande i fråga om hur begreppet myndighetsutövning ska tolkas utifrån ett strikt 
förvaltningsrättsligt perspektiv, kommer de inte att användas som material i denna uppsats.  

Vid sidan av förarbeten och praxis kommer doktrin att användas i stor utsträckning som kom-
pletterande material. Beträffande forskningsläget i fråga om begreppet myndighetsutövning i 
förvaltningsrättslig mening, kan nämnas att en avhandling har skrivits under 1980-talet. Av-
handlingen behandlar emellertid myndighetsutövning utanför myndighetsområdet, d.v.s., den 
slags myndighetsutövning som sker genom privaträttsliga subjekt och regleras genom 12 kap. 
4 § andra stycket RF.12 Då denna uppsats behandlar den typ av myndighetsutövning som före-
kommer hos myndigheter och regleras av FL, är avhandlingen inte av särskild relevans för 
denna framställning. I övrigt finns några kortare uppsatser från 1970-talet i form av artiklar 
som behandlar den myndighetsutövning som sker hos de statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheterna.13 Inom doktrinen behandlas begreppet myndighetsutövning 
endast relativt kortfattat.14 

 
1.4 Avgränsning 
I denna uppsats kommer begreppet myndighetsutövning endast att undersökas utifrån ett rent 
förvaltningsrättsligt perspektiv med utgångspunkt i begreppets reglering i FL. Begreppet 
myndighetsutövning används även i andra författningar, bl.a. RF, BrB och SkL. Avsikten har 
från lagstiftarens sida varit att begreppet myndighetsutövning ska ha samma innebörd i de 
olika författningarna, men en viss skillnad föreligger ändå.15  

En jämförande undersökning av begreppets innebörd i de olika författningarna som nämnts 
ovan hade visserligen varit intressant. Men regleringen av begreppet myndighetsutövning i 
andra författningar exkluderas från denna uppsats, eftersom en ingående jämförelse mellan 
användningen och innebörden av begreppet i de olika författningarna blir för omfattande för 
en C-uppsats. En jämförelse mellan begreppets betydelse i de ovan nämnda författningarna 

                                                           
10 Heuman, Finna rätt, s 135 och 140-141 och Samuelsson & Melander, Tolkning och tillämpning, s 41. 
11 Warnling-Nerep, Vad är rätt?, s 64. Jfr. Heuman, Finna rätt, s 141.  
12 Marcusson, Lena, Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet, Iustus Förlag 1989.  
13 Se bl.a. Ragnemalm, Administrativ rättspraxis: förfarandet efter förvaltningsrättsreformen (1972.1974), s 
155-189 och Strömberg, FT 1972, s 234-253.   
14 Se bl.a. Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 25-34, Lundell & Strömberg, Allmän 
förvaltningsrätt, s 19-21 och Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, s 29-32 och 62-64. 
15 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 13.  
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skulle därtill innebära att undersökningen av begreppets innebörd enligt FL inte skulle kunna 
genomföras så genomgripande som avsikten med denna uppsats är.    

Fokus för denna uppsats är svensk förvaltningsrätt. Begreppets eventuella innebörd eller för-
hållande till EU-rätten kommer att lämnas utanför denna uppsats. Det kan visserligen hävdas 
att EU-rätten numera är den del av svensk förvaltningsrätt, men detta förhållande kommer inte 
att undersökas. Även begreppet myndighetsutövnings eventuella innebörd inom, och för-
hållande till, EKMR och annan internationell rätt har lämnats utanför ramen för uppsatsen. 
Även om det hade varit intressant att undersöka begreppets eventuella koppling till de nämnda 
rättsområdena finns det inte utrymme till att göra det i denna uppsats.  

För att kunna besvara frågeställningen för denna uppsats är det av vikt att försöka förklara vad 
som avses med begreppet rättssäkerhet, då begreppet inte har en given betydelse.16 Det ska 
dock understrykas att rättssäkerhet endast kommer att beskrivas kortfattat, då 
huvudperspektivet för denna uppsats främst är att behandla begreppet myndighetsutövning. 
Men eftersom begreppet myndighetsutövning därtill ska analyseras utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv är det en god idé att inledningsvis beskriva vad som avses med 
begreppet rättssäkerhet i denna uppsats. I fråga om rättssäkerhetsperspektivet kommer fokus 
att ligga på valda aspekter i form av kraven förutsebarhet, legalitet och objektivitet. 
Rättssäkerhetskraven kommer att behandlas utifrån vilken innebörd de har i svensk rätt, med 
särskild utgångspunkt i 1 kap. 1 § och 9 § RF. Innebörden av begreppet rättssäkerhet i EU-
rätten, EKMR och annan internationell rätt kommer därför inte att behandlas.  

Vidare ska det nämnas att beträffande rättssäkerhet är det främst den formella rättssäkerhets-
aspekten som kommer att beskrivas och analyseras i denna uppsats. Den formella rättssäker-
heten kan kortfattat sägas handla om formen för rätten, det vill säga, att myndigheter är 
bundna att följa de regler som bestämmer hur rättstillämpningen ska ske.17  

Det ska avslutningsvis nämnas att begreppet myndighet används genomgående i uppsatsen. 
Med begreppet myndighet avses i denna uppsats förvaltningsmyndigheter, vilka är de statliga 
och kommunala organ som återstår efter man undantagit regeringen och domstolarna.18 Det 
kan för tydlighetens skull nämnas att de beslutande politiska församlingarna inte är 
förvaltningsmyndigheter i någon mening, men att de kommunala nämnderna däremot är det.19  

 
1.5 Disposition 
I kapitel två kommer en beskrivning att göras beträffande vad som avses med rättssäkerhet i 
denna uppsats. I kapitel tre kommer begreppet myndighetsutövning att behandlas ingående. 
Kapitlet kommer bl.a. att redogöra för bakgrunden till begreppet och syftet med att använda 
begreppet i FL. Vidare kommer kapitlet att undersöka vad begreppet myndighetsutövning i 
FL innefattar samt undersöka och utvärdera om det finns anledning att precisera alternativt ut-
mönstra begreppet. En analys av begreppet myndighetsutövning utifrån ett rättssäkerhets-

                                                           
16 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 271. 
17 Staaf & Zanderin, Förvaltningsrätt: en introduktion för professionsutbildningar, s 50. Den som vill läsa mer 
om skillnaden mellan formell och materiell rättssäkerhet hänvisas till Pezcenik, Aleksander, Vad är rätt?: om 
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 1995, s 89-100 och Peterson, Olof, Rättsstaten: frihet, 
rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, 2005, s 22-24.  
18 Lundell & Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 16. Se även Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med 
kommentarer, s 61, där författarna ger en lista med exempel på vilka myndigheter som är 
förvaltningsmyndigheter och har att tillämpa FL i sin verksamhet. 
19 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 59-60.   
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perspektiv kommer även att göras i kapitel tre. I kapitel fyra kommer slutsatsen av studien att 
presenteras.     
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2 Rättssäkerhet 
Syftet med de särskilda förfarandereglerna i FL som avser myndighetsutövning är att 
garantera den enskildes rättssäkerhet inom förvaltningen.20 Departementschefen framhöll 
kortfattat i förarbetena till FL att de traditionella rättssäkerhetskraven inom den offentliga 
förvaltningen är kraven på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. 
Vad som menas med dessa rättssäkerhetskrav förklarades emellertid inte närmare.21   

Rättssäkerhet är visserligen ett väletablerat begrepp sedan en lång tid tillbaka. Men trots att 
begreppet är väletablerat och används frekvent inom rättsvetenskapen har det ingen given 
betydelse.22 Ett visst samförstånd finns dock vad gäller typiska aspekter som begreppet rätts-
säkerhet anses innefatta, nämligen kravet på förutsebarhet och kravet på författningsstöd.23 
Vidare anses rättssäkerhetsbegreppet innefatta ett krav på objektivitet.24 Det är dessa tre rätts-
säkerhetskrav som kortfattat kommer att beskrivas i denna uppsats samt senare användas för 
att besvara frågeställningen i denna uppsats utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 

 
2.1 Legalitet 
Kravet på författningsstöd kommer till uttryck 1 kap. 1 § RF. I bestämmelsen stadgas att den 
offentliga makten ska utövas under lagarna. Bestämmelsen ger uttryck för den s.k. legalitets-
principen. I lagmotiven till RF framhölls att grundsatsen om all offentlig maktutövnings för-
fattningsbundenhet var så viktig att den skulle fastslås redan i RF:s inledningsparagraf.25  

Det ska sägas att det inte finns en allmänt giltig och omfattande formulering av legalitets-
principen när man talar om begreppet i bestämd form. Legalitetsprincipen är ett övergripande 
samlingsbegrepp som får sitt konkreta innehåll av lagstiftaren och genom rättspraxis på olika 
områden. Inom förvaltningsrätten är det dock klart att principen innebär att myndigheters 
beslut alltid måste ha författningsstöd. Legalitetsprincipen utgör inte bara ett positivt krav – 
att myndighetsbeslut ska grundas på författning – utan även ett negativt krav på så sätt att 
myndigheter inte får handla i strid med författningar.26 En myndighet får alltså inte avvika 
från vad lagen anger som krav och kriterier i sin verksamhet.27 

Inom den offentliga förvaltningen ställs genomgående mycket höga krav på en formellt 
korrekt handläggning av ärenden. Legalitetsprincipen innebär således att allt som utförs av det 
allmännas företrädare ska kunna återföras till rättsliga normer. Rör det sig om en förvaltnings-
verksamhet som utgör myndighetsutövning är kravet på författningsstöd särskilt strängt.28    

Det är tydligt att legalitetsprincipen innebär att myndigheterna måste ha författningsstöd när 
de utövar sin offentliga makt gentemot enskilda. Vad innebär då legalitetsprincipen i fråga om 

                                                           
20 Prop. 1985/86:80, s 1 och Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 13 och 62.   
21 Prop. 1985/86:80, s 11.   
22 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 269-274. Frändberg konstaterar att begreppet rättssäkerhet inte har en given 
betydelse och hänvisar i artikeln till andra författares definition av, eller uppfattning om, vad begreppet 
rättssäkerhet innebär. Jfr. Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 241-245 där Marcusson 
hänvisar till olika författares uppfattning om begreppet rättssäkerhet. Jfr även Zila, Om rättssäkerhet, s 284-298, 
där Zila beskriver begreppet rättssäkerhet utifrån olika författares ståndpunkter. 
23 Axberger, Rättssäker förvaltning?, s 37 och Zila, Om rättssäkerhet, s 284. 
24 Axberger, Rättssäker förvaltning?, s 36 och 40-41 samt Sundberg, Halvar G.F. Allmän förvaltningsrätt, 1954, 
s 112, cit. efter Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 242. 
25 Prop. 1973:90, s 228.  
26 Sterzel, Offentligrättsliga principer, s 73-74 och 92. 
27 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 10-11.  
28 Axberger, Rättssäker förvaltning?, s 39.   
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myndighetsutövning? Principen innebär, mot bakgrund av det ovan nämnda, att även själva 
förfarandet som sådant hos myndigheten ska ske med stöd i författning. En myndighet får inte 
avvika från vad lagen anger som krav och kriterier i sin verksamhet. Det innebär att 
myndigheten ska tillämpa FL:s särskilda förfaranderegler i den typ av verksamhet som utgör 
myndighetsutövning, eftersom myndighetsutövning är utövning av offentlig makt. Att 
myndigheter i enlighet med legalitetsprincipen ska tillämpa FL beror nämligen på att det 
anges i 1 § FL att lagen gäller myndigheternas handläggning av förvaltningsärenden.29  

 
2.2 Objektivitet  
Kravet på objektivitet kommer till uttryck i 1 kap. 9 § RF. Enligt bestämmelsen ska domstolar 
och förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör förvaltningsrättsliga uppgifter i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det framgår 
av förarbetena till RF att bestämmelsen i 1 kap. 9 § fastlår de grundläggande normerna för 
myndigheternas handlande.30 Bestämmelsen innehåller således den grundläggande principen 
om att det finns ett normmässighetskrav och ett objektivitetskrav vid myndighetsutövning.31   

Bestämmelsen i 1 kap. 9 § RF innebär främst ett skydd mot godtycke, diskriminering och jäv 
samt att myndigheten i sin verksamhet ska hålla sig till den sakfråga den har att avgöra 
gentemot en enskilde. Men bestämmelsen innebär inte endast att förhållandet hur en sak rent 
faktiskt har handlagts och vilka verkliga skäl som ligger bakom ett beslut eller handlande från 
en myndighet, är av betydelse. Det är även av betydelse hur myndighetens agerande uppfattas. 
Förekommer objektiva invändningar mot en myndighets agerande aktualiseras objektivitets-
principen.32 

Kravet på objektivitet i avseendet att lika fall ska behandlas lika kan anses vara rättssäkerhet i 
dess mest avskalade form. Det innebär att rättssäkerhet råder när den enskilde kan lita på att 
myndigheter styrs av rättsregler och att myndigheterna tillämpar reglerna på likformigt, 
sakligt och opartiskt sätt. Lika ärenden ska handläggas likformigt för att kravet på objektivitet 
ska uppfyllas. Vidare måste myndigheternas ärendehandläggning i form av ärendeberedning, 
dokumentation och beslutsfattande kunna härledas till motiverade ställningstaganden.33 

 
2.3 Förutsebarhet  
En väsentlig del av rättssäkerheten är kravet på rättsligt grundad förutsebarhet.34 
Rättssystemet ska ge klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. Ger 
rättssystemet klara svar på rättsliga frågor i hög utsträckning innebär det att rättssäkerhet finns 
i högre grad i samhället.35  

För att rättssäkerhet ska råda i ett samhälle behöver olika kriterier uppfyllas. För det första 
krävs att det inom rättssystemet finns klara och adekvata regler som ger adekvata och klara 

                                                           
29 FL är emellertid subsidiär. I 3 § FL anges att om en lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som 
avviker från FL, gäller den bestämmelsen. Finns det ingen avvikande bestämmelse i någon annan författning ska 
myndigheterna tillämpa FL.    
30 Prop. 1973:90, s 234. Det ska nämnas att den nuvarande bestämmelsen i 1 kap. 9 § RF återfanns i 1 kap. 7 § 
RF innan grundlagsreformen genomfördes 2010, varför motiveringen till objektivitetsprincipen behandlas i 
specialmotiveringen till 1 kap. 7 § i prop. 1973:90.   
31 Prop. 2009/10:80, s 247.  
32 Bull & Sterzel, Regeringsformen: en kommentar, s 58-59.  
33 Axberger, Rättssäker förvaltning?, s 36 och 40.  
34 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 274. Se även Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 246. 
35 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 274. 
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svar på rättsliga frågor.36 Reglerna ska vara utformade så att de ger minsta möjliga utrymme 
för godtycklighet. Finns det klara och tydliga regler minskar det utrymmet för godtycklighet 
hos rättstillämparna, vilket skapar en förutsebarhet i hur tillämpningen av rättsreglerna 
kommer att göras. 37 

För det andra krävs att reglerna är tillgängliga för medborgarna i samhället. Det vill säga att 
reglerna måste vara publicerade. För det tredje krävs att de rättstillämpande organen tillämpar 
reglerna på ett lojalt och korrekt sätt. Samhällsmedborgarna måste kunna lita på innehållet i 
reglerna och att reglerna tillämpas så som de ska.38 De tre kriterierna kan användas inom vitt 
skilda rättsområden och kan sägas vara grunden i ett formellt rättssäkerhetsbegrepp.39  

När det nu har redogjorts för vad som avses med rättssäkerhet i denna uppsats, kommer 
begreppet myndighetsutövning att behandlas i de följande avsnitten. 

  

                                                           
36 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 274-275. 
37 Axberger, Rättssäker förvaltning?, s 37.   
38 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 274-275. Se även Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 
246.  
39 Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 241. 
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3 Myndighetsutövning 
I detta kapitel kommer begreppet myndighetsutövning att behandlas utifrån den frågeställning 
som angetts i kapitel 1. För att besvara frågeställningen är det en god idé att inledningsvis 
förklara sammanhanget i vilket begreppet myndighetsutövning förekommer och varför det ens 
förekommer inom förvaltningslagstiftningen. 

 
3.1 Bakgrunden till begreppet myndighetsutövning 
Fram till 1971 fanns i princip inga allmänna förfaranderegler för ärendehandläggningen hos 
myndigheterna, utan varje myndighet följde sina egna regler. År 1971 genomfördes dock en 
förvaltningsrättsreform i Sverige. I och med reformen tillkom ÄFL och FPL, vilka bidrog till 
att ett enhetligt regelsystem för ärendehandläggning etablerades. Syftet med reformen var att 
skapa ett mer enhetligt och rättssäkert förfarande vid myndigheternas och domstolarnas 
ärendehandläggning.40  
 
Begreppet myndighetsutövning användes för första gången i ett lagstiftningssammanhang i 
förarbetena till ÄFL.41 I själva ÄFL användes emellertid inte begreppet myndighetsutövning. 
Istället fanns en definition i 3 § ÄFL som motsvarar av den typ av förvaltningsverksamhet 
som avsågs med begreppet myndighetsutövning. Definitionen av myndighetsutövning 
beskrevs i 3 § ÄFL som ”utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, 
rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande”. I ÄFL 
användes definitionen för att avgränsa tillämpningsområdet för de regler som gällde specifikt 
för ärenden där behovet av särskilda förfaranderegler var som störst, vilka ansågs vara 
ärenden som utgjorde myndighetsutövning.42  

 
3.2 Syftet med FL samt lagens generella tillämpningsområde  
År 1987 trädde en ny förvaltningslag – FL – i kraft och ersatte därmed ÄFL. FL innehåller, 
liksom ÄFL, grundläggande bestämmelser för hur statliga och kommunala förvaltnings-
myndigheter ska handlägga sina ärenden och hantera kontakterna med allmänheten. Syftet 
med FL är att ytterligare stärka rättssäkerheten samt förbättra servicen i förvaltningen.43 En 
del av det grundläggande syftet bakom lagen är att den ska bidra till att myndigheterna så 
långt det är möjligt får ett korrekt underlag för sina beslut så att besluten därmed blir riktiga i 
sak.44 Från ett rättssäkerhetsperspektiv ska myndigheterna således handla opartiskt, 
omsorgsfullt och korrekt i formell juridisk mening. Myndigheterna ska även se till att den 
enskilde kan ta tillvara sin rätt.45  
 
FL ska tillämpas av myndigheter på olika nivåer inom den offentliga förvaltningen i ett stort 
antal olika typer av förvaltningsärenden inom en rad olika förvaltningsrättsområden. Det är 
således inte bara jurister, utan även ett stort antal andra tjänstemän, som ska tillämpa FL i sin 
verksamhet. Det var därför väsentligt att FL utformades som en kort, enkel och 
lättöverskådlig lag som på ett tydligt sätt skulle fastslå vissa grundläggande procedurregler.46 
Bestämmelserna i FL utgör minimikrav för myndigheternas verksamhet. Det innebär att vid 

                                                           
40 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 25.  
41 Prop. 1971:30 s 279.  
42 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 25-26. 
43 Prop. 1985/86:80, s 1.  
44 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 11. 
45 Prop. 1985/86:80, s 12-13. 
46 Prop. 1985/86:80, s 14 och Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 58.   
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tvekan om hur långt bestämmelsernas tillämpningsområde sträcker sig, är det lämpligt att 
myndigheten tillämpar lagen. FL bildar således grundvalen för myndigheternas 
förvaltningsförfarande. Lagen är emellertid subsidiär, vilket innebär att om det finns några 
specialbestämmelser i någon annan författning ska de tillämpas framför förfarandereglerna i 
FL.47  

 
3.3 FL:s tillämpningsområde i fråga om myndighetsutövning  
Vissa av bestämmelserna i FL har, som tidigare nämnts, ett begränsat tillämpningsområde på 
det sättet att de endast gäller vid handläggningen av ärenden som avser myndighetsutövning 
mot någon enskild. De särskilda förfaranderegler som är tillämpliga vid ärenden där 
myndighetsutövning förekommer är: parters rätt att lämna uppgifter muntligt (14 §), 
myndigheters skyldighet att anteckna uppgifter (15 §), parters rätt att få ta del av uppgifter (16 
§), parters rätt att yttra sig över uppgifter (17 §), beslutfattares skyldighet att delta i 
omröstning (18 §), myndigheters skyldighet att motivera beslut (20 §), myndigheters 
skyldighet att underrätta parter om beslut (21 §) och parters rätt att få yttra sig innan 
myndigheten rättar ett skrivfel eller liknande (26 §). Bestämmelserna ovan är avsedda att 
garantera den enskildes rättssäkerhet inom förvaltningen.48  

Anledningen till att de särskilda förfarandereglerna endast gäller ärenden där myndighets-
utövning mot någon enskild förekommer är att dessa typer av ärenden anses vara av 
principiellt viktigare slag där rättssäkerheten är extra viktig.49 Med hänsyn till den enskildes 
rättssäkerhet är det av stor betydelse att myndigheterna har en korrekt uppfattning om hur 
begreppet myndighetsutövning ska tolkas. Det kan nämligen vara avgörande för ett ärendes 
utgång. 50  

17 § FL kan agera ett exempel på varför det är viktigt att myndigheterna har korrekt 
kännedom om innebörden av begreppet myndighetsutövning. Enligt 17 § FL får en myndighet 
inte avgöra ett ärende utan att den enskilde har underrättats om en uppgift som har tillförts 
ärendet utan att han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den. Den enskildes rätt att yttra 
sig över uppgifter som kan ha betydelse för ett ärendes utgång gäller dock endast vid 
myndighetsutövning. Förutsättningen att myndigheten tillämpar kommunikationsskyldigheten 
enligt 17 § FL är således att myndigheten vet att ärendet i fråga utgör myndighetsutövning. 
Det finns ett antal JO-beslut och rättsfall som vittnar om att ärenden har avgjorts felaktigt 
p.g.a. att myndigheten inte har underrättat den enskilde om uppgifter som tillförts ärendet 
trots att uppgifterna haft betydelse för dess utgång.51  

Trots att begreppet myndighetsutövning är av central betydelse för tillämpligheten av de 
särskilda förfarandereglerna, finns ingen definition av begreppet i varken FL eller i 
förarbetena till lagen. Departementschefen uttalade i förarbetena till FL att användningen av 
begreppet myndighetsutövning i FL skulle ha samma innebörd som den definition som angavs 
i ÄFL. Vidare framhöll departementschefen att innebörden av begreppet myndighetsutövning, 
vid införandet av FL, var så pass känd att en definition av begreppet inte behövde införas i 
FL.52 Det har emellertid konstaterats av bl.a. JO att det i förarbetena inte ges något entydigt 
svar på frågan om vad som är myndighetsutövning samt att den praxis som har utvecklats inte 
                                                           
47 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 13-14. 
48 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 65. 
49 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 62 och 65 och Hellners & Malmqvist, 
Förvaltningslagen med kommentarer, s 25.  
50 Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, s 114.  
51 Se t.ex. JO 1989/90 s 378, JO 1994/95 s 238, JO 1996/97 s 394, JO 2010/11 s 392 och RÅ 1992 ref 20.    
52 Prop. 1985/86:80, s 55. 



11 
 

är helt enkel att tolka.53
 Det har även konstaterats i doktrinen samt i en statlig offentlig 

utredning att begreppet myndighetsutövning är svårdefinierat.54 Frågan om hur begreppet 
myndighetsutövning bör tolkas har därför under åren varit återkommande i rättspraxis.55  
 
Det ska belysas att begreppet myndighetsutövning genomgående används tillsammans med 
begreppet ärende i FL i de bestämmelser som rör myndighetsutövning. Det är därför en god 
idé att först kortfattat förklara begreppet ärende, innan begreppet myndighetsutövning 
behandlas. Då begreppet ärende i sin tur inte helt kan särskiljas från begreppet beslut, kommer 
även begreppet beslut att beskrivas kortfattat. En förklaring av begreppen ärende och beslut är 
tänkt att ge en förståelse för den undersökning av begreppet myndighetsutövning som 
kommer att göras längre fram i detta avsnitt. 

 
3.4 Något om begreppen ärende och beslut  
I 1 § FL anges att lagen gäller myndigheternas handläggning av ärenden. Liksom begreppet 
myndighetsutövning, definieras inte begreppet ärende i FL eller i förarbetena till lagen. Med 
handläggning av ärende avses en verksamhet som utmynnar i ett beslut. Utmärkande för 
själva beslutet är i sin tur att det är ett uttalande som är avsett att påverka eller styra enskildas 
eller myndigheters handlande.56  

Förvaltningsrätten, och därmed FL, omfattar en mängd olika rättsområden med ett stort antal 
ärendetyper av varierande rättslig karaktär.57 Exempel på ärendehandläggning är att polisen 
handlägger ärenden om tillstånd för demonstrationer enligt OL, socialtjänsten om bistånd 
enligt SoL och en byggnadsnämnd om bygglov enligt PBL.58 Ett beslut från en 
byggnadsnämnd kan t.ex. vara ett tillstånd för en fastighetsägare att bebygga sin fastighet, 
medan ett annat beslut kan vara ett föreläggande för en fastighetsägare att riva en fastighet.59 

Det är dock viktigt att skilja mellan myndigheternas verksamhet i form av handläggning av 
ärende – vilket mynnar ut i ett beslut – och den faktiska verksamhet som består av faktiska 
åtgärder. FL gäller nämligen inte, med undantag för servicebestämmelserna i 4-6 §§, för 
myndigheters faktiska handlande.60  

Att dra en klar skiljelinje mellan myndigheters beslutande verksamhet och deras faktiska 
verksamhet är inte fullt möjligt, men några exempel kan ges. När en lärare håller en 
föreläsning på ett universitet är det fråga om faktisk verksamhet, medan det är handläggning 
av ärende när läraren handhar en examination som utmynnar i ett beslut om betyg. En läkare 
som utför en operation ägnar sig åt faktisk verksamhet, men vid fråga om patientens 
betalningsansvar för vården handlar det om ett ärende som mynnar ut i ett beslut om 
avgiftsdebitering. Ett annat exempel på faktisk verksamhet är när en polis dirigerar trafik. 
Men skulle polisen i samband med trafikdirigeringen ingripa mot en trafikant som brutit mot 
en trafikföreskrift kan det, beroende ingripandets karaktär, bli fråga om ett ärende.61 Många 

                                                           
53 JO 2000/01 s 237. 
54 SOU 2010:29 s 96 och 101-102, Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 13 och Strömberg, 
FT 1972, s 252-253.   
55 KU 2013/14:26, s 9.  
56 Lundell & Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 84 och Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens 
grunder, s 46 och 61.   
57 Marcusson, Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande, s 242. 
58 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 27. 
59 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 46.   
60 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 61.   
61 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 61-62.   
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av de faktiska åtgärderna som myndigheterna utför kan föregås av ett beslut. Staten och 
kommunerna bygger och underhåller vägar, järnvägar och andra kommunikationsinrättningar, 
tillhandahåller undervisning och sjukvård m.m.62  

När begreppen ärende och beslut nu kortfattat har redogjorts för kommer begreppet 
myndighetsutövning att behandlas i de följande avsnitten.  

 
3.5 Vad innefattar begreppet myndighetsutövning i FL?  
Som det har nämnts tidigare har begreppet myndighetsutövning inte någon legaldefinition i 
FL. Inte heller i förarbetena till FL finns det en definition av vad som avses med begreppet. 
För att försöka finna en definition av begreppet myndighetsutövning måste ÄFL och 
förarbetena till lagen undersökas, eftersom begreppets innehåll i FL bygger på ÄFL.63  

Definitionen av myndighetsutövning i 3 § ÄFL beskrevs som ”utövning av befogenhet att för 
enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat 
jämförbart förhållande”. Definitionen i citatet ovan är utgångspunkten för hur begreppet 
myndighetsutövning används i FL. De i citatet angivna kriterierna behöver i sin tur definieras 
för att fastställa innebörden av begreppet myndighetsutövning. Kriterierna har till viss del 
definierats i förarbetena till ÄFL samt tolkats av JO och i viss mån av RegR. Det ska dock 
understrykas att de definitioner som getts i praxis avseende begreppet myndighetsutövning 
inte alltid utgör exempel på vad myndighetsutövning faktiskt är, utan även vad 
myndighetsutövning inte är. Anledningen till det tycks vara att begreppet är enklast att 
fastställa genom att definiera vad som faller utanför det.64  
 
3.5.1 Befogenhet att bestämma 
Departementschefen framhöll i lagmotiven till ÄFL att det gemensamma för all myndighets-
utövning är att den är ett uttryck för det allmännas makt i form av befogenheter i förhållande 
till enskilda. Befogenheterna kommer till uttryck genom att myndigheten kan bestämma om 
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat jämförbart förhållande. Det behöver 
inte enbart röra sig om betungande beslut eller åtgärder som t.ex. avslag eller förpliktelser för 
enskilda. Myndighetsutövning kan även förekomma i fråga om gynnande beslut, t.ex. tillstånd 
att bedriva en verksamhet, beviljande av social förmån eller befrielse från en lagstadgad 
förpliktelse.65  

Utmärkande för myndighetsutövning kan därmed sägas vara att den enskilde befinner i ett 
slags beroendeförhållande till det allmänna. Rör det sig om betungande beslut såsom ett 
förbud, föreläggande eller dylikt, måste den enskilde rätta sig efter beslutet. Annars riskerar 
den enskilde att bli föremål för något slags tvångsmedel från myndighetens sida. Är det fråga 
om gynnande beslut kommer beroendeförhållandet istället till uttryck genom att den enskilde 
behöver vända sig till myndigheten för att få ta del av t.ex. en social förmån.66 

Vad begreppen befogenhet och bestämma innebär förklarades inte närmare, än vad som 
redogjorts för ovan, i förarbetena till ÄFL. I förarbetena till FL förklarades begreppen inte 
alls, utan departementschefen framhöll att begreppet myndighetsutövning med dess 

                                                           
62 Lundell & Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 17. 
63 Prop. 1985/86:80, s 55 och Staaf & Zanderin, Förvaltningsrätt: en introduktion för professionsutbildningar, s 
56.   
64 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 30.  
65 Prop. 1971:30 s 331. 
66 Prop. 1971:30 s 331. 
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inneboende kriterier var så pass känd att de inte behövdes förtydligas.67 Departementschefens 
uttalande kan dock ifrågasättas. Frågan är om det verkligen är tydligt vad som utmärker ett 
beroendeförhållande där myndigheter har befogenhet att bestämma om något gentemot 
enskilda. JO-beslutet nedan kan anses visa att det inte alltid är så tydligt. 

JO har i ett beslut kortfattat belyst ett exempel avseende vad som är utmärkande för 
myndighetsutövning i fråga om myndigheters befogenhet att bestämma något gentemot en 
enskild. Anmälaren, M.F.A., hade ansökt om att bli antagen till en flygledarutbildning. 
Luftfartsverket gav besked att M.F.A. inte kunde antas till de tester som föregick 
utbildningen, bl.a. för att han inte uppfyllde kraven på kunskaper i svenska språket. M.F.A. 
begärde omprövning och ville även ha upplysningar om möjligheten att överklaga beskedet. 
Luftfartsverket svarade att det besked som M.F.A. hade fått inte var ett beslut som kunde 
överklagas enligt FL. JO konstaterade att det utmärkande för myndighetsutövning är att den 
enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande till myndigheten. En privatperson som 
ansöker om en utbildning hos Luftfartsverket i syfte att senare erhålla en anställning befinner 
sig utan tvivel i ett beroendeförhållande, menade JO. JO fann därför att Luftfartsverkets 
prövning av ansökan utgjorde myndighetsutövning och att M.F.A. således enligt 21 § FL 
borde ha underrättas om hur han kunde överklaga beslutet. JO framhöll dock att det inte 
framstod som självklart att Luftfartsverkets handläggning av ett ärende av detta slag utgjorde 
myndighetsutövning.68    

JO-beslutet ovan kan anses visa den komplexitet som begreppet myndighetsutövning innebär. 
Å ena sidan konstaterade JO visserligen att den enskilde utan tvivel befann sig i ett 
beroendeförhållande till Luftfartsverket. Luftfartsverkets verksamhet med antagning till 
utbildning innebar att ett beslut fattades om att tillåta eller vägra en sökande en plats på 
utbildningen, varför verksamheten ansågs falla under begreppet myndighetsutövning. Å andra 
sidan framhöll JO likväl att det inte var självklart att ärendehandläggning i form av antagning 
till flygledarutbildning innebär myndighetsutövning. Men JO gav ingen vidare förklaring till 
varför det inte var självklart att det var fråga om myndighetsutövning.  

Det vägledande i JO:s bedömning kan anses vara att JO klargjorde att den enskilde befann sig 
i ett beroendeförhållande till myndigheten eftersom den hade befogenhet att fatta ett gynnande 
eller betungande beslut gentemot den enskilde. Men var borde gränsen generellt dras för vad 
som utgör myndighetsutövning och vad som inte är det? Eftersom JO belyste att det inte var 
ett självklart fall av myndighetsutövning hade det varit intressant att veta var JO ansåg att 
skiljelinjen borde dras avseende vilken verksamhet som utgör myndighetsutövning och vilken 
verksamhet som inte gör det. Det hade särskilt varit intressant om JO hade redogjort ännu mer 
ingående för vad som karaktäriserar den enskildes beroendeförhållande till en myndighet. Ett 
sådant ställningstagande hade kunnat ge en tydligare vägledning för hur begreppets innebörd 
bör tolkas fortsättningsvis i detta hänseende. 

JO-beslutet ovan kan även utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv anses belysa vikten av att 
begreppet myndighetsutövning har en tydlig och välkänd innebörd. Är det inte tydligt vilka 
typer av ärenden eller åtgärder som omfattas av begreppet myndighetsutövning kan 
myndigheternas rättstillämpning bli bristfällig. Den kan rentav strida mot legalitetsprincipen 
som fallet blev i det ovan nämnda JO-beslutet. Legalitetsprincipen innebär nämligen att 
myndigheter inte får handla i strid med författningar eller avvika från vad lagen anger som 
krav och kriterier för myndigheternas verksamhet.69 Eftersom myndigheten i JO-beslutet ovan 

                                                           
67 Prop. 1985/86:80, s 55. 
68 JO 1994/95 s 436.  
69 Se avsnitt 2.1.  
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inte ansåg att antagningsärendet utgjorde myndighetsutövning, tillämpade den inte de 
särskilda förfarandereglerna. Myndigheten avvek således från de krav FL ställer på 
myndigheters förfarande. Det fick som konsekvens att den enskilde inte fick information 
enligt 21 § FL om att beslutet kunde överklagas eller hur beslutet kunde överklagas. Att den 
enskilde ges den informationen får anses vara nödvändigt för att denne ska kunna tillvarata 
sin rätt att överklaga beslutet. Vidare får det anses att den enskildes rätt att få sin sak prövad i 
en högre instans är en grundläggande rättssäkerhetsaspekt. Att myndigheterna vet vad kriteriet 
befogenhet att bestämma innebär är således mycket viktigt. 

Att begreppet myndighetsutövning har en tydlig innebörd är, som tidigare nämnts, avgörande 
för huruvida FL:s särskilda förfaranderegler blir tillämpliga eller inte. Vet, eller anser, inte en 
myndighet att ett ärende eller åtgärd inte omfattas av begreppet myndighetsutövning kan 
konsekvensen bli att myndigheten inte tillämpar de särskilda förfarandereglerna. Det kan 
vidare innebära att myndigheten därigenom handlar i strid med legalitetsprincipen. Det blir i 
sådana fall svårt för den enskilde att åtnjuta de rättssäkerhetsgarantier som de särskilda 
förfarandereglerna är avsedda att ge den enskilde.  

 
3.5.2 Enskild  
I FL används begreppet myndighetsutövning genomgående tillsammans med uttrycket någon 
enskild. De särskilda förfaranderegler som gäller vid myndighetsutövning är alltså endast 
tillämpliga vid ärenden eller åtgärder där en enskild är part.70 Med enskild menas både fysiska 
och juridiska personer. Det behöver inte röra sig om en enskild, utan det kan även vara ett 
kollektiv av enskilda. Med fysiska personer avses privatpersoner – människor – och med 
juridiska personer avses aktiebolag, föreningar, stiftelser, etc.71  Genom att begreppet 
myndighetsutövning används tillsammans med uttrycket någon enskild blir de särskilda 
förfarandereglerna inte tillämpliga vid den slags myndighetsutövning som kan förekomma 
mot andra myndigheter eller kommuner, t.ex. en statlig myndighets statsbidragsgivning till 
skolväsendet i en kommun.72 I vissa fall kan en myndighet emellertid vara part i ett ärende 
hos en annan myndighet och då inta samma ställning som en enskild, t.ex. när den företräder 
det allmänna som fastighetsägare. Vid ärenden av sådant slag omfattas myndigheten av 
uttrycket enskild, och de särskilda förfarandereglerna blir således tillämpliga i sådana 
situationer.73  

Vad som avses med begreppet myndighetsutövning i hänseendet kriteriet enskild torde således 
vara tydligt.  

 
3.5.3 Ensidigt beslut grundat på författning eller något annat beslut av regeringen eller 
riksdagen 
Myndighetsutövning karaktäriseras även av att myndigheten grundar sin befogenhet att 
bestämma på en författning eller något annat beslut av regeringen eller riksdagen.74 Det 
krävs att beslutet har stöd i offentligrättslig lagstiftning för att det ska vara fråga om 
myndighetsutövning.75 Genom att myndigheten har befogenheter att bestämma är det tydligt 

                                                           
70 Prop. 1971:30 s 334 och Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 30. 
71 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 4 och 30. 
72 Prop. 1971:30 s 334 och Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 30. 
73 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 30.  
74 Prop. 1971:30 s 331. 
75 Ragnemalm, Administrativ rättspraxis: förfarandet efter förvaltningsrättsreformen (1972.1974), s 167.  
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att det är rör sig om myndighetsutövning när myndigheten ensidigt fattar ett beslut och på så 
sätt avgör ett ärende.76  

JO har bl.a. konstaterat att en myndighet måste fatta beslut ensidigt och med författningsstöd 
för att det ska vara fråga om myndighetsutövning. Ett exempel är JO 1977/78 s. 410 där SJ 
hade fattat beslut i ett ärende om ersättning för en cykel som hade försvunnit under en 
järnvägsresa. Anmälaren var av uppfattningen att ärendet utgjorde myndighetsutövning och 
att beslutet om ersättning därför skulle ha försetts med en besvärshänvisning. JO framhöll 
inledningsvis att det inte var lätt att dra en gräns mellan vad som faller innanför ramarna för 
begreppet myndighetsutövning och vad som faller utanför. JO fann emellertid att SJ:s beslut 
inte hade grundats på regler i någon offentligrättslig författning, utan istället gällt 
tillämpningen av ett fraktavtal. JO konstaterade därför att ärendet var av privaträttslig natur, 
varför de särskilda förfarandereglerna inte var tillämpliga och det därmed inte var fråga om 
myndighetsutövning.77  

Ett annat exemplifierande JO-beslut är JO 1995/96 s. 230 som handlade om bestämmelser i ett 
kollektivavtal. Ärendet rörde en löjtnant som blivit avstängd från sin tjänst som yrkesofficer 
inom försvaret. Löjtnanten menade att arbetsgivaren, som var en myndighet, hade en 
skyldighet att lämna en fullföljdshänvisning när beslutet om avstängningen meddelades. JO 
konstaterade följande. För att myndighetsutövning ska föreligga krävs att myndigheten 
grundar sin befogenhet att bestämma om ett visst förhållande på en författning. Grundar 
myndigheten istället sin bestämmanderätt på t.ex. kollektivavtal, som i förevarande JO-
ärende, rör det sig inte om myndighetsutövning.78 

De ovan nämnda JO-besluten utgör exempel på att myndighetsutövning inte föreligger när 
myndighetens befogenheter att bestämma grundar sig i ett avtal.79 Befogenheten att bestämma 
måste nämligen grunda sig på någon författning eller något annat beslut av regeringen eller 
riksdagen.  

Statens och kommunernas privaträttsliga aktiviteter som t.ex. upphandling, affärsverksamhet, 
egendomsförvaltning m.m. omfattas således inte av begreppet myndighetsutövning.80 Utanför 
begreppet faller också ärenden som avgörs genom att myndigheten träffar ett avtal om saken 
med någon enskild. Vid sådana ärenden skyddas nämligen den enskildes rätt av det 
civilrättsliga systemet och möjligheten att vid en tvist väcka talan vid allmän domstol. 
Ärenden som rör statens upphandling, affärsverksamhet, egendomsförvaltning och 
privaträttsligt reglerade mellanhavanden träffas således inte av de regler i FL som enbart 
gäller vid myndighetsutövning.81   

Att ett avtalsförhållande föreligger mellan en myndighet och en enskild utesluter emellertid 
inte att myndighetsutövning kan förekomma i ärenden som har anknytning till 
avtalsförhållandet. Som exempel kan nämnas situationer där staten är arbetsgivare och en 
enskild är arbetstagare. Gäller ärenden bl.a. statlig tjänstetillsättning, disciplinär bestraffning 
och liknande, är det myndighetsutövning.82 I sådana relationer där ärenden rör den avtalsbara 

                                                           
76 Prop. 1971:30 s 331. 
77 JO 1977/78 s 410.  
78 JO 1995/96 s 230.  
79 JO 1977/78 s 410 och JO 1995/96 s 230. 
80 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 63.   
81 Prop. 1971:30 s 331-332 och Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 26.  
82 Prop. 1971:30 s 332. 
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sektorn, som t.ex. lön, bestäms vissa frågor genom avtal på kontraktsrättslig väg och det 
däremot inte fråga om myndighetsutövning.83 

Det utmärkande för myndighetsutövning i fråga om kriteriet ensidigt beslut grundat på 
författning eller något annat beslut av regeringen eller riksdagen är alltså att myndighetens 
verksamhet är bunden av offentligrättsliga regler och ingenting annat.84 Gränsdragningen 
mellan offentlig rätt och civilrätt är således viktig vid bestämmandet av begreppet 
myndighetsutövning.85 Distinktionen mellan offentlig rätt och civilrätt är dock inte alltid 
tydlig.86 

Att myndigheter måste ha författningsstöd när de fattar beslut i olika förvaltningsärenden som 
utgör myndighetsutövning är kopplat till legalitetsprincipen. I detta avseende – att 
myndighetsbeslut ska ha stöd i författning – kan det anses vara tydligt vad som menas med 
begreppet myndighetsutövning.  

 
3.5.4 Bindande beslut 
För att det ska röra sig om myndighetsutövning krävs också att förvaltningsärenden mynnar ut 
i ett bindande beslut. Myndigheten behöver dock inte pröva ärendet i sak för att fatta beslut, 
utan myndighetens beslut att avskriva eller avvisa ett ärende omfattas även av begreppet 
myndighetsutövning. Det väsentliga är att själva beslutet är bindande och har rättsverkan för 
den enskilde.87  

Att ett beslut har rättsverkan innebär att myndigheten, genom beslutet, avser att påverka 
agerandet hos den enskilde som beslutet riktar sig till. 88 Det kan t.ex. röra sig om ett beslut 
som ska verkställas av myndigheten. Beslutet kan verkställas antingen genom tvång mot den 
enskilde, eller genom en åtgärd som innebär en förmån för den enskilde såsom utbetalning av 
ett penningbelopp. Med bindande beslut avses således beslut som till sitt innehåll bestämmer 
den enskildes rättigheter eller skyldigheter.89 

JO har konstaterat att en myndighets verksamhet måste mynna ut i just ett bindande beslut för 
att det ska vara fråga om myndighetsutövning. I JO 2001/02 s.299 konstaterade JO att Social-
styrelsens åtgärd att i ett tillsynsärende rikta kritik mot en legitimerad psykolog för dennes 
utlåtanden som partssakkunnig i ett brottmål, inte utgjorde myndighetsutövning. Kritiken 
hade inte någon egentlig rättsverkan för den enskilde, varför myndighetens åtgärd inte 
utgjorde myndighetsutövning, menade JO.90 I ett annat ärende fann JO att 
Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om att göra en åtalsanmälan mot en enskild inte utgjorde 
myndighetsutövning. Att så var fallet menade JO berodde på att endast ärenden som mynnar 
ut i ett bindande beslut innefattas av begreppet myndighetsutövning.91  

Även RegR har konstaterat att begreppet myndighetsutövning är begränsat till att endast 
omfatta åtgärder i form av bindande beslut. Socialstyrelsen hade i ett tillsynsbeslut kritiserat 

                                                           
83 Prop. 1971:30 s 332. 
84 Strömberg, FT 1972, s 250-251.   
85 Lundell & Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 21. 
86 SOU 2010:29, s 102. 
87 Prop. 1971:30 s 332-333. 
88 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 51. 
89 Lundell & Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, s 61-75. 
90 JO 2001/02 s 299.  
91 JO 2000/01 s 237.  
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en legitimerad läkare för dennes ordination och intygsgivning. RegR fann att tillsynsbeslutet 
inte innebar myndighetsutövning gentemot läkaren då beslutet inte var bindande.92  

De ovan nämnda JO-besluten och RegR-fallet kan anses tydliggöra att yttranden som inte har 
någon direkt rättsverkan för den enskilde inte är myndighetsutövning. Att en myndighet riktar 
kritik mot en enskild i ett yttrande innebär nämligen inte att den enskilde utsätts för någon 
form av verkställighet av myndigheten.  

Inte heller remissyttranden som en myndighet avger till en annan myndighet är en åtgärd som 
utgör myndighetsutövning, även om själva ärendet hos den senare myndigheten utgör 
myndighetsutövning.93 I vissa typer av förvaltningsärenden kan det emellertid vara särskilt 
föreskrivet att FL:s särskilda förfaranderegler om myndighetsutövning ändå ska tillämpas i 
särskilda remissärenden. Som exempel kan anges att det i 11 kap. 8 § tredje stycket SoL 
stadgas att, i de ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon 
enskild ska nämnden tillämpa bestämmelserna i FL om kommunikation och partsinsyn m.m. 
Är ett remissyttrande enligt lag eller annan författning bindande för den remitterande 
myndigheten, får remissinstansens beslut om yttrande ses som myndighetsutövning. 94   

Enligt departementschefens uttalanden i lagmotiven till ÄFL innefattar begreppet myndighets-
utövning inte ärenden eller åtgärder som enbart rör lämnande av råd, upplysningar eller andra 
icke-bindande besked.95 Utanför begreppet faller alltså vad som benämns som en myndighets 
faktiska verksamhet, såsom avtal, rekommendationer och information etc. I situationer som 
dessa är det nämligen klart att myndigheten inte bestämmer något som binder en enskild vid 
något. Socialstyrelsen kan komma med uppmaningar om allt från vilka medicinska under-
sökningar befolkningen bör genomgå, eller vad befolkningen bör låta bli för typ av aktiviteter 
av medicinska skäl. Men dessa uppmaningar är inte något annat än råd, de är inte någon form 
av bindande beslut.96 Aktiviteterna som har nämnts i detta stycke är således exempel på 
faktisk verksamhet.  

I praxis har det emellertid framkommit att det inte alltid är lätt att skilja på vad som är 
bindande beslut och vad som är upplysningar. RegR har nämligen i två prejudicerande 
rättsfall konstaterat att myndigheters upplysningar kan vara av sådan karaktär att de kan 
uppfattas som beslut och därmed ”blir” bindande beslut i rättslig mening.97  

I det ena fallet hade två kommunala nämnder genom en skrivelse till enskilda företag 
informerat om att vissa kemiska produkter till viss del var farliga. I skrivelsen informerades 
de enskilda företagen om de straffsanktioner som var förenade med att inte byta ut farliga 
kemiska produkter i sin företagsverksamhet. RegR fann dock att informationen var av sådan 
karaktär att de måste uppfattas som beslut om föreläggande att företagen skulle upphöra med 
att sälja vissa produkter. Beslutet ansågs därmed vara ett bindande beslut som kunde 
överklagas enligt 22 § FL.98  

I det andra rättsfallet hade Livsmedelsverket i en offentlig skrivelse och i ett pressmeddelande 
informerat om att halterna av vissa kolväteämnen i ett företags olivolja var högre än det fast-
ställda gränsvärdet. Vidare innehöll skrivelsen en viljeyttring om förväntade tillsynsåtgärder 
samt information om att olivoljan inte borde säljas. Informationen var av sådant slag att den 

                                                           
92 RÅ 2005 ref 22.  
93 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 29-30. 
94 Bohlin & Warnling-Nerep, Förvaltningsrättens grunder, s 64.   
95 Prop. 1971:30 s 332. 
96 Warnling-Nerep, En introduktion till förvaltningsrätten, s 29-30. 
97 Se RÅ 1996 ref 43 och RÅ 2004 ref 8.  
98 RÅ 1996 ref 43.  
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gav intrycket om påbud och föreläggande för adressaterna. RegR konstaterade därför att ut-
formningen av informationen gav intrycket att det rörde sig om ett bindande beslut.99  

I båda målen konstaterade RegR att det utmärkande för förvaltningsbeslut är att de innefattar 
ett uttalande varigenom myndigheten vill påverka enskildas handlande.100 Den slutsats som 
rimligen torde kunna dras av RegR:s avgöranden är att information med utformning som ger 
intryck av att vara ett beslut, kan anses vara ett bindande beslut i rättslig mening. Det kan 
emellertid anses att det inte alltid är lätt att skilja på vad som är ren information och vad som 
är sådan information som till sin utformning kan anses utgöra myndighetsutövning. Så var går 
gränsen mellan vad som är ren information och vad som istället är ett beslut? Det kan, mot 
bakgrund av det som angetts i detta avsnitt, anses att det inte är helt tydligt vad som är 
myndighetsutövning beträffande bindande beslut respektive icke-förbindande beslut. 

I en statlig offentlig utredning angående en ny förvaltningslag uttalade FLU att begreppet 
myndighetsutövning inte har en tydlig innebörd. FLU pekade särskilt på att det inte är klart 
vad som menas med att ett beslut ska vara bindande för att det ska röra sig om 
myndighetsutövning. Uppfattningarna om vad som avses med kriteriet bindande är varierande 
och det saknas en enhetlig och klargörande praxis, menade FLU.101  

Att det inte är självklart exakt var skiljelinjen går mellan bindande beslut och icke-
förbindande beslut torde kunna påverka myndigheternas tillämpning av de särskilda 
förfarandereglerna i FL. Anser myndigheterna att en viss typ av information inte är någon 
form av bindande beslut, och att det därmed inte heller är fråga om myndighetsutövning, 
tillämpar de troligtvis inte heller de särskilda förfarandereglerna. Det kan exempelvis tänkas 
få som följd att myndigheten inte underrättar den enskilde om hur ett beslut kan överklagas i 
enlighet med 21 § FL. Om det i vissa fall förefaller vara svårt för myndigheten att avgöra 
skillnaden mellan bindande och icke-förbindande beslut, torde det vara ännu svårare för 
enskilda att förstå skillnaden. 

En förutsättning för rättssäkerhet är att rättsreglerna är klara och tydliga till sitt innehåll och 
att rättstillämparna tillämpar reglerna på ett lojalt och korrekt sätt. Samhällsmedborgarna 
måste kunna lita på innehållet i reglerna och att reglerna tillämpas så som de ska.102 Det kan 
tänkas att om begreppet myndighetsutövning inte har en tydlig innebörd gällande kriteriet 
bindande beslut, blir inte heller de särskilda förfarandereglerna i FL som avser 
myndighetsutövning tydliga. Om dessa bestämmelser inte är tydliga torde det i sin tur 
innebära att det blir problematiskt för myndigheterna att tillämpa bestämmelserna lojalt och 
korrekt. När innebörden av begreppet myndighetsutövning inte är tydligt blir det inte 
förutsebart när de ska tillämpas. I detta hänseende kan det anses att kravet på förutsebarhet 
inte uppfylls. Hur ska enskilda kunna lita på innehållet i förfarandereglerna i FL och att de 
tillämpas som de ska, när det inte är tydligt vad innehållet i dem är och när de ska tillämpas av 
myndigheten?  

                                                           
99 RÅ 2004 ref 8. 
100 RÅ 1996 ref 43 och RÅ 2004 ref 8.  
101 SOU 2010:29, s 102. 
102 Frändberg, Om rättssäkerhet, s 274-275. 
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3.5.5 Kriterierna förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär påföljd, avskedande och 
annat jämförbart förhållande 
För att det ska vara fråga om myndighetsutövning krävs att myndigheten bestämmer om 
förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning och annat jämförbart förhållande.103 Vad 
avses då med dessa kriterier?  

Samtliga av kriterierna som nämnts ovan har i förarbetena till ÄFL angetts utgöra delar av vad 
begreppet myndighetsutövning innefattar. Dock beskrivs dessa kriterier endast mycket kort-
fattat. Med kriteriet förmån avses både t.ex. sociala förmåner som socialbidrag, barnbidrag 
och socialförsäkringsbidrag och förmåner av annan natur som t.ex. stöd till näringslivet i form 
av statligt lokaliseringsstöd.104 Beträffande rättighet avses vad som i dagligt tal brukar 
rymmas under begreppet. Det behöver inte röra sig om en rättighet som den enskilde 
uttryckligen har tillerkänts i någon författning. En rättighet kan ha tilldelats en enskild efter 
prövning av myndigheten, t.ex. när myndigheten beviljat en enskild att bedriva viss 
näringsverksamhet.105 Med uttrycket skyldighet menas bl.a. skatteplikt och andra ekonomiska 
prestationsskyldigheter som den enskilde har gentemot det allmänna.106   

Det torde, mot bakgrund av det som angetts ovan, vara relativt tydligt vad som menas med 
kriteriet förmån. I vart fall den typ av förmån som gemene man troligen i dagligt tal avser 
med ordet, nämligen olika typer av bidrag som den enskilde kan beviljas av en myndighet. 
Det kan inte anses vara rimligt att ge exempel på varje typ av förmån som omfattas av 
begreppet myndighetsutövning. Det får anses att de exempel på förmåner som angavs i 
förarbetena till ÄFL ger en någorlunda tydlig vägledning i hur kriteriet förmån ska tolkas. 

Vad förmån i betydelsen statligt lokaliseringsstöd innebär, verkar däremot vara mer 
komplicerat. För att det ska vara fråga om myndighetsutövning när en myndighet fattar beslut 
om statligt lokaliseringsstöd, krävs att beslutet fattats med stöd i offentligrättslig författning. 
Förhållandet att detta beslutsfattande i vissa fall har överlämnats till privaträttsliga subjekt 
som normalt har att följa civilrättsliga regleringar, komplicerar rättsläget vad gäller 
myndighetsutövning i detta avseende.107 Det finns inte utrymme att inom ramen för denna 
uppsats gå in närmare på denna komplikation.108 Men det som beskrivits ovan får ses som en 
tydlig indikation på att det inte är helt tydligt vad som menas med förmån i fråga om statligt 
lokaliseringsstöd och myndighetsutövning.      

I fråga om rättighet kan det anses vara tydligt hur det ska tolkas utgöra ett kriterium för 
begreppet myndighetsutövning. En rättighet som direkt har tillerkänts den enskilde i någon 
författning kan t.ex. vara rätt till utbildning eller bostadsbidrag.109 Med rättighet som inte 
direkt har tillerkänts den enskilde kan vara att en myndighet beviljar den enskilde ett tillstånd, 
såsom ett tillstånd att bedriva en viss verksamhet. Rättigheten uppkommer således genom 
själva tillståndet som sådant.110 Som ett exempel kan anges att en enskild beviljas tillstånd att 
bedriva vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § MB. Tillståndet ger nämligen den enskilde en 
rättighet att bedriva vattenverksamhet.  

                                                           
103 Se avsnitt 3.5. 
104 Prop. 1971:30 s 333 och Lindeberg, När är det myndighetsutövning att bestämma om statligt stöd?, s 287. 
105 Prop. 1971:30 s 333. 
106 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 29. 
107 Lindeberg, När är det myndighetsutövning att bestämma om statligt stöd?, s 282-294. 
108 Den som vill läsa mer om myndighetsutövning i fråga om statligt stöd hänvisas till Lindeberg, När är det 
myndighetsutövning att bestämma om statligt stöd?, s 277-294. 
109 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 29. 
110 Prop. 1971:30 s 333. 
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Kriterierna disciplinpåföljd och avskedande definierades inte i förarbetena till ÄFL. Av 
doktrinen framgår emellertid att när åtgärder såsom disciplinpåföljd och avskedande togs 
gentemot myndighetens egen personal var det fråga om det myndighetsutövning. Med 
anledning av att det har gjorts ändringar i lagstiftningen om offentlig anställning regleras 
numera förhållanden för offentligt anställda som en del av den offentligt anställdes 
anställningsavtal. Då anställningsavtal är en del av den allmänna arbetsrättsliga lagstiftningen 
omfattas därför inte avskedande längre av begreppet myndighetsutövning.111 
 
När det gäller disciplinpåföljd för statligt anställda avser dessa ärenden fortfarande 
myndighetsutövning.112 Med disciplinpåföljd avses enligt 15 § LOA varning och löneavdrag. 
Det får anses att kriteriet disciplinpåföljd har en så pass tydlig innebörd att det inte borde 
uppstå några frågetecken kring huruvida ärenden eller åtgärder som behandlar disciplinpåföljd 
är myndighetsutövning eller inte.  
 
I fråga om kriteriet annat jämförbart förhållande markeras att även ärenden som inte gäller 
någon förmån, rättighet, skyldighet eller disciplinpåföljd ändå faller under begreppet 
myndighetsutövning. I vart fall om ärendet i något hänseende gäller ett offentligrättsligt 
ingrepp i enskildas ställning. Ärenden som rör t.ex. disciplinär åtgärd inom skolväsendet eller 
intagning på nykterhetsvårdsanstalt utgör således myndighetsutövning. Några fler exempel på 
vad som kan utgöra ett annat jämförbart förhållande ges inte i förarbetena till ÄFL.113  
 
Vilka fler åtgärder, utöver disciplinära åtgärder inom skolväsendet eller intagning på 
nykterhetsvårdsanstalt, kan tänkas omfattas av kriteriet annat jämförbart förhållande? Vad 
definierar att ett ärende i något hänseende gäller ett offentligrättsligt ingrepp i den enskildas 
ställning? Utifrån detta kriterium kan det anses att det inte är tydligt vad begreppet 
myndighetsutövning innefattar. Att detta kriterium inte är tydligt får anses vara problematiskt. 
Det torde nämligen lämna det öppet för godtyckliga tolkningar av vad som kan, eller inte kan, 
vara ett offentligrättsligt ingrepp. En möjlig konsekvens kan vara att myndigheterna tolkar 
kriteriet annat jämförbart förhållande olika.  
 
Kravet på objektivitet i hänseendet att lika fall ska behandlas lika kan anses vara rättssäkerhet 
i dess mest avskalade form. Det innebär att rättssäkerhet råder när den enskilde kan lita på att 
myndigheter styrs av rättsregler och att myndigheterna tillämpar reglerna på likformigt, 
sakligt och opartiskt sätt. Lika ärenden ska handläggas likformigt för att kravet på objektivitet 
ska uppfyllas.114 Men om det är en bedömningsfråga vad kriteriet annat jämförbart 
förhållande innebär, kan det sålunda tänkas att lika fall inte behandlas lika. För hur ska 
myndigheterna kunna behandla lika fall lika, när det inte finns någon tydlig ram för vilka fall 
som faller innanför kriteriet annat jämförbart förhållande?  
 
När det gäller en myndighets offentligrättsliga ingrepp i enskildas ställning får det anses att 
kraven på rättssäkerhet är särskilt viktiga. I en sådan situation torde det vara särskilt angeläget 
att den enskilde har möjligt att åtnjuta de rättssäkerhetsgarantier som de särskilda förfarande-
reglerna i FL ska tillhandahålla. Det är viktigt att den enskilde t.ex. ges möjlighet till 
partsinsyn enligt 16 § FL samt enligt 17 § FL får möjlighet att yttra sig över de uppgifter som 
har tillförts ärendet. Detta är särskilt viktigt för att myndigheten ska få ett så korrekt underlag 
som möjligt för att fatta ett materiellt riktigt beslut. Men myndigheten är bara skyldig att 

                                                           
111 Prop. 1993/94:65 s 93 och JO 2000/01 s 237.  
112 NJA 2008 s 1022 och Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 32.   
113 Prop. 1971:30 s 333-334. 
114 Se avsnitt 2.2.  
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tillämpa ovan nämnda bestämmelserna om ärendet utgör myndighetsutövning. Att det inte är 
klart hur kriteriet annat jämförbart förhållande ska tolkas innebär i sin tur att det inte heller är 
klart hur begreppet myndighetsutövning ska tolkas i det hänseendet. 
 
3.5.6 Analys av begreppet myndighetsutövning i FL utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv  
Som de tidigare avsnitten visar är det ganska svårt att skapa sig en tydlig bild av vad 
begreppet myndighetsutövning innefattar. Att så är fallet beror på att begreppet 
myndighetsutövning utgörs av ett antal kriterier, vilka i sig inte är särskilt lätta att tolka i alla 
hänseenden. Men för att sammanfatta kan det sägas att myndighetsutövning innefattar 
följande: en befogenhet för myndighet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Befogenheten att 
bestämma måste mynna ut i ett ensidigt och bindande beslut som ska vara grundat i en 
offentligrättslig författning. 
 
I denna uppsats har det påvisats att begreppet myndighetsutövning är tydligt avseende vissa 
kriterier, medan det är mer oklart beträffande andra. Det har bl.a. framhållits att det inte är 
tydligt hur kriteriet annat jämförbart förhållande ska tolkas. Därtill har exempel från 
rättspraxis och praxis belyst att det kan uppstå tolkningsproblem hos myndigheterna 
beträffande vad som utgör ett bindande beslut och vad befogenheten att bestämma faktiskt 
innebär. Det kan således anses att det inte är helt klart vad begreppet myndighetsutövning 
innefattar. Begreppet kan således sägas innebära en svaghet utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv.   
 
För att rättssäkerhet, i betydelsen förutsebarhet, ska råda krävs att det inom rättssystemet finns 
klara och adekvata regler som ger adekvata och klara svar på rättsliga frågor. Vidare krävs att 
reglerna är tillgängliga för medborgarna i samhället samt att de rättstillämpande organen 
tillämpar reglerna på ett lojalt och korrekt sätt.115  
 
För närvarande kan det anses att reglerna om myndighetsutövning inte ger ett klart svar på 
frågan om vad begreppet innefattar i alla hänseenden. Det kan därför tänkas att de inte är helt 
lätt för myndigheterna att i alla lägen tolka och tillämpa de särskilda förfarandereglerna i FL 
helt korrekt. Följaktligen kan det tänkas att det inte är förutsebart för den enskilde när de 
särskilda förfarandereglerna i FL gäller. Själva reglerna som sådana ger inte ett tillräckligt 
svar, och det gör inte heller förarbetena, rättspraxis eller doktrin i alla hänseenden. Det kan 
därför även ifrågasättas om reglerna är tillgängliga för medborgarna i samhället. Det torde 
därmed inte i alla hänseenden vara förutsebart, varken från myndighetens sida eller den 
enskildes, när de särskilda förfarandereglerna i FL är tillämpliga. Beträffande kravet på 
förutsebarhet kan det således anses att begreppet myndighetsutövning inte har en tillräckligt 
tydlig innebörd från ett rättssäkerhetsperspektiv.  
 
Ett annat rättssäkerhetsperspektiv som är relevant i förhållande till myndighetsutövning är 
legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § RF. Som nämnts tidigare i denna uppsats utgör legalitets-
principen inte bara ett positivt krav – att myndighetsbeslut ska grundas på författning – utan 
även ett negativt krav på att myndigheter inte får handla i strid med författningar. En 
myndighet får alltså inte avvika från vad lagen anger som krav och kriterier i sin verksamhet. 
Myndigheterna måste således alltid grunda sitt beslutsfattande på något slags författningsstöd, 
men de måste även beakta de formella krav som ställs på deras verksamhet.116  

                                                           
115 Se avsnitt 2.3. 
116 Se avsnitt 2.1.  
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Legalitetsprincipen innebär att myndigheterna måste tillämpa de särskilda förfarandereglerna i 
FL i den typ av verksamhet som utgör myndighetsutövning. De får inte underlåta att göra det. 
Vid de ärenden och åtgärder där det är klart att myndigheten ägnar sig åt myndighetsutövning 
torde det inte vara problematiskt att uppfylla legalitetsprincipen. Men som redogjorts för i 
denna uppsats är det inte i alla hänseenden klart vilka ärenden eller åtgärder som utgör 
myndighetsutövning. En konsekvens av begreppets oklara innebörd kan bli att 
myndigheternas inte tillämpar FL:s särskilda förfaranderegler i alla ärenden som utgör 
myndighetsutövning, vilket skulle strida mot legalitetsprincipen.  

Beträffande kravet på objektivitet kan det tänkas att begreppets oklara innebörd kan öppna 
upp för godtyckliga tolkningar av om ett ärende eller en åtgärd omfattas av begreppet eller 
inte. Det kan i sin tur tänkas få som följd att lika fall inte bedöms lika och att myndigheterna 
inte tillämpar de särskilda förfarandereglerna i FL enhetligt, vilket inte uppfyller kravet på 
objektivitet.  

Syftet med att använda begreppet myndighetsutövning i FL:s särskilda förfaranderegler är att 
värna om den enskildes rättssäkerhet. Myndigheterna ska tillämpa dessa regler i de ärenden 
där behovet av rättssäkerhet är som störst för enskilda. Men då begreppet myndighetsutövning 
inte har en tydlig innebörd i alla hänseenden kan det ifrågasättas om användandet av 
begreppet i FL kan anses fylla det rättssäkerhetssyfte det är avsett att ha. Det kan således 
anses att det inte är godtagbart att ett sådant centralt begrepp som myndighetsutövning inte 
har en tydlig innebörd.  

I en statlig offentlig utredning från 2010 angående en ny förvaltningslag anförde FLU att den 
nuvarande definitionen som varit ett riktmärke för hur innebörden av begreppet myndighets-
utövning ska tolkas, inte är tydlig. FLU framhöll vidare i utredningen att uppfattningarna är 
varierande beträffande vad som avses med de kriterier som utgör begreppet myndighets-
utövning och att det dessutom saknas en enhetlig och klargörande rättspraxis. Det kunde 
därför utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv ifrågasättas om begreppet myndighetsutövning 
borde förekomma i FL.117 
 

3.6 Finns det anledning att precisera alternativt utmönstra begreppet 
myndighetsutövning i FL? 
Mot bakgrund av det som redogjorts för hittills i denna uppsats kan det ifrågasättas om den 
nuvarande användningen av begreppet myndighetsutövning i FL fyller sitt syfte utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv.  

I en statlig offentlig utredning från 2010 angående en ny förvaltningslag konstaterade FLU att 
användningen av begreppet myndighetsutövning i FL är en onödig komplikation som är 
kontraproduktiv, både från ett effektivitetsperspektiv och ett rättssäkerhetsperspektiv. FLU 
framhöll att begreppet myndighetsutövning för närvarande används i FL för att avgränsa 
tillämpningsområdet för de särskilda förfarandereglerna, vilka ska tillämpas i ärenden som är 
av särskild betydelse för den enskilde. Begreppet myndighetsutövning används således för att 
värna den enskildes rättssäkerhet inom den offentliga förvaltningen. Men FLU framhöll att 
innebörden av begreppet är oklar, både för allmänheten och många jurister, inklusive de 
jurister som har att tillämpa FL. Vidare anförde FLU att FL för närvarande innehåller ett 
obestämt begrepp som omöjligen kan förstås utan närmare preciseringar. Den kompletterande 
informationen avseende begreppets innebörd ges primärt i förarbeten. Informationen i 

                                                           
117 SOU 2010:29, s 100-110. 
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förarbetena bygger i sin tur på en definition med oklara i konturer som finns återgiven i en 
numera upphävd lag.118 

Begreppet myndighetsutövning infördes i FL under den antagna förutsättningen att begreppet 
har en sådan stadga att det är tillräckligt klart vad det innebär. FLU framhöll emellertid att 
detta är en illusion och anförde följande:   
 
”Uttalandena i förarbetena […] där begreppet förekommer är utan skärpa, delvis motstridiga och i vart fall inte 
konsekvent synkroniserade. Rättspraxis är oklar och ofta tämligen substanslös. Det är uppenbart, att de 
tillämpande organen – myndigheterna – ofta svävar i tvivelsmål om vad som gäller. Lika allvarligt, eller värre, är 
att det för medborgarna måste framstå som gåtfullt vad som döljer sig bakom ett ord, myndighetsutövning, som i 
dessa rättsliga sammanhang uppenbarligen har en från vanligt språkbruk – i den mån det över huvud används av 
allmänheten – avvikande innebörd.”119 
 
Förvaltningslagsutredningen framhöll därför att det inte är godtagbart att, som för närvarande, 
inte ange i FL vad som avses med myndighetsutövning. Vidare menade utredningen att innan 
man ska försöka precisera och definiera begreppet kan det ifrågasättas om det ens är önskvärt 
eller nödvändigt att överhuvudtaget använda begreppet fortsättningsvis i en ny förvaltnings-
lag.120 

FLU:s bedömning av lämpligheten i att använda begreppet myndighetsutövning är, mot 
bakgrund av det som angetts ovan, tydlig. Det kan anses finnas anledning att instämma i 
FLU:s bedömning. Som det har redogjorts för tidigare i denna uppsats är begreppet 
myndighetsutövning i vissa hänseenden inte tydligt, vilket får anses vara problematiskt utifrån 
ett rättssäkerhetsperspektiv. Begreppet myndighetsutövning är av central betydelse för 
tillämpningen av de särskilda förfarandereglerna. Syftet med att använda begreppet i dessa 
regler är att värna om den enskildes rättssäkerhet. Men som denna uppsats har visat, och som 
FLU:s utredning påpekat, kan det anses att det inte är lämpligt att använda begreppet såsom 
det för närvarande används i FL. Det torde inte anses vara godtagbart att, som för närvarande, 
inte ange i FL vad som avses med myndighetsutövning.  

Det får således anses att det finns anledning att precisera alternativt utmönstra begreppet 
myndighetsutövning. Frågan blir då vilket av dessa alternativ som kan tänkas vara mest 
fördelaktigt utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Det ska emellertid framhållas att det 
självfallet inte är lätt att ge något svar på den frågan.  

 
3.6.1 Precisering av begreppet myndighetsutövning  
Vad gäller att precisera begreppet myndighetsutövning och ge det en legaldefinition i FL har 
FLU framhållit att det torde vara problematiskt. Ett försök att precisera begreppet 
myndighetsutövning och ge det en tydlig definition gjordes redan i förarbetena till ÄFL. Men 
som det har visat sig är denna precisering inte så precis att begreppet myndighetsutövning kan 
förstås på ett tydligt sätt. FLU ansåg följaktligen att det inte är möjligt att precisera begreppet 
närmare än vad som redan gjorts försök till.121 FLU:s ställningstagande i denna fråga hade 
gett ett mer nyanserat intryck om den hade utvecklat och motiverat varför det inte skulle vara 
möjligt att precisera begreppet ytterligare. Det kan tänkas att FLU har rätt i sin bedömning, 
men det hade ändå varit bra med en mer ingående motivering.  

                                                           
118 SOU 2010:29, s 22, 96 och 101.  
119 SOU 2010:29, s 101-102. 
120 SOU 2010:29, s 96. 
121 SOU 2010:29 s 103.  
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Det är emellertid av intresse att ändå utvärdera alternativet att precisera begreppet. Begreppet 
myndighetsutövning som sådant kan inte förstås utan närmare precisering. Som denna uppsats 
har visat är dock inte de preciseringar av begreppet som angetts i förarbetena till ÄFL och FL 
tillräckligt klargörande. Det är t.ex. inte entydigt vad som menas med att ett beslut ska vara 
bindande för att det ska vara fråga om myndighetsutövning och det är inte heller tydligt vad 
som menas med annat jämförbart förhållande. Dessutom kan det anses att varken 
domstolarna eller JO har lyckats med att tydliggöra de i förarbetena angivna preciseringarna 
av begreppet. Det torde därmed anses att begreppet myndighetsutövning behöver preciseras 
ytterligare och mer tydligt, för att det ska kunna anses lämpligt att använda det 
fortsättningsvis.  

Det är relativt svårt att se hur man i fortsättningen skulle kunna precisera begreppet 
myndighetsutövning ytterligare och tydligare utan att använda kriterier eller rekvisit för att 
fastställa begreppets innebörd. Ska man precisera begreppet myndighetsutövning närmare 
uppstår följande frågor: Hur ska begreppet myndighetsutövning preciseras närmare? Ska 
begreppet myndighetsutövning preciseras med utgångspunkt i de nuvarande kriterierna? Ska 
begreppet myndighetsutövning preciseras genom att man inför en legaldefinition i en ny 
förvaltningslag? Ska begreppet myndighetsutövning preciseras genom att begreppet och dess 
kriterier beskrivs närmare i en proposition till en ny förvaltningslag? 

Ska man precisera begreppet myndighetsutövning genom att införa en legaldefinition torde 
det krävas att legaldefinitionen som sådan innehåller ett antal kriterier som anger vad 
myndighetsutövning är. Frågan är emellertid om det är möjligt att åstadkomma en 
legaldefinition som kan definiera kriterierna så pass tydligt att det klart går att tolka vilken 
innebörd begreppet myndighetsutövning har.  

I 3 § ÄFL beskrevs myndighetsutövning som ”utövning av befogenhet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat 
jämförbart förhållande”. Det är denna definition som, tillsammans med uttalanden i 
förarbetena till ÄFL, ligger till grund för hur begreppet myndighetsutövning i dagsläget ska 
tolkas och tillämpas utifrån dess reglering i FL. Men som denna uppsats har belyst och som 
FLU framhållit är inte samtliga kriterier tillräckligt preciserade ens i förarbetena till ÄFL och 
FL eller i praxis. Det torde således vara svårt att i en legaldefinition i FL precisera kriterierna i 
sådan komprimerad form att det i lagtexten anges vad myndighetsutövning är, samtidigt som 
dess innebörd kan förstås klart och tydligt.  

Syftet med att införa en legaldefinition skulle vara att definitionen som sådan är så pass klar 
och tydlig att förarbetena till legaldefinitionen inte behöver konsulteras. Det kan dock tänkas 
att det är svårt att helt undvika att lagmotiven behöver konsulteras för vägledning i hur legal-
definitionen ska tolkas. Troligen skulle införandet av en legaldefinition i en ny förvaltningslag 
innebära att de kriterier som utgör myndighetsutövning ändå behöver definieras ytterligare i 
lagmotiven. Det kan följaktligen tänkas att vi hamnar i samma situation som vi för närvarande 
befinner oss i. Det vill säga, att man måste undersöka förarbeten för att fastställa begreppets 
innebörd.  

Att utforma en lättolkad och lättillämpad legaldefinition verkar således vara svårt, men det är 
antagligen inte en omöjlighet. Trots dess vaghet, kan begreppet myndighetsutövning likväl 
anses ha ett visst värde. Begreppet myndighetsutövning får ändå i några hänseenden anses 
nått en viss stadga. Det är nämligen relativt tydligt vad som avses med bl.a. kriterierna 
enskild, rättighet och skyldighet. Dessutom torde det vara någorlunda välkänt och inarbetat 
hos myndigheterna att myndighetsutövning karaktäriseras av att den enskilde befinner sig i ett 
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beroendeförhållande gentemot det allmänna. Den stadgan torde kunna utgöra utgångspunkten 
för grunden av en legaldefinition av begreppet.  

Det viktiga är i vart fall att man tar hänsyn till att FL och de särskilda förfarandereglerna ska 
tillämpas av många tjänstemän som inte är jurister inom myndigheter på olika nivåer inom 
den offentliga förvaltningen. Således är det viktigt att en eventuell legaldefinition utformas på 
ett tydligt och pedagogiskt sätt, så att den minimerar risken för att problem uppstår vid 
tolkningen och tillämpningen av legaldefinitionen. Lyckas man med att arbeta fram en 
legaldefinition som är lätt att tolka och tillämpa, kan det anses vara lämpligt att 
fortsättningsvis använda begreppet myndighetsutövning. Men som sagt, att utforma en 
legaldefinition verkar inte vara enkelt. Att mer ingående undersöka hur en legaldefinition 
skulle kunna utformas behöver emellertid utredas vidare.  

FLU:s ställningstagande beträffande att en närmare precisering av begreppet myndighets-
utövning inte verkar vara en optimal lösning, kan i vissa avseenden anses vara rimlig. Men 
den kan även ifrågasättas. Frågan är följaktligen om FLU:s förslag att utmönstra begreppet 
myndighetsutövning kan anses vara mer fördelaktigt än att precisera det.  

 
3.6.2 Utmönstring av begreppet myndighetsutövning  
FLU angav främst ett skäl för att utmönstra begreppet myndighetsutövning i FL. Detta skäl 
var att de särskilda förfarandereglerna inte borde vara reserverade endast för ärenden som 
utgör myndighetsutövning. Av rättssäkerhetsskäl borde de särskilda förfarandereglerna vara 
tillämpliga i alla ärenden där någon enskild är part, menade FLU.122  

FLU framhöll att det inte var tillräckligt sakligt motiverat från lagstiftarens sida att avgränsa 
de särskilda förfarandereglernas tillämpningsområde endast för ärenden som utgör 
myndighetsutövning. FLU menade vidare att reflektioner kring att stärka den enskildes 
rättssäkerhet inte verkade ha beaktats i lika hög utsträckning som strävan efter en effektiv 
förvaltning. Det kunde ifrågasättas om tillämpningsområdet för de särskilda 
förfarandereglerna hade avgränsats att gälla vid myndighetsutövning i syfte att främja 
myndigheternas effektivitet, snarare än den enskildes rättssäkerhet. Dessutom menade FLU 
att lagstiftaren i hög grad tycktes ha underskattat svårigheterna med att fastställa hur 
innebörden av begreppet myndighetsutövning ska tolkas och de komplikationer som kan 
uppstå vid tillämpningen av FL. Genom att myndigheterna i en mängd ärenden tvingas ta 
ställning till innebörden av begreppet myndighetsutövning innan FL kan tillämpas kan den 
eftersträvade effektiviteten påverkas, menade FLU.123  

FLU framhöll därför att det kunde hävdas att man genom att använda begreppet myndighets-
utövning i FL har byggt in en onödig komplikation. En komplikation som är kontraproduktiv 
både från ett rättssäkerhetsperspektiv och från ett effektivitetsperspektiv. Den entydiga 
slutsatsen var, enligt FLU, att begreppet myndighetsutövning borde utmönstras i en ny 
förvaltningslag. Dessutom anförde FLU att mot bakgrund av de allvarliga invändningar den 
riktat mot begreppet, kunde det ifrågasättas om det borde förekomma alls i nuvarande FL.124 
Flera remissinstanser tillstyrkte FLU:s förslag att utmönstra begreppet och instämde i FLU:s 
motivering.125  

                                                           
122 SOU 2010:29 s 104-108. 
123 SOU 2010:29 s 105-108. 
124 SOU 2010:29, s 109-110. 
125 Ds 2010:47, s 36, 114-115, 123, 138 och 140. 
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JO har i ett remissyttrande kommenterat FLU:s förslag att utmönstra begreppet myndighets-
utövning. JO menade att den enskildes ställning gentemot myndigheterna skulle stärkas om 
begreppet myndighetsutövning utmönstrades. Det fanns emellertid en risk att utmönstringen 
skulle innebära att en del skyldigheter för myndigheterna kunde bli onödigt långtgående, 
menade JO. Men under förutsättning att en ny förvaltningslag utformas så att utmönstringen 
av begreppet myndighetsutövning inte får till följd att handläggningen hos myndigheterna 
allmänt fördröjs, ansåg JO att det inte fanns anledning att motsätta sig förslaget.126  

Även JK har i ett remissyttrande kommenterat FLU:s förslag att utmönstra begreppet 
myndighetsutövning i en ny förvaltningslag. JK uttalade en förståelse för att en utmönstring 
av begreppet myndighetsutövning skulle leda till en mer pedagogisk och lättillgänglig 
förvaltningslag. En utmönstring av begreppet skulle dessutom leda till en utvidgning av 
tillämpningsområdet för de särskilda förfarandereglerna. Denna utvidgning kunde antas bidra 
till att stärka skyddet för den enskildes rättssäkerhet. Men JK var emellertid inte helt 
övertygad om att begreppet myndighetsutövning är så svårtillgängligt och svårdefinierat att 
det var skäl nog för att utmönstra begreppet. JK menade att även om gränsdragningsfrågor 
kan uppkomma vad gäller begreppet myndighetsutövning, verkar ändå kärnan i begreppet 
som tämligen begripligt även för den som inte har någon juridisk kunskap. Vidare ansåg JK 
att FLU inte entydigt visat på att utvidgningen av FL:s tillämpningsområde svarade mot 
någon konstaterad brist i den enskildes rättssäkerhet som uppkommit p.g.a. de särskilda 
förfarandereglernas nuvarande begränsade tillämpningsområde.127  

Det verkar mot bakgrund av det som presenterats ovan som att det råder delade meningar i 
fråga om att utmönstra begreppet myndighetsutövning. FLU och JO var överens om att en ut-
mönstring av begreppet myndighetsutövning vore att föredra. De framhöll särskilt att en ut-
mönstring av begreppet torde leda till att stärka den enskildes rättssäkerhet inom den 
offentliga förvaltningen, Därtill ansåg de att det skulle underlätta myndigheternas tillämpning 
av lagen. JK var däremot inte helt övertygad om förslaget.  

Det kan anses att FLU har ett befogat argument vad gäller att de särskilda förfarandereglerna 
borde tillämpas i alla ärenden där någon enskild är part. För närvarande är myndigheterna 
endast skyldiga att tillämpa dessa regler vid sådana typer av ärenden som utgör myndighets-
utövning. Om begreppet myndighetsutövning utmönstrades skulle myndigheterna vara 
skyldiga att tillämpa de särskilda förfarandereglerna i alla typer av ärenden.  

Vid en utmönstring av begreppet skulle myndigheters skyldighet att t.ex. kommunicera 
uppgifter som tillförts ett ärende gälla i alla ärenden där någon enskild är part. Den enskilde 
skulle således enligt 17 § FL ges tillfälle att yttra sig över uppgifter som tillförts ärendet där 
denne är part. Det skulle troligtvis innebära att myndigheten i större utsträckning får ett mer 
korrekt beslutsunderlag. Vidare skulle en utmönstring av begreppet innebära att myndigheten 
skulle vara skyldig att enligt 20 § FL motivera alla slags beslut i ärenden där en enskild är 
part. Den enskilde skulle därmed få en förklaring av varför myndigheten har beslutat som den 
gjort. Att få en beslutsmotivering är viktigt för den enskilde då denne vid en överklagan ska 
argumentera för varför myndighetens beslut ska ändras av överinstansen. Dessutom skulle det 
innebära att den enskilde får bättre insyn i på vilka grunder myndigheten handlar som den gör 
i ärendet. En utmönstring av begreppet skulle därtill innebära att myndigheten enligt 21 § FL 
är skyldig att, i alla ärenden där en enskild är part, underrätta den enskilde om sitt beslut och 
hur den enskilde kan överklaga beslutet. Att utmönstra begreppet myndighetsutövning skulle 
således innebära att den enskilde lättare skulle kunna ta tillvara sin rätt.  

                                                           
126 Ds 2010:47, s 13.  
127 Ds 2010:47, s 111-112. 
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En utmönstring av begreppet myndighetsutövning skulle dessutom underlätta vid 
myndigheternas tolkning och tillämpning av FL. Myndigheterna skulle nämligen inte behöva 
ta ställning till om ett visst ärende utgör myndighetsutövning eller inte. De särskilda 
förfarandereglerna skulle, som nämnts ovan, istället gälla vid alla ärenden där någon enskild 
är part. Det skulle sålunda bli lättare för myndigheterna att tillämpa reglerna på ett korrekt 
sätt. En konsekvens av att utmönstra begreppet myndighetsutövning skulle således kunna bli 
att förutsebarheten främjas. Förutsebarheten skulle främjas eftersom det blir tydligt både för 
enskilda och för myndigheter när reglerna ska tillämpas. Vidare borde det bli lättare för 
myndigheterna att uppfylla kraven på legalitet och objektivitet.  

Att det finns fördelar med att utmönstra begreppet myndighetsutövning torde således vara 
klart. Men finns det några nackdelar? Att utmönstra begreppet myndighetsutövning skulle 
alltså innebära att de särskilda förfarandereglerna skulle utvidgas till att omfatta alla ärenden 
där någon enskild är part. JK framhöll att FLU inte påvisat att en utvidgning av de särskilda 
förfarandereglernas tillämpningsområde behövs för att svara mot någon konstaterad brist i den 
enskildes rättssäkerhet som uppkommit p.g.a. den nuvarande avgränsningen.128 Flera remiss-
instanser bedömde därtill att FLU inte hade belyst vilka konsekvenser en utmönstring av 
begreppet kunde få för myndigheternas verksamhet, bl.a. i fråga effektivitet.129 FLU anförde 
nämligen endast att den nuvarande användningen av begreppet myndighetsutövning i de 
särskilda förfarandereglerna var kontraproduktiv, både från rättssäkerhets- och effektivitets-
synpunkt.130 FLU motiverade inte detta ställningstagande ytterligare. 

Ett viktigt skäl till att de särskilda förfarandereglerna gäller endast vid ärenden som utgör 
myndighetsutövning är att behovet av rättssäkerhet är som störst i den typen av verksamhet. 
Om dessa regler skulle utvidgas till att omfatta all verksamhet, skulle det ibland innebära att 
myndigheterna hindras från att sköta sitt arbete på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.131  

FLU förde inte något resonemang kring vilka eventuella konsekvenser en utmönstring av 
begreppet – och därigenom en utvidgning – kan få för myndigheterna i fråga om effektivitet 
och resurser. En utmönstring av begreppet myndighetsutövning skulle innebära att 
myndigheterna måste beakta kommuniceringsskyldigheten och motiveringsskyldigheten i alla 
slags ärenden där någon enskild är part. Det torde i sin tur kräva att mer resurser behövs för 
att myndigheterna t.ex. ska kommunicera uppgifter och invänta yttranden samt motivera 
beslut i alla ärenden där någon enskild är part. Vidare torde ärendehandläggningen ta längre 
tid, vilket eventuellt kan innebära att myndigheterna blir mindre effektiva. FLU hade med 
fördel kunnat föra ett resonemang kring vilka konsekvenser en utmönstring kan tänkas ha i 
fråga om effektivitet och resurser. Ett sådant resonemang hade varit till hjälp för att kunna 
göra en mer väl avvägd och nyanserad utvärdering av FLU:s förslag att utmönstra begreppet 
myndighetsutövning.  

Som detta avsnitt har visat kan det anses finnas fördelar med att utmönstra begreppet 
myndighetsutövning. Från ett rättssäkerhetsperspektiv torde svaret bli att en utmönstring är att 
föredra. Från ett effektivitetsperspektiv är det emellertid oklart huruvida en utmönstring bör 
ske eller inte. En utredning av effektivitetsperspektivet behöver genomföras för att kunna göra 
en mer nyanserad utvärdering av förslaget att utmönstra begreppet. Men sett endast utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv kan det anses att en utmönstring av begreppet är ett bättre alternativ 
än att precisera det.  

                                                           
128 Ds 2010:47, s 112. 
129 Ds 2010:47, s 14, 28, 30-31, 37 och 113. 
130 SOU 2010:29 s 108. 
131 Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentarer, s 25. 
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4 Slutsats 
Att ge något klart och entydigt svar på frågan om vad begreppet myndighetsutövning i FL 
innefattar har inte visat sig vara möjligt. Begreppet myndighetsutövning i FL:s mening kan 
inte förstås självständigt. Att så är fallet beror på att begreppet myndighetsutövning som 
sådant utgörs av ett antal kriterier. Dessa kriterier är befogenhet för myndighet att för enskild 
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär påföljd, eller annat jämförbart 
förhållande. Befogenheten att bestämma måste utmynna i ett ensidigt och bindande beslut 
som ska vara grundat i en offentligrättslig författning eller något annat beslut av riksdag eller 
regering. Vad dessa kriterier innebär i sig är inte alltid lätta att tolka. 

I denna uppsats har det påvisats att begreppet myndighetsutövning är tydligt avseende vissa 
kriterier, medan det är mer oklart beträffande andra. Det har bl.a. framhållits att det inte är 
tydligt hur kriteriet annat jämförbart förhållande ska tolkas. Därtill har exempel från praxis 
belyst att det kan uppstå tolkningsproblem hos myndigheterna beträffande vad som utgör ett 
bindande beslut och vad befogenhet att bestämma faktiskt innebär. Det kan alltså anses att det 
inte är helt klart vad begreppet myndighetsutövning innefattar. Med anledning av att 
begreppet myndighetsutövning inte har en klar innebörd, kan begreppet anses innebära en 
svaghet utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. I vissa avseenden kan begreppets oklara innebörd 
leda till att kraven på legalitet, objektivitet och förutsebarhet inte uppfylls, eller riskerar att 
inte uppfyllas.  
 
Syftet med att använda begreppet myndighetsutövning i FL:s särskilda förfaranderegler är att 
värna den enskildes rättssäkerhet. Myndigheterna ska tillämpa dessa regler i de ärenden där 
behovet av rättssäkerhet är som störst för enskilda. Men då begreppet myndighetsutövning 
inte har en tydlig innebörd i alla hänseenden, kan det ifrågasättas om användningen av 
begreppet kan anses fylla sitt rättssäkerhetssyfte. Det kan därför anses att det inte är 
godtagbart att ett sådant centralt begrepp som myndighetsutövning, till sin helhet, inte har en 
tydlig innebörd. Följaktligen får det anses att det finns anledning att precisera alternativt 
utmönstra begreppet myndighetsutövning.  

Ett sätt att precisera begreppet myndighetsutövning kan tänkas vara att införa en 
legaldefinition av begreppet i de särskilda förfarandereglerna. Syftet med att införa en 
legaldefinition skulle vara att tydligt klargöra vad begreppet myndighetsutövning innefattar. 
Ska man införa en legaldefinition torde det krävas att legaldefinitionen som sådan innehåller 
ett antal kriterier som anger vad myndighetsutövning är. Att åstadkomma en legaldefinition 
som är så pass tydlig att den är lätt att tolka och tillämpa verkar emellertid vara problematiskt. 
Skulle det ändå vara möjligt, behöver det undersökas närmare hur en legaldefinition skulle 
kunna utformas så att den blir godtagbar från ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Att utmönstra begreppet myndighetsutövning skulle troligtvis innebära att de särskilda 
förfarandereglerna blir mer lättillämpade än de är för närvarande. Myndigheterna skulle inte 
behöva tolka något oklart begrepp. De särskilda förfarandereglerna skulle istället vara 
tillämpliga i alla ärenden där någon enskild är part. En fördel med att utmönstra begreppet 
myndighetsutövning skulle vara att reglerna blir tydliga och därmed lättare att tillämpa 
korrekt. Det skulle i sin tur kunna främja rättssäkerheten, vilket torde vara eftersträvansvärt.  

Vid en utvärdering av de två alternativen kan det således från ett rättssäkerhetsperspektiv 
anses att en utmönstring av begreppet myndighetsutövning är ett bättre alternativ än att 
precisera det. 
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