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Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt 
 

Professor Ulrik von Essen, Sverige 

 

 

Den offentliga sektorn är i ständig tillväxt och enskilda personer, såväl fysiska som 

juridiska, påverkas i allt större utsträckning av olika myndighetsbeslut. Möjligheterna 

att få dessa beslut överprövade är därför av stor betydelse. Denna prövning kan lösas 

på olika sätt. Man kan ha särskilda förvaltningsdomstolar eller domstolsliknande 

nämnder eller låta allmän domstol hantera dessa beslut. Här kan finnas skillnader i 

hur prövningsinstansen är sammansatt. Man kan tillåta en fullständig överprövning 

eller begränsa denna till beslutens laglighet. Ansvaret för utredningen i målet kan 

läggas på parterna eller på domstolen. Variationerna är många och överprövningen 

har lösts på delvis olika sätt i de nordiska länderna och även delvis på skilda sätt 

inom en och samma rättsordning för olika typer av beslut. För egen del har jag en 

klar, om än inte invändningsfri, uppfattning om hur denna överprövning bör lösas. De 

teser jag härvid ställt upp är följande.  

 

Huvudtes 

– Domstolarna bör inte bara pröva ett besluts laglighet utan också dess lämplighet. 

 

Teser 

– Processens funktion bör generellt vara att kontrollera förvaltningen 

(myndigheternas beslutfattande). 

– Denna kontroll bör uteslutande ske i klagandes/sökandes intresse, dock – med 

hänsyn till funktionen – utan att denne tillåts att fullt ut disponera över processen. 

– En sådan kontrollfunktion fungerar bäst om domstolarna inte bara prövar ett 

besluts laglighet utan också dess lämplighet.  

– De processuella reglerna bör utformas så att denna kontrollfunktion optimeras.  

– Dock får strävan mot detta inte gå så långt att synen på domstolarnas objektivitet 

äventyras. I rätten bör därför inte ingå ledamöter med särskild sakkunskap.  

 

1 Inledande anmärkningar  

Ämnet för denna uppsats är Likheter och skillnader i nordisk förvaltningsrätt, men 

som undertexten till det givna ämnet förutskickar kommer fokus att ligga på 

domstolsprövningen av myndighetsbeslut. Som allmänt bekant finns det stora likheter 

mellan de nordiska rättsordningarna. Man skulle kunna tro att dessa likheter är störst 

inom det förvaltningsrättsliga området. Så synes dock inte vara fallet, i vart fall inte 

när det kommer till överprövning av myndighetsbeslut.  

Utan att gå närmare in på hur regleringarna i de olika länderna ser ut kan 

konstateras att överprövningen har organiserats på olika sätt. Även om möjligheten till 

domstolsprövning generellt synes ha utvidgats under senare tid ombesörjs den 

antingen av särskilda förvaltningsdomstolar eller av allmänna domstolar. Härvid intar 

dessa organ olika roller. En viktig skiljelinje här – kanske den viktigaste – utgör 

prövningens inriktning, dvs. om domstolen enbart ska pröva beslutets laglighet eller 

även dess lämplighet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att det finns olikheter 
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avseende huruvida domstolarna ska överta myndigheternas skönsmässiga prövning. 

Sverige är det land som går längst när det gäller lämplighetsprövningar, följt av 

Finland. I övriga nordiska länder är utgångspunkten i princip att prövningen ska 

begränsas till beslutets laglighet. I detta avseende finns även – så vitt jag kunnat 

utröna – vissa skillnader inom respektive land beroende på måltyp.  

Det kan också konstateras att det finns skillnader när det gäller 

förfaranderegleringarnas inriktning, omfattning och detaljrikedom. I Norge synes 

exempelvis den centrala frågan vara vilket innehåll besluten får ha, medan man 

Sverige ägnar själva förfarandet större uppmärksamhet. I flera avseenden är den 

finska regleringen mer omfattande och detaljerad. Det finns naturligtvis för- och 

nackdelar med de skilda angreppssätten.  

I det följande ska jag utveckla min syn på hur överprövningen av 

förvaltningsbeslut bör gestalta sig. Det är alltså en rättspolitisk uppfattning som ska 

ventileras. Jag föreställer mig att det som sägs kan diskuteras, och kritiseras, med 

utgångspunkt i samtliga nordiska länders rättsordningar, då frågorna gäller processens 

funktion, dess inriktning samt utformning, och inte tar sikte på hur överprövningen 

administrerats eller hur förvaltningen mer precist har organiserats m.m.  

Det nu sagda kräver ytterligare några påpekanden. Även om 

frågeställningarna är generella måste de sättas in i sitt nationella sammanhang. 

Inställningen till domstolsprövningens inriktning påverkas av vår rättsliga tradition. I 

Sverige har förvaltning och rättskipning historiskt varit nära förbundna. Inte minst 

tydliggörs detta genom att det är först i den nya grundlagen, från 2011, som 

verksamheterna skiljs åt. Denna nära koppling är dock inte gängse i de nordiska 

länderna, och för den delen inte heller i övriga Europa. Jag är naturligtvis medveten 

om att jag är färgad av den rättsliga miljö jag verkar inom. Det är lätt att betrakta det 

välkända som det önskvärda. Kanske förleds jag här, men kanske finns det poänger i 

detta tankesätt som kan vara värdefulla för den som verkar i en annan rättslig miljö.  

Vad som är en lämplig inriktning på domstolsprövningen av 

myndighetsbeslut påverkas också av hur det konstitutionella systemet i stort är 

uppbyggt. Jag tänker då främst på graden av förvaltningsmyndigheternas oberoende, 

formerna för styrning och implementering av politiska beslut samt förekomsten av 

lokalt självstyre. Det skulle dock bära för långt att i detta sammanhang utveckla dessa 

skillnader i konstitutionellt hänseende. Jag nöjer mig därför med att erinra om dem.  

I den kommande framställningen är siktet inställt på överprövningen av mer 

”ordinära” partsärenden, sociala bistånd, bygglov, tillstånd för olika verksamheter 

osv. Mer renodlade politiska beslut, t.ex. av regeringen eller en kommunal församling, 

kräver andra överväganden och förbigås här. Det ska tilläggas att det naturligtvis inte 

finns något som hindrar att lagstiftaren särreglerar överprövningen av vissa beslut. 

Det behöver inte bara gälla beslut av vissa organ, exempelvis av beslutande politiska 

församlingar, utan kan också framstå som lämpligt avseende vissa ärendeslag, t.ex. 

offentlig upphandling, eller vissa typer av beslut, exempelvis budgetbeslut.  

Min huvudtes är att domstolarna bör pröva lämpligheten av olika 

myndighetsbeslut. Utanför Sveriges gränser kan detta vara en märklig uppfattning. 

Det finns naturligtvis en rad mycket goda invändningar som kan resas mot detta, t.ex. 

att det då inte blir en tydlig skillnad mellan förvaltning och rättskipning, att 

domstolarna kommer att grunda sina avgöranden på annat än rättsregler och att 

domstolarna då saknar den fackkunskap som krävs. Som ska utvecklas nedan menar 
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jag dock att en sådan ordning bäst bidrar till att ge överprövningen den kontrollerande 

funktion den bör ha. Inledningsvis ska tas upp just processens funktion (avsnitt 2). 

Även om det i detta avseende inte finns några mer betydande skillnader mellan de 

nordiska rättsordningarna utgör funktionen ett nödvändigt avstamp för frågan om 

prövningens inriktning (avsnitt 3). Dessutom vill jag understryka vikten av att man 

gör skillnad mellan funktion och form. Funktionen gäller syftet med prövningen, dess 

inriktning, medan formen – de processuella reglerna – handlar om rättssäkerheten. De 

processuella reglerna måste, förutom att säkerställa parternas rättssäkerhet, utformas 

så att de korresponderar med funktionen. Detta ska kort beröras i avsnitt 4. Sist ges 

några sammanfattande synpunkter (avsnitt 5). 

Även om det är uppenbart måste sägas att mina uppfattningar av 

utrymmesskäl kommer att redovisas ganska kortfattat, och möjligen är de inte bara 

förenklade utan också lite tillspetsade.  

 

2 Processens funktion 

I viss mån kan möjligheten till överprövning förvaltningsbeslut sägas utgöra en form 

av statskontroll över myndigheterna. Staten har självklart ett intresse av legalitet i 

förvaltningen. Detta är dock något som enligt min mening bör tillgodoses med andra 

medel, t.ex. tillsyn eller revision. Det centrala syftet med en överprövning måste i 

stället vara att kontrollera beslutet i syfte att säkerställa den enskildes rättsskydd. 

Funktionen måste alltså vara att en part eller intressent ska kunna ta tillvara sina egna 

intressen genom att påkalla en domstolsprövning.  

Mot bakgrund av förvaltningsmålens skiftande karaktär kan det framstå som 

om överprövningen har, och också bör ha, olika funktioner beroende på vilken måltyp 

det handlar om. Detta synes gälla samtliga länder och oavsett formen för 

överprövning. Det kan argumenteras att i vissa måltyper träder olika påföljder i 

förgrunden, t.ex. vid återkallelse av en legitimation, medan det i andra sammanhang 

mer handlar om att i någon mening slita en tvist mellan olika parter, t.ex. när det 

gäller offentlig upphandling. Förklaringen till att det i Sverige förs avsevärt fler 

upphandlingsprocesser än i t.ex. Danmark ligger kanske i att man i Danmark ser detta 

mer som en tvist och därför i större utsträckning utnyttjar möjligheter till information 

och samförståndslösningar. För egen del menar jag emellertid att processen i grunden 

bör handla om att kontrollera förvaltningen, och detta i princip oavsett måltyp.  

Som jag ser det finns det avgörande skillnader mellan t.ex. ett 

förmögenhetsmål, som onekligen handlar om att slita tvister, och förvaltningsmål. 

Dessa skillnader kan hänföras både till föremålet för processen och till grunden för 

partsställningen. Ett förmögenhetsmål om t.ex. betalningsförpliktelse har normalt sin 

grund i att käranden mot bakgrund av den civilrättsliga lagstiftningen anser sig har rätt 

till någon form av ersättning med hänvisning till svarandens handlande eller 

underlåtenhet. Även förvaltningsmål kan gälla någon typ av ersättning, allt från 

socialförsäkringsförmåner till kulturbidrag. Huruvida ersättning ska utgå beror då 

normalt på en förvaltningsmyndighets bedömning av om förutsättningarna i en 

offentligrättslig författning är uppfyllda för denna rättsföljd. Detta gäller också i 

förvaltningsmål av mer kommersiell natur, t.ex. angående samtrafikavgifter på 

teleområdet, avgifter enligt ellagstiftningen eller offentlig upphandling. Även i dessa 

situationer handlar det emellertid i grunden om att en myndighet ska fatta ett 
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avgörande utifrån en offentligrättslig reglering som syftar till att även tillgodose andra 

intressen än parternas, t.ex. att skapa förutsättningar för sund konkurrens. I en mängd 

andra fall ter sig beskrivningen som slitande av tvister helt främmande. Särskilt gäller 

detta när fråga är om icke-ekonomiska förmåner respektive skyldigheter eller 

ingripanden, t.ex. för att skydda barn eller miljö.  

Vidare har jag svårt att se att ett förvaltningsmål kan gälla sanktioner i 

egentlig mening. I vart fall om man i ordet sanktion läser in ett bestraffningssyfte. Det 

finns dock mål som ligger mycket nära någon form av straff. Ofta handlar det då om 

att en administrativ påföljd har fått ersätta en tidigare straffsanktion, inte sällan av 

effektivitetsskäl. Ett tydligt exempel från Sverige är skattetilläggen. Det finns säkert 

liknande exempel i övriga nordiska länder. Men, avseende de mer ordinära 

förvaltningsrättsliga maktmedlen menar jag att det finns anledning att anlägga ett 

annat synsätt. Sådana ”sanktioner” som t.ex. beslut om förelägganden förenade med 

vite, återkallelse av körkort eller en legitimation handlar i grunden inte om 

bestraffning. Normalt fyller de en annan funktion, t.ex. att nå rättelse eller bereda 

allmänheten skydd mot olämpliga yrkesutövare inom ett område. Min mening är 

därför att förvaltningsmål normalt inte kan, och inte heller bör, sägas avse sanktioner. 

Syftet är i regel inte att utkräva någon form av ansvar utan att upprätthålla något som 

den offentligrättsliga regleringen avser att värna eller säkerställa. Att den enskilde kan 

uppfatta beslutet som en bestraffning förändrar inte detta.  

Karaktäristiskt för överprövningen av förvaltningsbeslut är att i bakgrunden 

finns offentligrättsliga regler som syftar till att främja eller skydda vissa i huvudsak 

allmänna intressen. Dessa intressen kan självfallet vara mer eller mindre starka eller 

framträdande och kan naturligtvis många gånger innehålla delar som utgör, och 

uppfattas som, rättigheter för enskilda. Olika förvaltningsmyndigheter har till uppgift 

att genom främst tillstånds-, bistånds- och tillsynsbeslut se till att dessa intressen 

värnas och säkerställs. Enligt min mening ligger det då nära till hands att se 

överprövningen av förvaltningsbeslut som kontrollerande i förhållande till 

myndigheternas verksamhet.  

Det nu sagda kan tyckas stå i ett motsatsförhållande till det som inledningsvis 

anförts, nämligen att överprövningens centrala syfte bör vara att kontrollera beslutet 

för att säkerställa den enskildes rättsskydd. Så är emellertid inte fallet. Prövningen är 

kontrollerande i parternas intresse, men kontrollen går ut på att avgörandena i 

möjligaste mån ska bli objektivt sett riktiga utifrån den offentligrättsliga regleringen. 

Emellanåt ser man tidningsrubriker om att endast si och så många procent av 

klaganden ”får rätt” i domstol. Här menar jag att man missar poängen med 

överprövningen. Den handlar inte om att ”vinna”, utan om att kontrollera att förmåner 

och åligganden träffar just dem som uppfyller eller inte uppfyller lagstiftningens krav, 

dvs. kontrollera att besluten är korrekta utifrån demokratiskt beslutade författningar.  

Självklart finns det moment som försvagar överprövningens karaktär av 

kontrollmedel. I vilken grad beror på de nationella rättsordningarna. En sådan 

försvagande faktor är naturligtvis om domstolarna tillåts göra en 

lämplighetsbedömning vid prövningen. Ofta innehåller förvaltningsrättsliga 

föreskrifter rekvisit som utformats som lämplighetskriterier eller annars lämnar stort 

utrymme för bedömningar, t.ex. huruvida något är skäligt, lämpligt, otillbörligt, 

nödvändigt eller marknadsmässigt. Denna typ av föreskrifter anges ofta ge 

förvaltningen ett visst mått av fritt skön eller diskretionära befogenheter. Jag menar 
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emellertid att denna lämplighetsprövning är en central del av kontrollfunktionen. Till 

detta återkommer jag nedan.  

Vidare är det naturligtvis så att funktionen av kontrollmedel försvagas om 

rättsordningen, såsom den svenska, förutsätter att de materiella föreskrifter som är i 

kraft vid tiden för domstolens prövning ska tillämpas. Att hänsyn ska tas till en 

förändrad författningsreglering begränsar processens funktion av kontrollmedel 

avseende det aktuella beslutet, men korresponderar med tanken att avgörandena ska 

bli objektivt sett riktiga i förhållande till – den gällande – regleringen. För egen del är 

jag inte odelat positiv till en sådan retroaktiv tillämpning. Ett ytterligare förhållande 

som begränsar processens karaktär av kontrollmedel är att viss hänsyn – och detta 

synes gälla generellt – kan tas till förändringar av de faktiska förhållandena. 

Möjligheten härtill begränsas dock i inte obetydlig omfattning av 

instansordningsprincipen.  

Min utgångspunkt är alltså att överprövningen bör ha en kontrollerande 

funktion. Min grundtanke är att myndigheternas verksamhet (förvaltningen) får vara, 

och regelmässigt är, intressebevakande även om självklart legalitetsprincipen, 

objektivitetsprincipen osv. måste beaktas, medan domstolarna i sin verksamhet 

(rättskipningen) aldrig får vara det. Även om domstolarna kan sägas ha att tillse att 

syftet med den materiella lagstiftningen tillgodoses ligger skillnaden i att 

förvaltningsdomstolarna inte ska agera på ett resultatinriktat sätt och känna något 

ansvar för att ändamålen med lagstiftningen blir optimalt förverkligade. Domstolarna 

ska i stället göra en efterhandskontroll av att förvaltningsmyndigheterna inte har 

överträtt sina befogenheter eller tolkat och tillämpat lagen fel på annat sätt. 

Domstolarna förutsätts alltså stå fria och opartiska till såväl parterna som de allmänna 

intressen för vilkas främjande den tillämpliga författningsregleringen tillkommit. 

Domstolarna ska med andra ord inte, såsom en förvaltningsmyndighet, ha någon 

dubbel roll utan en renodlat rättskipande roll. Denna rättskipande roll, menar jag, 

innebär att domstolarna kontrollerar myndighetsbesluten, inklusive lämpligheten inom 

givna ramar, men i former – med beaktande av processuella regler – som säkerställer 

en allsidig, transperent och objektiv prövning. Det är genom dessa processuella regler 

– kommunikation, processledning etc. – som den enskildes rättssäkerhet garanteras. 

Det nu sagda leder in på huvudtesen för denna uppsats, domstolarnas 

lämplighetsprövning, som tas upp i nästa avsnitt.  

Som antytts ovan kan det naturligtvis finnas processer som lämpligen bör 

fylla en annan funktion, t.ex. överprövningar av mer renodlade politiska beslut. Jag 

vill emellertid hävda att det ytterst sällan kan vara motiverat med ett annat syfte när 

det gäller beslut som direkt riktar sig till enskilda personer. Jag tycker att det får 

olyckliga konsekvenser. Som exempel kan tas det svenska kommunalbesvärsinstitutet.  

Det huvudsakliga syftet med kommunalbesvärsinstitutet är att möjliggöra en 

allmän medborgarkontroll av den kommunala förvaltningen med ändamål att tillse att 

den kommunala självstyrelsen, i vid bemärkelse, utövas på ett rättsenligt sätt.
1
 

Utformningen av rättsmedlet, som härrör från mitten av 1800-talet, har skett mot 

bakgrund av ett associationsrättsligt tänkande. Man uppfattade då kommunen som en 

juridisk person - jämförelser gjordes med bolag och föreningar - vars beslut i princip 

angick alla dess medlemmar men inga utomstående. Därför borde kontroll endast ske i 

                                                 
1
 Något krav på svenskt medborgarskap uppställs självklart inte för att initiera denna prövning.  
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form av en laglighetsprövning, med vidhängande kassationsmöjlighet av olagliga 

beslut, initierad av kommunmedlem. Samhällsutvecklingen har medfört att de 

kommunala nämnderna fattar beslut i en mängd ärenden som gäller enskilda personer. 

Kommunalbesvärsinstitutet är dock synnerligen ineffektivt i partsärenden och inte 

något rättsmedel i egentlig mening. Jag har svårt att se att prövningen i dessa 

partsärenden fyller en rimlig funktion.  

Sammanfattningsvis menar jag att överprövningen av förvaltningsbeslut 

generellt bör syfta till att kontrollera förvaltningen. Viktigt i sammanhanget är att man 

gör skillnad mellan funktion och form. Funktionen syftar till att nå objektivt riktiga 

avgöranden i förhållande till gällande författningsreglering, och reser därmed frågan 

om prövningens inriktning. Formen – de processuella reglerna – bör utformas för att 

säkerställs parternas rättssäkerhet, men också på ett sätt som optimerar funktionen.  

 

3 Laglighetsprövning - lämplighetsprövning 

Min utgångspunkt, att överprövningen av myndighetsbeslut bör ha ett kontrollerande 

syfte, kan tyckas tala för att prövningen bör begränsas till en laglighetsprövning. Min 

uppfattning är dock den motsatta, nämligen att även lämpligheten regelmässigt bör 

prövas. Eller, med andra ord, att domstolarna vid överprövningen bör överta 

beslutsmyndighetens samtliga befogenheter. En viktig distinktion, som framhållits i 

föregående avsnitt, är dock att domstolar väl kan ha att tillse att syftet med den 

materiella lagstiftningen tillgodoses men att de inte, till skillnad från myndigheterna, 

ska agera på ett resultatinriktat sätt och känna något ansvar för att ändamålen med 

lagstiftningen blir optimalt förverkligade. Det handlar alltså om en 

lämplighetsprövning inom vissa gränser. 

Det sagda kan förmodas möta invändningar, kanske främst från norskt, 

danskt och isländskt håll. Den ordning jag förespråkar kan, om man hårdrar det, leda 

till att domstolarna nyttjas till att avgöra om t.ex. ett visst vägavsnitt är så trafikerat att 

det inte är lämpligt att yngre barn promenerar där på sin väg till skolan eller huruvida 

en funktionshindrad person verkligen har behov av något extra hjälpmedel i sin 

bostad. Man kan naturligtvis diskutera om domstolarna bör syssla med dylika 

prövningar. Är en domare bättre skickad att avgöra detta än en tjänsteman som verkar 

inom området och som kan förutsättas ha särskilda kunskaper om detta? Och, är det 

inte problematiskt att domstolarna delvis kommer grunda sitt avgörande på annat än 

rättsregler? Finns det över huvud taget då någon skillnad mellan domstolar och 

förvaltningsmyndigheter?  

Det kan, som framgått ovan, hävdas att processens kontrollerande funktion 

begränsas av att domstolarna har att ta ställning till olika lämplighetskriterier som 

anges i den materiella regleringen. Ett överklagat beslut kan ju härigenom komma att 

ändras och ges ett helt eller delvis annat innehåll enbart på grund av att domstolen gör 

en annan bedömning eller värderingar än beslutsmyndigheten. Emellertid menar jag 

att möjligheten att göra lämplighetsöverväganden är av avgörande betydelse för att 

processen ska utgöra ett effektivt kontrollmedel. 

En första sak som måste noteras är att domstolarna aldrig har en rätt att helt 

skönsmässigt ändra ett beslut på sätt som den finner lämpligt. Inom förvaltningsrätten 

är det aldrig fråga om ett helt fritt handlande. Även om fråga är om vaga kriterier 

binder den materiella regleringen domstolen i viss utsträckning. Vidare är den bunden 
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av andra författningsbestämmelser som sätter gränser i olika avseenden, allt från 

regler inom andra sakområden till principer om objektivitet etc. Härtill kommer 

domstolspraxis om begreppsbestämningar m.m. Genom allt detta dras en allmän 

rättslig ram upp inom vilken inte bara beslutsmyndigheten utan också den 

överprövande domstolen har att hålla sig. Möjligheterna att få beslut ändrade genom 

anförande av lämplighetsaspekter ska således inte överskattas utan avgörande härför 

är den rättsliga miljö inom vilken besluten fattats.  

Jag har nyss anfört att denna ordning kan leda till att domstolarna sätts att ta 

ställning till sådant som huruvida en viss väg är ”tillräckligt” trafikfarlig för att barn 

inte bör gå längs den. Jag menar att detta är en god ordning. Som nyss sagts är det inte 

fråga om ett helt fritt skön för domstolarna. Vidare är domstolarna bättre skickade än 

myndigheterna att upprätthålla en enhetlig praxis. Till detta kommer att alternativet, 

en ren laglighetsprövning, är mindre tilltalande. Har myndigheten bedömt att 

trafiksituationen är sådan att barnen inte behöver skolskjuts utan kan gå är 

vårdnadshavarna inte betjänta av en laglighetsprövning. De har i princip ingen 

möjlighet till framgång med en sådan talan och överklagandemöjligheten blir då en 

chimär. Processen fyller då inte sin kontrollerande funktion. Här måste också påpekas 

att det inte kan uteslutas att beslutsmyndigheten låtit sig vägledas av andra hänsyn än 

de som kommer till uttryck i lagstiftningen, t.ex. budgethänsyn.  

I sammanhanget måste framhållas att det inte finns något som hindrar att 

lagstiftaren inom vissa områden reglerar att prövningen ska begränsas till någon form 

av laglighetsprövning. För vissa områden kan detta vara lämpligare än en mer allsidig 

prövning. Så har i Sverige gjorts, om än inte helt tydligt, avseende t.ex. 

upphandlingsmålen. I dessa prövar inte domstolen vem som borde ha vunnit 

upphandlingen utan fråga är om en form av laglighetsprövning. Har upphandlande 

myndighet brutit mot väsentliga regler får upphandlingen göras om eller rättas i visst 

avseende, utan att domstolen avgör hur rättelsen ska utfalla.  

Vidare finns ett visst utrymme för domstolarna – beroende på utformningen 

av lagstiftningen – att begränsa prövningen till laglighetsfrågor. Det sagda kan 

illustreras med ett svenskt rättsfall, RÅ 2004 ref. 8 (det s.k. olivoljemålet). 

Bakgrunden var att Livsmedelsverket på sin hemsida dömt ut ett antal namngivna 

olivoljor med följd att dessa försvann från hyllorna i livsmedelsbutikerna. 

Importörerna av aktuella oljor begärde överprövning härav. I målet prövade inte 

Högsta förvaltningsdomstolen om olivoljorna faktiskt var skadliga utan om 

myndigheten hållit sig inom ramarna för sin kompetens då den lämnade den aktuella 

informationen. Prövningen begränsades således till en laglighetsprövning.  

Härutöver måste uppmärksammas att skillnaden mellan en 

laglighetsprövning och en lämplighetsprövning många gånger är mer en gradskillnad 

än artskillnad. Vid en laglighetsprövning är det ofta ofrånkomligt att 

lämplighetsaspekter vägs in i bedömningen. Om exempelvis en författning stadgar att 

en viss typ av beslut inte får lägga onödigt tvång på enskilda kommer en 

laglighetsprövning i realiteten att utgöra en lämplighetsprövning. Finner domstolen att 

det överklagade beslutet faktiskt lägger onödigt tvång på enskilda är beslutet olagligt 

och ska därför upphävas. Men, detta är inget annat än en lämplighetsbedömning. Om 

å andra sidan regleringen i den författning på vilket det överklagade beslutet stödjer 

sig är mycket detaljerad kommer prövningen mer ta form av laglighetsprövning. Det 

finns således inte någon klar skiljelinje mellan rättsfrågor och lämplighetsfrågor. 
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Snarare är det så att utformningen av den materiella regleringen styr prövningens 

inriktning. Är det då inte lämpligare att generellt tillåta lämplighetsprövningar och 

låta lagstiftaren avgöra, genom utformningen av författningen, när en mer begränsad 

prövning är motiverad?  

Inledningsvis restes även frågan om det inte vid en lämplighetsprövning är 

problematiskt att avgörandet kommer att grundas på annat än rättsregler. Jag tror inte 

det. Vid all rättstillämpning måste göras en bedömning av de faktiska 

omständigheterna i förhållande till den abstrakta regeln. Nog finns det ett stort mått av 

skön – med de begränsningar som angivits ovan – när domstol avgör huruvida ett 

avtalsvillkor är oskäligt eller om risk finns att någon återfaller i brott? 

Sammanfattningsvis menar jag att en överprövnings funktion av 

kontrollmedel bäst tillgodoses genom att såväl laglighet som lämplighet kan prövas. 

Domstolarna bör därför generellt ges denna möjlighet. I den utsträckning detta inte är 

önskvärt bör det ligga på lagstiftaren att begränsa prövningens inriktning för ett visst 

sakområde. 

 

4 Processuella regler  

Ovan har jag anfört att de processuella reglerna bör utformas så att processens 

funktion optimeras. Till detta kommer naturligtvis kravet att de säkerställer parternas 

rättssäkerhet, men detta ska inte diskuteras här. Om man utgår från att 

domstolsprocessens funktion är kontrollerande är det självklart av största betydelse att 

domstolarna är tillgängliga, dvs. att denna kontroll kan initieras. Här kommer reglerna 

om överklagbarhet och klagorätt in.  

När det gäller överklagbarheten, som alltså tar sikte på själva beslutet som 

sådant, bör utgångspunkten vara att beslut kan överklagas. Enligt min mening bör 

detta gälla inte bara slutliga beslut utan även viktigare beslut under beredningsstadiet. 

Inte heller bör överklagbarheten vara beroende av att avgörandet givits formen av ett 

formellt beslut. Vi lever i en tid där myndigheternas – i och för sig vällovliga – 

servicevilja inte sällan tar sig uttryck dels i att de publicerar en mängd uppgifter på 

olika hemsidor, dels mer informellt tillskriver enskilda. Om ett sådant uttalande 

innefattar myndighetens ståndpunkt i visst avseende och är ägnat att påverka den 

enskildes handlande samtidigt som denne uppfattar att han eller hon är bunden av 

uttalandet, bör ett överklagbart beslut anses föreligga. En förutsättning bör självklart 

vara att beslutet har verkningar av någon grad, dvs. att det påverkar den enskildes 

personliga, rättsliga, ekonomiska eller faktiska ställning.  

Jag förespråkar således att några hinder avseende överklagbarheten inte ställs 

upp i författningsregleringen och att domstolarna ges en diskretionär befogenhet att 

utifrån avgörandets verkningar avgöra om en sak ska tas upp till prövning eller inte. 

En utförlig reglering i detta avseende kan leda till att beslut som faktiskt är av 

betydelse undandras från prövning, medan beslut som saknar mening kan överprövas. 

Processen mister då, respektive inte fyller, sin funktion. Som ett kuriöst exempel på 

det senare kan nämnas att överprövning i Sverige skett av fullmäktiges uttalande, 

vilket togs till protokollet, att man beklagade hur en ledamot uttryckt sig vid ett 

tidigare sammanträde (RÅ 1975 ref. 65). Behövs en överprövning av detta?  

För att kontrollfunktionen ska vara effektiv är det självklart även av central 

betydelse hur kretsen klagoberättigade bestäms. De olika länderna synes laborera med 
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mer eller mindre svårtillgängliga verktyg för att bestämma klagorätten, eller alltså 

vilka som är saklegitimerade. Klagorätt måste självklart tillkomma den som intagit 

partsställning hos beslutsmyndigheten. Härutöver bör, enligt min mening, intressenter 

som har ett rättsligt befogat intresse i saken ha rätt att överklaga. Det kan handla om 

intressenter som företräder ett intresse som ska vägas in vid prövningen eller som 

annars påverkas rättsligt, ekonomiskt eller faktiskt.  

Även när det gäller klagorätten förespråkar jag alltså att domstolarna ges 

möjlighet till en diskretionär prövning avseende vilka som påverkas i sådan grad att 

de bör ges klagorätt. Härigenom tillgodoses processens funktion bäst. En detaljerad 

reglering i detta avseende kan leda till att de som har behov av en domstolskontroll 

utestängs. Som exempel kan pekas på att vissa kommunala beslut i Sverige endast kan 

angripas av den som är kommunmedlem. Således kan exempelvis inte medlemmarna i 

en sameby, som ofta är folkbokförda i en kommun men har sitt renbete i en annan, 

överklaga beslut som påverkar renbetet. Har de inte behov av en sådan kontroll? 

Vidare saknar i regel juridiska personer medlemskap i kommunen, med följd att dessa 

avskärs fån möjligheten att överklaga beslut. Detta måste sägas korrespondera illa 

med processens funktion.
2
  

Det nu sagda har gällt möjligheterna att initiera en överprövning. När väl en 

prövning kommer till stånd måste de processuella reglerna verka för att processens 

funktion säkerställs. I det följande ska jag kort peka på några typer av bestämmelser 

som jag menar har avgörande betydelse i förhållande till processens funktion. 

Däremot berör jag inte de i och för sig mycket viktiga regler som syftar till att 

säkerställa parternas rättssäkerhet, främst regler om kommunikation, partsinsyn och 

möjlighet till muntlighet. Låt vara att även dessa har betydelse för funktionen genom 

att de ger domstolen ett fylligare beslutsunderlag.  

En första sak som måste understrykas är att om processens funktion ska vara 

att kontrollera förvaltningen måste förvaltningsmål vara indispositiva. Således bör 

domstolen inte vara bunden av parts medgivanden. En annan sak är att domstolen i 

praktiken sällan har anledning att frångå ett medgivande från myndighetsparten eller 

en kvalificerad enskild part. Här kan naturligtvis argumenteras att detta leder till en 

inkonsekvens genom att myndigheten under sin handläggning disponerar över 

ärendet. Varför är myndigheten då inte skickad att göra detta när beslutet har 

överklagats? Mitt svar är att om processen ska utgöra en kontrollfunktion där syftet är 

att nå materiellt riktiga resultat kräver detta att domstolen är helt fri i sin bedömning.  

Vidare bör domstolarna ha ett långtgående ansvar för processen och tillse att 

varje mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Uttrycket beskaffenhet syftar här 

både på målets karaktär och på partsställningen. Ju viktigare fråga desto större ansvar 

vilar på domstolen. Likaså ökar ansvaret i den mån parterna har svårt att föra 

processen på ett adekvat sätt. I huvudsak handlar rättens ansvar om att processleda 

parterna. Domstolarnas ansvar i detta avseende är naturligtvis svårfångad och jag 

nöjer mig i detta sammanhang med att påstå att processens funktion kräver detta. Vad 

jag i stället vill komma till är att i Sverige har, beträffande vissa måltyper, 

                                                 
2
 I sammanhanget kan tilläggas att det kan ifrågasättas om regleringen är förenlig med unionsrätten. En 

person som anser att kommunen givit ett stöd som strider mot de EU-rättsliga statsstödsreglerna, men 

som inte är kommunmedlem, saknar klagorätt. Detta förefaller ytterst tveksamt. 



Ulrik von Essen 

618 

 

domstolarnas ansvar begränsats genom att en försiktig form av åberopsbörda har 

införts.
3
 Så vitt jag förstår finns det delvis liknade krav i Norge och Danmark.  

Enligt min mening kan en rad argument anföras mot en åberopsbörda i 

förvaltningsmål. Det som är av intresse här är emellertid att en sådan plikt för part 

begränsar prövningen och motverkar därmed processens kontrollerande funktion. 

Resultatet av prövningen kan då komma att bli att domstolen ”inte lagligen” kan 

bifalla en talan, trots att beslutet är behäftat med mer eller mindre allvarliga fel. Detta 

menar jag motverkar kontrollfunktionen. 

Avslutningsvis ska något kort också sägas om rättens sammansättning, även 

om detta egentligen inte handlar om processuella regler. Som jag ser det bör valet stå 

mellan att avgöra mål med enbart juristdomare eller med juristdomare under 

medverkan av lekmän. I skrivande stund förs i Sverige en debatt om det lämpliga 

(eller snarare det olämpliga) i systemet med nämndemän i allmänhet och det 

förhållandet att de har en politisk koppling i synnerhet. Jag avstår emellertid från att 

gå in på denna fråga i detta sammanhang, men konstaterar att de flesta rättssystem har 

någon form av lekmannainflytande i domstolarna. Vad jag i stället vill ta upp är 

huruvida domstolen bör tillföras specialistkunskap genom rättens sammansättning.  

Det kan argumenteras att processens funktion talar för att i rätten bör ingå 

ledamöter med särskild sakkunskap. Möjligheterna att kontrollera riktigheten av olika 

förvaltningsbeslut bör ju då öka. Min uppfattning är dock att behovet av sakkunskap 

ska tillföras målet av parterna, på deras initiativ eller efter processledning. Risken är 

överhängande att ledamöter med specialistkunskap uppfattas företräda ett visst 

intresse. Därmed kan domstolens objektivitet komma att ifrågasättas. Som anförts 

ovan förutsätts domstolarna stå fria och opartiska till såväl parterna som de allmänna 

intressen för vilkas främjande den tillämpliga författningsregleringen tillkommit. 

Stävan mot korrekta beslut får inte gå så långt att domstolens objektivitet kan 

ifrågasättas. Detta blir naturligtvis särskilt viktigt om domstolarna tillåts göra 

lämplighetsavvägningar.  

 

5 Slutord  

Jag har ovan argumenterat för att överprövningen av myndighetsbeslut generellt ska 

syfta till att kontrollera myndigheternas beslutsfattande med målet att dessa 

avgöranden ska bli så korrekta som möjligt utifrån aktuell materiell lagstiftning. En 

sådan funktion menar jag förutsätter att domstolarna även kan pröva beslutens 

lämplighet. Denna frihet för domstolarna borgar för att prövningen blir meningsfull. 

Samtidigt är det inte fråga om en helt fri prövning utan denna begränsas genom 

rättsordningen i övrigt och behöver inte nödvändigtvis på ett avgörande sätt skilja sig 

från en laglighetsprövning. Jag tror inte att en sådan inriktning på prövningen leder till 

att domstolarnas objektivitet ifrågasätts. För att understryka domstolarnas oberoende 

ställning bör dock undvikas att ledamöter som kan uppfattas företräda ett visst intresse 

ingår i rätten.  

Vidare måste de processuella reglerna vara ändamålsenliga i den meningen 

att de bidrar till fullföljandet av denna kontrollerande funktion. Möjligheterna att 

initiera en domstolsprövning bör därför vara vittgående. Förvaltningsmål bör också 

                                                 
3
 Måltyperna är återkallelse av läkarlegitimation, körkortsingripande och offentlig upphandling. Likaså 

finns en åberopsplikt i kommunalbesvärsmål. 
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genomgående vara indispositiva och domstolen bör ansvara för att nöjaktig utredning 

föreligger.  

I den mån avvikelser från detta ska göras bör det ankomma på lagstiftaren att 

genom utformningen av de materiella reglerna snäva in prövningen eller på annat sätt 

begränsa denna.  

 




