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Abstract 

Sweden is, according to its constitution, a state governed by law. The rule of law is upheld by 

the correct application of specific sources of law, consisting exclusively of legislation and its 

legislative history, court practise, established practise and the literature of jurisprudence. The 

non-regard for all other kinds of arguments, such as, for example, subjective justice in the matter 

at hand, ensures that formal justice is maintained. The outcome of two similar cases must result 

in the same ruling regardless of the person presiding.  

 

However, the courts are not the only place where the rule of law must be respected. In state and 

municipal administrations, legal decisions concerning individuals are made every day. 

Oftentimes administration officers are the first instance of adjudication. To achieve the same 

level of legality, administration officers must apply the same sources of law as do law graduates, 

but without any education in law.  

 

In this thesis, the method of legal problem solving that is practised by administration officers is 

studied, as well as the historical development of the profession of administration officers. Three 

representatives were interviewed about the scope of the method used in specific cases. The 

results showed that the methods clearly differed from the method of law graduates, in part due 

to organisational, economic and educational differences, and that the historical legacy is still 

very present in the administrative work.  
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Förord 

Jag är utbildad biolog och har tillbringat mitt yrkesliv inom den statliga och kommunala 

förvaltningen. I min yrkesroll har jag fattat ett stort antal juridiskt motiverade beslut. Trots att 

tillämpning av normer var en del av det dagliga arbetet, var min insikt om min del i 

förverkligandet av den svenska rättsstaten begränsad. Mitt sökande efter den undflyende 

helhetsbilden ledde till slut till juristprogrammet på Stockholms universitet. Under 

specialkursen Juridisk metodlära insåg jag att det fanns en tydlig diskrepans mellan utbildade 

juristers syn på hur det offentligas företrädare i en rättsstat uppfyller kravet på rättssäkerhet och 

hur förvaltningshandläggare utbildade inom diverse sakområden uppfattar sin roll i systemet. 

Idén att undersöka denna diskrepans och en ambition att förstå problematiken ur båda dessa 

synvinklar föddes.  
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1. Inledning 

För att lära sig tillämpa rätten på ett likartat och därmed förutsägbart sätt tillbringar 

juriststudenter 4,5 år med att tillägna sig den juridiska metoden.1 Denna förmåga kan sägas 

utgöra kärnan i vad som definierar juristrollen.2 Det förhåller sig dock så att även andra 

discipliner och yrkesgrupper, olika typer av sakkunniga, ägnar sig åt juridiskt arbete men saknar 

juridisk utbildning. Dessa sakkunniga fattar dessutom huvuddelen av alla juridiska beslut i 

förvaltningen och utgör första instans i många frågor. I den följande framställningen kommer 

sådana sakkunniga att benämnas handläggare3. Både på kommunal och statlig nivå fattar 

handläggare på förvaltningsmyndigheter juridiska beslut som påverkar enskilda med, i vissa 

fall omfattande, konsekvenser för ekonomi och övrigt leverne. Dessa handläggare använder 

också en juridisk metod för att motivera beslut i det enskilda fallet. Handläggarna är utbildade 

inom sina sakområden, många vid universitet och högskola, men inte specifikt i den juridiska 

metod som svenska jurister lär sig tillämpa.  

 

Sverige är en rättsstat och definitionen av en sådan är just att det offentligas rättstillämpning 

ska präglas av rättssäkerhet och förutsebarhet för enskilda vilket är grundläggande för en 

rättsstat och ytterst avgörande för att det ska föreligga ett förtroende för statens opartiskhet. 

Formell rättssäkerhet med principen om förutsebarhet ska råda vilket förenklat kan beskrivas 

som så, att formell rättssäkerhet uppnås genom att rättstillämpare finner lösningar på juridiska 

problem i vissa tydligt utpekade och avgränsade rättskällor 4. De handläggare som ska lösa ett 

juridiskt problem har sålunda att, å ena sidan, förhålla sig till rättskällorna och å andra sidan 

inte ta in andra överväganden i sin rättstillämpning, så som exempelvis subjektiv rättvisa i det 

enskilda fallet. Lösningen ska sedan motiveras med hänvisning till den eller de rättskällor i 

vilken eller vilka lösningen stod att finna. Om kvaliteten på argumentationen håller en hög nivå, 

det vill säga att den juridiska metoden har använts på ett korrekt sätt, kan formell rättssäkerhet 

sägas ha uppnåtts och därmed ges beslutsfattandet i det offentliga en särskild legitimitet. Den 

                                                
1 Se kapitel 4. 
2 Gunnerstad et al., Rättshistoria – ett ämne i tiden, s. 178. 
3 Handläggare kan självklart ha juridisk utbildning inom sina respektive sakområden men kommer i denna 

framställning förutsättas sakna utbildning i den juridiska metoden och rättskälleläran.  
4 Zila, J., Om rättssäkerhet, s. 3. 
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juridiska metoden är alltså ett verktyg för att säkerställa legitimiteten såväl i det enskilda fallet 

som i det offentligas rättstillämpning i stort.  

 

Handläggare i förvaltningen har, som påpekats ovan, sällan en juristutbildning att falla tillbaka 

på i sitt värv. Lagstiftarens lösning på detta har varit att lagfästa normer för hur handläggare 

förväntas utföra sitt arbete i förvaltningslagen. Primärt fokuserar lagstiftningen på att säkerställa 

grundläggande rättssäkerhetsgarantier5 samt garantera ett rättssäkert beslutsfattande i 

förvaltningen.6 En reviderad förvaltningslag trädde i kraft den 1 juli 2018 och den nya lagen 

ställer, i förhållande till den tidigare regleringen, högre krav på att handläggare på 

förvaltningsmyndigheter ska fatta rättssäkra beslut.  

 

För att uppnå rättssäkerhet måste följaktligen den juridiska metoden tillämpas korrekt och den 

juridiska argumentationen i motiveringen av juridiska beslut ska hålla hög kvalitet. För att 

undersöka hur jurister går tillväga för att uppfylla dessa krav genomförde professor Claes 

Sandgren i slutet på 1990-talet en empirisk studie för att undersöka vilka rättskällor jurister 

tillämpar i sitt arbete och hur dessa rättskällor viktas mot varandra. Syftet med studien var 

således att ta reda på dels vilka rättskällor som de facto används i det dagliga arbetet, dels i 

vilken ordning de används. I den avslutande analysen jämfördes sedan hur detta utfall förhöll 

sig till den rättskällelära som lärs ut vid svenska universitet. 

 

Om man antar att rättsstatsperspektivet är lika centralt för handläggare på statens myndigheter, 

vilket tydligt framgå i nya förvaltningslagens 5 §, som för domstolsjurister, så väcks frågan, 

vilken metod icke-juristutbildade handläggare använder sig av. Eftersom den juridiska metoden 

är tänkt att appliceras på samma sätt av både jurister och icke-juristutbildade handläggare, 

lämpar sig resultatet av Claes Sandgrens studie väl som en replipunkt för en undersökning av 

icke-juristutbildade handläggares tillvägagångssätt vid juridiskt beslutsfattande och den 

kommer därför att utgöra grunden för den fortsatta framställningen. 

                                                
5 Prop. 2016/17:180, s. 74. 
6 SOU 2010:29, s. 116 
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1.1 Problemformulering och syfte 

Sverige ska vara en rättsstat. Enligt 9 § regeringsformen ska domstolar och 

förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter beakta allas 

likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Detta uppfylls genom 

att den juridiska metoden begagnas i allt beslutsfattande. Den juridiska metoden är därför 

essentiell för att uppfylla rättsstatsidealet och ska följaktligen tillämpas av samtliga handläggare 

i den offentliga sektorn. 

 

För att kunna tillämpa den juridiska metoden krävs emellertid kunskap om den juridiska 

metodläran och i synnerhet rättskälleläran. Lag och förarbeten, praxis, doktrin och sedvänja är 

vedertagna rättskällor som i samverkan ska garantera att tillämpningen av rätten blir såväl 

rättssäker som effektiv. Den juridiska metoden kan följaktligen sägas säkerställa att stat och 

kommun inte agerar nyckfullt, fördomsfullt eller oförutsägbart i förhållande till den enskilde. 

Medborgarna ska kunna lita på att alla behandlas lika inför lagen. Det ska alltså inte vara någon 

skillnad på den juridiska kvaliteten i ett beslut beroende på om det har fattats av utbildade 

jurister eller av icke-juristutbildade handläggare. Skillnaden är dock uppenbar. Jurister har ju, i 

motsats till övriga statstjänstemän, utbildats i den juridiska metodläran. Om den juridiska 

kvaliteten inte upprätthålls genom en korrekt tillämpning av den juridiska metoden kommer 

rättssäkerheten i och förtroendet för förvaltningen urholkas. Eftersom sakkunniga handläggares 

utbildning normalt inte innefattar undervisning i den juridiska metoden måste det finnas andra 

rättssäkerhetsgarantier på plats som kompenserar för denna brist och säkerställer att kravet på 

rättssäkerhet trots allt uppfylls.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket tillvägagångssätt som sakkunniga handläggare i 

förvaltningen använder sig av i sitt beslutsfattande för att, om möjligt, möta rättsstatens krav på 

legalitet. Som representanter för förvaltningshandläggare kommer miljöinspektörer från tre 

kommuner i Stockholms län att intervjuas. De fattar juridiska bindande beslut på miljöbalkens 

område, en balk som har ramlagskaraktär.  

 

Förvaltningsväsendet och dess funktion att upprätthålla rättsstatliga kvaliteter har en lång 

tradition i Sverige. Den historiska aspekten är därför oundgänglig för denna undersökning, då 

det är det enda sättet att utröna vilken roll som förvaltningen har spelat i olika perioder och 
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vilka förväntningar statsöverhuvudet eller folkrepresentanterna har haft på myndigheterna över 

tid. 

 

1.2 Metod och material 

För att besvara frågan om de icke-juristutbildade handläggarnas tillvägagångssätt vid juridiskt 

beslutsfattande och denna metods förenlighet med rättsstatliga krav kommer två, möjligen tre 

perspektiv att utnyttjas. Endast genom empirisk metod är det möjligt att undersöka hur icke-

juristutbildade handläggare löser juridiska problem, vilka källor som finns tillgängliga på 

arbetsplatsen samt hur och i vilken ordning de används i beslutsfattandet.  Denna del av studien 

kommer att genomföras med en kvalitativ metod och genom djupintervjuer med representanter 

för handläggare från tre olika kommuner. För att kunna jämföra handläggarnas metod med 

juristernas har Claes Sandgrens studie använts som ett jämförelsematerial. Dagens tillstånd 

måste dock förstås i sin historiska kontext. Synen på handläggares beslutfattande har nämligen 

förändrats under tidens lopp och bevekelsegrunderna bakom denna utveckling knyter samman 

frågan om de icke-juristutbildade handläggarnas rättstillämpning med föreställningen om 

rättsstaten.  

 

1.2.1 Empirisk metod 

På det rättsvetenskapliga området dominerar den rättsdogmatiska metoden, där gällande rätt 

utrönes genom en analys av hur ett juridiskt problem skall lösas. Rättsvetenskapsmän är dock 

inte bundna av att endast tillämpa den juridiska, eller mer precist den rättsdogmatiska, metoden, 

utan kan gå utanför denna och bruka empiriskt material såsom ett komplement. Detta 

tillvägagångssätt möjliggör ett samhällsrelevant perspektiv som inte kommer till samma uttryck 

i den traditionella juridiska metoden.7 En så kallad integrativ rättsvetenskap kombinerar just en 

sådan juridisk eller rättsdogmatisk analys med empiriskt material. Den empiriska metoden ger 

vetenskapsmannen en möjlighet att formulera verklighetsanknutna problem eller värderingar, 

som inte riskerar att förlora aktualitet på samma sätt som en studie gjord om en rättsregel där 

lagstiftaren har möjligheten att göra den obsolet.8 Metoden kan med fördel användas för att 

                                                
7 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1, s. 727 ff. 
8 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1, s. 734 ff. 
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studera funktionen hos rättskulturerna i förvaltningen9 och för analys av tillämpningen av 

ramlagstiftning10. Ramlagstiftning, med öppet formulerade regler och ringa materiellt innehåll, 

blir allt vanligare.11 Avgörande för tillämpningen av empirisk metod är syftet med den aktuella 

framställningen och vilka problem som ska undersökas. För att undersöka vilken metod icke-

juristutbildade handläggare använder i sitt juridiska beslutsfattande lämpar sig en empirisk 

metod särskilt väl. Intervjuer och enkäter är i många fall det enda medlet för att visa hur 

rättsregler faktiskt används och vilka effekter de kan antas ha.12  

 

Kvalitativ metod 

Empiriska metoder kan se olika ut. En vanlig indelning är i kvalitativ och kvantitativ metod. 

Juridisk metod är åtminstone i huvudsak kvalitativ till sin natur och det kan hävdas att också 

rättskälleläran är huvudsakligen kvalitativ. Mängd, som är av vikt i den kvantitativa metoden, 

är inte avgörande i den kvalitativa metoden, eftersom ett enda rättsfall inte så sällan gör en rad 

tidigare rättsfall obsoleta.13 Av detta skäl har valet för intervjuerna fallit på en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa metoden syftar till att förstå en social verklighet genom deltagarnas tolkning av 

densamma. Intervjupersonerna har valts ut i enlighet med ett målstyrt urval som ofta används i 

kvalitativ forskning. Detta innebär att urvalet av de individer som har intervjuats har styrts av 

den aktuella frågeställningen. Respondentvalidering används inom kvalitativ forskning och 

innebär att forskaren förmedlar sina resultat till de individer som deltagit i undersökningen för 

att på detta vis få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren har förmedlat är riktig. 

För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie kan vidare begreppen tillförlitlighet och äkthet 

användas. Forskarens resultat ska vara trovärdigt. Vederhäftigheten ökar genom användning av 

respondentvalidering och ju utförligare intervjuerna är desto lättare är det att se vilken grad av 

överförbarhet resultatet har i andra situationer, vilket också bidrar till att kvaliteten i studien 

kan värderas.14 

 

Kvalitativa intervjuer har ofta en mer ostrukturerad form än kvantitativa studier. Anledningen 

är att fokus ligger på att få fram intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt snarare än 

                                                
9 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 1, s. 742. 
10 Ramlagens relevans för arbetet kommer att behandlas nedan. 
11 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 2, s. 1036. Se vidare avsnitt 4.1 nedan. 
12 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 2, s. 1042. 
13 Se Sandgren, C., Om empiri och rättsvetenskap, del 2, s. 1045. 
14 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, s. 340 ff. 
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frågeställarens. Det är därför viktigt att göra det möjligt för intervjupersonen att låta intervjun 

ta den riktning denne anser vara viktig i sammanhanget. Det är således intervjupersonens åsikter 

som är centrala. Det är alltså acceptabelt att avvika från frågeformuläret och ställa andra frågor 

beroende på hur intervjun utvecklar sig. På detta vis kan viktiga frågor belysas som inte på 

förhand var en del av intervjun. Optimala svar på frågorna ska vara fylliga och detaljerade och 

det utgör därför en fördel att intervjua samma person flera gånger. Intervjun kan vara 

semistrukturerad vilket innebär att det finns en intervjuguide med frågor som inte behöver 

ställas i någon specifik ordning.15 

 

Kritik som riktas mot kvalitativ forskning är att den riskerar att vara subjektiv. 

Undersökningspersonerna påverkas med största sannolikhet av frågeställarens egenskaper och 

fokus. Tolkningarna av intervjupersonernas svar kommer troligen också att färgas av forskarens 

förbestämda uppfattningar och sympatier. Detta leder sammantaget till att det är svårt att 

replikera kvalitativa forskningsresultat.16 

 

Eftersom syftet med studien är att undersöka vilken faktisk metod handläggare i förvaltningen 

använder är en kvalitativ metod inte bara lämpligast, utan sannolikt det enda sättet att formulera 

åtminstone hypotetiska svar på undersökningens frågeställning. Metoden möjliggör ett friare 

samtal och skapar sålunda utrymme för handläggarna att själva formulera den metod de 

tillämpar utan att behöva förenkla sitt tillvägagångssätt i alltför hög grad.  

 

1.2.2 Rättsgenetisk metod 

Alla rättskällor är per definition historiska. Rätten är konstant föränderlig och kommer därför 

alltid att utvecklas i förhållande till de skrivna, men också i någon mån i förhållande till de 

oskrivna17, källorna. Att studera förändring som sådan ger dock få insikter i juriskulturen, 

utöver det generella konstaterandet att alla ting är obeständiga. Mer intressant blir det att dela 

upp rätten i stillastående ögonblick, dess tänkta vilopunkter, där förändringen istället omvandlas 

till iakttagbar utveckling. Rättens normativa karaktär skapar således förbindelsepunkter som 

anknyter exempelvis medeltida rätt med rätten såsom den ser ut idag. Rättskälleläran, den 

                                                
15 Bryman A., s, 340 ff. 
16 Bryman A., s. 340 ff. 
17 Också sedvanerätt – en icke skriven rättskälla – är mer formaliserad än den verkliga rätten, som 

befinner sig ständig utveckling. 
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konvention som ger rätten ett visst innehåll och normativa karaktär, lämpar sig väl för ett 

utvecklingshistoriskt studium av rätten. Den rättshistoriska studiens fokus är alltså det som i 

varje tid och på varje plats uppfattas som gällande rätt.18 Rättens utveckling beskrivs alltså ur 

en juridisk synvinkel, med ett så kallat innanförperspektiv. Förklaringar till rättens utveckling 

söks i det juridiska materialet och behandlas med utgångspunkt i en modern förståelse.19 Denna 

typ av inre rättshistoria har likheter med den rättsdogmatiska metoden såtillvida att båda tar 

sikte på utvecklingsprocesser, rättens utveckling och dess bakomliggande drivkrafter.20  

 

Den rättsgenetiska metoden syftar till att belysa vilka rättspolitiska och systematiska 

bevekelsegrunder som präglat framväxten av den gällande rätten i en viss juridisk 

frågeställning. Den gällande rätten är i denna mening en teoretisk ögonblicksbild av ett aldrig 

stillastående system som utgör rätten, en fiktion som utbildade jurister förhåller sig till som en 

realitet. I den rättsdogmatiska diskursen förs analysen utifrån den fiktiva ögonblicksbilden, men 

rättens historiska arv kommer alltid att färga bilden och går därför aldrig att bortse ifrån. Hänsyn 

måste tas till hela rättsutvecklingen vid fastställande av den gällande rätten.21 Kraven på 

handläggare inom förvaltningen har funnits i århundraden och förändrats över tid. Den 

historiska utvecklingen påverkar än idag förväntningarna på handläggares arbete och utgör en 

del av den fördjupade förståelsen för förvaltningshandläggares skrå och dess plats i den 

moderna rättsstaten. 

 

1.2.3 Rättsdogmatisk metod? 

Ovan har angivits att problemställningarna i detta arbete kommer att undersökas huvudsakligen 

med hjälp av empirisk och rättsgenetisk metod. Som nämnts dominerar den rättsdogmatiska 

metoden på det rättsvetenskapliga området och tillämpas för att analysera hur ett juridiskt 

problem behandlas i rättskällorna. Det centrala är därvidlag att med hjälp av informationen i 

rättskällorna besvara de juridiska frågorna. I detta arbete ligger fokus istället på bruket av 

rättskällorna, alltså hur de används, inte på den självklara utgångspunkten att de används. Trots 

detta kommer information som hämtats i de individuella rättskällorna utgöra en grund för 

framställningen. Således kan det diskuteras om inte också i denna uppsats en rättsdogmatisk 

                                                
18 Gunnerstad et al., s 183 ff 
19 Croon, A, Jura Novit Curia, s. 11. 
20 Gunnerstad et al., s 185. 
21 Croon A., s. 10. 
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metod kommer till användning utöver de två tidigare nämnda. Syftet med att använda de gängse 

rättskällorna är att ge en bild av hur handläggares arbete inom förvaltningen regleras. Denna 

förståelse är viktig för att läsaren ska få en uppfattning om den historiska synen på handläggares 

ansvarsområden, de kvalitetskrav som ställs på rättstillämpningen och vilket individuellt ansvar 

som handläggarna har för att säkerställa grundläggande krav på rättssäkerhet i förvaltningen.  

 

1.2.4 Material 

Intervjumaterialet från Claes Sandgrens studie från 1996 har utgjort en mall för intervjuerna av 

miljöinspektörerna. Frågorna har dock anpassats till intervjuobjekten, då de ursprungligen 

formulerades för att ställas till utbildade jurister, medan de som deltar i denna studie inte är 

juristutbildade. I den rättsgenetiska delen av uppsatsen kommer framställningen att ta sin 

utgångspunkt i sekundärlitteratur.  

 

1.3 Disposition 

För att ge en bakgrund till synen på förvaltningarnas arbete och de ideal som format kraven på 

de förvaltningsanställda kommer uppsatsen att inledas med en historisk tillbakablick. Denna 

lägger grunden för nästa avsnitt där dagens krav på förvaltningsanställda redovisas. I det 

efterföljande avsnittet ges en översiktlig beskrivning av juristers metod vid rättstillämpning som 

sedan används för att avgöra om handläggares tillvägagångssätt vid juridiskt beslutsfattande 

överensstämmer med utbildade juristers. Resultatet av intervjuerna presenteras därefter och 

denna sammanställning följs sedermera av en avslutande analys.  

 

1.4 Avgränsning 

Grunden till arbetets frågeställning är ytterst att rättsstatsidealet ska förverkligas i 

förvaltningens och domstolars beslutsfattande.  En del av denna måluppfyllelse ligger i 

möjligheten att kunna överklaga beslut som möjligtvis fattats på fel grund till en överinstans, 

vilket också är innebörden i artikel 6 i Europakonventionen som utgör svensk lag. Denna 

frågeställning kommer dock inte att behandlas i denna framställning. Här ligger istället fokus 



 
 

10 

enbart på kravet att det företrädesvis ska bli rätt i första instans. Det är således förutsättningarna 

för det primära beslutsfattandets rättsenlighet som ska diskuteras i detta arbete. 
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2. Ämbetsmannarollen och det boströmska 

ämbetsmannaidealet 

I en artikel, som publicerades 2017 i tidningen Vi, skriver Cecilia Garme att den klassiska 

ämbetsmannen är ”het” igen. Hon exemplifierar detta med att hänvisa till FBI-chefen James 

Comeys vittnesmål inför kongressen, där han påstår sig ha fått försvara konstitutionen inför 

presidenten. Hon skriver vidare att såväl vanliga som extrema politiska partier i Frankrike 

besegrats av ”en korrekt, lätt lillgammal kandidat som hyllar republikanska värden bortom 

höger och vänster”. Även i Sverige har två ämbetsmannatyper, Inga-Britt Ahlenius och Anders 

Kompass, utmärkt sig genom att agera visselblåsare i FN med det enkla budskapet att regler 

ska följas. 

 

I det följande kommer ämbetsmannarollen att undersökas. Begreppen ämbetsman och 

tjänsteman har sina rötter i den svenska medeltiden. De används idag ofta synonymt, men från 

1700-talet och en tid framåt reserverades ämbetsman för högre befattningar med kunglig 

fullmakt. Ämbetsmän var oavsättliga, inplacerade i rangrullan22 och hade 

universitetsutbildning. Tjänstemännen å andra sidan var lägre befattningshavare, men 

innefattade inte yrken som inrymdes under begreppet arbetskarlar.23 För att göra en nutida 

parallell representerar Horace Engdahl en ämbetsman24, medan Anders Kompass utgör exempel 

på en tjänsteman. 

 

2.1 Ämbetsmannens historia  

Kung Sol, Ludvig den XIV av Frankrike, har, sannolikt felaktigt, tillskrivits uttalandet ”l’État 

c’est moi” (”staten, det är jag”). Uttalandet har kommit att representera det kungliga enväldet, 

                                                
22 Rangrullan var en officiell förteckning över högt uppsatta personer. I nutid motsvaras den av en 

placeringslista som publiceras årligen i hovkalendern.  
23 Nilsson T., Ämbetsmannen i själva verket, s. 5. 
24 Svenska akademin inrättades av Gustaf III och är ett privaträttsligt subjekt, inte en myndighet. I början 

var dock ledamöterna höga ämbetsmän och eftersom ledamotskapet är på livstid och uteslutning endast 
kan ske på mycket få grunder kvarstår delvis samma karaktäristika som hos de första ämbetsmännen. 
(www.svenskaakademin.se, hämtad 2019-05-26)   
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autokratin, i all sin prakt. Om konungen till sin person var den fysiska manifestationen av staten 

vore det både omöjligt och möjligen ovärdigt av honom att själv verkställa alla de uppgifter 

som hörde till statens maskineri. Till sin hjälp hade därför kungen ämbetsmän vilkas uppgift 

det var att verkställa kungens direktiv. Att bli utnämnd ämbetsman var ett privilegium som 

endast tillföll adeln. Ämbetsmännen förutsattes vara obrottsligt lojala till staten, alltså kungen, 

och den lojala tjänare som förärades ett ämbete vann både makt, status och rikedom. Den 

exklusiva rätten adeln hade till de högre statstjänsterna kom i Sverige till ett abrupt slut i 

samband med 1809 års regeringsform, möjligtvis som en eftergift till de ofrälses långvariga 

kritik mot privilegiesystemet. I dess ställe trädde meritokratin som åtminstone i teorin till fullo 

kom att råda från 1870-talet och fram till idag. Dock gavs ett tillfälligt undantag för Högsta 

domstolen som fram till 1845 fortsatt skulle bestå av hälften adel och hälften ofrälse.25  

 

Monarkin, som också gick under benämningen ämbetsmannastaten, representerade det gamla 

idealet där staten skulle förhålla sig passiv till samhällsutvecklingen och skydda, men inte 

ingripa i, det borgerliga samhället. Det innebar att staten skulle föra en stillastående tillvaro 

med huvuduppgiften att upprätthålla det gällande rättstillståndet. I övrigt präglades tiden av en 

pessimism som grundades i uppfattningen att samhället hade nått sin höjdpunkt i utveckling. 

Framtiden kunde bara innebära en försämring. I takt med industrialismens utveckling blev det 

dock uppenbart att staten, i sin passiva roll, inte gjorde tillräckligt för de medborgare som 

drabbades av social olycka i industrialismens spår. Det började ställas krav på att staten måste 

axla rollen som beskyddare av den svagare parten och säkerställa trygghet även för mindre 

bemedlade medborgare. Ambivalensen i beskrivningen av statens uppgifter, dels att tillvarata 

näringslivets intressen och dels att mildra konsekvenserna av marknadskrafternas härjningar, 

krävde en avancerad statsapparat som kunde möta denna utmaning. Teknisk, industriell och 

vetenskaplig utveckling, parallellt med demokratins genombrott, utgjorde fundamenten till den 

samhälleliga omdaning som kom att ske under slutet av 1800-talet. Ett behov av en 

”statsförvaltning inrättad efter tidens och framtidens kraf” banade väg för ett nytt statsideal och 

förvaltningarna förväntades visa handlingskraft och framåtskridande. Den trygghetskänsla som 

stod att finna i förvaltningens tröghet förslog inte långt när det gällde att möta kraven på den 

nya staten. Ämbetsmannastatens tid antogs därför vara över.26 

 

                                                
25 Nilsson T., s. 2 ff.  
26 Andersson C., Ämbetsmannastat och demokrati, s. 14 ff. 
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Under slutet på 1800-talet ledde statens politiska utveckling, med de politiska uppgifterna nu i 

centrum, till att en förändring i förhållandet mellan regering och ämbetsverk kom till stånd. Då 

statsråden tidigare, även om de styrde förvaltningarna, varit byråkrater som tjänade på systemet 

och därför i stort saknade vilja att förändra status quo, hade förvaltningen en hög grad av 

självständighet inom statsapparaten. När statsråden istället var representanter för folkvalda 

politiker fanns det utrymme både för ett effektivt ledarskap och en något mer begränsad 

självständighet. Det saknades således utrymme för en autonom förvaltningspolitik i den nya 

demokratiska staten. Kungens nyckfullhet hade ersatts av en politisk stat, som antogs agera 

rättssäkert, i betydelsen att den offentliga maktutövningen skulle vara lagbunden. Att lösa 

problemet med en trög, och korrupt förvaltning med ministerstyre var det dock aldrig fråga om, 

eftersom det tidigt uppmärksammades, med andra europeiska länder som förlagor, att det kunde 

leda till maktfullkomlighet och att kontinuiteten i förvaltningen skulle bli lidande vid 

regeringsskiften.27  

 

Byråkraternas uppgift var att tjäna allmänheten och den kritik som funnits mot de egennyttiga 

ämbetsmännen hade lett till misstro mot förvaltningarna. Den misstron fick inte riskera att 

övergå i misstro mot staten, viket ökade kravet på en reformering av förvaltningen. Ytterligare 

en brist hos myndigheterna, som blev tydlig i relief till det komplexa samhälle som 

förvaltningarna verkade i, var att den juridiskt utbildade personalen inte räckte till eftersom 

fackkunskap hos dessa istället saknades.28 En blandning av kompetenser kom att bli en 

nödvändighet för de statliga ämbetsverkens effektivitet. I kölvattnet av den nya politiska andan 

förvandlades alltså förvaltningarna från passiva och egensinniga organ befolkade av adelsmän 

till politikerstyrda verk, vars uppdrag det var att skyndsamt, effektivt och kunnigt genomföra 

de politiska besluten samt oväldigt tillämpa rätten i förhållande till enskilda. 

Ämbetsmannakåren var tillsatt efter duglighet och fick inte driva egna agendor, men, för att 

bevara sin autonomi och kunna garantera rättssäkerhet, kunde den kräva att inte bli detaljstyrd 

i enskilda ärenden.  

                                                
27 Andersson C., s. 32. 
28 Andersson C., s. 30 ff. 
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2.2 Förvaltningens självständighet 

Även om självständigheten objektivt sett inskränktes i den moderna staten, såtillvida att de 

politiskt tillsatta förvaltningscheferna styrde tjänstemannakåren i förvaltningarna, var 

självständigheten fortfarande en grundförutsättning för förvaltningsarbetet. Självständigheten 

utgjorde då som nu en garanti för rättssäkerheten och var central för folkets förtroende för 

förvaltningen. Förvaltningens oavhängighet ansågs också utgöra ett värn mot yttre och inre 

fiender. Perioden med samhällelig omdaning i Sverige sammanföll med de två världskrigen och 

det snabbaste sättet att undergräva ett samhälle ansågs vara att försvaga tjänstemannakåren. 

Politikern Arne Forssell, far till poeten Lars Forssell, skrev att den svenska 

förvaltningsordningen var ”av ’avgörande betydelse’ vid värnet av ett folks politiska rättigheter 

mot en av de hårdaste förtryckare historien känner”.29  

 

Förvaltningens självständighet var följaktligen en förutsättning för att det löpande arbetet skulle 

hanteras på ett neutralt, sakligt och objektivt sätt i enlighet med det lagbundna 

maktutövningsmandatet. Oväldigheten var också en premiss för folkets förtroende för 

förvaltningen, dess legitimitet, för utan legitimitet, ingen rättsstat. 

 

2.3 Ämbetsmannens utbildning 

Ämbetsmannens utbildning kom att bli en stor stridsfråga i början av 1800-talet. Då 

debatterades huruvida Sverige borde kodifiera sina lagar, på ett liknande sätt som i Frankrike, 

med det yttersta syftet att öka rättssäkerheten. Kritik riktades mot bristen på kompetens hos 

tidens lagfarna domare, som i allmänhet var jämförbar med den juridiska kunskapen hos de 

icke-juridiskt utbildade nämndemännen. Kravet på en domare att vara lagfaren var i början av 

1800-talet mycket lågt ställt.30 Bristen på en homogen utbildning för domare ledde till en 

oförutsägbar rättstillämpning enligt kritikerna. Eftersom både domare och ämbetsmän fått 

samma utbildning på universiteten innebar kritiken att även kvaliteteten på ämbetsmännens 

utbildning kom att förbättras med syftet att öka rättssäkerheten i Sverige. Den klassiska 

utbildningen var den latinska som innefattade latin, grekiska, filosofi, juridik och historia. Just 

                                                
29 Andersson C., s. 38. 
30 Sandström M., Ein Mädchen für alles?, s. 11. 
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ämbetsmännens utbildning dominerades helt av juridiken eftersom dessa i sin yrkesutövning 

hade att följa just lagar och förordningar. Den strukturerade juridiken ansågs som ett utmärkt 

exempel på den latinska utbildningens formella uppbyggnad med sitt klara regelsystem.31 

Universitetens verksamhet utformades i hög grad för att möta behoven hos de blivande 

ämbetsmännen.32 Syftet var att universiteten skulle tjäna statens behov, inte särintressen i form 

av exempelvis industrins. Jämfört med exempelvis Tyskland innebar detta att svenska 

universitet hade större fokus på utbildning av statstjänstemän och därför ett minskat fokus på 

forskning. Detta ledde i förlängningen också till att universitetens självständighet minskade 

medan statusen på ämbetsmannaexamina i egenskap av närhet till staten höjdes.  För att skapa 

alternativ till juristexamen, för den som önskade ta sig in på ämbetsmannabanan, introducerades 

examina inom andra områden i slutet av 1800-talet. Dessa var exempelvis utbildningar till 

jägmästare, veterinär, officer och apotekare.33  

 

2.4 Kraven på ämbetsmannen 

Det svenska ämbetsmannaidealet brukar ofta tillskrivas en idag föga känd idealistisk filosof 

som var verksam vid Uppsala universitet under 1800-talets mitt, Christopher Jacob Boström.  

Han föddes 1797 i Piteå och var bland annat privatlärare till de kungliga barnen. Sedermera 

blev Boström professor i filosofi vid Uppsala universitet.34 Vid sin bortgång 1866 hade han 

utformat ett ämbetsmannaideal som än idag åberopas. Boströms ämbetsmannaideal var en del 

av hans statslära som fick många anhängare under andra halvan av 1800-talet. Boström ansåg 

att staten var direkt underordnad Gud och att monarken var den värdslige representanten för 

staten. Kungen hade inte fått sin makt av folket, utan av staten såsom ”idé” och därför ytterst 

av Gud i egenskap av den högsta ”idén”. Kungen hade sedan ministrar och ämbetsmän till sin 

hjälp, vilkas uppgift var att skydda rättsstaten. Boström menade att rätten var statens ”idé” eller 

”eviga väsen” och att staten inte kunde existera utan en rätt. Inte heller kunde rätten existera 

utan staten. I denna lära spelade ämbetsmannen en nyckelroll med sitt uppdrag att i sitt värv 

                                                
31 Som motpol till den latinska utbildningen stod de nyttopräglade realämnena som var moderna språk, 

ekonomi och naturvetenskap. 
32 Kvinnor var grundlagsmässigt diskvalificerade samt utestängda från den utbildning som krävdes för att 

bli ämbetsman. Först 1870 gavs kvinnor rätt till studentexamen och utbildning vid medicinsk fakultet. 
(Nilsson T., s. 5.) 

33 Nilsson T., s. 7. 
34 Sahlin Y., Christopher Jacob Boström, s. 23. 
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lyda makten och samtidig försäkra sig om att inte göra sig till ombud för folket eller representera 

dess intressen.35 Boström ansåg att ämbetsmännen företrädde kungen och det offentliga. De 

skulle bete sig korrekt, formellt och oväldigt och se till att ”alla må njuta sin (formela) rätt, och 

alla verka (formelt) rätt”. Det förväntades också att de skulle uppfylla ideal om sedlighet och 

värdighet. Ämbetsmannaidealet var synonymt med domaridealet eftersom nästan alla 

ämbetsmän började sina karriärer i domstolarna och reglerna som omfattade domarna gällde 

även ämbetsmännen. Den dygdiga ämbetsmannen var lydig, trogen, flitig, oegennyttig och 

redlig.36  

 

Boström ansåg att monarken, i sin rätt att styra staten, behövde ”offentliga functionairer eller 

embets- och tjenstemän” vilka omedelbart eller medelbart skulle verkställa kungens order.37 De 

tillsattes direkt av kungen eller genom ombud till kungen, antingen genom ensidig befallning 

när ”statsmedlemmens pligt att lyda är objectiv och erkänd”38, eller genom ömsesidig 

överenskommelse om kungen inte visste vem personen var. Kungen kunde av sina 

underlydande kräva lydnad för sina befallningar om det inte var uppenbart att de stred mot 

gällande lag. Trohet i form av att underlåta ord och handlingar som kunde motverka 

ämbetsmannens tillkännagivna, offentliga ändamål förväntades. Flitighet fordrades och ens 

ämbetsåligganden skulle vara första prioritet i livet. Oegennytta och redlighet förutsattes och 

man fick endast använda makten i ämbetet för statens ändamål. Ämbetsmännen fick också 

acceptera inskränkningar i sina privata fri- och rättigheter om de var nödvändiga för tjänstens 

utförande och statens trygghet. Till sist förväntades ämbetsmännen bete sig med sedlighet, 

värdighet och humanitet i tjänsten och i privatlivet.39 Som motprestation skulle kungen 

tillhandahålla underhåll till ämbetsmannen och hans familj, en titel, möjlighet till befordran, 

skydd mot våld eller förolämpningar i eller utanför tjänsten, acceptera uppsägning på begäran 

med undantag för ovan nämnda inskränkningar och pension för långvarig verksamhet i statens 

tjänst.40 Folket hade rätt att ställa ämbetsmännen inför rätta om de ”finna sin rätt förnärmad av 

                                                
35 Fränsmyr T., Svensk idéhistoria, s. 36. 
36 SOU 1994:99, s. 155. 
37 Boström C. J., Grundlinier till philosophiska statsläran, § 69, s. 338. 
38 Boström C. J., § 72, s. 339. 
39 Boström C. J., § 75, s. 340 ff. 
40 Boström C. J., § 76, s. 341. 
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deras åtgärder”.41 Även om Boström var för en upplyst monarki ansåg han också att folket hade 

ett absolut veto som balanserade kungens dito.42 

 

Boström var i grunden konservativ vilket också präglade hans statslära. I en tid som rörde sig 

mot liberala värderingar med dynamiska ideal såg Boström universums idé såsom något statiskt 

och oföränderligt. Ämbetsmannaidealet var ett sätt att försäkra sig om att konservatismen 

fortfarande hade ett fäste i statens nya utveckling. Att ha utbildade ämbetsmän som var redo att 

tjäna kungen, men samtidigt var oväldiga i sin rättstillämpning var essensen i Boströms 

statslära. Hans arv, som kom att kallas boströmianismen, utgjorde till stor del en 

ämbetsmannafilosofi som försökte balansera den politiska maktens intresse med rättsstatens 

krav.43  

                                                
41 Boström C. J., § 74, s. 340. 
42 Carlsson J., Statsabsolutismens rättsfilosofi, s. 29. 
43 Se Carlsson J., s. 21 ff. 
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3. Dagens förvaltning 

Ännu i modern tid är en av de främsta förutsättningarna för det demokratiska styrelseskicket att 

förvaltningarna kontrolleras av och är underordnade de politiskt tillsatta folkrepresentanterna. 

Förvaltningarna befolkas nämligen av tjänstemän som är anställda, inte folkvalda. De saknar 

alltså ett politiskt mandat och ska endast följa de normer som antagits av de valda företrädarna 

för folket. Samtidigt är förvaltningens självständighet en förutsättning för demokratin. Lika 

viktigt som lydnadsförhållandet är för en demokrati, lika avgörande är de centrala 

ämbetsverkens självständighet gentemot de politiska beslutsorganen för den formella 

rättssäkerheten.44 Förvaltningen ska också endast följa de normer som beslutats av politiker i 

laga ordning. I enskilda fall ska ingen politiker kunna ingripa med en egen agenda. Om den 

politiska viljan kan ingripa i rättstillämpningen mot enskilda införs ett oberäkneligt element i 

det offentligas rättstillämpning. Därmed skulle förutsägbarheten i beslutsfattandet försvinna 

och med den också varje anspråk på rättssäkerhet.  

 

I april 2008 tillsattes en särskild utredning för att se över bestämmelserna i dåvarande 

förvaltningslagen. Syftet med revideringen av lagen var att göra den mer pedagogisk och 

lättillgänglig för förvaltningsmyndigheterna. Vad innefattas då i begreppet 

förvaltningsmyndighet? Definitionen tar sikte på den organisatoriska enhet som utgör en 

myndighet och begreppet omfattar organ som ingår såsom självständiga enheter på olika nivåer 

i den statliga eller kommunala förvaltningsorganisationen. Begreppet definieras också av vad 

som inte inkluderas. Regeringen och de beslutande politiska församlingarna, det vill säga 

riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, är inte förvaltningsmyndigheter. De 

förvaltningsorgan som lyder under riksdagen är däremot förvaltningsmyndigheter, liksom de 

kommunala nämnderna och styrelserna.45 Tjänstemännen på alla dessa myndigheter, med vitt 

skilda arbetsuppgifter och kompetenser, har att tillämpa förvaltningslagen på ett homogent sätt 

i sitt beslutsfattande för att säkerställa att rättssäkerhet upprätthålls.46 Den vikt som läggs vid 

att förvaltningslagen ska vara pedagogisk beror på att det främst är handläggare utan juridisk 

utbildning som ska tillämpa den. 

                                                
44 Förvaltningens självständighet är unik för Sverige och Finland. I majoriteten av de andra 

västdemokratierna lyder förvaltningen under ministrar, se Andersson C., s. 5.  
45 SOU 2010:29 s. 113 
46 SOU 2010:29, s. 95. 
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Ambitionen med revisionen av lagen var att få de motstridiga direktiven om både lydnad och 

självständighet att framträda tydligare än i då gällande förvaltningslag. I propositionen till nya 

förvaltningslagen framhöll regeringen att förvaltningsförfarandet bör präglas av ett tydligt 

medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service och vara så enkelt, snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Ett effektivt och rättssäkert 

förfarande, tillsammans med myndigheternas förmåga att även i övrigt ge god service till 

enskilda, är nämligen av avgörande betydelse för allmänhetens tilltro till förvaltningen.47 

Omarbetningen lade också fokus på att förtydliga begreppet god förvaltning och att inkorporera 

detta i lagtexten. Principen kommer till uttryck både i nationell och i europeisk rätt och utgör 

en sammanfattning av olika normer som riktar sig till tjänstemän i förvaltningen och som 

tillsammans utgör en form av lagfäst yrkeskultur. Nedan följer en kortfattad redogörelse för 

innebörden av begreppet god förvaltning.  

 

3.1 Grunderna för god förvaltning i Sverige 

Principen om god förvaltning i Sverige regleras i den nuvarande förvaltningslagen.48 Det 

centrala med förvaltningslagen är att säkerställa att rättssäkerhet garanteras.49 Den enskilde ska 

har rätt till en förvaltning som agerar likformigt och förutsebart. Ett av syftena bakom 

revideringen av lagen var att fästa i lagtext de förvaltningsrättsliga principer som i hög grad 

påverkar handläggningen, men som inte kom till uttryck i den gamla lagen. Särskild fokus lades 

därvidlag på legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprinciperna. 

 

                                                
47 Prop. 2016/17:180, s. 20 ff.  
48 Principen om god förvaltning finns även i EU består dels av skriven rätt och dels av rättsprinciper. Principen 

vilar på tre ben, omsorgsprincipen, rätten att bli hörd och motiveringsskyldigheten. EU har också reglerat 
vilka förväntningar som finns på en tjänsteman tämligen noggrant. I sitt värv ska tjänstemannen vara 
opartisk och obunden, avstå från godtyckliga handlingar, inte gynna en enskild person och undvika jäv. 
Beslutsfattandet ska vara objektivt och endast relevanta omständigheter ska beaktas. I övrigt ska 
opartiskhet, rättvisa och skälighet vara ledord, se SOU 2010:29 s. 70 ff. Principen om god förvaltning är 
att betrakta som en miniminivå som medlemsstaterna måste förhålla sig till när de tillämpar sin egen 
nationella rätt vid handläggning på EU-rättens område. Om de nationella reglerna inte skulle ge ett 
tillräckligt skydd träder de EU-rättsliga principerna in för att garantera rättssäkerheten, se SOU 2010:29, 
s 141. 

49 SOU 2010:29, s. 23. 
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Legalitetsprincipen är rättsstatens första försvarslinje mot en nyckfull maktutövning från det 

allmännas sida. Makten ska vara normbunden och normerna ska vara beslutade av folkvalda 

representanter. Särskilt vid ingripandet mot enskilda krävs tydligt författningsstöd.50 Inom 

förvaltningen är legalitetsprincipen särskilt viktig då myndigheternas beslutanderätt kräver 

författningsstöd. Bemyndigandet behöver visserligen inte ha lagform, utan kan regleras i 

förordningar eller föreskrifter. Det förekommer att förvaltningsbeslut som överklagas upphävs 

i den högre instansen för att beslutet inte fattats med stöd av en lag. Normalt beror dock detta 

på att bestämmelserna är otydliga eller att en felaktig tolkning gjorts, inte på att myndigheten 

hanterat ärendet på ett nyckfullt sätt.51 Det är dock viktigt att en myndighet inte bara i största 

allmänhet har författningsstöd för sina åtgärder utan också gör klart för sig själv och för 

utomstående den befogenhet man i det konkreta fallet har använt sig av. Justitieombudsmannen 

(JO) har i ett fall konstaterat att myndigheten i fråga visat uppseendeväckande arrogans och 

total brist på insikt om hur rättssystemet fungerar i ett ärende där myndigheten hade underlåtit 

att ge tillstånd med motiveringen att lagstiftningen ansågs föråldrad och därför i behov av 

komplettering. 52   

 

Objektivitetsprincipen innebär att myndigheten är skyldig att agera sakligt och opartiskt.53 

Detta blir ytterst relevant i myndighetsarbete eftersom lagen många gånger lämnar utrymme för 

tjänstemannen att göra lämplighetsbedömningar och risken för excesser i det enskilda fallet på 

något sätt måste begränsas. Inga andra intressen än dem myndigheten är satt att tillvarata ska 

beaktas i handläggningen och inga ovidkommande hänsyn som inte rör ärendet får tas. Även 

bestämmelsen om jäv och förbudet mot bisysslor är en del av principen och den ska, förutom i 

handläggningen, också beaktas i det faktiska handlandet och i servicen. Objektivitetsprincipen 

kommer också till uttryck vid anställning i den offentliga sektorn då det uttryckligen av 

grundlagen framgår att endast förtjänst och skicklighet ska tas hänsyn till i 

rekryteringsprocessen.54 Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt andra som fullgör 

uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska ”i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen 

samt iakttaga saklighet och opartiskhet”.55 JO konstaterade i ett fall att myndigheten gjort ”ett 

                                                
50 SOU 2010:29, s. 141 ff. 
51 SOU 2010:29, s. 145. 
52 JO 1990/91 s. 283. 
53 SOU 2010:29, s. 149. 
54 Se 11 kap. 9 § RF. 
55 Se 1 kap. 9 § RF. 
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flagrant avsteg från den objektivitetsprincip och den likhetsprincip som enligt 1 kap. 9 § 

regeringsformen gäller inom den offentliga förvaltningen att på detta sätt ge en enskild sökande 

möjlighet att köpa sig förtur till en behandling av sitt ärende”. En byggnadsnämnd hade låtit ett 

privat företag betala kostnaderna för ett extra nämndsammanträde, som endast skulle ägnas åt 

företagets bygglovsärende.56 I ett annat ärende ansåg JO att myndighetens handläggning visat 

prov på ”anmärkningsvärda brister i kunskap om grundläggande regler om ärendehandläggning 

och allmänna förvaltningsrättsliga principer” samt att handläggningen inte ”motsvarat de krav 

på saklighet och opartiskhet i offentlig förvaltning som följer av 1 kap. 9 § regeringsformen”. 

En byggnadsnämnd hade vidhållit sin felaktiga rättstillämpning efter det att länsstyrelsen 

upphävt nämndens beslut och återförvisat ärendet till nämnden.57 

 

Proportionalitetsprincipen har preciserats i svensk rätt genom EU-domstolens och 

Europadomstolens praxis. Principen intar en särställning av närmast konstitutionell natur och 

består av tre element. En åtgärd, exempelvis ett beslut, ska vara ägnad att tillgodose det åsyftade 

ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig 

proportion till den skada den förorsakar. Det ska finnas en balans mellan mål och medel och 

om det finns en möjlighet att välja mellan flera verksamma åtgärder för att uppnå ett syfte ska 

den åtgärd som är minst ingripande användas.58 Tidigt, redan i början av förra seklet, tog 

företrädare för den förvaltningsrättsliga doktrinen avstånd från all makt- och våldsanvändning 

som inte var ofrånkomligt nödvändig. Om våld tvunget måste utövas måste det finnas 

proportionalitet mellan vikten av det intresse som skall tillgodoses genom våldet och 

intensiteten av det använda våldet. Denna inställning gäller även som allmän princip och 

inrymmer all typ av förvaltningsrättslig verkställighet och omfattar därmed myndighetsbeslut i 

alla dess former.59 Proportionalitetsprincipen upptogs formellt i svensk rätt 1995 i samband 

med att Europakonventionen blev svensk lag. Den kommer också till uttryck i 2 kapitlet 18 § i 

regeringsformen, men finns även uttryckt i annan lagstiftning, till exempel i polislagen. 

Enskilda intressen ska skyddas mot en ensidig prioritering av det allmännas önskemål vid 

myndigheternas agerande.60 

 

                                                
56 JO 1999/2000 s. 366. 
57 JO 2006/2007 s. 422. 
58 SOU 2010:29, s. 156 ff. 
59 SOU 2010:29, s. 169 ff. 
60 SOU 2010:29, s. 172 ff. 



 
 

22 

Legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprinciperna återfinns i den nya 

förvaltningslagens § 5. Tidigare hade dessa principer beaktats på det förvaltningsrättsliga 

området, men inte lagfästs. Att ha vetskap om och förståelse för rättsprinciper som utvecklas i 

svenska domstolars och Europadomstolens praxis är måhända ett krav som har ställts en aning 

högt, i synnerhet vad avser handläggare utan juridisk bakgrund. Det är måhända inte realistiskt 

att begära att tjänstemän som anställts för sin kompetens i sakfrågorna på myndighetens 

verksamhetsområde också ska ha insikt i allmänna rättsprinciper som inte lagfästs. Detta var 

således ett av de viktigaste skälen till att förvaltningslagen reviderades.  

 

I de allmänna kraven på det offentligas handläggning av ärenden i förvaltningslagen kan än 

idag de ämbetsmannaregler som Boström uppställde i mitten av 1800-talet skönjas.61 De utgör 

fortfarande kärnan i reglerna om hur handläggningen ska gå till. Lydigheten återfinns i kravet 

på legalitet, troheten i reglerna om jäv och flitigheten i kravet på effektiv handläggning. 

Oegennyttan eller hjälpsamheten kommer till uttryck i kravet på service och redligheten 

skymtas i kravet på saklighet.  

 

I snart två sekel har alltså samma yrkeskultur bestått i ett samhälle som genomgått radikala 

förändringar, från autokrati till demokrati, under samma period. Kanske har 

ämbetsmannaidealet till viss del varit förutsättningen för den demokratiska utvecklingen med 

sitt syfte att värna rättsstaten och skydda rättstillämpningen från politiska nycker. Den nya 

lagens ambition var att i ännu högre grad framhålla vikten av att förvaltningsarbetet bedrivs 

rättssäkert. Det måste ha framstått som självklart för lagberedningen, som lade ner avsevärd tid 

på att skapa en pedagogisk lagtext, att den nya lagen skulle komma att studeras av de 

praktiserande tjänstemännen.   

 

3.2 Förvaltningens utmaningar 

Förvaltningen måste säkerställa ett rättssäkert beslutsfattande för att Sverige ska kunna anses 

vara en rättsstat. Förvaltningslagen tar fasta på detta i sina bestämmelser.  Normerna är neutrala 

såtillvida att de inte beaktar de olika förutsättningar som myndigheter, både i form av statliga 

verk och kommuner, kan ha. Framför allt kommunerna skiljer sig mycket åt i fråga om 

                                                
61 Se 2.4 ovan. 
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ekonomiska förutsättningar och organisation. Organisatoriska lösningar och i synnerhet 

ekonomiska frågor påverkar i högsta grad vad som beaktas vid rekrytering, exempelvis vilka 

kompetenser som efterfrågas, och hur mycket resurser som avsätts för de olika 

ansvarsområdena i kommunen. En kommun som måste göra smärtsamma prioriteringar på 

grund av ekonomiska förhållanden kommer förmodligen att ha svårt att försvara höga kostnader 

för tjänstemän och eftersom jurister i allmänhet medför en högre kostnad då det allmänna i 

dessa fall konkurrerar med en välmående privat sektor, är det föga förvånande att juristerna blir 

färre i kommunerna. En annan anledning till att det finns få jurister i förvaltningen skulle kunna 

vara att myndigheter inte är konkurrenskraftiga gällande lön, i förhållande till privata aktörer 

såsom advokatbyråer. Utöver de ekonomiska utmaningarna påverkas organisationen i 

kommunen, precis som på statlig nivå, dessutom av politiska mål och prioriteringar. 

 

Syftet med upprättandet av en akademisk juristutbildning i början på 1800-talet var att 

professionalisera ämbetsmännen i stort, inte enbart domarkåren. Juristutbildningen utformades 

för att kunna garantera att ämbetsmannakåren hade förmågan att ansvara för legaliteten inom 

förvaltningen och därigenom värna rättsstaten. Så ser det inte nödvändigtvis ut idag. När 

handläggare rekryteras efterfrågas annan sakkunskap. Huvuddelen av de juridiska spörsmålen 

i staten hanteras alltså av handläggare utan en juridisk examen. Som konstaterats ovan är 

kompetens inom sakfrågor nödvändig för att förvaltningen ska vara effektiv och tillräckligt 

mångsidig för att möta kraven från ett komplext samhälle, men lika nödvändigt är att 

rättsstatsidealet upprätthålls. Det faller alltså på kommunerna att, trots stora skillnader i lokala 

förutsättningar, säkerställa att tillräcklig juridisk kunskap finns för att garantera rättssäkerhet i 

det offentligas beslutsfattande. Hur uttrycket tillräcklig juridisk kunskap ska förstås är dock en 

annan fråga.   

 

Ett annat krav som rättsstaten ställer är att rättstillämpningen ska vara effektiv, både tidsmässigt 

och ekonomiskt. Det ska alltså gå fort och inte kosta mer än nödvändigt. En jurists eller 

advokats arbete betingar som sagt ofta en tämligen hög kostnad. Är det skäligt att avlöna en 

jurist på alla förvaltningar i landet? Är tillgången till en jurist ekonomiskt försvarbar? Men 

motsatt fråga kan också ställas. Har vi råd med en förvaltning som fattar juridiska beslut utan 

att besluten utsätts för en jurists granskning? Felaktiga beslut, som överprövas till nästa instans 

och korrigeras i domstol, kostar också samhället och staten en hel del. Man kan ställa sig frågan 

om den låga prioriteringen av kunskap om hur rätten ska tillämpas på ett rättssäkert sätt innebär 
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att den svenska förvaltningsmodellen håller på att nedmonteras eller om denna förändring 

endast är en naturlig följd av samhällets allt större komplexitet.  
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4. Vad gör juristen? Och hur? 

För att kunna ta ställning till om handläggare inom förvaltningen använder en korrekt juridisk 

metod måste först klargöras vad som utgör en sådan metod. Rätten utgörs enligt ett 

rättsdogmatiskt perspektiv av ett sammanhängande och avgränsat system av normer som 

rättstillämparen tar hjälp av för att likformigt och därmed förutsägbart sätt att lösa ett juridiskt 

problem.62 Ett rättssäkert samhälle bygger på att rättskällorna uttolkas likformigt och 

förutsebart. För att förekomma godtycklighet baserat på vem som ska fatta beslut i ett ärende 

utbildas juriststudenter i den juridiska metoden. Målet är att alla jurister, satta framför samma 

juridiska problem, ska komma till samma lösning. Vad den juridiska metoden innefattar råder 

det till viss del delade meningar om63, men klart är att metodens syfte är att genom korrekt 

tillämpning fastställa gällande rätt. Det är denna metod, både i form av en tankemodell och ett 

praktiskt hantverk, som lärs ut under drygt fyra år på universitetet.64 Verktygen, som behövs 

för att tillämpa den juridiska metoden, vilka eleverna måste tillgodogöra sig och som sedan ska 

tillämpas i yrkeslivet, är främst rättskällorna och reglerna för deras användning. Nedan följer 

således en presentation av rättskälleläran.  

 

4.1 Om rättskälleläran 

Rättskälleläran är en lära om legitimitet och tillhandahåller praktiska hanteringsregler för att 

rättstillämparen ska kunna uppfylla de legitima intressen som finns på rättssystemet. Den 

vedertagna rättskällan i Sverige består av fyra rättskällor, lag inklusive förarbeten, rättspraxis, 

doktrin och sedvänja.65 Rättskälleläran är inte lagfäst utan kommer till uttryck i doktrin och 

praxis.66 Rättsvetenskapsmän har i sin roll som ordnare av rätten givit de olika källorna olika 

funktioner i rättskälleläran. Den primära rättskällan är lagtext. I begreppet lagtext inkluderas 

lag, grundlag, förordningar och föreskrifter. De två senare definieras som skriftligt fixerade 

                                                
62 Peterson C., & Sandström M., Till frågan om rättsvetenskapsmannens bevisbörda, s. 752. 
63 Jfr Korling & Zamboni som menar att jurister kan använda olika metoder i sitt arbete, se Korling & 

Zamboni, Juridisk metodlära, s. 18. 
64 Gunnerstad et al., s. 178. 
65 Strömholm S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, s. 321. 
66 Sandgren C., Vad gör juristen? Och hur? Del II, s. 868. 
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generella bestämmelser som härrör från myndighet.67 Lagen utgör så att säga en färdig produkt 

och ska normalt tillämpas i enlighet med sin lydelse68.69 Förarbeten är ingen självständig 

rättskälla utan utgör närmast ett hjälpmedel för att uttolka lagtexten. Motiven klassas därför ofta 

som subsidiära rättskällor och har endast en rådgivande, ej en tvingade funktion. Ändå 

formuleras ofta lagtext med förlitan på att den kommer att läsas i ljuset av förarbetena. Den 

senaste trenden är dock att förarbetena successivt har blivit mindre omfattande, vilket på sikt 

kommer att leda till att lagtexten i större grad måste kunna stå på egna ben och på så sätt 

lagtekniskt närma sig EU-rätten som i princip saknar förarbeten.70 Ett av skälen till den 

minskande omfattningen är den ökande lagstiftningshastigheten, vilken medger mindre tid för 

remissinstanserna att bedöma och uttala sig om lagproduktens kvaliteter.  

 

Rättspraxis som rättskälla spelar en stor roll i den nordiska rättskulturen och har kommit att 

tillmätas en allt större betydelse. Om detta beror på ett närmande till den anglo-amerikanska 

common law-traditionen eller inte är dock svårt att säga. Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen har givits mandat att vara rättsskapande i sin prejudicerande roll. 

Underinstanserna är dock inte bundna av prejudikatinstansernas avgöranden. Det är istället 

kvaliteten i de domskäl som åberopas som underlag för en dom som ska fastställa avgörandets 

prejudikatvärde och därmed om underinstanserna har anledning att söka ledningen i praxis i 

framtida fall. Underinstanserna tenderar de facto att följa de högsta domstolarnas avgöranden i 

stor utsträckning71, men är inte bindande såsom rena imperativ, det vill säga såsom lagtext.72 

Även EU-domstolens praxis påverkar svensk rätt sedan domstolen fastslog EU-rättens direkta 

effekt och företräde.73  

 

Argumentet för Högsta domstolens och Högsta förvaltningsdomstolens särställning är dels att 

dessa domstolar har bättre förutsättningar, främst på grund av mer resurser, att bilda sig en 

uppfattning om de generella samhälleliga verkningarna av en viss lösning, än den enskilde 

                                                
67 Denna definition används av Stig Strömholm, se Strömholm S., s. 336–337. 
68 Reduktionsslut, där domstolar på grund av exempelvis förmildrande omständigheter avstår från att 

tillämpa en bestämmelse trots att den enligt ordalydelsen klart gäller den aktuella situationen, är dock 
ett undantag.  

69 Strömholm S., s. 337. 
70 Strömholm S., s. 358 ff. 
71 Strömholm S., s. 375 ff. 
72 Strömholm S., s. 385. 
73 Strömholm S., s. 378. 
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domaren har i en lägre instans. Den prejudicerande instansens förfarande leder bland annat till 

arbetsekonomiska vinster såtillvida att avgörandena kan användas av underinstanserna i 

liknande fall och förkorta handläggningstiden för dessa. Detta leder också till 

processekonomiska vinster, då parter möjligen väljer att inte överklaga en dom i underinstansen 

om högsta instans redan uttalat sig på samma linje i frågan.74 Rent samhällsekonomiskt görs 

också en vinst med rättsbildande instanser, eftersom inte alla frågor måste avgöras av 

lagstiftaren med den omständliga och kostsamma process som det innebär att skriva nya lagar.  

 

Sedvanerätt innefattar icke formellt stiftade regler som existerar i ett samhälle och i större eller 

mindre omfattning accepteras av de rättstillämpande organen. Lagstiftaren har anvisat 

domstolarna att lägga det i samhället faktiskt praktiserade beteendet och den faktiska 

rättsövertygelsen till grund för sina avgöranden och därigenom ge det bindande rättslig 

karaktär. Sedvanerätt gäller på bestämda områden, i vissa bestämda hänseenden och har därför 

en begränsad verkan i rättssystemet.75  

 

Doktrin har den pikanta egenskapen att endast utgöra rättskälla om den ligger till grund för ett 

domstolsavgörande. Trots detta har doktrin förmodligen en större inverkan på den juridiska 

metoden än vad som till förstone är synbart. Doktrin utgör ofta första källan till information när 

ett nytt rättsområde ska studeras.76 Beroende på författarens renommé, alternativt 

argumentationens kvalitet, kan doktrin ha en helt avgörande verkan på ett rättsområde. Likaså 

påverkar doktrin indirekt den juridiska metoden, eftersom den utgör fundamentet för de 

juridiska utbildningarna. Även om praxis också är en stor del av utbildningsmaterialet så är det 

i allmänhet på doktrinens villkor, då praxis vanligen tolkas av rättsvetenskapsmän. En jurists 

initiala och grundläggande förståelse för ett rättsområde formas således i hög grad av doktrinen 

i form av läroböcker i juridik. 

 

Sakens natur, också benämnt bland annat reella hänsyn, rimlighet, ändamålsenlighet och 

rättvisa, är eventuellt en rättskälla av mindre magnitud. Detta kan möjligtvis bero på att 

pragmatism, oavsett hur närvarande den är i det dagliga arbetet, inte ses som en rättskälla och 

därför inte anses höra till den juridiska argumentationen. Det kan också bero på att 

                                                
74 Strömholm S., s. 389. 
75 Strömholm S., s. 235. 
76 Strömholm S., s. 395. 
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argumentationsmönstret sakens natur är något oskarpt i konturerna och endast glimtar till såsom 

ett argument i övriga rättskällor. Sakens natur har inte någon entydig definition, vilket möjligen 

också kan förklara dess attraktivitet. Ändamålsenlighet behöver exempelvis inte vara samma 

sak som rättssäkerhet eller rättvisa. Det skulle kunna postuleras att sakens natur i själva verket 

vävts in i resonemanget när de övriga rättskällorna tolkas och vägs samman. Argumenten 

samlas därför inte under rubriken Saken natur utan förekommer under de övriga rättskällornas 

rubriker och kan därför ha ett större genomslag än vad som först framgår.77  

 

Rättskällorna anses ofta ha en inbördes rangordning78, där lag är den viktigaste följt av 

förarbeten, rättspraxis och doktrin, i den mån doktrin betraktas som en riktig rättskälla. Andra 

författare, såsom till exempel Ernst Viktor Nordling, ansåg dock att alla rättskällor härrör ur 

samma grund, det folkliga rättsmedvetandet, och att de därmed inte kan ordnas hierarkiskt. De 

ovan angivna rättskällorna utgör en på ett generellt plan uttömmande lista79 och dessa 

rättskällor, och inget annat, ska ligga till grund för både domstolsbeslut och myndighetsbeslut. 

 

Rättskälleläran kan dels användas för att beskriva hur användningen av rättskällorna bör vara 

utformad, och dels för att beskriva hur de faktiskt används. Framställningen ovan har utgjort ett 

exempel på den normativa eller preskriptiva rättskälleläran, som ger anvisningar om 

rättskällorna och deras inbördes förhållanden samt är en del av rättsordningen. Den deskriptiva 

rättskälleläran försöker istället påvisa hur rättskällorna används i praktiken.80 I slutet på 1990-

talet beslöt sig professor Claes Sandgren för att fokusera på den deskriptiva sidan av 

rättskälleläran när han valde att närmare studera hur juristers faktiska metod ser ut, ett 

angreppssätt som inte är helt vanlig i den rättsvetenskapliga diskursen.  

 

4.2 Claes Sandgrens studie 

År 1996 genomförde Claes Sandgren en studie som sedermera publicerades i Juridisk tidskrift 

under rubriken Vad gör juristen? Och hur? Studien byggde på två empiriska undersökningar 

                                                
77 Sandgren C., Vad gör juristen? Och hur? Del I, s. 610. 
78 Sandgren C., Vad gör juristen? Och hur? Del II, s. 869. 
79 Utomrättsliga överväganden räknas också ibland till rättskällorna, men kommer inte närmare diskuteras 

här, se dock Strömholm S., s. 395 ff. 
80 Tuori K., Rättens nivåer och dimensioner, s. 33. 
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och syftet var att ge en statistiskt representativ bild av juristers verksamhet. Den största delen 

av de tillfrågade utgjordes av jurister inom olika rättsområden, men även handläggare 

tillfrågades i syfte att visa på kontrasten i arbetssätt i förhållande till juristerna. Frågorna i 

undersökningen syftade till att ge klarhet i vilka rättskällor som de facto användes i det dagliga 

arbetet och i vilken ordning de användes. I studien utreddes också hur väl detta utfall förhöll 

sig till den normativa eller preskriptiva rättskällelära som lärs ut vid svenska universitet. 

 

4.2.1 Resultatet av Claes Sandgrens studie 

Undersökningen bestod av två delar. I den första delen genomfördes intervjuer med 40 jurister 

medan den andra delen baserades på en enkät som genererade 1438 svar. Nedan redovisas en 

kortfattad översikt över resultaten av intervjuerna.  Intervjusvaren har delats upp efter den 

generella arbetssituationen, vilket material som finns tillgängligt på arbetsplatsen, vilket 

material som faktiskt används vid beslutsfattandet och hur problemlösningen går till. Sist 

kommer en kort redogörelse för hur de tjänstemän som tillfrågades gick till väga i sitt 

beslutsfattande.  

 

Arbetsförhållanden 

Nästan alla tillfrågade ansåg att de arbetade under tidspress och drygt hälften ansåg att det 

påverkade kvaliteten på arbetet negativt. Knappt hälften av de tillfrågade skulle ändra sitt 

arbetssätt om de hade mer tid medan en fjärdedel av de tidspressade juristerna inte skulle ändra 

sitt arbetssätt även om de fick möjlighet. Detta kunde enligt studien tolkas så, att vissa ansåg 

att det är tillräckligt att få en ”ungefärlig uppfattning om rätts- eller faktaläget”. Uttryckt på ett 

annat sätt skulle arbetet vara good enough för att vara optimalt. Att lägga mer tid på ett ärende 

skulle leda till en oönskad överkvalitet som inte skulle vara ekonomiskt försvarbar. I studien 

framhölls att juristernas verksamhet i hög grad styrs av tid, rättskällornas tillgänglighet och 

strävan efter ”tillräcklig kvalitet”. Brist på ambition hos juristen var också en hypotes som lades 

fram i studien för att förklara juristernas beredvillighet att nöja sig med ”tillräcklig kvalitet”.  

 

Rättskällors tillgänglighet och användning 

I fallande ordning hade juristerna följande rättskällor tillgängliga på sina arbetsplatser: 

lagboken, förarbeten, praxis, juridiska tidskrifter, centrala utskick och läroböcker. EU-

domstolens praxis var det material som minst antal av respondenterna hade tillgängligt. Det 

källmaterial som användes mest var med marginal lagboken. I fallande ordning efter lagboken 
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var det doktrin (läroböcker), lagar utanför lagboken, praxis, förarbeten, juridiska tidskrifter, 

interninformation och centrala utskick från myndigheter som kom till användning.  

 

Slutsatsen blev att material som var lättillgängligt användes mer, men att centrala utskick, trots 

lättillgängligheten, inte användes i någon särskild utsträckning. Källmaterial som aldrig eller 

mycket sällan användes var EU-material och EU-domstolens praxis, medan ungefär hälften av 

juristerna tog del av praxis från Högsta domstolen varje vecka. Endast drygt hälften av de 

tillfrågade tog del av Högsta förvaltningsdomstolens praxis en gång per år, vilket förmodligen 

berodde på att endast 14 % av de tillfrågade arbetade med förvaltningsrätt. Att material från EU 

användes så sällan antogs bero på att rättsområdet ännu inte hade hunnit få så stor 

genomslagskraft i Sverige och inte heller var så lätt att få tag på. En annan slutsats var att 

förarbeten användes i mindre omfattning än förväntat, trots god tillgänglighet. Ofta fanns 

förarbeten att tillgå i databaser eller på CD-rom, men i studien konstaterades att bruket av dessa 

var begränsat. Endast en tredjedel av de tillfrågade använde det digitala materialet. Anledningen 

angavs bero på att endast 25 % av respondenterna hade tillgång till det och att arbetssätt inte 

ändras så lätt. Respondenterna tillfrågades också om hur de håller sig à jour med 

rättsutvecklingen och källan till sådan kunskap angavs vara i första hand svensk 

författningssamling, följt av juridiska tidskrifter.   

 

Problemlösning 

När juristerna ställdes inför ett juridiskt problem var den första rättskällan de vände sig till 

lagtexten, följt av doktrin, samtal med chef/kollega/sakkunnig och praxis. Få använde 

förarbeten över huvud taget (0,3 %). Det föreföll också som om många nöjde sig med att söka 

svaret i en eller två av rättskällorna och de använde sällan eller aldrig alla rättskällorna.  

 

Tjänstemän 

Som representanter för handläggare utan juridisk utbildning tillfrågades sedan tjänstemän inom 

socialförvaltningen om vilka rättskällor de använde. Dessa tjänstemän handlade ärenden om 

tvångsomhändertagande av barn. Deras rättskällor utgjorde i fallande ordning att rådfråga chef, 

rådfråga kollega, anvisningar från kommunala organ, lagtext och allmänna råd från 

Socialstyrelsen. En intressant aspekt med de allmänna råden från Socialstyrelsen var att det inte 

framgick om materialet stödde sig på förarbeten eller annat auktoritativt material, eller om 

texten gav uttryck för Socialstyrelsens egna bedömningar. Detta var en tämligen stor avvikelse 

från de rättskällor juristerna använde och också hur källan tillämpandes. Dessutom saknades 
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hjälpmedel för att underlätta rättstillämpningen för tjänstemännen, vilket enligt författaren av 

studien, var anmärkningsvärt.  

 

4.3 Resultatet i förhållande till rättskälleläran 

Enkätsvaren visade att juristers främsta rättskälla var lagboken och att förarbeten inte spelade 

så stor roll som rättskälleläran angav. Detta skapar vissa problem om lagtexten är tänkt att läsas 

i ljuset av förarbetena och lagstiftaren utgår från att så sker. Särskilda komplikationer uppstår 

om lagtexten verkar klar, men förarbetena ger lagrummet en annan innebörd. För icke-

juristutbildade handläggare som sällan eller aldrig konsulterade förarbetena blir lagtexten helt 

utslagsgivande. Av studien drogs slutsatsen att anledningen till att förarbeten inte beaktades var 

brist på tid och/eller tillgänglighet, men också att resultatet kunde vara missvisande, då motiven 

till lagtext kan förekomma både i rättspraxis och doktrin.  

 

Rättspraxis förekom inte heller i den utsträckning som dikteras av rättskälleläran. Eftersom ett 

rättsfall endast avgör en fråga med vissa specifika omständigheter är tiden det tar att sätta sig 

in i det i flertalet fall inte värt den kunskap man tillägnar sig. Detta kan vara anledningen till att 

rättspraxis inte användes i någon större utsträckning, trots den blå lagbokens 

rättsfallshänvisningar. En annan faktor är att doktrin i allmänhet kartlägger praxis, så att ledning 

istället sökes där.  

 

Doktrin spelade däremot en större roll än vad rättskälleläran synes ge den, eftersom den efter 

lagboken används mest av rättskällorna, för övrigt också i förhållande till tillgängligheten. 

Doktrinens popularitet har, enligt studien, sin förklaring i att hela rättsområden ofta behandlas 

i en bok, vilket innebär att sannolikheten för att den ger svar på en viss fråga är stor. En annan 

aspekt kan vara att jurister är vana vid att använda doktrinen på grund av sin utbildning. Detta 

förhållande innebär att höga krav ställs på doktrinens företrädare. Doktrinen, innefattande också 

läroböckerna, måste hålla hög kvalitet med väl underbyggda teser. I studien uppställdes också 

hypotesen, att doktrin skulle minska i betydelse i takt med att de andra rättskällorna blev mer 

lättillgängliga på grund av den tekniska utvecklingen. Slutligen konstaterades att centrala 

utskick, trots sin tillgänglighet inte användes av jurister. Tjänstemännen hade dock användning 

för dem i sin rättstillämpningsmetod.  
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Den normativa rättskälleläran i allmänhet överensstämmer alltså inte med den som tillämpas av 

praktikerna, det vill säga den deskriptiva rättskälleläran. I det juridiska arbetet söks dessutom 

svaren på ett problem utan att juristen gör bruk av någon särskild inbördes ordning mellan 

rättskällorna, istället förefaller rättskällorna samspela med varandra. Rättstillämparna ser 

rättskällorna som en helhet, varur svaret kan induceras. Det finns inga tecken på att praktikerna 

gör någon skillnad på ett normativt skall i form av lag, ett motsvarande bör i form av förarbeten 

och prejudikat eller får i form av bland annat doktrin och annan soft law. Möjligtvis beror denna 

diskrepans på att de preskriptiva rättskällelärorna i vissa fall rymmer luckor81 eller till och med 

motsägelser, vilket gör det svårt att tala om en verklig hierarki mellan rättskällorna.  

 

Något som rättskälleläran inte tar hänsyn till är handläggarnas tillgång på tid. Detta är i 

realiteten den främsta begränsningsfaktorn gällande arbetets kvalitet, tillsammans med 

rättskällornas tillgänglighet. ”Tillräcklig kvalitet” var både det faktiska och det önskvärda 

resultatet, medan överkvalitet inte var eftersträvansvärt. ”Tillräcklig kvalitet” innebar ibland 

lite för låg kvalitet och skulle ha korrigerats åt det mer rättskälletrogna hållet om tid för att 

förändra arbetssättet funnits.82 Det verkade inte heller som om praktikerna aktivt tillmätte 

rättskällorna vilka de baserade sina beslut på, olika vikt baserat på rättskälleläran. Alla källor 

föreföll värderas lika.  

  

Tjänstemännen 

De källor som tjänstemännen i studien angav att de använde i sitt arbete avvek väsentligt från 

den vedertagna rättskälleläran. Författaren ansåg att detta var problematiskt eftersom den ökade 

”juridifieringen” i samhället, vilken innebär att området för rättsligt beslutsfattande rent 

generellt vidgats på bekostnad av andra former av beslutsfattande, leder till att mycket av 

beslutfattandet i samhället sker utan närvaro av utbildade jurister. Det resulterar i att 

handläggare svarar för en stor del av den mycket omfattande utomjudiciella verksamheten. 

Tjänstemän intar en framträdande position inom så skilda områden såsom arbetsrätt, avtalsrätt, 

familjerätt, hyresrätt, konsumenträtt, plan- och miljörätt, sekretessrätt, skatterätt, socialrätt, 

socialförsäkringsrätt samt delar av den speciella förvaltningsrätten i övrigt. Dessa sakområden 

är centrala för medborgarna i allmänhet. Handläggare bedriver inte bara en omfattande rättslig 

                                                
81 Peterson C., & Sandström M., s. 754. 
82 Det kan tilläggas att även de domare som deltog studien enligt egen utsago avvek från den vedertagna 

rättskälleläran. Lite oroande tillhör de också kategorin som skulle förändra sitt arbetssätt till ett mer 
rättssäkert sådant om de fick mer tid, se Sandgren, C., Vad gör juristen? Och hur? Del II, s. 870. 
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rådgivning utan fattar också det stora flertalet ”rättsliga beslut” inom nämnda områden, inte 

minst inom den kommunala sektorn där antalet jurister är färre.  

 

Den pragmatiska lösningen för handläggare är att den av lagstiftaren efterfrågade 

helhetsbedömningen ersätts av ett standardiserat förfarande med enkelhet i fokus. Regler som 

handläggare har att tillämpa är ofta av ”målkaraktär” och ”avvägningskaraktär” och kräver 

särskilt god kunskap om lagstiftarens intentioner. Till detta kommer det faktum att 

handläggarna ofta saknar tillgång till det rättskällematerial som skulle ha bidragit till en sådan 

förståelse. Ofta är handläggarna inte heller förtrogna med de rättsprinciper och processuella 

regler som är av särskild vikt för att tillämpningen av sådana regler skall vara förankrad i 

rättssäkerhet, legalitet och andra grundläggande principer. Angående de centrala 

myndigheternas information, som många handläggare i förvaltningen förlitar sig på, finns det 

sällan möjlighet för den enskilde tjänstemannen att säkerställa att informationen är aktuell och 

fullständig. Lagstiftarens intentioner riskerar därmed att inte realiseras, samtidigt som 

likformigheten och förutsägbarheten blir icke-befintlig. Dessa slutsatser innebar dock inte att 

hela förvaltningen producerade rättskällemässigt avvikande resultat. Vissa myndigheters 

arbete, bland annat förvaltningsarbete i enlighet med miljöskyddslagen, indikerade en 

tillfredställande juridisk kvalitet.  

  

Slutligen kan påpekas att författaren konstaterade att tanken på en rättskällelära i praktiken 

måhända var en chimär, men att det i alla fall finns ett rättssystem, om än med flertalet olika 

metoder och källor.   
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5. Intervjuer 

Ovan har kraven på en ämbetsman preciserats. Därav framgår att synen på hur en jurist ska 

bedriva sitt arbete i stort sammanfaller med uppfattningen om hur en tjänsteman ska verka 

såsom representant för en myndighet. Förvaltningsarbetet ska vara rättssäkert och kunskap om 

den juridiska metoden, med insikt i rättskälleläran, är en förutsättning för detta.  

 

I korthet kan grunden för studien formuleras som följer. Kan en handläggare utan juridisk 

utbildning verkligen antas använda samma juridiska metod som utbildade jurister, när de fattar 

beslut i förvaltningsärenden?  Enligt lag är de skyldiga att göra detta och därigenom säkerställa 

ett rättssäkert förvaltningsförfarande. Intervjupersonerna i denna studie har valts ut för att de på 

grund av sin yrkesutövning kan ge svar på just den frågan. Alla tre respondenterna arbetar i 

kommuner i Stockholms län, vilka valdes med hänsyn till att deras tillsynsverksamhet var 

organiserad på olika sätt. Man kan ifrågasätta om tre intervjuer uppfyller kraven på statistisk 

representativitet. I detta fall är denna fråga dock av mindre betydelse, då respondenterna snarare 

ska ses som illustrativa exempel på den aktuella frågeställningen. Samtliga intervjupersoner 

arbetar med myndighetsutövning inom miljöbalkens område.  

 

Myndighetsutövning 

Syftet med den nyligen genomförda revideringen av förvaltningslagen var att göra lagtexten så 

pedagogisk och lättillgänglig att både enskilda och anställda i kommun och stat ska kunna förstå 

och tillämpa den korrekt. Juridiskt språkbruk skulle om möjligt ersättas av allmänt språkbruk 

och om en komplicerad term inte kunde undvikas skulle den förklaras tydligt i lagtexten. Vissa 

begrepp går dock inte att förenkla utan att de förlorar sin precisa innebörd, eller förklaringarna 

gör lagtextens omfång ohanterligt. Följaktligen kommer det alltid att finnas element i lagtexten 

som kräver juridisk kunskap. Ett sådant tekniskt begrepp är myndighetsutövning, som trots att 

det utmönstrats ur nya förvaltningslagen, ändå användes för att definiera arbetet vid samtliga 

arbetsplatser där intervjuerna genomfördes. En legaldefinition saknas av förklarliga skäl, men 

begreppets innebörd har tolkats som befogenhet att bestämma om vissa förhållanden, som ska 

utövas i förhållande till en enskild, medels juridiska beslut. Befogenheten kan komma 

exempelvis från regering eller riksdag och omfattar inte situationer där myndigheter uppträder 
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som part hos en annan myndighet. Besluten ska gälla ärenden som ensidigt avgörs av en 

myndighet, som är bindande och som är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter.83 

 

Miljöbalken 

Miljöbalken är en ramlag och ger åtskilligt utrymme för egna bedömningar och tolkningar av 

lagrummens innebörd.84 Anledningen till att lagen utformades på detta sätt är att många olika 

typer av verksamheter påverkar miljön på olika sätt. Ett rättsligt skydd för miljön och 

människors hälsa kräver därför flexibla rättsprinciper.85 Lagstiftaren skulle omöjligt ha kunnat 

förutse alla typer av situationer som skulle kunna uppstå och sedan lagfäst dem. Med 

flexibiliteten följer också risken för att normerna blir urvattnade i rättstillämpningen. Stort 

ansvar faller alltså på den enskilda tjänstemannens rättstillämpning i det enskilda fallet. 

Miljöbalkens karaktär av ramlag gör empiriska studier särskilt givande.86  

 

Intervjuernas struktur 

Intervjuerna har varit semistrukturerade med en intervjuguide innehållande ett antal frågor vilka 

inte har ställts i någon viss ordning utan besvarats efterhand intervjun har fortgått (se bilaga 1). 

Responsvalidering har tillämpats och intervjupersonerna har fått korrekturläsa transkriberingen 

av intervjuerna i samband med färdigställandet. Uppföljande frågor har ställts till 

intervjupersonerna för att tydliggöra vissa delar. Intervjuerna tog cirka en och en halv timme 

per respondent att genomföra.  

 

Intervjufrågorna har hämtats från Claes Sandgrens studie från 1996 (se bilaga 2) och 

modifierats för att passa intervjupersonerna. I så stor utsträckning som möjligt användes samma 

intervjumetodik som då, med viss korrigering av frågorna för att passa handläggarnas 

arbetssituation. Huruvida intervjupersonerna har haft tillgång till CD-rom har ansetts vara en 

idag irrelevant fråga på grund av den tekniska utvecklingen. Tillgången till rättskällor på 

internet har också gjort att frågor om vilka källor som finns tillgängliga och används har 

förkortats och modifierats för att passa dagens förutsättningar, även om de i sak är desamma 

eftersom den juridiska metoden förmodas vara densamma som hos juristerna i Sandgrens 

studie. Anpassningen efter miljöbalkens område har också gjorts i frågan om vilka rättskällor 

                                                
83 SOU 2010:29 s. 99 ff. 
84 Proposition 1997/98:45, s. 176 ff. 
85 Ebbesson J., Miljörätt, s. 73. 
86 Sandgren C., Om empiri och rättsvetenskap, del 2 s. 1037. 
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som används. Frågan om juridiska arbetsområden bedömdes var irrelevant, medan frågor om 

tillgång till juridisk kompetens och juridisk kompetensutveckling lades till. Intervjusvaren har 

delats upp efter den generella arbetssituationen, vilket material som finns tillgängligt på 

arbetsplatsen, vilket material som faktiskt används vid beslutsfattande och hur problemlösning 

går till. 

 

5.1 Intervju Kommun 1 

A.A. är miljöinspektör med åtta års erfarenhet i yrket. Hon arbetar med hälsoskydd i form av 

bland annat bostadsklagomål och riktad bostadstillsyn.  

 

Arbetsförhållanden 

Tillsynsområdet är smalt med expertiskunskap i gruppen. A.A:s enhet består av 15 personer 

varav en anställd är jurist samt även enhetschefen och avdelningschefen. När A.A. fick en 

introduktion till arbetet ingick bland annat ett möte med chefen på avdelningen verksamhetsstöd 

vilkens uppgift det är att utreda juridiska problem åt handläggarna. Miljöförvaltningen har till 

sin hjälp tre jurister som sitter på avdelningen för verksamhetsstöd. De kan exempelvis ge stöd 

i yttrande i överklagandeärenden och frågor som rör förvaltningsfrågor, sekretess och JO. A.A. 

har endast använt juristernas stödfunktion i enstaka fall då den juridiska kompetensen som finns 

i hennes enhet har räckt långt. Arbetet utförs normalt under tidspress, men A.A. upplever inte 

att det påverkar kvaliteten på hennes arbete. Organisationen av arbetet lämnar utrymme för 

handläggarna att indikera att de har mycket att göra och därför inte kan ta fler ärenden eller 

behöver bli avlastade på andra sätt. Därför blir tidspressen aldrig ohanterlig och inverkar inte 

menligt på beslutens kvalitet. 

 

Tillgänglighet och användning  

Myndigheten är papperslös, vilket innebär att all information finns i ärendehanteringssystemet 

eller på nätet. Lagtext och förarbeten finns alltså endast digitalt.  A.A. har tillgång till den 

juridiska databasen JP Infonet och prenumererar veckovis på utskick från tillsynsvägledande 

myndigheter87. Faktaböcker finns i begränsat antal då miljöförvaltningen mer och mer går över 

                                                
87 Exempel på myndigheter som vägleder miljöinspektörer är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och 

Jordbruksverket.  
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till digitalt bibliotek samt att information i stor utsträckning går att hitta på tillsynsvägledande 

myndigheters hemsidor eller via information på specialisters hemsidor. EU-domstolens praxis 

eller annat EU-material används inte i det dagliga arbetet. A.A. använder sig av JP Infonet varje 

vecka för att tillägna sig relevant praxis från mark- och miljödomstolar och mark- och 

miljööverdomstolen.  

 

A.A. använder avgöranden från både underinstans och överinstans vid behov i sitt 

beslutsfattande. Hennes chef håller sig informerad om rättsutvecklingen och delger enheten när 

nya domar avkunnas inom området. Avgöranden fungerar i allmänhet som vägledning i 

tolkningsfrågor och används mer sällan som en grund för beslutet med en direkt hänvisning. 

Ofta grundas besluten istället på lagrum, förordningar och föreskrifter. Statens offentliga 

utredningar används inte i beslutsfattandet, men propositionen till miljöbalken, där innebörden 

av lagrummen utvecklas, finns i beslutsmallarna.  

 

Problemlösning 

Doktrin används i princip aldrig för att lösa juridiska problem. För att lösa juridiska problem 

använder A.A. följande material, lagtext, förordningar och föreskrifter. Eftersom A.A:s chef är 

jurist diskuterar hon juridiska spörsmål med henne löpande. Alla beslut skrivs under av 

enhetschefen, vilket innebär att beslutsfattandet blir enhetligt. A.A. upplever att tillgången till 

juridiskt stöd är tillfredställande och att problem får snabba lösningar, då hon har daglig tillgång 

till jurister. Kommunen deltar i länssamverkan och A.A:s uppfattning är att de delar med sig av 

sin juridiska kunskap till andra kommuner i större utsträckning än de själva får juridisk 

kompetensutveckling. A.A. har inte fått egen juridisk kompentensutveckling och upplever sig 

inte heller ha ett behov av det, då den kompetensen redan finns tillgänglig vid enheten.  

 

5.2 Intervju Kommun 2 

B.B. är miljöinspektör med tre år i yrket. Hon arbetar brett med miljöskydd och tillsyn av bland 

annat avfallshantering, lantbruk och masshantering.  

 

Arbetsförhållanden 

Verksamheterna innefattar ett stort spann, från enmansföretag, som inte är vare sig 

tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, till företag vars verksamheter kräver tillstånd 
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utfärdade av mark- och miljödomstol. Hon har läst kursen Miljöjuridik på Stockholms 

universitet för att fördjupa sina kunskaper i juridik. B.B:s enhet består av åtta personer som 

arbetar med miljöskyddstillsyn. B.B. upplever att hon normalt arbetar under tidspress och att 

det påverkar kvaliteten på arbetet negativt. Om hon hade haft mer tid skulle hon organisera 

arbetet på ett annat sätt och samarbeta med ekologer och andra discipliner för att göra tillsynen 

så ändamålsenlig och högkvalitativ som möjligt. Att sammanföra expertis skulle kunna leda till 

ett bättre resultat, tror B.B. Den generella lagstiftningen skulle kunna tolkas i enlighet med 

lokala förutsättningar och därigenom få det bästa genomslaget och högsta kvaliteten. Utöver 

detta skulle B.B. tillägna sig vetenskapliga artiklar för att få fördjupade kunskaper inom sina 

sakområden. Deltagande i samverkan bidrar till kompetensutveckling, anser B.B., då man får 

ta del av hur andra handläggare har löst juridiska problem. Det är dock sällan jurister deltar i 

samverkansmötena. B.B. får regelbunden kompetensutveckling, men aldrig specifikt i juridik. 

Den metod hon använder har hon lärt sig själv och genom sin universitetsutbildning. 

 

Tillgänglighet och användning  

B.B. får nyhetsbrev från tillsynsvägledande myndigheter och har tillgång till den juridiska 

databasen Infosoc. Även lagen.nu används av B.B. Lag och förordningar finns att tillgå både i 

fysisk form och på nätet. Ett kompendium, som samlar förordningar på miljörättens område, 

underlättar handläggningen av nya ärendetyper med okända lagar. Doktrin på området används 

inte, förutom i form av tillsynsvägledning från exempelvis Naturvårdsverket, Jordbruksverket 

och Havs- och vattenmyndigheten.  

 

I handläggningen använder B.B. miljöprövningsförordningen, följt av tillsynsvägledningar och 

branschriktlinjer. B.B. använder Infosoc någon gång per månad för att sätta sig in i praxis inom 

ett visst område. När det gäller förarbeten har B.B. läst propositionen till miljöbalken samt 

propositionen Avfallshierarkin88. Som grund för beslut används lagparagrafer, förordningar och 

föreskrifter. Ytterst sällan grundas beslut på specifika rättsfall. Det händer någon gång per år 

och gäller beslut som är till den enskildes nackdel. B.B. använder främst domar från Mark- och 

miljööverdomstolen, eftersom dessa är prejudicerande, men även underinstansens domar 

förekommer i beslutsprocessen.  

 

 

                                                
88 Proposition Avfallshierarkin 2015/16:166 
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Problemlösning 

När B.B. ska lösa juridiska problem använder hon sig av flertalet källor och gör ibland 

rättsutredningar för att kunna gå vidare med ett ärende. I vissa typer av ärenden konsulteras 

övriga handläggare och chef. I vissa fall diskuterar B.B. vad som är en rimlig skyddsnivå med 

kollegor tills konsensus inom gruppen nås. B.B. använder ett fåtal EU-förordningar i sitt arbete, 

främst animaliska biprodukter-förordningen och förordningen om köldmedia. Lagtexten är 

mycket komplicerad och i vissa fall felaktigt översatt. B.B. upplever att hon ibland prioriterar 

ärenden där hon känner till lagtexten framför ovanliga ärenden med invecklad lagtext. Att sätta 

sig in i EU-lagstiftning är tidskrävande och måste ofta kompletteras med tillsynsvägledning 

från ansvarigt verk. B.B. upplever att den vägledningen inte sällan är bristfällig. Det finns en 

kommunjurist att ställa frågor till som dock saknar sakkunskap och främst kan svara på 

förvaltningsrättsliga frågor samt en extern jurist med erfarenhet inom området miljöskydd. B.B. 

har endast ställt en fråga till kommunjuristen, medan den externa juristens kompetens används 

några gånger per år. B.B. har långtgående delegation och får skriva under beslut själv i de flesta 

fall.  

 

5.3 Intervju Kommun 3 

C.C. är miljöinspektör med tre år i yrket. Hon arbetar med tillsyn av avlopp som både kan vara 

enskilda och tillhöra samfälligheter.  

 

Arbetsförhållanden 

Enheten består av 15 personer som handlägger avloppsärenden. Avloppsområdet har begränsad 

lagreglering och kommunerna har stor frihet att utveckla lokala tolkningsstrategier. C.C. 

upplever att hon normalt arbetar under tidspress och att det i stor utsträckning påverkar 

kvaliteten på hennes arbete. Om det fanns mer tid skulle hon fokusera på att arbeta mer 

rättssäkert eftersom kompetensbristen som finns idag inte gör det möjligt. C.C. upplever att 

ansvaret för detta faller på ledningen. Eftersom det är tämligen glest mellan lagtext och 

föreskrifterna på området upplever C.C. att det är viktigt att hålla sig uppdaterad med ny praxis 

på avloppsområdet. Detta sker dock med begränsningar, då ledningen prioriterar bort sådant på 

grund av tidsbrist. C.C. upplever att det finns omfattande kompetens hos hennes kollegor, men 

att stöd från ledningen gällande prioritering av juridiska frågor på området skulle kunna 

förbättra rättssäkerheten. C.C. deltar i en stor samverkan på området en gång per år och upplever 



 
 

40 

att det ger stöd i den juridiska metoden då det alltid hålls en föreläsning om juridik på området. 

Det finns en advokat som ska kontaktas via chefen vid svårare juridiska problem, men 

tillgången är begränsad, då ledningen anser att det är för dyrt att använda sig av advokatens 

tjänster i de flesta fall. Advokaten har dock inte kunskaper i sakfrågor, utan kan förvaltningsrätt. 

Inte heller har C.C. eller någon annan på hennes enhet fått kompetensutveckling inom juridik 

utöver den juridik som är en del av de utbildningar och samverkansmöten som C.C. fått delta i. 

Detta leder till problem när omständigheterna i ett ärende avviker från mallen och det inte finns 

någon med juridisk kunskap på området, med vilken hon kan diskutera vad som är rimligt.  

 

Tillgänglighet och användning  

Det källmaterial som finns tillgängligt på enheten är interna checklistor med instruktioner om 

hur handläggningen ska gå till samt pappersversion av miljöbalken och relevanta förordningar 

och föreskrifter på miljörättens område. C.C. prenumererar på utskick från tillsynsvägledande 

myndigheter vilka kommer varje vecka. De finns också tillgång till den juridiska databasen 

Infosoc.  

 

Vid handläggning av ärenden används checklistorna varje dag, då de är integrerade i 

beslutsmallarna. EU-material eller EU-domstolens praxis används inte i handläggningen. 

Lagboken används sällan, eftersom alla för området relevanta lagrum står i mallarna. Doktrin 

används inte, medan C.C. tar del av praxis från Mark- och miljödomstolen/överdomstolen några 

gånger per år. Statens offentliga utredningar och propositioner utgör inte en del av C.C:s  

juridiska metod. Besluten grundas i allmänhet på de lagrum som redan ligger som standard i 

beslutsmallarna. C.C. brukade gå in på vad de olika lagrummen innebar tidigare, men har på 

senaste tiden inte haft tid att sätta sig in i sådant.   

 

Problemlösning 

För att lösa ett juridiskt problem använder C.C. sig i första hand av kollegor. Detta räcker i 99 

fall av hundra, enligt C.C. Stor del av diskussionerna sker på ärendemöten, där kollektivet i 

vissa ärenden beslutar vad som är en rimlig åtgärdsnivå, vilket blir en del av den interna 

praxisen. Detta skapar likabehandling inom kommunen. För de fall hon måste gå vidare söker 

hon information hos tillsynsvägledande myndigheter såsom Havs- och vattenmyndigheten och 

i tredje hand letar hon efter relevanta domar.  
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5.4 Summering av resultatet 

Resultaten av de tre kvalitativa intervjuerna var tämligen varierande och visar på en stor 

spridning i organisation, ekonomiska förutsättningar och individuell utbildningsnivå. Även om 

intervjupersonerna är väl bevandrade i att fatta juridiska beslut, visade sig vissa begrepp i 

intervjufrågorna kräva en närmare förklaring från intervjuarens sida. Begreppet doktrin fick av 

intervjupersonerna innebörden att inkludera all form av rådgivning från de vägledande 

myndigheterna, både gällande sakkunskap och juridisk vägledning. Ingen av intervjupersonerna 

har uppfattningen att de tagit del av doktrin i den betydelsen att rättsvetenskapsmän har 

strukturerat och analyserat miljöbalkens rättsområde. 

 

Alla tre intervjupersoner arbetar under tidspress, men endast en anser att det inte inverkar 

menligt på hennes arbete. Detta beror främst på att organisationen av arbetet tillåter förskjutning 

av arbetsbörda om behov uppstår. På de andra två arbetsplatserna finns inte samma flexibilitet, 

vilket leder till att arbetsuppgifter som upplevs såsom viktiga helt prioriteras bort. 

 

Kontakten med jurister varierar stort. I en kommun är cheferna i dubbla led jurister och i en 

annan avråds handläggarna aktivt från att kontakta jurister på grund av kostnaden. 

Handläggarnas tillgång till kompetensutveckling i juridik är begränsad. Den 

kompetensutveckling som förekommer gäller främst sakområdet och inte förvaltningslagen 

eller än mindre den juridiska metoden. De jurister som finns att tillgå har däremot främst 

kunskap om förvaltningsrättsliga frågor, kompetens inom sakområdet är sällsynt, vilket man 

får anta gör dessa jurister mindre intressanta för handläggare. 

 

Det finns ingen skillnad i tillgången på material vilket är föga förvånande, då allt material 

numera finns tillgängligt på nätet. Detta leder till att handläggarna känner sig trygga med att 

handlägga de enkla fallen, där mallar och checklistor kan användas för att på ett effektivt sätt 

komma till beslut. Lösningen av de svåra fallen ser dock olika ut. En kommun tillämpar 

principen ”fråga kollegan”, en annan kan i vissa fall prioritera bort de svåra frågorna, eftersom 

de är tidskrävande, och den tredje kommunen konsulterar jurister i svåra fall.  

 

I beslutsfattandet användes främst lagtext och förordningar. Till viss del användes förarbeten, 

medan praxis som grund för beslut är en sällsynthet. I en kommun uppmanades handläggaren 

att inte ens hålla sig á jour med praxis eftersom det är tidsödande.  
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För att lösa juridiska problem använder sig intervjupersonerna främst av lagtext, förordningar 

och föreskrifter samt att rådfråga kollegor eller chef. Rimlighetsbedömningar användes i hög 

grad. Såsom rättskälla betraktat ligger rimlighetsavgörandena nära uttryck såsom sakens natur 

och ställer höga krav på den juridiska argumentationen för att vara legitim.  

 

Organisationen av arbetet har en stor påverkan på handläggarnas metod. Ju mindre avståndet är 

till juridisk kompetens, desto större trygghet känner handläggarna i att deras metod håller hög 

kvalitet. I kommunen där handläggarna uppmanas att inte kontakta juristen på grund av 

kostnaden det medför, finns en tydlig frustration för att den juridiska kvaliteten blir lidande. I 

en annan kommun hade intervjupersonen själv tillägnat sig kunskap om den juridiska metoden 

genom utbildning utanför anställningens ram. Sammanfattningsvis kan konstateras att insikten 

om vikten av att hålla en högkvalitativ juridisk argumentation i besluten fanns hos alla tre 

handläggarna och deras arbetssätt sammanfaller till viss del med juristers metod. I kommunen 

med kort avstånd till jurister är metoden i princip densamma som juristernas, medan 

handläggarens metod i kommunen utan tillgång till jurister låg längst ifrån juristernas metod. 

Skillnaderna i deras respektive juridiska metoder beror således på olika förutsättningar gällande 

organisation, ekonomi och utbildning.  
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6. Förvaltningens funktion i rättsstaten 

Förvaltningen måste upprätthålla rättssäkerheten i sitt beslutsfattande, annars förlorar Sverige 

sin legitimitet som rättsstat. Ansvaret för att vidmakthålla rättsstaten faller således tungt på de 

individuella handläggarna i beslutsprocessen. Lagstiftaren har uppmärksammat detta ansvar 

genom att i princip lagfästa en yrkeskultur, ett tjänstemannaideal, i förvaltningslagen.  

 

Idén om ett tjänstemannaideal är inte ny, den sträcker sig århundranden tillbaka i tiden. Boström 

formulerade värden som än idag kan förknippas med förvaltningsarbetet. Tack vare den 

juridiska utbildning som blivande ämbetsmän fick, bland annat av Boström själv, blev de så att 

säga förprogrammerade med en förståelse för rättsstatens funktion och nödvändighet. Genom 

sin juridiska utbildning blev de också drillade i den juridiska metoden för att kunna upprätthålla 

krav på likabehandling och förutsebarhet i det offentligas rättstillämpning. Boström ville 

försäkra sig om att denna insikt blev en del av fundamenten för förvaltningsarbetet och skapade 

därför ett ämbetsmannaideal med det yttersta syftet att värna rättsstaten.  

 

Idag domineras förvaltningarna av tjänstemän med sakkunskap inom andra discipliner än 

juridiken. De saknar i allmänhet utbildning i det juridiska systemet och därmed kunskap om 

vikten av att hålla sig inom den juridiska metodens gränser i beslutsfattandet. Ambitionen att 

uppfylla rättstatsidealet blir därmed svårare, eftersom verktyget för att nå rättssäkerhet, det vill 

säga kunskap om den juridiska metoden och rättskälleläran, inte nödvändigtvis utgör en del av 

handläggarnas utbildning. För att kompensera denna brist måste andra kontrollfunktioner träda 

in. Det faller på myndigheternas ansvar att organisera sitt arbete så att rättssäkerhet kan 

garanteras i enlighet med lagstiftarens krav. Det kommunala självstyret och kommunernas olika 

ekonomiska förutsättningar leder dock ofrånkomligen till stora organisationsvariationer. 

 

6.1 Den juridiska metoden i förvaltningen 

Resultatet av de tre intervjuerna visar att det finns en tämligen stor variation av hur juridiska 

frågor hanteras i kommunerna. Lagtexten var, precis som för jurister, handläggarnas primära 

rättskälla. Förarbeten användes i en av kommunerna medan förordningar och förskrifter 

förekom i alla kommuners beslutsunderlag. 
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Den andra rättskällan var ”doktrin” i form av information på tillsynsvägledande myndigheters 

hemsidor. Närmare doktrin än så på områden som faller under miljöbalkens område kommer 

man troligtvis inte. Det är hos de tillsynsvägledande myndigheterna som expertkunskap och 

juridisk vägledning förväntas finnas.  

 

En evolution av en form av sedvänja kan anas där jurister inte finns att tillgå. De juridiska 

bedömningarna görs i samråd med kollegor, vilket skapar en samsyn inom kommunen gällande 

hur vissa situationer ska lösas baserat på vad arbetsgruppen uppfattar som rimligt. Att uppge 

samråd med kollegor som en källa är det största avsteget från rättskälleläran som framkom i 

intervjuerna. Den korrekta tillämpningen av den juridiska metoden med sina utpekade 

rättskällor skapar legitimitet för förvaltningens arbete. ”Kollegas råd” saknar däremot i sig 

legitimitet i systemet, med mindre än att kollegan bidrar med råd direkt kopplade till 

rättskälleläran.   

 

Rimlighet, vilket ligger nära argument av typen sakens natur, spelar en framträdande roll i 

handläggarnas metod. Majoriteten av besluten motiveras med rimlighetsargument. Detta kan 

dels bero på att miljöbalken har ramlagskaraktär, dels vara resultatet av att juridisk kompetens 

inte finns att tillgå. Handläggarna blir tvungna att finna ”den bästa eller rimligaste lösningen”, 

för att kunna fatta beslut i ärendet och gå vidare till nästa, eftersom effektivitet också är ett 

rättstatskrav. Detta kan leda till att olika ”beslutskulturer” uppstår i olika kommuner och att lika 

fall kommer att bedömas olika beroende på i vilken kommun den enskilde bor, vilket inte kan 

anses förenligt med rättsstatsidealet och principen om formell rättssäkerhet.  

 

Alla de tre intervjupersonerna påtalade vikten av att hålla sig à jour med rättspraxis. I ett fall 

prioriterades dock detta aktivt bort av ledningen på grund av tidspress. Att helt bortse från en 

rättskälla på grund av ekonomiska skäl är ett tämligen problematiskt förhållningssätt, än mer 

när det rör sig om rättspraxis rörande en ramlags tillämpning. All form av vägledning borde 

rimligen tas till vara av handläggare som saknar utbildning i det juridiska systemet. När praxis 

väl används som underlag till beslut, utgör praxis från Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen en begränsad del av handläggarnas juridiska metod. Detta kan, förutom 

på grund av en aktiv uppmaning från chefen att inte tillägna sig praxis, ha sin förklaring i att 

avgöranden inom de tillsynsområden som intervjupersonerna verkar är få jämfört med 
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avgöranden från exempelvis mark- och miljödomstolarna.89 Avgöranden från EU-domstolen är 

ännu mer sällsynta. Även EU-förordningar och direktiv betraktas med viss skepsis vid 

handläggningen. De upplevs såsom lagtekniskt krångliga och de svenska översättningarna av 

lagprodukterna är inte helt tillförlitliga.  

 

Även myndigheter har en rättsskapande befogenhet vilket borde innebära att kommuner 

vägleder varandra. Detta verkar dock inte vara fallet i någon större utsträckning. Handläggarna 

deltar i samverkan, men dessa infaller endast några gånger per år och anses inte utgöra något 

stöd i det dagliga arbetet. Ofta är det handläggarna och chefen på den egna enheten som utgör 

samrådsurvalet. Endast i en av tre kommuner innefattade den enheten jurister.  

 

I två av intervjuerna framkommer att kommunerna har långtgående delegation vilket innebär 

att miljöinspektören själv kan fatta beslut i ett ärende. I den tredje intervjun framkommer att 

intervjupersonens enhetschef, som är jurist, skriver under alla beslut. I kommuner där alla 

handläggare är behöriga att själv fatta beslut torde det vara ännu viktigare med juridiskt stöd 

eller juridisk fortbildning. Om rättssäkerhet bygger på likabehandling och förutsebarhet borde 

risken att lika fall behandlas olika blir större om juridisk kunskap saknas och alla handläggarna 

fattar beslut enligt eget skön.  

 

I kommuner med långt ledavstånd till juridisk kompetens faller ett stort ansvar för juridisk 

kompentensutveckling på den enskilda handläggaren. Kompentensutveckling inom 

sakområdena sker kontinuerligt på alla tre kommunerna, men den har sällan en inriktning mot 

juridik. Juridik kan utgöra en mindre del av de kurser som erbjuds inom ramen för 

kompetensutvecklingen på myndigheten, men fokus ligger i allmänhet på forskning och fakta i 

miljövetenskap. Kurser i förvaltningsrätt hade ingen deltagit i, vilket innebär att det är av ännu 

större vikt att ha juridisk sakkunskap lätt tillgänglig på just detta område. 

  

Bristen på juridisk kompetens på kommunnivå ställer också höga krav på de tillsynsvägledande 

myndigheternas juridiska stöd. Om länsstyrelser och statliga verk inte finns tillgängliga eller 

prioriterar bort vissa rättsområden, står i många fall handläggare helt ensamma i sin 

                                                
89 En snabb sökning i den juridiska databasen Infosoc visar att i kategorin buller-relaterade domar är 

fördelningen cirka 1:100. Samma förhållande gäller även avfalls- och avloppsrelaterade domar. Infosoc 
Databas, hämtad 2019-03-16. 
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handläggning. Det finns 290 kommuner i Sverige.90 De som endast har en handfull inspektörer 

och saknar juridisk kompentens kommer rimligen att utveckla egna, kommunbundna, 

”sedvänjor” på området. Denna ”sedvänja” ska i rättsstatens namn vara identisk med den som 

finns i övriga 289 kommuner. Om det finns en diskrepans i hur miljöinspektörer i Sverige gör 

bedömningar i ett rättsområde och rörande en viss sak, och följaktligen fattar beslut med olika 

utfall, kommer samma typ av fråga att bedömas olika beroende på var man bor. Ingenting i 

rättstatsidealet indikerar att geografi utgör ett godtagbart undantag.  

 

Alla intervjupersoner upplever att de arbetar under tidspress. I en kommun påverkade inte 

stressen arbetets kvalitet, mycket på grund av att det fanns utrymme att omfördela 

arbetsuppgifter vid för hög arbetsbelastning. I de två andra kommunerna fanns inte samma 

möjligheter att lägga om arbetet och där bedömdes tidspressen ha negativa effekter på arbetet. 

Naturligtvis beror en del av skillnaderna på de olika tillsynsområdenas specifika karaktärer samt 

på de olika sätten att organisera arbetet på enheterna. Tiden som finns tillgänglig för ett specifikt 

beslut begränsas inte bara av personalresurser och planering, utan också av rättsstatens krav på 

effektivitet. Juristerna i Claes Sandgrens studie arbetade enligt idealet om ”tillräcklig kvalitet” 

vilket också kan skönjas i intervjuerna med handläggarna.  

 

Begreppet ”tillräcklig kvalitet” är dock en aning oskarpt i konturerna. Vem gör bedömningen 

om kvaliteten är tillräcklig? Handläggaren själv eller dennes chef? De som besluten riktar sig 

till? I två av kommunerna var önskan om ett mer kvalitetsinriktat arbetssätt ett svar på frågan 

om hur arbetet skulle reformeras om det funnes mer tid. Claes Sandgren angav brist på ambition 

såsom en möjlig förklaring till att jurister nöjde sig med ”tillräcklig kvalitet”. Av intervjuerna 

med handläggare på kommunerna framgick en helt annan bild. Det fanns en hög ambition att 

leverera beslut med hög juridisk kvalitet, vilket emellertid förhindrades av omständigheter 

utanför handläggarens kontroll.   

 

Trots den tekniska revolution som omdanat juristers arbetssätt i grunden kan det hävdas att 

tillgänglighet till juridiska källor fortfarande avgör den juridiska kvaliteten i besluten, men nu 

i form av tillgång till juridiskt stöd och möjlighet till juridisk fortbildning.  

 

                                                
90 Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se, hämtad 2019-03-19. 
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Den metod som handläggare på förvaltningen använder visar skillnader i främst två av tre 

kommuner i förhållande till juristers metod. Det finns dock en hög ambition att tillämpa en 

kvalitativ juridisk metod i samtliga tre kommuner. Kunskapen om ett rättssäkert förfarande är 

stort även om insikt i den juridiska metoden saknas. Beroende på faktorer som ligger utanför 

handläggarnas kontroll uppfylls inte rättssäkerheten i alla sina delar.  

 

6.2 Förvaltningens självständighet 

Myndighetsarbete sker både på statlig och kommunal nivå och självständighet för förvaltningen 

ska upprätthållas var helst beslut mot enskilda fattas. Dock finns det en skillnad i närhet till den 

politiska makten beroende på var förvaltningsarbetet bedrivs. De statliga verken är många och 

spridda över landet och avståndet till regeringen är ofta stort. I kommuner händer det däremot 

att politiker och tjänstemän delar samma byggnad och endast åtskiljs av våningsplan eller 

väggar. I denna närhet föreligger det en påtaglig risk för otillbörlig påverkan. Politiker är 

folkvalda och förväntas infria löften de givit för att bli valda. Dessa intressen kan komma att 

hamna på kollisionskurs med den gällande rätten på ett visst rättsområde.  Intervjupersonerna i 

studien verkade alla inom miljöbalkens område. Miljörätt ska värna vår framtida miljö och 

säkerställa en hållbar användning av naturresurserna. Målen med lagstiftningen är därför 

långsiktiga. Politikers mål avser ofta en kortare tidsrymd, i allmänhet runt 4 år. En kommuns 

ekonomiska intresse av att ha industrier, med jobbtillfällen och skatteinkomster till följd, 

behöver inte korrelera med skyddet för känslig natur och friluftslivets intressen. Då kan det 

politiska trycket på handläggaren i det enskilda ärendet komma att öka. Om så sker behöver 

tjänstemannen ha förståelse för, dels hur den juridiska metoden är tänkt att skydda rättsstaten, 

dels vikten av att den enskilda tjänstemannen faktiskt endast tar legitima hänsyn i sin 

handläggning i form av de, i den juridiska metodläran, utpekade rättskällorna. 

Rättstillämpningen måste vara objektiv och inte blandas ihop med rättsbildning i form av 

politik.  

 

6.3 Rättsstatens krav på förvaltningshandläggare 

Den historiska återblicken ger en tydlig illustration av de pendelslag som har styrt utvecklingen 

av den svenska förvaltningen. Från utgångspunkten att jurister var de enda fackmän som 
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behövdes på myndigheter, har pendeln svängt mot uppfattningen att jurister inte anses 

nödvändiga eller alltför kostsamma i det dagliga arbetet. 

  

Intervjupersonerna använde sig inte av förvaltningslagen i sitt arbete och hade en begränsad 

uppfattning om innehållet i lagen. Samtidigt framgår det av förarbetena till den nya 

förvaltningslagen att syftet med revisionen var att göra lagen mer pedagogisk och lättillgänglig 

för handläggare som fattar juridiska beslut i förvaltningen. Finns det någon poäng med att ha 

en pedagogisk lag om ingen läser den? Bristen på kunskap om förvaltningslagen hos 

intervjupersonerna kan bero på tidsbrist eller på att de myndighetsanställdas kunskap om juridik 

är så pass begränsad att det saknas insikt om hur central förvaltningslagens regler är för att 

värna rättsstaten.  

 

Man skulle kunna hävda att det är rätt meningslöst att ägna tid åt att revidera en lag som ändå 

inte läses av de handläggare som bedriver det aktuella juridiska arbetet. Snarare vore det kanske 

mer gynnsamt för en korrekt tillämpning av lagtext att ge samtliga handläggare en 

grundläggande juridisk utbildning eller åtminstone att en jurist, att diskutera juridiska problem 

med, finns nära till hands. Kostnaderna för sådana åtgärder bör också sättas i relief till de 

kostnader som är förknippade med de ideliga förenklingarna av lagtexten och, än mer 

betydelsefullt, de ekonomiska och sociala konsekvenserna av att ett beslut inte fattas lagenligt 

utan måste överklagas. 

 

Miljöbalkens ramlagskaraktär är särskilt problematisk då inspektörer, och andra som fattar 

beslut med stöd av den, ingriper i enskildas liv och ekonomi och samtidigt har fått uppdraget 

av lagstiftaren att fylla lagen med konkret innehåll. Av detta skäl kräver just tillämpningen av 

miljöbalken att den förstås och tillämpas i ljuset av förvaltningslagen. En brist på förståelse för 

det juridiska systemet som, om tillämpat på rätt sätt, skapar rättssäkerhet kan nämligen leda till 

problem med legalitetsprincipen. Principen stadgar ju att makten ska vara normbunden och att 

tydlighet krävs vid ingripanden mot enskilda. Det skulle därför te sig särskilt motiverat att kräva 

att fullgott juridiskt stöd finns att tillgå för handläggarna på miljöbalkens område.  
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6.4 Förvaltningen i framtiden 

Grundförutsättningar när det gäller kommunernas organisation och ekonomi skiljer sig i hög 

grad åt. Detta får naturligtvis effekter för hur handläggarna bedriver sitt arbete och i 

förlängningen vilken metod de tillämpar. De olika sätten att organisera arbetet visar på tre 

områden där kommunens självstyre öppnar för potentiella förbättringar av det juridiska 

beslutfattandets kvalitet. Dessa är organisation, ekonomi och utbildning. 

 

Vad gäller det sätt på vilket förvaltningen organiseras, framgår det tydligt att ju större avstånd 

det är mellan handläggare och jurister, desto mer avviker handläggarnas metod från juristernas. 

Ett stort avstånd mellan jurister och handläggare leder till att de komplicerade ärendena ges en 

lägre prioritet, eftersom det kommer att ta handläggaren avsevärd tid att sätta sig in i 

problematiken. Kontakten mellan handläggare och jurister kan också försvåras av att de rent 

geografiskt inte sitter nära varandra och därför inte kan diskutera svåra juridiska 

frågeställningar löpande. Avståndet kan också vara av icke-fysisk art om ledningen aktivt 

uppmanar handläggarna att inte ta kontakt med juristen, eftersom det kostar för mycket. Då 

riskerar juristerna att underutnyttjas och problemet förskjuts i värsta fall till besvärsnivån. Detta 

innebär att det finns mycket att vinna på att placera juristerna nära handläggarna, för att 

möjliggöra en tätare dialog, gärna i samma arbetsgrupp. Ett problem med att ha tillgång till 

jurister som inte arbetar i samma arbetsgrupp och vars kompetens främst ligger inom 

förvaltningsrätten, är att dessa jurister inte har kunskap om själva sakområdet. Detta innebär att 

de är av begränsad nytta för handläggarna och endast konsulteras någon gång per år. Ytterligare 

en bidragande orsak är fakturering per besök, vilket också begränsar viljan att rådfråga juristen. 

Det är därför viktigt att ha juridisk kompetens i både förvaltningsrätt och i det aktuella 

sakområdet i direkt anslutning till handläggarnas verksamhet. Detta borde också leda till att 

tiden handläggarna lägger ner på ärendena minskar eftersom ”det rätta svaret” finns att tillgå 

snabbt genom diskussion med jurister. En förutsättning för juristers förståelse för sakområdet 

är naturligtvis att de arbetar nära de sakkunniga handläggarna, med andra ord behöver 

handläggare jurister lika mycket som jurister behöver handläggare.  

 

Ur ekonomisk synvinkel på lokal nivå vore det också lämpligt att ärenden avgjordes snabbt och 

korrekt. Ju kortare handläggningstid ett ärende har, desto fler ärenden kan handläggare hantera 

och fakturera. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är korrekta beslut också en vinst eftersom 

felaktiga beslut överklagas till överinstans, vilket blir en ytterligare kostnad för samhället. 
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Kostnaden för den enskilde som beslutet gäller blir också lägre om beslutet är korrekt fattat i 

första instans, både i form av tid, pengar och oro. Att spara på den lokala nivån skulle således 

leda till ”falsk” ekonomi, då de pengar som sparas på kort sikt på lokal nivå får till följd att mer 

pengar slösas på sikt och på nästa nivå. Dessutom får man anta att detta skulle leda till större 

kundnöjdhet i kommunerna, oavsett om beslutet är gynnande eller inte. Om det tydligt framgår 

varför beslutet blev som det blev och att alla i samma situation behandlas på samma sätt borde 

nämligen acceptansen öka.  

 

När det gäller utbildning kan det konstateras att utbildning i juridik fick positiva effekter på 

handläggarens arbetssätt. Vilka slutsatser kan dras av denna observation? Att endast anställa 

jurister i förvaltningen skulle säkerställa att en korrekt juridisk metod tillämpades i alla beslut. 

Det var från början ett av huvudsyftena bakom utvecklingen av den moderna juristutbildningen. 

Det är dock inte rimligt att alla handläggare i förvaltningen är juristutbildade, eftersom jurister 

betingar en hög kostnad, är för få till antalet och dessutom saknar insikt i de olika sakområdena. 

Alternativet skulle istället kunna vara att ha juridiskt utbildade handläggare. Det tar dock 4,5 år 

att bli jurist och att tillägna sig den juridiska metoden samt få en förståelse för komplexiteten i 

det juridiska systemet. Att bara lära sig vissa utvalda bitar av systemet är inte optimalt, eftersom 

förståelsen för det hela påverkar de ingående delarna. Slutsatsen blir därför att det optimala 

vore en organisation där handläggare och jurister arbetar nära varandra och på så sätt kan 

komplettera varandra på bästa sätt. En djup förståelse för sakområdet förenad med en kunskap 

om den juridiska metoden borde leda till en rättssäker förvaltning som vidmakthåller den 

svenska rättsstaten. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Yrkestitel:   

 

2. Hur många år i yrket?  

 Hur mycket juridik var en del av introduktionen till arbetet? 

 

3. Yrkesinriktning (ev. specialitet): 

 

4. Vilket av följande källmaterial har du lätt tillgängligt på ditt arbete? 

1. a) ”Centralt utskick” (t.ex. tillsynsvägledande myndigheter, Infosoc)  

2. b) ”Checklistor” (internt upprättade i syfte att effektivisera arbetet)          

3. c) EU-domstolens domar eller annat tryckt EU-material            

4. e) Juridiska databaser                    

5. f) Lagboken                 

6. g) Läroböcker                    

 

5. Hur ofta tar du del av följande källmaterial i ditt arbete?           

            Varje:     dag        vecka      månad         år       /Aldrig 

a) ”Centralt utskick” från tillsynsvägledande myndigheter            

b) ”Checklistor”, Interninformation                 

c) EU-domstolens domar eller annat tryckt EU-material            

d) Statens offentliga utredningar                 

e) Juridiska databaser, tex Infosoc              

f) Lagboken                

g) Läroböcker/faktaböcker                   

h) Rättsfall från mark- och miljödomstolen                

i) Rättsfall från mark- och miljööverdomstolen 

j)  Propositioner 

k)  Annat?                        
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6. Har du tillgång till rättsdatabaser? Om ja, vilka?               

 

7. Hur ofta grundar du ett beslut på en dom från Högsta domstolen? 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

8. Hur ofta grundar du ett beslut på en dom från mark- och miljödomstolen/överdomstolen? 

 Varje:    dag              vecka              månad             1g/år              /Aldrig    

 

9. Hur ofta grundar du ett beslut på information du hittat i litteratur/faktabaser? 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

10. Hur ofta grundar du ett beslut på information från tillsynsvägledande myndigheter? 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

11. Hur ofta grundar du ett beslut på intern information tex checklistor, ärendemöten? 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

12. Vilket ”material” använder du i första hand, i andra hand o.s.v. – i normala fall – när du 

söker lösningen på ett juridiskt problem? Hur ofta behövs flera ”material”-kategorier? 

a) Tillsynsvägledande myndighetsinformation  

b) Doktrin: lagkommentarer, läroböcker, faktaböcker etc.  

c) Förarbeten  

d) Lagbestämmelser  

e) Rättspraxis  

f) Samtal eller liknande med chef, kollega eller ”sakkunnig”:  

g)  Kommunjurist 

Eventuella kommentarer:  

 

13. Arbetar du normalt under tidspress?     Ja        Nej    

Om ja: Påverkar det negativt kvaliteten på ditt arbete? 

a) Ja, i viss utsträckning    

b) Ja, i stor utsträckning   

c) Nej      
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14. Skulle du förändra ditt arbetssätt om du hade mer tid?     Ja       Nej        Vet inte    

Om ja: Hur?  

 

15. Är din tillgång till juridiskt stöd tillfredsställande?     Ja        Nej    

Beskriv varför: 

 

16. Vid oklarheter ifråga om innebörden av gällande rätt: Vilken vikt för din bedömning i ett 

ärende brukar – i realiteten – de nedan uppräknade rättskällorna ha? (Rangordna 

svarsalternativen, från 1 till 5, så att 1 innebär störst vikt.)  

a) Doktrin: lagkommentarer, läroböcker, etc.  

b) Förarbeten  

c) Lagbestämmelser  

d) Rättspraxis 

e) ”Ändamålsenlighet, rimlighet, rättvisa” och liknande överväganden, diskussioner med kollegor om 

enskilda fall  

Eventuella kommentarer:  

 

 

17. Hur stor del av din arbetstid, grovt uppskattat, använder du för följande arbetsuppgifter? 

 (OBS! Ange svaret i timmar per vecka.) 

a) Rent juridiskt arbete (t.ex. sökning och genomgång av juridiskt källmaterial, tex hålla sig 

uppdaterad med rättspraxis, rättsutredningar, juridisk analys etc.) ................ tim. 

b) Annat än rent juridiskt arbete (t.ex. faktainsamling, genomgång av handlingar, samtal, förhandlingar  

 etc.) ................ tim. 

Eventuella kommentarer:  

 

 

18. Bidrar eventuellt deltagande i samverkan till den juridiska metoden? 

 

19. Vilken juridisk expertis finns att tillgå? 

 

20. Får du juridisk kompetensutveckling? 

 

21.  Vill du framföra några andra synpunkter på vad du gör eller hur du arbetar?  



 
 

57 

Bilaga 2. Claes Sandgrens intervjufrågor 

1. Födelseår:  ................ 

 

2. Kön:     Kvinna  Man     

 

3. Yrkestitel: ........................................................................................... 

 

4. Yrkesinriktning (ev. specialitet): ........................................................................................... 

 

5. Vilket av följande källmaterial har Ni lätt tillgängligt på Ert arbete? 

7. a) ”Centralt utskick” (t.ex. cirkulär från Domstolsverket, Riksåklagaren eller Sveriges advokatsamfund)  

8. b) ”Checklistor” (interna)                  

9. c) EG-domstolens domar eller annat tryckt EU-material            

10. d) Interninformation (på arbetsplatsen)               

11. e) Juridiska tidskrifter                    

12. f) Lagboken                    

13. g) Läroböcker                    

14. h) Norstedts Juridiska Handbok                 

15. i) Nytt juridiskt arkiv, avd. I                 

16. j) Nytt juridiskt arkiv, avd. II                 

17. k) Regeringsrättens årsbok (RÅ)                

18. l) Regners bibliografier                  

19. m) Riksdagstrycket                   

20. n) Rättsfall från hovrätterna (RH)                

21. o) Rättfallsreferat från Regeringsrätten (RR)              

22. p) Rättsfallsreferat från specialdomstolar               

23. q) Statens offentliga utredningar (SOU)               

24. r) Svensk författningssamling (SFS)                

25. s) Övriga författningssamlingar                 
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26. t) Övriga handböcker, formulärsamlingar och liknande 

 

6. Hur ofta använder Ni följande källmaterial? (OBS! Sätt kryss endast i en av rutorna för 

respektive 

 källa.)          Varje:     dag        vecka      månad         år       /Aldrig 

a) ”Centralt utskick”                   

b) ”Checklistor”                    

c) EG-domstolens domar eller annat tryckt EU-material            

d) Interninformation                   

e) Juridiska tidskrifter                   

f) Lagboken                    

g) Läroböcker                    

h) Norstedts Juridiska Handbok                 

i) Nytt juridiskt arkiv, avd. I                 

j) Nytt juridiskt arkiv, avd. II                 

k) Regeringsrättens årsbok                  

l) Regners bibliografier                  

m) Riksdagstrycket                   

n) Rättsfall från hovrätterna                 

o) Rättfallsreferat från Regeringsrätten               

p) Rättsfallsreferat från specialdomstolar               

q) Statens offentliga utredningar                

r) Svensk författningssamling                 

s) Övriga författningssamlingar                 

t) Övriga handböcker, formulärsamlingar och liknande            

 

7. Arbetar Ni med CD-ROM eller databaser?     Ja        Nej    

Om Ni svarat ja på ovanstående fråga: Besvara följdfrågorna 8 och 9. I annat fall gå till fråga 10. 

 

8. Vilket av följande källmaterial har Ni lätt tillgängligt på Ert arbete? 

a) CD-lag (författningstext)             
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b) CD-lag X (författningstext, HD:s domar och litteratur)       

c) CD-skatt                 

d) CELEX                 

e) INFOLEX                  

f) RIXLEX (OBS! Innehåller CELEX. Se dock egen punkt ovan.)        

g) Rättsbanken                  
 

9. Hur ofta använder Ni följande källmaterial? (OBS! Sätt kryss endast i en av rutorna för 

respektive 

 källa.)          Varje:     dag        vecka      månad        år       /Aldrig 

a) CD-lag                     

b) CD-lag X                     

c) CD-skatt                     

d) CELEX                     

e) INFOLEX                    

f) RIXLEX                     

g) Rättsbanken                    

 

10. Hur ofta tar Ni del av en dom från Högsta domstolen? (OBS! sätt kryss endast i en av rutorna.) 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

11. Hur ofta tar Ni del av en dom från Regeringsrätten? (OBS! Sätt kryss endast i en av rutorna.) 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

12. Hur ofta tar Ni del av en proposition? (OBS! Sätt kryss endast i en av rutorna.) 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

13. Hur ofta utnyttjar Ni den juridiska litteraturen (läroböcker, handböcker etc.)? (OBS! Sätt 

kryss  endast i en av rutorna.) 

 Varje:    dag              vecka              månad              år              /Aldrig    

 

14. Vilket ”material” går Ni till i första hand, i andra hand o.s.v. – i normala fall – när Ni söker 

 lösningen på ett juridiskt problem? (Rangordna svarsalternativen.) 
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a) Centralt utskick, interninformation ................ 
b) Doktrin: lagkommentarer, läroböcker, monografier etc. ................ 
c) Förarbeten ................ 
d) Lagbestämmelser ................ 
e) Rättspraxis ................ 
f) Samtal eller liknande med chef, kollega eller ”sakkunnig” ................ 

Eventuella kommentarer: ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

15. Arbetar Ni normalt under tidspress?     Ja        Nej    

Om ja: Påverkar det negativt kvaliteten på Ert arbete? 

a) Ja, i viss utsträckning    

b) Ja, i stor utsträckning   

c) Nej      

 

16. Skulle Ni förändra Ert arbetssätt om Ni hade mer tid?     Ja        Nej        Vet inte    

Om ja: 

Hur? ..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... ..........

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

17. Är Er tillgång på källmaterial tillfredsställande?     Ja        Nej    

Om nej: På vilket sätt är den 

otillfredsställande?....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................... ...............................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

18. Vid oklarheter ifråga om innebörden av gällande rätt: Vilken vikt för Er bedömning brukar  

 – i realiteten – de nedan uppräknade rättskällorna ha? (Rangordna svarsalternativen, från 1  

 till 5, så att 1 innebär störst vikt.) (OBS! I denna fråga avses inte äldre förarbeten.) 
a) Doktrin: lagkommentarer, läroböcker, monografier etc. ................ 
b) Förarbeten ................ 
c) Lagbestämmelser ................ 
d) Rättspraxis ................ 
e) ”Sakens natur, reella hänsyn, ändamålsenlighet, rimlighet, rättvisa” och liknande överväganden ................ 

Eventuella kommentarer: ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

19. Hur stor del av Er arbetstid, grovt uppskattat, använder Ni för följande arbetsuppgifter? 

 (OBS! Ange svaret i timmar per vecka.) 
a) Rent juridiskt arbete (t.ex. sökning och genomgång av juridiskt källmaterial, rättsutredningar, juridisk 
 analys etc.) ................ tim. 

b) Annat än rent juridiskt arbete (t.ex. faktainsamling, genomgång av handlingar, samtal, förhandlingar  
 etc.) ................ tim. 

Eventuella kommentarer: ..................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 

20. Vilka rättsområden berör Ert arbete främst? 

a) Arbetsrätt          k) Konkurs- och utsökningsrätt     

b) Associationsrätt        l) Processrätt        

c) Avtals- och köprätt       m) Sakrätt         

d) EG-rätt           n) Skadeståndsrätt       

e) Familjerätt, inklusive arvsrätt     o) Skatterätt         
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f) Fastighets- och miljörätt      p) Skuldebrevsrätt       

g) Försäkringsrätt         q) Socialrätt         

h) Förvaltningsrätt        r) Straffrätt         

i) Immaterialrätt          s) Transporträtt        

j) Kommunalrätt          t) .......................................................................... 
 

21. Vill Ni framföra några andra synpunkter på vad Ni gör eller hur Ni arbetar? 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 


