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Rättssäkerhet i välfärden 
Tre exempel från rättsvetenskaplig forskning 

RUTH MANNELQVIST*, IDA ASPLUND† & LENA ENQVIST‡

1 Inledning 

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.1 

Citatet är hämtat från regeringens proposition till ny förvaltningslag, och 
beskriver utgångspunkten för, och en ledande princip inom, svensk statlig 
förvaltning, nämligen rättssäkerhet.2  

Rättssäkerhet, som saknar en entydig definition, är i många sammanhang 
synonymt med goda demokratiska värden och ideal. Begreppet används i många 
olika sammanhang, dock inte alltid med samma innebörd eller betydelse. I 
allmänt språkbruk avses att ett land har en rättsordning som ska ge individer 
skydd mot godtyckliga ingrepp från samhället eller andra individer, bland annat 
genom att rättsreglerna ska tillämpas förutsebart och effektivt. Det hänvisas till 
rättssäkerhet i både sociala och politiska sammanhang, och inom offentlig och 
privat verksamhet. Rättssäkerhet framhålls utifrån såväl den enskilde individens 
som samhällets synvinkel, och den eftersträvas i domstolar och av myndigheter. 

 
* Ruth Mannelqvist är professor i rättsvetenskap, och forskar och undervisar om 
socialförsäkringar, framför allt sjukförsäkringen, samt andra former av ersättningar samt 
skadestånd. 
† Ida Asplund är doktorand och bedriver forskarstudier och undervisar bland annat i ämnena 
förvaltningsrätt, diskrimineringsrätt och internationell rätt. 
‡ Lena Enqvist är doktorand och forskar i socialförsäkringsrätt och undervisar bland annat i 
socialförsäkringsrätt, medicinsk rätt, offentlighet- och sekretess. 
1 Prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, s. 20.  
2 Ny förvaltningslag trader i kraft 1 juli 2018, Riksdagsskrivelse 2017/18:2; 
Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU2 En modern och rättssäker förvaltning – 
ny förvaltningslag. 
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Den kan också vara grunden för kritik mot enskilda stater och institutioner i 
internationella relationer eller utgöra måttstock i jämförelser mellan olika länder. 
Begreppet rättssäkerhet användas dessutom som analytiskt verktyg eller 
utgångspunkt i vetenskapliga analyser inom olika vetenskapsområde.3 

Inom rättsvetenskapen har begreppet rättssäkerhet diskuterats och analyserats 
under många decennier, inom skilda rättsområden och utifrån en mängd olika 
aspekter och perspektiv.4 Rättssäkerhet framhålls som både övergripande uttryck 
för olika rättsliga principer och en sammanfattning av en grupp konkreta regler 
manifesterade i såväl nationell rätt som internationell rätt. Begreppet diskuteras i 
förhållande till både reglering och tillämpning, och ofta lyfts dess formella 
aspekter fram, där rättssäkerheten framhålls som central för samhällsordningen 
och en fungerande rättsstat. Den anses vara en garant mot en okontrollerad 
statlig maktutövning, och tillförsäkrar medborgare ordning och frihet. Men 
rättssäkerheten diskuteras även utifrån dess materiella sida, som då kan avse det 
faktiska innehållet i ett förvaltningsbeslut.  

Sammantaget skiftar det som avses med rättssäkerhet beroende på samhällelig, 
kulturell, historisk eller rättslig kontext, och rättssäkerhet är således ett 
kontextuellt och relativt begrepp som behöver definieras när det används. 

Syftet med det här kapitlet är att ge tre konkreta exempel på hur 
rättssäkerhetsbegreppet används i rättsvetenskaplig forskning vid Juridiska 
institutionen. Exemplen är hämtade från tre projekt inom offentligrättslig 
 
3 Se exempelvis Bendz, Anna, Rättssäkerhet som välfärdspolitiskt ideal: Reformer av socialförsäkringens 
administration från 1955 till 2008, CEFOS Working paper 11, 2010; Bäckman, Therese, Gynnande 
besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet; för människor med funktionsnedsättning inom rättsområdena SoL 
och LSS, Jure förlag, Stockholm 2013; Mannelqvist, Ruth, ”Rättssäkerhet i sjukförsäkringen”, i 
Försäkringskassan, En sjukförsäkring att lita på? Rapport från forskarseminariet i Umeå 14–15 januari 
2015, Socialförsäkringsrapport 2017:1; Stendahl, Sara, Communicating Justice Providing Legitimacy. The 
legal practises of Swedish administrative courts in cases regarding sickness cash benefit, Iustus förlag, Uppsala 
2004; Vahlne Westerhäll, Lotta, Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social 
trygghet 1950–2000, Norstedts juridik, Stockholm 2002; Vahlne Westerhäll, Lotta (red.), 
Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, Norstedts juridik, Stockholm 2002.  
4 Se bl.a. Bull, Thomas, ”Objektivitetsprincipen”, i Marcusson, Lena (red), Offentligrättsliga 
principer, Iustus förlag, Uppsala 2012, s. 97–132; Ehrenkrona, Carl Henrik, 
”Rättssäkerhetsbegreppet och Europa-konventionen”, Svensk Juristtidning, 2008, s. 38–49, 
Frändberg, Åke, ”Om rättssäkerhet”, Juridisk tidskrift, 2000/01, s. 269–280; Gustafsson, Håkan, 
Rättens polyvalens; en rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet, Lunds Studies in 
Sociology for Law, Lund 2002; Marcusson, Lena, ”Förvaltningsrättens rättssäkerhetstänkande”, 
Förvaltningsrättslig tidskrift, 2010, s. 241–254, Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, 
rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Fritzes Förlag, Stockholm 1995; Zila, Josef, ”Om 
rättssäkerhet”, Svensk Juristtidning, 1990, s. 284–305. 
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forskning, innefattande såväl allmän som speciell förvaltningsrätt, med 
utgångspunkt i den rättsliga regleringen av offentlig välfärd. Projekten behandlar 
sjukförsäkringens rättsliga konstruktion, Försäkringskassans samverkan med 
andra myndigheter samt tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård. 
Gemensamt för projekten är individen i välfärden, varför rättssäkerhet diskuteras 
framför allt i förhållande till den enskilde. Exemplen synliggör både 
rättssäkerhetsbegreppets olika innehåll och skilda sätt att tillämpa det. 

Kapitlet avslutas med en kortare diskussion om rättssäkerhet i 
rättsvetenskaplig forskning ur ett framtidsperspektiv. 

2 Exempel ett – normering och tillämpning av sjukförsäkringen 

Det första exemplet hämtas från en nyligen avslutad studie om 
sjukpenningregleringen och dess tillämpning under åren 2013 och 2015.5 I 
projektet studerades innehållet i och överensstämmelsen mellan rättslig reglering 
och myndighetsnormering, samt hur rättsregler och andra normer tolkades av 
läkare, Försäkringskassan och domstolar utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. 
Med rättssäkerhetsperspektiv avsågs rättsligt grundad förutsebarhet, det vill säga 
att lagar och myndighetsnormer är såväl lämpliga som överensstämmande och 
att myndigheten tillämpar dem lojalt och korrekt. Vidare förutsatte perspektivet 
att Försäkringskassan och domstolar förklarat eller tydliggjort innehållet av deras 
rättsliga bedömningar i beslut och domar. 

I projektet innebar rättssäkerhet således att socialförsäkringsbalkens 
bestämmelser ska tillämpas lojalt och korrekt, enhetligt och konsekvent. Enligt 
regleringen ska den allmänna och offentliga sjukförsäkringen ersätta ett 
inkomstbortfall som uppstår när en försäkrad, på grund av sjukdom eller skada, 
helt eller delvis förlorat sin förmåga att arbeta.6 Rätten till ersättning förutsätter 
således en individuell bedömning och ett mycket centralt rättsligt rekvisit är 
nedsatt arbetsförmåga. 

Vad som är arbetsförmåga är emellertid både komplext och svårfångat. 
Förmågan ska bestämmas rättsligt, men utifrån medicinska grunder eftersom det 
endast är en nedsättning av förmågan orsakad av sjukdom som är relevant.7 Har 

 
5 Den flervetenskapliga studien finansierades av IFAU, och finns närmare beskriven i 
Mannelqvist, Ruth, Karlsson, Berndt & Järvholm, Bengt, Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen, 
Rapport 2016:6, IFAU. 
6 27 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken 2010:110 (SFB). 
7 Se bl.a. Järvholm, Bengt, Karlsson, Berndt & Mannelqvist, Ruth, ”Arbetsförmåga i 
sjukförsäkringen: så beskrivs begreppet i lagstiftningen”, Läkartidningen, 2009, s. 1178–1181; 
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en enskilds förmåga att arbeta satts ned av andra skäl, exempelvis begränsad 
barntillsyn, svårigheter att ta sig till jobbet eller av andra sociala eller personliga 
skäl saknas rätt till ersättning. Rättsligt sett är arbetsförmåga ett rekvisit som 
varierar beroende på tid och omfattning av den nedsatta förmågan samt vilken 
typ av arbete som den bedöms emot.8 För att bedöma om den enskildes förmåga 
är nedsatt behöver man därför bestämma vilka typer av arbete eller 
arbetsuppgifter som faktisk förmåga ska bedömas gentemot. Premisserna för den 
här bedömningen baseras på en modell – den så kallade rehabiliteringskedjan9 – 
som finns fastlagd i Socialförsäkringsbalken. I modellen ligger olika typer av 
arbeten till grund för bedömningen vid olika tidsmässiga nedslag, där den 
försäkrades arbetsförmåga ska bedömas utifrån det befintliga arbetet, andra 
arbeten som en arbetsgivare kan erbjuda eller normalt förekommande arbeten på 
arbetsmarknaden. 

 
 

Centralt för bedömningen av arbetsförmågan, och således även för projektet, var 
således att analysera vad som avses med arbete och arbetsmarknad, både i 
lagstiftningen och i Försäkringskassans interna myndighetsnormering, samt hur 
begreppen definierades i den praktiska tillämpningen vid Försäkringskassan och 
förvaltningsdomstolar.  

Hur stod det då till med rättssäkerheten i sjukförsäkringen, det vill säga är 
normeringen lämplig och överensstämmande, och tillämpas den lojalt och 

 
Mannelqvist, Ruth, ”Läkarintygen som bevis i förvaltningsprocessen”, Förvaltningsrättslig tidskrift, 
2010, s. 127–142; Mannelqvist, Ruth, Arbetsförmåga i sjukförsäkringen: Rätt och tillämpning, Iustus 
förlag, Uppsala 2012; Vahlne Westerhäll, Lotta, med Thorpenberg, Stefan & Jonasson, Magnus, 
Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen. Styrning, legitimitet och bevisning, Santerús förlag, Stockholm 
2009; Vahlne Westerhäll, Lotta, ”Maktdelning och normgivning på socialförsäkringsområdet”. 
Retfærd, nr 4, 2011, s. 20–37; Vahlne Westerhäll, Lotta, ”Rättsstatliga aspekter på 
sjukförsäkringsprocessen med betoning på begreppen sjukdom och arbetsoförmåga”. 
Förvaltningsrättslig tidskrift, 2012, s. 201–219.  
8 Begreppet arbetsförmåga förekommer i flera olika regleringar med delvis skilda betydelser, 
Järvholm, Bengt, Mannelqvist, Ruth, Olofsson, Christer & Torén, Kjell (red), Försäkringsmedicin, 
Studentlitteratur, Lund 2013. 
9 27 kap. 46–48 §§ SFB. 
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korrekt av Försäkringskassan och förvaltningsrätter? I studien konstaterades att 
regleringens utformning, där juridik och medicin är tätt sammankopplade, har 
medfört att den rättsliga tolkningen av begrepp kan hamna i bakgrunden. 
Myndighetsnormeringen tenderar att bestämma innehållet i 
arbetsförmågebegreppet utifrån enbart medicinsk grund, trots preciseringar och 
förtydliganden som gjorts av lagstiftaren (även om dessa är få till antalet). 
Lämpligheten att i regleringen använda medicinska begrepp utan närmare 
definition av eller tydlighet om den rättsliga förståelsen av begreppet, kan således 
diskuteras. Vidare var det inte alltid samstämmighet mellan den rättsliga 
regleringen och myndighetsnormerna. I Försäkringskassans interna normer finns 
handläggningsregler och andra tillämpningsregler som bland annat har en mer 
vidsträckt tolkning av arbetsmarknad än socialförsäkringsbalken. När det gäller 
tillämpningen av sjukförsäkringen framkom i studien att arbetsmarknad inte 
definieras i Försäkringskassans beslut och domstolarnas domar. Det framgick 
inte vad ett arbete på arbetsmarknaden kräver eller vilka arbetsuppgifter det 
faktiskt innehåller. Dessutom hade de rekommenderade sjukskrivningstiderna 
utifrån diagnos fått en helt avgörande betydelse för Försäkringskassans 
bedömning, i stället för individuella prövningar i varje enskild fall.  

Utifrån ett rättssäkerhetshetsperspektiv som baseras på rättsligt grundad 
förutsebarhet, synliggör analysen av sjukförsäkringens rättsliga konstruktion och 
tillämpning ett antal brister. Brister som är relevanta och intressanta inte endast 
för lagstiftaren och tillämpare utan också för fortsatt diskussion inom 
rättsvetenskapen om både socialförsäkring och rättssäkerhet. 

3 Exempel två – rättssäkerhet i samverkan  

Det andra exemplet återfinns i en studie om samverkan i offentlig förvaltning – 
närmare bestämt tre olika typer av samverkan som Försäkringskassan använder 
i sin handläggning inom rehabiliteringskedjan, med avsikt att öka sjukskrivnas 
återgång i arbete.10 I projektet, som syftar till att bland annat undersöka de 
rättsliga förutsättningarna för samverkan genom informationsutbyte, utredning 
av rätten till ersättning samt rehabiliteringsåtgärder, används rättssäkerhet som 
en analytisk metod eller modell för att bearbeta det rättsliga materialet. 
Utgångspunkten för vad som avses med rättssäkerhet i studien är att 

 
10 Studien är ett pågående doktorandprojekt med arbetstiteln ”Försäkringskassan i 
myndighetssamverkan. Försäkringskassans rättsliga förutsättningar att samverka med hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling inom ramen för rehabiliteringskedjan” (Lena 
Enqvist). 
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medborgarna ska skyddas från godtycklig maktutövning, varför förutsebarhet, 
objektivitet och likabehandling blir centrala aspekter.  

Samverkan förekommer på en mängd olika områden inom den offentliga 
förvaltningen, och varierar förstås därför såväl i syften som innehåll. Inom 
sjukförsäkringen har samverkan allt mer under senare år kommit att uppmuntras 
såväl politiskt som genom lagstiftning. Utvecklingen har sin grund i att 
försäkringen sedan mitten av 1990-talet genomgått ett flertal rättsliga 
förändringar i syfte att sänka statens försäkringskostnader och öka sjukskrivnas 
återgång i arbete, bland annat genom olika former av rehabilitering. Som en följd 
därav förväntas Försäkringskassan bland annat samverka med hälso- och 
sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedling och kommuner i samband med 
utredning av arbetsförmåga och eventuella rehabiliteringsbehov. Samverkan 
förväntas således ske inom ramen för den ordinarie handläggningen av ett 
individuellt ersättningsärende.11 

För den här typen av samverkan finns utöver den allmänna bestämmelsen i 
förvaltningslagen – att myndigheter ska samverka genom att lämna varandra 
hjälp inom ramen för den egna verksamheten – också visst ytterligare stöd i lag.12 
Som exempel kan nämnas att Försäkringskassan i enlighet med 
socialförsäkringsbalken ska samordna de olika rehabiliteringsaktörernas ansvar 
för den enskildes rehabilitering, eller att den vid medgivande från den enskilde 
ska samverka med arbetsgivare, arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvård, 
socialtjänst samt arbetsmarknadsmyndigheter och andra myndigheter som kan 
vara berörda av hans eller hennes rehabilitering. Vidare kan myndigheter och 
arbetsgivare vara skyldiga att lämna uppgifter till Försäkringskassan, om de rör 
en namngiven person och har betydelse för tillämpningen av bland annat 

 
11 Se t.ex. prop. 1990/91:141 om rehabilitering och rehabiliteringsersättning m.m.; prop. 
1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- 
och sjukvård och socialtjänst; prop. 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer 
och administration, m.m.; SOU 1988:41 Tidig och samordnad rehabilitering: Samverkansmetoder 
och rehabiliteringsinriktad ersättning m.m. Betänkande av rehabiliteringsutredningen; SOU 
1996:85 Egon Jönsson: en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet; 
SOU 1996:113 En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Slutbetänkande 
Sjuk- och arbetsskadekommittén; SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete: en reform med 
individen i centrum. Slutbetänkande, Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, s. 
209; Mannelqvist, 2012, s. 37. 
12 6 § förvaltningslag (1986:223) (FL) I den nya förvaltningslag som träder i kraft 1 juli 2018 
återfinns bestämmelsen i 9 §. Se även t.ex. prop. 1971:30 Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen 
med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar m.m., s. 2 f. samt prop. 1985/86:80 Om 
ny förvaltningslag, s. 10.  
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sjukförsäkringen.13 De rättsliga förutsättningarna för att uppfylla dessa allmänna, 
generella eller specifika krav på samverkan eller bistånd mellan Försäkringskassan 
och andra samverkansaktörer kan emellertid också inskränkas i ett flertal 
avseenden. Detta exempelvis genom begränsningar i de respektive samverkande 
aktörernas uppdrag och ansvar för den enskilde, regler om sekretess eller andra 
specifika restriktioner i lagstiftning. När de rättsliga förutsättningarna för 
samverkan (kring enskilda individers rehabilitering till arbete) ska utredas, måste 
därför de regler som specifikt rör samverkan sättas i sammanhang med ytterligare 
regler som kan komma att aktualiseras i samverkanssituationen, men som kanske 
inte alls eller i låg grad utformats med samverkan i åtanke.  

Samverkan är alltså inte någon given metod i handläggningen, med ett särskilt 
och för ändamålet utformat regelverk, utan regler som kan vara styrande för 
samverkan finns utspridda inom förvaltningsrätten. Detta inverkar visserligen 
inte med nödvändighet negativt på de rättsliga krav som ställs på 
Försäkringskassan att värna den enskildes rättssäkerhet i sin samverkan. Denna 
samverkan innebär dock rent praktiskt en typ av samarbete mellan myndigheter 
som annars hanterar sina ärenden var för sig, och det finns anledning att fundera 
över om, och i så fall hur, de regler som utformats för att värna rättssäkerheten i 
handläggningen påverkas i detta sammanhang. Exempelvis, kan de rättsliga 
förutsättningarna att värna objektivitet och likabehandling i handläggning och 
efterföljande beslutsfattande påverkas när myndigheterna samverkar? Kan 
myndigheter som hjälper andra myndigheter i samverkan riskera att ägna sig åt 
sådant som egentligen inte ligger inom det egna uppdraget? Kan den enskildes 
integritetsskydd försvagas av informationsutbytet mellan myndigheter i 
samverkan? Exemplifieringen innehåller omfattande och svåra frågeställningar. 
Just genom att använda rättssäkerhet som analytiskt verktyg för genomlysningen 
av de rättsregler som ska styra Försäkringskassans myndighetssamverkan i 
sjukförsäkringen, där rättssäkerhet förstås som förutsebarhet, objektivitet och 
likabehandling, kan dock grunden till en sådan analys läggas. 

4 Exempel tre – rättssäkerhet i tillsyn 

Det tredje och sista exemplet på hur rättssäkerhet kan användas i 
rättsvetenskaplig forskning hämtas från ett projekt som handlar om rättssäkerhet 

 
13 30 kap. 8 resp. 10 §§ och 110 kap. 31 § SFB. Som nämnts utgör detta enbart exemplifieringar 
på regler som kan knytas till den studerade samverkan. Någon heltäckande uppräkning kan inte 
göras i detta sammanhang. 
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i tillsyn av den offentliga förvaltningen.14 I studien analyseras rättssäkerheten i 
olika typer eller modeller av tillsyn, nämligen tillsynen av socialtjänst och hälso- 
och sjukvård av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
diskrimineringslagstiftningen av Diskrimineringsombudsmannen (DO) och den 
extraordinära tillsynen genom Riksdagens ombudsmän (JO). 

Begreppet tillsyn saknar legaldefinition och det finns idag inte någon 
sammanhållen tillsynslagstiftning. Med tillsyn menas vanligen verksamhet som 
avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller 
lagstiftningens krav och vid behov kan leda till beslut om rättelseåtgärder.15 
Utgångspunkten för statlig tillsyn är att den ska tillgodose medborgarnas 
intressen av rättssäkerhet och effektivitet, kontrollera att demokratiska beslut 
genomförs och skapa ett förtroende för det allmänna.16 Då enskildas 
rättighetsskydd anses blivit försvagat, genom att exempelvis förutsebarheten av 
regeltillämpningen inom förvaltningsrätten har minskat, har tillsyn fått en allt 
viktigare roll att fylla.17 

Rättssäkerhet inom tillsyn kan betyda flera saker och omfatta olika 
intressenter, men i motiven till tillsynsrelaterad lagstiftning framhålls ofta 
rättssäkerhet för den som utgör föremål för tillsyn.18 En annan aspekt av 
rättssäkerhet i tillsyn är den enskilde medborgarens direkta relation till 
tillsynsorganet om man exempelvis vill anmäla och korrigera ett missförhållande. 
Det kan exempelvis röra sig om en förälder vars barn har omhändertagits med 
tvång och barnet far illa under omhändertagandet utan att socialnämnden 
ingriper, som då vänder sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Sådana 
anmälningar från enskilda innebär dock i princip ingen skyldighet för 

 
14 Studien är ett pågående doktorandprojekt med titeln ”En rättssäker tillsyn? Den enskilde 
anmälarens rättsliga ställning i den statliga tillsynen” (Ida Asplund).  
15 Regeringens generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad som 
riksdagen också ställt sig bakom. Regeringens skrivelse 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och 
effektiv tillsyn, s. 14; Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU12 En tydlig, rättssäker och 
effektiv tillsyn.  
16 Se bl.a. skr. 2009/10:79 s. 5; bet. 2009/10:FiU12; prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt, s. 95 f.; Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU38 Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt; SOU 2002:14 Statlig tillsyn: Granskning på 
medborgarnas uppdrag. Delbetänkande från Tillsynsutredningen, s. 138 f.; SOU 2004:100 Tillsyn. 
Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn. Slutbetänkande Tillsynsutredningen, s. 50 f. och 
62 f.  
17 Se exempelvis Vahlne Westerhäll, 2002, s. 582 ff.; Kulla, Heikki, Förvaltningsförfarandets grunder, 
Talentum Media Oy, Estland 2014, s. 7 f. 
18 Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering, s. 376 och 379. 



 243 

tillsynsmyndigheten att agera och sådana anmälningar får generellt en allt mer 
nedtonad roll i tillsynsverksamheten. Det blir allt vanligare att lagstiftaren anger 
att tillsynen ska ha ett systemperspektiv.19 Detta gäller emellertid inte IVO:s 
utredning av patientklagomål, som i hög grad måste utredas enligt särskilda 
förfaranderegler för att värna rättssäkerhet för anmälaren.20 Omfattande 
förändringar av IVO:s utredning av patientklagomål har dock beslutats av 
riksdagen, bland annat att dessa klagomål i första hand inte ska hanteras inom 
den statliga tillsynen.21 Det har också tillkommit ”analysmyndigheter” som 
exempelvis Inspektionen för socialförsäkring, som inte har befogenhet att utreda 
klagomål från enskilda. 

Huvudsakligt fokus i projektet är rättssäkerhet i den rättsliga konstruktionen 
av tillsyn, främst hur rättsreglerna förmår skapa utrymme för rättstillgänglighet 
för den enskilde i tillsynen och om tillsynsorganens rättstillämpning och 
handläggning är saklig och förutsebar för den enskilde. Rättssäkerhet används i 
projektet både som teori och metod. Den teoretiska utgångspunkten är att den 
enskilde utgör ett centralt subjekt för rättssäkerhet i den offentliga förvaltningen 
och att rättstillgänglighet är ett grundläggande kriterium för att rättssäkerhet ska 
råda för den enskilde.22 Metodmässigt formar rättssäkerhet en ram eller 
parameter, enligt vilken olika modeller av tillsyn beskrivs och analyseras för att 
utröna i vad mån modellerna bidrar till rättssäkerhet ur den enskildes synvinkel. 
Det görs genom att centrala beståndsdelar i rättssäkerhetsbegreppet – baserade 
på såväl formell som materiell rättssäkerhet – lyfts fram som kriterier för 
bedömningen av tillsyn som rättsligt instrument. Härigenom kan tillsynsorganens 
regeltillämpning och handläggning relateras till en måttstock för att kunna 
bedöma huruvida en given rättslig position teoretiskt kan förverkligas för den 
enskilde individen på det sätt som de rättsliga normerna och principerna kräver. 

 
19 Se t.ex. prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården, s. 46; prop. 
2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn, s. 129 f och 192 ff; skr. 2009/10:79. 
20 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).  
21 Prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården. 
Lagändringen träder i kraft 1 januari 2018, se riksdagens protokoll 2016/17:109.  
22 Om den enskilde som subjekt för rättssäkerhet, se bl.a. Henrichsen, Carsten, ”Offentlige 
værdier under forandring. Nogle retlige perspektiver på værdiudviklingen i den offentligesektor i 
lyset af den igangværende markedsmæssiggørelse af offentlig virksomhed”, Tidsskrift for 
Rettsvitenskap, 2003, s. 161–219. Om rättstillgänglighet, se bl.a. Frändberg, Åke, ”Begreppet 
rättsstat”, i Sterzel, Fredrik (red.), Rättsstaten: rätt, politik och moral, Rättsfondens skriftserie, 
Uppsala 1996, s. 27 ff. 
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5 Rättssäkerhet i framtiden? 

Rättssäkerhet är ett begrepp som används flitigt i rättsvetenskaplig forskning. 
Begreppet har analyserats och problematiserats, med nya infallsvinklar och med 
nya resultat. Det skulle kunna vara en invändning mot att även fortsättningsvis 
använda begreppet som studieobjekt, perspektiv, metodologisk utgångspunkt 
eller analytiskt verktyg. Kan rättssäkerhetsbegreppet upplevas som både uttjatat 
och tomt? Har det förlorat sitt värde eftersom det ofta används som retoriskt 
slagträ i såväl rättsvetenskapliga som andra sammanhang?  

Vi menar att så inte är fallet, utan att rättssäkerhetsdiskussionen fortfarande 
fyller en funktion och bidrar till utveckling både av samhället och rätten. 
Rättssäkerhet förutsätter eller baseras på olika beståndsdelar, och fungerar som 
ett paraply för flera centrala demokratiska och rättsstatliga värden. Det är därför 
ofrånkomligt att begreppsanvändningen varierar. Rättssäkerhetens värdemässiga 
beståndsdelar måste nämligen alla ständigt definieras, problematiseras och 
erövras. Då rättssäkerhet används i många olika sammanhang där dess innehåll 
och förståelse inte alltid är tydligt eller ens artikulerat, är det rättsvetenskapens 
uppgift att diskutera och analysera rättssäkerhet både som teoretiskt begrepp, 
och i relation till gällande rätt och det omgivande samhället. 

De tre exempel som diskuterats i kapitlet bidrar alla var för sig till att utreda 
rättssäkerheten i förvaltningen i begränsade avseenden. De bygger också vidare 
på tidigare studier, och kan i sin tur kan byggas vidare på av andra forskare. 
Analyser av rätt och samhälle ur rättssäkerhetsperspektiv bör ses som ”work in 
progress” och kan ständigt göras om och om igen. För att bidra till att belysa och 
synliggöra rättens systematik och förändring är det därför en tillgång att 
rättsvetaren med hjälp av rättssäkerhet som utgångspunkt eller analytiskt verktyg 
kan studera och analysera om exempelvis föreslagna lagändringar eller 
tillämpning av regelverk är förutsebara och objektiva, eller om rätten som system 
bidrar till rättstillgänglighet och upprätthållande av demokratiska värden. 
Behoven av sådana analyser är konstanta, och i en tid av nedskärningar och 
besparingar i allmän välfärd tycks också behovet av att tydliggöra individens rätt 
och rättssäkerhet vara ännu mer centralt. 


